Kobiety w sztuce

Artystki, kolekcjonerki, muzy
WARS Z AWA, 18 m aj a 2022

Iwan Trusz (1869 Wysocko – 1940 Lwów), W ogrodzie, olej, tektura, 69 × 49,5 cm, sygn. p.d.: IwTrusz
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„W portretach (…) Bakałowicza, choć cechuje je podobna grandezza, uderza kontrast stroju
pani – wszystkich owych staranie przez malarza oddanych fałd, drapowań, upięć, falbanek,
bufek, kokard z białego, zdającego się szeleścić jedwabiu (…).” (M. Poprzęcka „Polskie malarstwo
salonowe”, Warszawa 1991, s. 19.) „Jest też w dziewiętnastowiecznym malarstwie wiele scen
historycznych, które ani nie odwołują się do żadnego konkretnego wydarzenia dziejowego,
ani nie ukazują znanych postaci. Tworzą one szczególny gatunek malarski, który można
nazwać „kostiumowym” (tak jak się mówi o filmie kostiumowym, oba gatunki łączy zresztą
wiele podobieństw). Obrazuje ono sceny rodzajowe (a zatem codzienne i anonimowe), lecz
ukazane w historycznej scenerii i kostiumie. (…) Kobiety mogły też przyoblekać się w historyczne
kostiumy, stając się kasztelankami , renesansowymi damami, słowem postaciami „jakby zeszłymi
ze starych obrazów.” (M. Poprzęcka „Polskie malarstwo..., op.cit., s. 18–23.)
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Władysław Bakałowicz

(1833 Chrzanów – 1903 Paryż)

Ostatni nabytek
olej, deska, 99,5x 70 cm, sygn. i opisany p.d.: LBakałowicz paris
W latach 1849–54 kształcił się w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych.
W roku 1863 wyjechał do Paryża, gdzie osiadł tam na stałe. W okresie
od 1865 do 1883 r. wystawiał swoje prace w paryskich Salonach.
Swą sztukę prezentował także w Brukseli, Berlinie, Wiedniu, Londynie
i Nowym Jorku oraz w kraju: w Warszawie, Krakowie i Lwowie. Był
doskonałym portrecistą, a jego specjalnością był portrety i sceny rodzajowe w kostiumach historycznych. Przedstawiał przede wszystkim

cena wywoławcza: 96 000 zł
4

epizody z dziejów Francji, sceny z czasów Henryka III i Ludwika XII.
Dworskie i salonowe sceny malowane przez Bakałowicza charakteryzują się teatralną aranżacją wnętrza, dbałością o precyzyjne wykończenie detalu, realistycznym rysunkiem i maestrią w odtwarzaniu
barokowych i rokokowych tkanin. Mistrzowsko operował miękkim
modelunkiem światłocieniowym, nadając kobiecym twarzom wyraz
tajemniczego piękna.

estymacja: 120 000 – 150 000 zł
5
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Anna Rajecka

(przed 1762 Warszawa – 1832 Paryż)

Portret damy z dzieckiem
pastel, papier na płótnie, 79 × 63 cm sygn. p. śr.: Gault de St.-Germain/neé Rajecka; na odwrocie naklejka: Comptesse Bergnon et sa Fille
devenue la Génerale Dupont
Polska malarka i miniaturzystka, stypendystka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Twórczość artystki skupiała się wokół malarstwa
portretowego. Swój warsztat kształciła pod okiem Louisa Marteau,
nadwornego artysty, specjalizującego się w technice pastelu. Według niepotwierdzonych źródłowo przekazów, była również uczennicą Marcella Bacciarellego. Dzięki wstawiennictwu Marteau, została
zarekomendowana do grona stypendystów i w 1783 r. wyjechała
dzięki królewskiemu patronatowi do Paryża. Do 1792 r. otrzymywała
z monarszego skarbca pensję w kwocie 120 dukatów rocznie. Tam
zetknęła się z twórczością Jean-Baptiste’a Greuze’a, pozostając pod
jego silnym wpływem. W 1788 r. weszła w związek małżeński z artystą
i teoretykiem sztuki Pierre-Marie Gault de Saint Germain. Od tamtego
momentu sygnowała swoje prace Gault de St.-Germain/neé Rajecka,

cena wywoławcza: 55 000 zł
6

podkreślając w ten sposób swoje polskie korzenie. Spod ręki artystki
powstała wiele portretów znamienitych osobistości o szlacheckim
rodowodzie, wśród których wymienić można chociażby wizerunki
Stanisława Kostki Potockiego, Izabeli z Poniatowskich Branickiej, Anny
Sapieżanki, Józefa Salezego Ossolińskiego, w tym również samego
monarchy - Stanisława Augusta Poniatowskiego. Część spośród
ukończonych dzieł znalazła miejsce w królewskiej galerii. W latach
1789–1791 malarka współpracowała z Jacques-Louis Davidem przy
realizacji zlecenia od króla polegającego na wykonaniu portretów
wybitnych francuskich osobowości. Rajecka była jedną z nielicznych
artystek z przełomu XVII i XVIII w., o ugruntowanej społecznie pozycji,
która uprawiała malarstwo w sposób profesjonalny.

estymacja: 75 000 – 90 000 zł
7

Teodor Axentowicz uzupełniając swoje malarskie studia w 1883 roku przyjeżdża do Paryża,
gdzie rozpoczyna naukę w pracowni znanego portrecisty Emila Augusta Carolusa-Durana.
Jego nauczyciel wprowadza go w świat śmietanki towarzyskiej, przedstawiając między innymi
artyście Cyprianowi Godebskiemu. Axentowicz dzięki tej znajomości poznaje ówczesną elitę
intelektualną i artystyczną, z Emilem Zolą, Aleksandrem Daudet`em, Antonim Rubinsteinem
na czele.
Paryż zaoferował młodemu artyście nie tylko możliwość dalszego artystycznego kształcenia technicznego u wybitnych artystów, ale sprezentował mu cały wachlarz inspiracji, które
Axentowicz chłonął odwiedzając w ciągu dnia liczne galerie i muzea, a wieczorami żywo
uczestnicząc w życiu paryskiej cyganerii.
W 1887 roku Axentowicz pojawił się na premierze „Toski”, pióra Victoriena Sardou,
wystawionej na deskach teatru Porte St. Martin. W głównej roli wystąpiła słynna Sarah Bernhardt, która swoim występem zachwyciła młodego polskiego artystę. Oczarowany postacią
rudowłosej artystki zapragnął namalować jej portret. Sposobność nadążyła się już wkrótce,
kiedy to przyjaciel Teodora, pisarz Georges Feydeau przedstawia mu francuską aktorkę. Portret
powstaje w pałacu Sarah przy Avenue des Villieres. Tutaj też Axentowicz poznaje śmietankę
intelektualnego paryskiego świata – „Przez salon bowiem genjalnej artystki przesunęli się
wszyscy znakomici ludzie ówczesnej literatury i sztuki. Codziennym gościem był tam Victor
Sardou. Przychodził Piotr Lotti, grywał Massenet i Gounod, często bywał Aleksander Dumas
syn, Gervais, późniejszy mąż Sary, malarz Bastien Lepage, Clairin, Manet, i tylu, tylu innych.
Sara Bernhardt była wówczas u szczytu sławy, a cały Paryż słuchał z zachwytem gry genjalnej
artystki.” (Franciszek Klein, „Teodor Axentowicz”, w: „Sztuki Piękne” t. III, 1926/1927, s. 289.)
Pastelowy portret Sarah, wraz z innymi, Axentowicz zaprezentował na Salonie Paryskim –
„P. Axentowicz, uczeń szkoły monachijskiej, obecnie osiadły w Paryżu, wystawił cztery portrety:
dwa olejne, dwa pastelowe. Z olejnych, jeden-kobiety w czarnej sukni, cokolwiek za wysoko
pomieszczony, drugi-piękny portret męzki, wykonany śmiałym pęzlem. Z pastelowych, portret
mężczyzny zasługuje też na uwagę. Inny przedstawia Sarah Bernhardt, z włosem barwy
złotawej, odrzuconym niby lwia grzywa, obwiniętą w draperyi, zręcznie przysłaniającą jej
wychudłą i płaską kibić.” (Seweryna Duchińska, „Listy z Paryża”, w: „Kłosy”, 1888, nr 1195,
s. 324). Zarówno te portrety, jak i kolejne, z wizerunkami rudowłosej Sarah (Teodor namalował
również olejny portret artystki) zdobyły szerokie uznanie wśród krytyków, torując Axentowiczowi
drogę do tytuły znakomitego malarza salonowego.
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Teodor Axentowicz

(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Portret Sarah Bernhardt w trzecim akcie „Toski”, 1888 r.
pastel, płótno, 118 × 88 cm sygn., dat., opisany wraz z dedykacją p. d.: „a madame Sarah Bernhardt/axento MDCCCLXXXVIII/Paris”
na odwrocie papierowa nalepka: „vente/ Sarah Benhardt”
Pochodzenie: – kolekcja Sarah Bernhardt, Francja – kolekcja Nelly Kaplan i Claude Makovski, Francja – kolekcja prywatna, Polska
Wystawiany: – Salon des Beaux-Arts, 1888 r.
Reprodukowany: – Teodor Axentowicz 1859–1938, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1998, s. 32.
Rzemiosła malarskiego uczył się monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 1878–1882, kształcąc się w pracowniach G. Hackla, A.
Waguera i G. Benczura. W 1882 r. odbył podróż do Wenecji, a także
do Paryża, gdzie uczył się w pracowni E. A. Carolusa-Durana. W Paryżu przebywał do 1895 r. zajmując się ilustrowaniem i kopiowaniem
dzieł dawnych mistrzów. Po powrocie do Polski został powołany na
stanowisko profesora SSP w Krakowie. Funkcję tę pełnił do 1934 r. Był
również współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”.
Odbywał liczne podróże m.in. do Londynu, Włoszech, Stanów Zjedno-

cena wywoławcza: 360 000 zł
8

czonych. W 1897 r. założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet.
W 1890 r. otrzymał członkostwo Societe Nationale des Beaux-Arts za
portret W. Osławskiego. Posługiwał się przede wszystkim techniką
olejną, a od 1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty
można zauważyć wpływ symbolizmu oraz secesji. Tematem swych
obrazów artysta uczynił ludowe motywy kresowe, szczególnie sceny
z życia Hucułów. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki
wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.

estymacja: 500 000 – 600 000 zł
9

Sarah Bernhardt – „Toska”, pocztówka

Sarah Bernhardt (1844–1923) – francuska aktorka, uważana za jedną z najświetlniejszych aktorskich gwiazd w historii światowego teatru przełomu
XIX i XX wieku. Ceniona zarówno przez publiczność, jak i dramatopisarzy,
była okrzyknięta diwą i jedną z najbardziej pożądanych kobiet świata.
Odtwórczyni wielu wspaniałych kreacji w sztukach, w tym w „Damie kameliowej” Aleksandra Dumasa; „Ruy Blas” Victora Hugo, „Fédora” i „Tosce”
Victoriena Sardou. Grała także role męskie, m.in. Hamleta Szekspira. Rostand
nazwał ją „królową pozy i księżniczką gestu”, a Hugo chwalił jej „złoty głos”.
Występowała na deskach teatrów nie tylko francuskich – uznanie i uwielbienie publiczności zdobywała również w Brazylii, Argentynie, Urugwaju,
Chile, Peru, Panamie, Kubie, Meksyku, Teksasie, Nowym Jorku, Anglii, Irlandii
i Szkocji. Była jedną z pierwszych wybitnych aktorek, które dokonały nagrań
dźwiękowych i zagrały w filmach.
Oryginalna uroda Sarah może nie odpowiadała ogólnie obowiązującym kanonom piękna XIX wieku, ale to jeszcze bardziej podsycało zainteresowanie
jej osobą. Miała bardzo szczupłą sylwetkę, bladą cerę, charakterystyczne,
bujne rude włosy. Jej niezaprzeczalnym atutem był piękny, głęboki głos. Ale
to nie dwoją urodą ujmowała. Stwarzała wokół siebie aurę tajemniczości.
Przyciągała swoją osobowością, ekscentrycznym, czasem skandalicznym
zachowaniem. Szokowała śpiąc w trumnie, uwielbiała egzotyczne zwierzęta,
które trzymała w swoim domu. Lubiła być w centrum uwagi, miała wielu
kochanków. Po każdym ze spektakli pod jej garderobą zjawiały się tłumy
wielbicieli i adoratorów.
Jej wizerunek uwieczniała cała plejada znakomitych artystów. Najsłynniejsze
stały się afisze do spektakli z udziałem Bernhardt projektu Alfonsa Muchy.
Prace te wyniosły artystę na piedestał, a jego prace stały się symbolem secesji.
„Jest pięć rodzajów aktorek: złe aktorki, przyzwoite aktorki, dobre
aktorki, wielkie aktorki – a potem już tylko Sarah Bernhardt.”
Mark Twain (cytat z: Arthur Gold, Robert Fitzdale, „The Divine Sarah”,
źródło: Deborah G. Felder, „100 kobiet, które miały największy wpływ na
dzieje ludzkości”, Warszawa 1998, s. 223.

Sarah Bernhardt w roli Florii Toski, 1887 r.
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Alfons Dunin-Borkowski

(1850–1905)

Portret dziewczynki (córki Józefa Chełmońskiego Wandy)
olej, płótno, 114 × 76 cm, sygn. l.d.: A.Borkowski
Studia artystyczne odbył w latach 1876–1879 w warszawskiej Klasie
Rysunkowej pod kierunkiem W. Gersona i A. Kamińskiego oraz w okresie od 1879 do 1887 w SSP w Krakowie, początkowo u W. Łuszczkiewicza i L. Löfflera, następnie w szkole kompozycyjnej J. Matejki.
Jeszcze w czasie studiów uczestniczył w wystawach TZSP w Warszawie, salonu Krywulta oraz TPSP w Krakowie. W 1888 roku powrócił do
rodzinnej miejscowości. W 1898 r. przeniósł się do majątku żony na
Wileńszczyźnie, gdzie w Swille otworzył swoją pracownię. Po śmierci
żony udał się do Bikbardy – posiadłości rodziny Koziełł-Poklewskich
w Bykowszczyźnie pod Uralem. Namalował tam szereg obrazów

cena wywoławcza: 40 000 zł
12

m.in.: Polowanie na niedźwiedzia, Połów ryb z ością, Nie tędy droga.
Od 1905 r. mieszkał w Suchedniowie w pow. kieleckim. Był autorem
scen rodzajowych, batalistycznych i myśliwskich, realizował zlecenia
portretowe i o tematyce religijnej do mauzoleum rodziny Koziełł-Poklewskich na Białorusi. Zaprojektował także przebudowę kościoła
parafialnego w Sędziejowicach koło Buska-Zdroju, gdzie w ołtarzu
głównym wisi obraz pędzla artysty – Św. Jakub. Większość dzieł artysty
pozostaje zaginiona, a tylko kilka znajduje się w polskich zbiorach
muzealnych MNW (U wodopoju), Muzeum Śląskie w Katowicach
(Kozak w stepie), MNK (rysunki).

estymacja: 50 000 – 60 000 zł
13

„(…) Zak, zafascynowany twórczością Leonarda, ale także
Sandra Botticellego, kształtował własny typ portretu młodej,
ogarniętej melancholią kobiety – linearnej, statyczny w ujęciu, o wyrafinowanym, spokojnym konturze, delikatnym
światłocieniowym modelunku i zimnym, jasnym kolorycie.
Zostały one wykonane podobną techniką: kredkami,
sangwiną, gwaszem, czasem pastelami na papierze lub
kartonie (często gruntowanym). Portrety te przedstawiają
młodą kobietę, ujmując jej twarz zazwyczaj w trzech czwartych, rzadziej z profilu (…). Zapewne najwcześniej powstała
złocista w kolorycie Głowa kobiety (pastel, gwasz) o jasnych
wijących się włosach, z przedziałkiem pośrodku głowy,
prostym , długim nosie i silnie uwydatnionym podbródku.”
B. Brus-Malinowska, Eugeniusz Zak 1884–1926, s. 48,
Warszawa 2004
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Eugeniusz Zak

(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Portret dziewczyny, po 1913 r.
pastel, papier, 31 × 26 cm, sygn. p. g.: Eug. Zak
Wybitny polski artysta malarz pochodzenia żydowskiego. W 1902
roku rozpoczął naukę w paryskim École des Beaux-Arts. Następnie
kształcił się w Académie Colarossi. W 1903 podróżował do Włoch.
Jeszcze w tym samym roku kontynuował naukę w Monachium. Po
powrocie do Paryża zadebiutował w 1904 r. na Salonie Jesiennym.
Aktywnie działał w życiu artystycznym, był związany z grupą Rytm,
paryskim Towarzystwem Artystów Polskich oraz kręgiem Ecole de Paris.
Zak w swojej twórczości wykreował swoisty język malarski. Przede
wszystkie artysta nie tworzył z natury; jego kompozycje zradzały się
w jego wyobraźni. Początkowo w swojej twórczości głównie malował

cena wywoławcza: 120 000 zł
14

portrety oraz wykonywał sangwinowe rysunki głów i popiersi. Artysta
najczęściej malował idylliczne kompozycje o melancholijnej atmosferze. Głównymi bohaterami tych prac były postaci o wydłużonych
i zrytmizowanych sylwetkach, obwiedzionych płynnym konturem.
Tłem do tych przedstawień był arkadyjski pejzaż. Dekoracyjności dodawała wykorzystywana wysublimowana gama barwna. Na sztukę
artysty wpływ miała twórczość symbolistów i nabistów. Artysta inspirację czerpał również ze sztuki renesansu oraz malarstwa Cézanne’a,
Chavannes’a, Picassa oraz szkoły z Pont-Aven.

estymacja: 150 000 – 180 000 zł
15
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Tamara Łempicka

(1898 Warszawa – 1980 Cuernavaca)

Das Modell
serigrafia barwna, papier, 100 × 65 cm zadruk, sucha pieczęć l.d.: TAMARA de LEMPICKA, numerowana l.d.: 169/195 p.d.: PUBLISCHED
BY DK ART. PUBLISCHING INC./PRINTED BY KOLIBRI ART STUDIO. INC.
Dołączony certyfikat córki artystki Kizette Łempickiej.
Artystka polskiego pochodzenia, malarka, przedstawicielka art déco.
Miejsce urodzenia do tej pory jest sprzeczne, źródła wymieniają Moskwę i Warszawę. Pochodziła z bogatej rodziny kupieckiej. W 1917
roku poślubiła prawnika Tadeusza Łempickiego. Po rewolucji lutowej
1917 roku przeniosła się do Paryża. Studiowała w Académie de la
Grande Chaumière i Académie Ransom u Maurice’a Denisa. Duży
wpływ na jej późniejsze malarstwo miała współpraca z André Lhote,
który wprowadził ją w świat form kubistycznych. Była ulubienicą paryskich salonów a ilość zamówień na portrety, pejzaże i akty zmusiły
ją do pracy nawet po kilkanaście godzin dziennie. Inspiracje czerpała
z malarstwa takich mistrzów jak Poussin, Ingres, Tiepolo i Botticelli.
W 1934 roku ponownie wyszła za mąż za barona Roula Kuffnera.

cena wywoławcza: 30 000 zł •
16

Rok przed II wojną światową wyjechała do Stanów Zjednoczonych.
Lata 40. to czas wielkiego triumfu za oceanem. Portretowała gwiazdy hollywoodzkich filmów i finansistów. Prowadziła dekadenckie
i skandalizujące życie towarzyskie. Powojenne próby wpisania swojej
sztuki w modny wówczas surrealizm zakończyły się niepowodzeniem.
U Łempickiej odnajdujemy fascynacje akademickim klasycyzmem.
Ostry, łamany rysunek, bliskie kadry i precyzyjne wykończenie to cechy wyróżniające jej malarstwo. Obrazy artystki znajdują się w wielu
kolekcjach prywatnych m.in. Madonny, Jacka Nicholsona, Barbry Streisand oraz w muzeach w Polsce i zagranicą. Tamara Łempicka zmarła
w Meksyku w mieście Cuernavaca.

estymacja: 40 000 – 60 000 zł
17

07

Piotr Stachiewicz

(1858 Nowosiółki/Podole – 1938 Kraków)

Portret kobiety

cena wywoławcza: 8 000 zł
18

Tekla Michalina Nowicka

(1877–1932)

Półakt blondynki

pastel, papier, 46 × 61,5 cm, sygn. p.d.: P.STACHIEWICZ
Malarz i ilustrator, w latach 1877–83 studiował w krakowskiej SSP
u W. Łuszczkiewicza oraz F. Cynka. Naukę kontynuował w Monachium. Od 1889 r. był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, pełniąc w nim, w latach 1900–1913, funkcję wiceprezesa.
Tworzył ilustracje do utworów H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza oraz

08

M. Konopnickiej. Od 1885 r. mieszkał w Krakowie, tworząc obrazy
religijne, historyczne, rodzajowe oraz portrety. Znane są zwłaszcza
portrety kobiet w stroju krakowskim, do których pozowała mu Zofia
Paluchowa.

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

pastel, papier, 45 × 53 cm w świetle ramy, sygn. p.g.: Nowicka
Pochodząca z Warszawy malarka. W 1906 roku studiowała w Paryżu
w Academie Julian. Wystawiała swoje prace w Warszawie w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w latach 1905, 1916, 1917 oraz 1927,
a także w Wilnie, Płocku i Kaliszu. Od 1925 roku była członkiem rze-

cena wywoławcza: 15 000 zł

czywistym TZSP w Warszawie. Tworzyła głównie nastrojowe portrety
kobiece w technice pastelu i olejnej, nawiązujące stylistyką do subtelnych, XIX-wiecznych przedstawień autorstwa m.in. Franciszka Żmurki.

estymacja: 18 000 – 22 000 zł
19

09

Józef Janowski

(1859–1938)

Westalka, 1913 r.
pastel, papier, 108 × 74 cm, sygn. i dat. p.d.: J.Janowski/1913
Malarz, rzeźbiarz i konserwator zabytków. Kształcił się w warszawskiej
Szkole Rysunkowej pod kierunkiem Wojciecha Gersona i Aleksandra
Kamińskiego. Studiował rzeźbę u Andrzeja Pruszyńskiego. Naukę
kontynuował także poza krajem, w Monachium, Dreźnie, Wiedniu
i Berlinie. W latach 1902–05 był kustoszem gabinetu odlewów gipsowych na Uniwersytecie Warszawskim. Okres I wojny światowej spędził

cena wywoławcza: 14 000 zł
20

w Rzymie, gdzie prowadził własną pracownię rzeźbiarską. Około 1918
powrócił do Warszawy. Był członkiem Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych, w którym wielokrotnie wystawiał swoje prace. W późniejszym okresie w oeuvre Janowskiego kompozycje malarskie zaczęły
dominować nad formami rzeźbiarskimi.

estymacja: 18 000 – 20 000 zł
21

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

10

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
Wybitny polski artysta malarz pochodzenia żydowskiego. W 1902
roku rozpoczął naukę w paryskim École des Beaux-Arts. Następnie
kształcił się w Académie Colarossi. W 1903 podróżował do Włoch.
Jeszcze w tym samym roku kontynuował naukę w Monachium. Po
powrocie do Paryża zadebiutował w 1904 r. na Salonie Jesiennym.
Aktywnie działał w życiu artystycznym, był związany z grupą Rytm,
paryskim Towarzystwem Artystów Polskich oraz kręgiem Ecole de Paris.
Zak w swojej twórczości wykreował swoisty język malarski. Przede
wszystkie artysta nie tworzył z natury; jego kompozycje zradzały się
w jego wyobraźni. Początkowo w swojej twórczości głównie malował

cena wywoławcza: 260 000 zł
22

portrety oraz wykonywał sangwinowe rysunki głów i popiersi. Artysta
najczęściej malował idylliczne kompozycje o melancholijnej atmosferze. Głównymi bohaterami tych prac były postaci o wydłużonych
i zrytmizowanych sylwetkach, obwiedzionych płynnym konturem.
Tłem do tych przedstawień był arkadyjski pejzaż. Dekoracyjności dodawała wykorzystywana wysublimowana gama barwna. Na sztukę
artysty wpływ miała twórczość symbolistów i nabistów. Artysta inspirację czerpał również ze sztuki renesansu oraz malarstwa Cézanne’a,
Chavannes’a, Picassa oraz szkoły z Pont-Aven.

estymacja: 300 000 – 320 000 zł
23

11

Tadeusz Styka

(1889 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.
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

cena wywoławcza: 85 000 zł •
24

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).

estymacja: 100 000 – 120 000 zł
25

12

Stanisław Jackowski

(1887–1951)

Tancerka
brąz patynowany, 122 × 33 × 73 cm
sygnowany na podstawie: ‚Stanisław Jackowski’
unikat
W latach 1909–1911 Stanisław Jackowski studiował rzeźbę w kra
- kowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Konstantego
Laszczki oraz historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W okresie
1911–1912 przebywał w Paryżu, gdzie uczęszczał m. in. do akademii Colarossiego. Przed II wojną światową mieszkał i tworzył w War
- szawie, gdzie brał czynny udział w życiu artystycznym, m.in. był
członkiem i wieloletnim prezesem Towarzystwa Rzeźba. Po II wojnie
światowej, w czasie której większość jego dzieł uległa zniszczeniu,
zamieszkał w Katowicach. Prezentowana Tancerka dłuta Stanisława
Jackowskiego jest dziełem wysokiej klasy, które cechuje doskonałość

cena wywoławcza: 190 000 zł •
26

warsztatowa i precyzja modelunku bryły oraz wspaniale oddana lekkość ruchu, która zdaje się podporządkowywać sobie naturalne właściwości materii rzeźbiarskiej. „Ruch, wyjątkowa ekspresja, absolutna
i niespotykana doskonałość” – te słowa ówczesnego francuskiego
krytyka sztuki Andrè Pascala-Levisa stanowią uzasadnioną pochwałę
rzeźby Jackowskiego. Francuski krytyk miał okazję zobaczyć „Tancerkę” na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa
w Paryżu, która odbyła się w 1925 roku. Już w tym czasie Jackowski
był cenionym rzeźbiarzem w środowisku polskim i francuskim.

estymacja: 250 000 – 300 000 zł
27

14
13

Antoni Kozakiewicz

olej, płyta, 96 × 65 cm, sygn. i dat. p.d.: Eugeniusz Geppert 19..3, na odwrocie szkic ułanów z końmi

olej, deska, 34 × 26 cm, sygn. i dat. p.d.: A.Kozakiewicz/Szczawnica 1910, na odwrocie: Michalince Łaskiej/na pamiatkę Chrztu 16 Stycznia
1910/Akozakiewicz/w Szczawnicy
Studia artystyczne odbył w SSP w Krakowie pod kierunkiem W.
Łuszczkiewicza i F. Szynalewskiego. Naukę kontynuował w Akademii
w Wiedniu, gdzie studiował w latach 1868–1871. Następnie wyjechał
do Monachium, gdzie został aż do 1900 roku. Po powrocie do kraju
mieszkał w Warszawie i w Szczawnicy. Artysta najczęściej malował

28

(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Kobieta w stroju ludowym, przed 1939 r.
(1841 Kraków – 1929 tamże)

Zabawa z dzieckiem, 1910 r.

cena wywoławcza: 9 000 zł

Eugeniusz Geppert

sceny rodzajowe, portrety, pejzaże, a także obrazy o treściach historycznych, a zwłaszcza motywy z powstania styczniowego, w którym
sam brał udział. Odznaczony medalami na wystawach, m.in. w Wiedniu, Monachium i Berlinie. Bardzo popularny w Niemczech, Austrii,
Stanach Zjednoczonych i Anglii.

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Pochodzenie:
– obraz dostał bezpośrednio od artysty, jeszcze we Wrocławiu Tadeusz Orłowski (chirurg wojskowy, poźniejszy ordynator w szpitalu
wojskowym na Szaserów w Warszawie).
Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Malczewskiego i S. Dębickiego. W latach 20. przebywał jako stypendysta w Paryżu. Tam
prezentował swoje prace na Salonie Jesiennym (w latach 1925, 1927,
1928) oraz galeriach Au Sacre du Printemps i Carmine. Po powrocie
do Krakowa wystawiał w TPSP, warszawskim Salonie Garlińskiego, IPS
oraz we Lwowie. Należał do ugrupowania Nowa Generacja i Zwor-

cena wywoławcza: 12 000 zł •

nik. Po wojnie zamieszkał we Wrocławiu, gdzie wykładał w PWSSP.
W 1962 r. założył Grupę Wrocławską. Stworzył dojrzały styl malarski,
zbliżony do abstrakcji aluzyjnej. Gamę barwną płócien wyznaczały
tony zieleni, błękitów i brązów, a materię malarską tworzyły smugi
farby.

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

29

15

Erno Erb

(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Dwie przekupki przy straganie
olej, tektura, 20,5 × 32 cm w świetle ramy, sygn. p.d.: E. Erb
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

cena wywoławcza: 15 000 zł

30

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.

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

31

16

Iwan Trusz

(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

Kwitnące kwiaty
olej, tektura, 33 × 23 cm, sygn. cyrylicą l.d.: Ів. Труш
Malarstwa uczył się w latach 1892–97 w krakowskiej SSP 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 na Ukrainę; wielokrotnie wracał do Kijowa, malując
widoki miast i okolic. Na stałe związał się ze Lwowem. W 1912 roku

cena wywoławcza: 18 000 zł
32

został wykładowcą tamtejszej Wolnej Akademii Sztuk. We Lwowie
też odbyły się trzy indywidualne pokazy prac artysty. Od roku 1902
uczestniczył w wystawach krakowskiego TPSP. 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.

estymacja: 25 000 – 30 000 zł
33

17

Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

W ogrodzie
olej, płótno, 49 × 66 cm, sygn. p.d.: B.RYCHTER-JANOWSKA
Od 1896 r. studiowała w Akademii monachijskiej u L. Bollera, A. Ažbego i S. Hollosy’ego. Naukę kontynuowała w Akademii Florenckiej oraz
w Rzymie. Wiele podróżowała, m.in. do Szwajcarii, Włoch, Francji
i Hiszpanii. Związana była ze środowiskiem artystycznym Krakowa.
Wielokrotnie brała udział w wystawach TPSP w Krakowie i we Lwowie.
Również podczas pobytu we Włoszech w latach 1911–1914 artystka
wysyłała swoje prace na wystawy w kraju. W 1932 r. miała swoją

cena wywoławcza: 20 000 zł •
34

indywidualną ekspozycję w warszawskiej Zachęcie. Rychter-Janowska
była niestrudzoną artystką, nieustannie poszukującą nowych plenerów i odpowiednich zestawień barwnych. Płotna jej zdominowane
są przez brązy, zielenie, błękity często zestawiane z kontrastowymi,
luministycznymi barwami pomarańczy i czerwieni. Artystka znakomicie potrafiła uchwycić nastrój zarówno w pejzażach, jak i w znanych
przedstawieniach dworków.

estymacja: 30 000 – 40 000 zł
35

18

Konstanty Laszczka

(1865 Makówiec Duży – 1956 Kraków)

Smutna, 1905 r. – odlew współczesny
brąz patynowany, wys. 39 cm z podstawą, sygn. i dat. u dołu: K.Laszczka/1905, odlew wykonany z oryginalnej gipsowej formy
Jeden z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy i ceramików przełomu XIX
i XX wieku. Początkowo samouk, od 1885 r. podjął naukę w Warszawie
u rzeźbiarzy Jana Kryńskiego i Ludwika Pyrowicza. W 1891 r. otrzymał
I nagrodę w konkursie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, która
umożliwiła mu wyjazd na pięcioletnie stypendium w Paryżu i kształcenie
się w słynnych Académie Julian i École des Beaux-Arts, studia u Antoine’a Mercié, Alexandre’a Falguiere’a oraz Jeana Léona Gérôme’a, a także
zapoznanie się z twórczością Auguste’a Rodina, która wywarła na
niego największy wpływ. Po powrocie z Francji zamieszkał w Warszawie
i pracował tam jako nauczyciel rysunku. W 1899 r. za namową Juliana
Fałata przeniósł się do Krakowa, gdzie został profesorem Szkoły Sztuk
Pięknych (rok później przemianowanej na Akademię Sztuk Pięknych),
na Wydziale Rzeźby. Pracował tam do 1935 r. kształcąc całe pokolenie
wybitnych rzeźbiarzy, m.in.: Bolesława Biegasa, Xawera Dunikowskiego, Ludwika Pugeta czy Jana Szczepkowskiego Formalne poszukiwania Laszczki prowadziły od realizmu ku bryle odbijającej tendencje
impresjonizmu oraz ku symbolizmowi i ekspresjonizmowi. Tematyką
prac z przełomu XIX i XX wieku będących przykładem skłonności do
secesyjnej dekoracyjności były akty (wyraźnie inspirowane twórczością
Rodina), wiejskie sceny rodzajowe i typy ludowe (inspirowane polskim
folklorem). Pozostawił po sobie ponad sto wizerunków portretowych:
popiersi, głów czy masek. Wśród nich mieściły się zarówno podobizny
bliskich, przyjaciół i artystów epoki, jak i postaci historycznych, polityków naukowców. Wielką pasją artysty była ceramika, której z biegiem lat poświęcał się coraz bardziej i osiągał znakomite rezultaty.
Malował także pejzaże (szczególnie akwarelą), zajmował się grafiką
oraz rysunkiem satyrycznym. Zajmował się również rzeźbą monumentalną, medalierstwem. Jeden z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy i

cena wywoławcza: 15 000 zł •
36

ceramików przełomu XIX i XX wieku. Początkowo samouk, od 1885
r. podjął naukę w Warszawie u rzeźbiarzy Jana Kryńskiego i Ludwika
Pyrowicza. W 1891 r. otrzymał I nagrodę w konkursie Towarzystwa
Zachęty Sztuk Pięknych, która umożliwiła mu wyjazd na pięcioletnie stypendium w Paryżu i kształcenie się w słynnych Académie Julian i École
des Beaux-Arts, studia u Antoine’a Mercié, Alexandre’a Falguiere’a oraz
Jeana Léona Gérôme’a, a także zapoznanie się z twórczością Auguste’a
Rodina, która wywarła na niego największy wpływ. Po powrocie z Francji zamieszkał w Warszawie i pracował tam jako nauczyciel rysunku.
W 1899 r. za namową Juliana Fałata przeniósł się do Krakowa, gdzie
został profesorem Szkoły Sztuk Pięknych (rok później przemianowanej
na Akademię Sztuk Pięknych), na Wydziale Rzeźby. Pracował tam do
1935 r. kształcąc całe pokolenie wybitnych rzeźbiarzy, m.in.: Bolesława
Biegasa, Xawera Dunikowskiego, Ludwika Pugeta czy Jana Szczepkowskiego Formalne poszukiwania Laszczki prowadziły od realizmu
ku bryle odbijającej tendencje impresjonizmu oraz ku symbolizmowi
i ekspresjonizmowi. Tematyką prac z przełomu XIX i XX wieku będących
przykładem skłonności do secesyjnej dekoracyjności były akty (wyraźnie inspirowane twórczością Rodina), wiejskie sceny rodzajowe i typy
ludowe (inspirowane polskim folklorem). Pozostawił po sobie ponad
sto wizerunków portretowych: popiersi, głów czy masek. Wśród nich
mieściły się zarówno podobizny bliskich, przyjaciół i artystów epoki,
jak i postaci historycznych, polityków naukowców. Wielką pasją artysty
była ceramika, której z biegiem lat poświęcał się coraz bardziej i osiągał
znakomite rezultaty. Malował także pejzaże (szczególnie akwarelą),
zajmował się grafiką oraz rysunkiem satyrycznym. Zajmował się również
rzeźbą monumentalną, medalierstwem.

estymacja: 20 000 – 25 000 zł
37

19

Albert Lipczinski

(1876 Lebork – 1974 Sopot)

Cyganka, 1938 r.
olej, płótno, 75 × 50 cm, sygn. i dat. p.d.: Alb Lipczinski 1938
Reprodukowany:
– „Albert Lipczinski 1876–1974”, katalog wystawy, w opracowaniu Małgorzaty Ruszkowskiej-Macur, Gdańsk 2011, s. 153, il. 4.
Studiował początkowo w gdańskiej Kunst und Gewerbeschule. Po wyjeździe do Anglii w 1897 roku osiadł w Liverpoolu, gdzie kontynuował
naukę malarstwa i rysunku w School of Architecture and Applied Art.
Pobyt w Anglii był okresem bardzo twórczym w życiu artysty. Lipczinski brał udział w licznych wydarzeniach artystycznych, uczestniczył
w różnego rodzaju wystawach zbiorowych oraz miał szereg wystaw
indywidualnych. W roku 1904 ożenił się a portrety żony, które malował w następnych latach, w tym portret prezentowany na aukcji,
należą do jego największych osiągnięć. W czasie I wojny światowej
jako obywatel niemiecki, był internowany i ostatecznie zmuszony do
wyjazdu z Anglii. W roku 1919 z żoną przyjechał do Sopotu, gdzie
mieszkał do śmierci w 1974 r. Okres międzywojenny to czas stabilizacji, uznania i dobrej sytuacji materialnej. Artysta malował w tym
czasie portrety, często dzieci oraz pejzaże, martwe natury i kwiaty,
które prezentował na wystawach nie tylko w Gdańsku i Sopocie, ale
także wysyłał do Niemiec i Anglii. Po wojnie malował mało, głów-

cena wywoławcza: 75 000 zł •
38

nie portrety i widoki Gdańska. Wątpliwości może budzić pisownia
nazwiska malarza. Przyjęto formę „Lipczinski”, bo taką prawie zawsze posługiwał się artysta podpisując swoje prace. Są dwa krótkie
okresy, kiedy kilka obrazów sygnował „Albert Lipczyński”. Pierwszy
miał miejsce w latach 30. XX wieku – przebywający wtedy w Dreźnie
artysta poznał tam mającego własną pracownię malarza Adalberta
i dla odróżnienia zmienił swoją sygnaturę, drugi to lata 50. XX wieku, okres silnej presji polityczno-społecznej na zacieranie wszelkich
„nie polskich” przejawów. Rozpatrywanie kwestii narodowości Lipczinskiego nie jest istotne w kontekście jego twórczości. Dla niego
ważna była tożsamość artystyczna nie narodowa, przynależność do
określonego środowiska kulturowego, a nie politycznego. Chciał być
artystą wolnym od granic politycznych. Niestety nie było mu to dane.
Po każdej wojnie światowej władze państwo, w których mieszkał rozliczały go z miejsca urodzenia, które za jego życia trzykrotnie zmieniło
przynależność państwową.

estymacja: 80 000 – 100 000 zł
39

21
20

Stefan Norblin

olej, tektura, 62,5 × 48 cm w świetle oprawy sygn. l. d.: L.Gottlieb opisany p. d.: Frau Lena in Freundschaft

(1892 Warszawa – 1952 San Francisco)

ołówek, pastel, papier, 39 × 33 cm, sygn. p. d.: S. Norblin (słabo czytelne).
Polski artysta plastyk, malarz, ilustrator i plakacista. Właściwie nazywał się Juliusz Stefan Norblin de la Gourdaine. Pradziadem artysty
był znany malarz XVIII-wieczny Piotr Norblin. Stefan Norblin znany
jest przede wszystkim dzięki modernistycznym i secesyjnym plakatom
reklamowym oraz malowidłom i freskom w stylu art deco. Studiował
malarstwo w Antwerpii i Dreźnie. W 1920 wziął udział w wojnie polsko-sowieckiej. Po wojnie wrócił do Warszawy, gdzie ożenił się z Leną

40

(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Portret Leny

Portret młodej kobiety

cena wywoławcza: 4 000 zł

Leopold Gottlieb

Żelichowską, znaną podówczas aktorką i tancerką. We wrześniu
1939 wyjechał z kraju. W czasie drugiej wojny światowej przebywał
w Indiach, gdzie dla maharadży Jodhpuru wykonał serię malowideł
zdobiących wnętrze pałacu Umaid Bhawan, największej prywatnej
rezydencji w tym kraju. Malował także portrety lokalnej arystokracji
i ozdabiał jej rezydencje. Po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych,
gdzie zarabiał jako portrecista.

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Malarz, grafik i rysownik, działający w Krakowie, Paryżu i Wiedniu.
Studiował w latach 1896–1902 w krakowskiej ASP u J. Malczewskiego
i T. Axentowicza. Naukę kontynuował w Monachium, gdzie kopiował dzieła holenderskie w Starej Pinakotece. W 1904 r. zamieszkał
na stałe w Paryżu. Był inicjatorem powstania krakowskiej Grupy Pięciu, w skład której weszli V. Hofman, M. Jakimowicz, J. Rembowski
i W. Wojtkiewicz. W 1906 r. wyjechał do Jerozolimy. Objął tam katedrę malarstwa w Szkole Sztuki i Rzemiosła Bezalel. Po powrocie do
Paryża w 1908 r. przebywał w kręgu artystów i krytyków. W czasie
I wojny światowej walczył w szeregach dowodzonych przez Józefa
Piłsudskiego. Zajmował się wtedy m.in. dokumentacją rysunkową wojskowego życia. Początkowo twórczość Gottlieba kształtowała się pod

cena wywoławcza: 34 000 zł

silnym wpływem młodopolskiej stylistyki. Portrety pochodzące z tego
okresu charakteryzuje pogłębiona analiza psychologiczna. Swoich
modeli często umieszczał w nieprzeciętne kompozycje. W późniejszej fazie jego twórczości pojawiają się obrazy o tematyce biblijnej;
często również odwoływał się do motywu pracy. Artysta doskonale
operował plamami barwnymi oraz zdecydowanym konturem, przez
co uzyskiwał efekt dynamiki. Na początku lat 20-tych malarz zwrócił
się ku bardziej rozjaśnionej palecie barw, a jego kompozycje stawały
się coraz bardziej spokojniejsze. Następnie artysta coraz częściej posługiwał się różnymi odcieniami szarości, które wykorzystywał w przedstawieniach kobiet, z lekko zaznaczonymi rysami twarzy, przy ich
codziennych czynnościach.

estymacja: 40 000 – 50 000 zł
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22

Maria Blomberg-Mrozowska

(1883 Warszawa – 1956 tamże)

Kwiaty w wazonie
akwarela, papier, 50,5 × 71,50 cm, sygn. p.d.: Maria Blomberg
Studiowała w latach 1901-1905 w prywatnej szkole malarskiej
u A. Badowskiego. Naukę kontynuowała w latach 1908–1909 w Academie Colarossi, a także prywatnie u J. P. Laurensa i H. Caro-Delvaille`a. Odbyła podróże m.in. do Włoch, Szwajcarii, Niemiec i Austrii.
Wystawiała w TZSP w Warszawie oraz na I i II Wystawie Niezależnych.

cena wywoławcza: 2 500 zł •
42

Tematem jej prac były krajobrazy, kwiaty, portrety. Stosowała technikę
olejną i akwarelę. Zajmowała się także nauczaniem malarstwa, historii
sztuki i rysunku. Większość jej obrazów spłonęła 1 1939 r. Tworzyła
także miniatury na kości.

estymacja: 3 500 – 4 500 zł
43

23

Alicja Hohermann

(1902 Warszwa – ok.1943 obóz w Treblince)

Bukiet bzów białych, 1938 r.

cena wywoławcza: 7 000 zł
44

Teodor Grott

(1884 Częstochowa - 1972 Kraków)

Scena we wnętrzu, 1929 r.

olej, tektura, 53 × 54,5 cm, sygn. i dat. l.d.: alice Hoherman 1938
Studiowała prawdopodobnie w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych.
W 1925 roku wystawiała swoje prace w Żydowskim Towarzystwie
Krzewienia Sztuk Pięknych w Warszawie. Około 1921 roku wyjechała
do Paryża, gdzie uczestniczyła w wystawach w Salonie Niezależnych
i Jesiennym oraz Salon des Tuilleries (w latach 1926–1937). Wysta-
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wiała także w Londynie i Nowym Jorku. Malowała portrety, kompozycje figuralne, postacie przebrane w „kostiumy dekoracyjne”, często
o wyraźnych wpływach kubizmu. Zginęła w obozie w Treblince, gdzie
została przewieziona po schwytaniu w Marsylii.

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

akwarela, papier, 23 × 29,5, cm w swietle oprawy, sygn. i dat. p.d.: Teod. Grott 1929
Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego
i F. Cynka. Kontynuował naukę we Włoszech, podróżował do Paryża
i Londynu. Jako grafik najchętniej uprawiał litografię i litografię barwną oraz akwafortę. W 1911 r. wspólnie z W. Błockim opublikowali tekę

cena wywoławcza: 7 500 zł •

akwafort z widokami Florencji. Zamieszkał w Krakowie, był członkiem
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Malował pejzaże, portrety,
akty, sceny rodzajowe oraz architekturę.

estymacja: 8 000 – 10 000 zł
45

25

Eugeniusz Eibisch

(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Portret kobiety podpartej na dłoni
olej, płótno, 72 × 60 cm, niesygn.
Studia artystyczne odbył w latach 1912–20 w krakowskiej ASP
w pracowniach J. Malczewskiego oraz W. Weissa. W 1922 uzyskał
stypendium rządu francuskiego. W Paryżu związał się z kręgiem
artystów École de Paris, m.in. z Chaimem Soutinem, Mauricem Utrillem, Louisem Marcoussisem, Wacławem Zawadowskim, Mojżeszem
Kislingiem, Henrykiem Haydenem oraz Eugeniuszem Zakiem. W tym
okresie zaczął też sygnować swoje prace Eugène Ebiche. Jego sztukę
promowali znani marszandzi Leopold Zborowski i Georges Bernheim.
Brał ponadto udział w Salonach paryskich: Jesiennym (1925) i Niezależnych (1926). W 1926 eksponował swe obrazy w Krakowie wraz
z członkami CECHU ARTYSTÓW PLASTYKÓW „JEDNORÓG”. W 1929

cena wywoławcza: 27 000 zł •
46

uczestniczył w pokazie polskiej sztuki w Galerie Bonaparte w Paryżu.
Jako reprezentant Polski wziął udział w Międzynarodowej Wystawie
Sztuki urządzonej przez College Art Association w 1933 w Nowym
Jorku. W 1939 artysta powrócił do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną jako profesor tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 40. potwierdził swą przynależność do nurtu kolorystycznego.
Początkowo kierował katedrą rysunku. W 1945 otrzymał nominację
na stanowisko rektora macierzystej uczelni, które piastował do 1950.
W okresie 1950–1969 pełnił funkcję kierownika katedry malarstwa
w warszawskiej ASP.

estymacja: 35 000 – 40 000 zł
47

27

Zygmunt Landau

(1898 Łódż – 1962 Tel Aviv)

Siedząca kobieta
tech. mieszana, papier, 61 × 44 cm w świetle passe-partout, sygn. p.d.: Landau
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tech. mieszana, karton, 33,5 × 28 cm, sygn. oł. p.d.: l. gottlieb, l.d. pieczęć przebijająca z odwr. Na odwr. oprawy pieczęć widoczna
w wyciętym okienku: JOSEF STIEGLITZ/ART DEALER/(adres w Tel Awiwie)

Studiował w łódzkiej Szkole Rysunkowej Jakuba Kacenbogena. Potem uczył się w warszawskiej ASP w pracowni S. Lentza. Landau
brał udział w łódzkim życiu artystycznym, również po wyjeździe do
Paryża w 1919/1920. Nad Sekwaną zamieszkał na Montparnasse
w „La Ruche” – pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania dla
artystów, uczęszczał do Académie de la Grande Chaumiere i Academie Colarossi, często odwiedzał paryskie muzea, przyjaźnił się m.in.
z Mojżeszem Kislingiem i Amedeo Modiglianim. W 1928 roku przyjechał do Polski z okazji swoich wystaw w Warszawie i Łodzi. Mieszkał

cena wywoławcza: 2 500 zł

cena wywoławcza: 4 000 zł •

Leopold Gottlieb

(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Akt klęczący, 1925–1930 r.

48

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

przez pewien czas w Saint-Tropez ze znanym angielskim krytykiem
i malarzem, głównym ideologiem Bloomsbury Group, Rogerem Fryem,
który propagował twórczość Landaua w Anglii i w Stanach Zjednoczonych. Po wojnie mieszkał także w Nicei i Paryżu, wystawiał
w Londynie i Sztokholmie. Pod koniec lat 50. przeprowadził się do
Izraela gdzie kontynuował pracę malarską. W 1962 roku wykonał
swe ostatnie dzieło – witraże dla małej kaplicy przy siedzibie YMCA
w izraelskiej Tyberiadzie.

estymacja: 5 000 – 6 000 zł
49

29
28

(1865–1945)

Patera „Macierzyństwo”, 1913 r.

Stanisław Jackowski

ceramika, polewa szaro-zielona, wys. 16 cm, talerz 31 × 33 cm, sygn. i dat. p.d.: W.Bębnowski/1913

(1887–1951)

brąz patynowany, wys. 16,5 cm, sygn. z tyłu: A.ŁOPIEŃSKA-L, podstawa zielony marmur, wys. całości: 25 cm, odlew z 2010 r.

Kształcił się w Moskwie, Krakowie, Paryżu i Monachium. W latach 90.
XIX w. założył razem z Leonem Kowalskim i Stanisławem Będzińskim
pionierską w Polsce „Spółkę Krakowską Artystyczną”. Tworzył rzeźby dekoracyjne cieszące się dużym zainteresowaniem publiczności.
W roku 1900 uniezależnił się i w Służewie założył własną pracownię.

cena wywoławcza: 3 000 zł

cena wywoławcza: 8 000 zł

Niewinność, ok. 1937 r. – odlew współczesny
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Wacław Bębnowski

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

W pracach często stosował, wywiedzione ze sztuki Auguste’a Rodina, motywy postaci półzatopionych w płaszczyźnie naczynia. Bywa
często zestawiany z innym młodopolskim rzeźbiarzem – Konstantym
Laszczką.

estymacja: 10 000 – 15 000 zł
51

30

Walery Eljasz-Radzikowski

(1841 Kraków – 1905 tamże)

Dziewczynka w ogrodzie
akwarela, papier Angerera, 33,5 × 24,5 cm,
sygn. l.d.: Walery Eljasz, uszkodzony prawy górny róg
Studia artystyczne odbył w latach 1856–1862 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, w pracowni Władysława
Łuszczkiewicza. Następnie wyjechał do Monachium, gdzie
studiował w tamtejszej Akademii. W latach 1865–1866
odbył liczne podróże artystyczne, m.in. do Belgii, Francji,
Niemczech, Szwajcarii i Włoch. Po powrocie zamieszkał
w Krakowie. W twórczości Eljasza-Radzikowskiego można
wydzielić dwa główne motywy – były to sceny historyczne
oraz widoki ukochanych gór artysty – Tatr. Swoje prace
artysta wystawiał w krakowskiej TPSP i TZSP.

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

31

Wacław Borowski
(1885 Łódź – 1954 tamże)

Diana, z II Teki Autolitografii,
1927 r.
litografia barwna, papier, 31 × 26 cm
sygn. na kamieniu l. d.: Wacław Borowski
W latach 1905–1909 studiował w ASP pracowni J. Mehoffera. Jednocześnie studiował historię sztuki na UJ. Po
ukończeniu nauki wyjechał do Paryża, gdzie przebywał
do 1913 roku. Tam też uczył się malarstwa kopiując dzieła dawnych mistrzów. Odbył kilka podróży do Włoch
oraz do Szwajcarii. Po powrocie do kraju zamieszkał
w Warszawie. W latach 1927–1933 sprawował posadę
profesora w Instytucie Sztuk Plastycznych. Był postacią
bardzo aktywną w środowisku artystycznym. Przynależał
do grupy „Rytm”, której był współzałożycielem i prezesem. Był również członkiem TAP „Sztuka” oraz Stowarzyszenia Grafików „Ryt”. Jako artysta wszechstronnym,
zajmował się zarówno malarstwem sztalugowym, ściennym, jak i tworzył w technikach graficznych. Ponadto
współpracował z Teatrem Polskim oraz operą warszawską jako scenograf.

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 2 500 – 3 000 zł
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32

Józef Krzesz-Męcina

(1816 Kraków – 1934 Poznań) – przyp.

Portret dziewczynki
olej, płótno dublowane, 94 × 65 cm
Wykształcenie artystyczne zdobywał w krakowskiej Szkole Sztuk
Pięknych m.in. u W. Łuszczkiewicza, F. Cynka, L. Loefflera, w końcu
u J. Matejki. W roku 1885 wyjechał na stypendium do Paryża, gdzie
kontynuował naukę w szkole J. P. Laurensa pod kierunkiem H. Martina,
F. Humberta, J. Lefebvre’a. Wystawiał na paryskich Salonach. W roku
1894 powrócił do Krakowa, w 1921 r. osiadł na stałe w Poznaniu.
Początkowa twórczość artysty to przede wszystkim wielofiguralne
przedstawienia o tematyce historycznej, malowane pod wpływem
twórczości Matejki. Po wyjeździe do Paryża coraz częściej podejmował

cena wywoławcza: 9 000 zł

tematykę rodzajową, opartą na studiach z natury, ale także religijną,
alegoryczną. Wiele uwagi poświęcał portretowi; wykonywał reprezentacyjne wizerunki znanych osobistości, a także idealizowane portrety
kobiet. Artysta wierny był konwencji realistycznej; umiejętnie operując
światłem podkreślał liryczny nastrój przedstawienia. Wiele wystawiał,
przede wszystkim w TZSP, warszawskim Salonie Aleksandra Krywulta,
krakowskim i lwowskim TPSP, ale także za granicą – w Paryżu, Berlinie,
Budapeszcie i Wiedniu.

estymacja: 12 000 – 15 000 zł
53

33

Maria Kochanowska

34

(I poł. XX w.)

Matka źrebięcia, 1907 r.
olej, tektura, sygn. i dat.: M.Kochanowska/1907, na odwrocie odręczne napisy ołówkiem: Matka oraz nakleka wystawowa TPSP
w Krakowie z 1908 r.
Wystawiała w TPSP w Krakowie w latach 1906–1908. Malowała studia koni, pejzaże, portrety w technice akwareli i olejnej. W 1910 r. namalowała dwie kompozycje Osty określone jako oszklenie artystyczne w szkle. W 1910 r w TPSP we Lwowie wystawiła trzy prace.

cena wywoławcza: 3 000 zł
54

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

MN – naśladowca Juliusza Kossaka

(I poł. XX w.)

Myśliwy z dziewczyną
akwarela, papier, 19 × 13,7 cm, sygn. l.d.: Kajetan Kosiński
wg Juliusza Kossaka „Pytanie o drogę”

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 2 500 – 3 000 zł
55

35

Wincenty Wodzinowski

(1866 Igołomnia k. Miechowa – 1940 Kraków)

56

(1864 Warszawa – 1945 Ozorków k. Łodzi)

olej, płótno, 25,5 × 17 cm w świetle oprawy, sygn. l.d.: E. Lindeman

olej, tektura, 34,5 × 49,5 cm, sygn. p.d.: Wodzinowski

cena wywoławcza: 5 000 zł

Emil Lindeman
Kobieta z dzieckiem

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

estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Naukę rysunku rozpoczął od prowadzonej przez Wojciecha Gersona Warszawskiej Klasy Rysunkowej, gdzie w ramach państwowego
konkursu szkół rysunkowych jego prace zostały wyróżnione listem
pochwalnym Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Po ukończeniu
nauki w Warszawie w 1887 wyjechał do Krakowa gdzie przez dwa
lata studiował w Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Jana Matejki. Pod
kierunkiem wybitnego mistrza brał udział w pracach nad polichromią
w Kościele Mariackim. Jesienią 1890 wyjechał do Paryża, gdzie studiował w École nationale supérieure des beaux-arts oraz w Académie

cena wywoławcza: 4 000 zł

Julian. Podróżował po Włoszech, zatrzymywał się na dłuższe pobyty
w Neapolu i Rzymie, gdzie uczył się w Królewskim Instytucie Sztuk
Pięknych, a następnie wyjechał do Rosji i przebywał w Petersburgu.
W 1897 powrócił do Warszawy i skupił się na pracy malarza, grafika i ilustratora. Zajmował się malarstwem sztalugowym, tworzył
polichromie i malarstwo ścienne (w kościele św. Anny w Warszawie,
kościele pw. Świętego Ducha w Kadzidle, kościele św. Teresy w Wilnie
i w Białym Domku w warszawskich Łazienkach).

estymacja: 5 000 – 6 000 zł
57

37

Józef Ujheli

(1895–?)

38

Dziewczyna w błękitnej chuście
pastel, papier, 63 × 48 cm, sygn. p.d.: J. Ujheli
W latach 1919–1923 kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni T. Axentowicza. Malował głównie portrety, używając
techniki pastelu.

cena wywoławcza: 4 400 zł
58

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Stanisław Grzyms

(I poł. XX w.)

Portret kobiecy
pastel, papier, 62 × 48 cm, sygn. l.d.: Grzyms

cena wywoławcza: 1 200 zł

estymacja: 1 500 – 2 000 zł
59

39

Adolf Dressler

(1833–1881)

Przechadzka po lesie
olej, deska, 23,5 × 32 cm, na odwrocie cztery papierowe naklejki: Kunsthaus Schaller w Stuttgarcie, z biografią artysty, właścicielska oraz
wystawiennicza
WYSTAWIANY:
– Kunstwerke aus Lüdenscheider Privatbesuch w Stadthaus w Ludenscheicht, 28.04–14.05.1968, poz. kat. 14
Studiował we Wrocławiu u J. H. Chrystopha Königa i Ernsta Rescha,
później u Jacoba Beckera (w okresie 1855 – 64) we Frankfurcie nad
Menem. Od 1862 roku działał we Wrocławiu, gdzie w 1880 roku
założył prywatną pracownie malarstwa pejzażowego. Przez współ-

cena wywoławcza: 25 000 zł
60

czesnych uważany był za jednego z najwybitniejszych malarzy pejzażystów drugiej połowy XIX w. Malował przede wszystkim widoki
i krajobrazy z okolic Dolnego Śląska, utrzymane w nastrojowym klimacie i oddane z realistyczną dokładnością.

estymacja: 30 000 – 40 000 zł
61

Ujęcie postaci Madonny jest pełne spokojnego, łagodnego piękna charakterystycznego dla późnego Seicenta bolońskiego. Za najbliższy pierwowzór dla tego
obrazu, można uznać dzieło Guido Reniego „Madonna z Dzieciątkiem ze Św. Cecylią
i Św. Albertem” z Galerii Capitolina w Rzymie.
Giudo Reni (1575–1642) – malarz boloński, był jednym z najbardziej popularnych
mistrzów w XVII- wiecznej Italii. Zapotrzebowanie na jego obrazy, było tak wielkie,
że zgodnie z przyjętą w owych czasach praktyką, malował kilka wariantów tego
samego tematu. Miał on wielu uczniów i pomocników w swojej pracowni. Jednym
z najlepszych był Simone Cantarini zw. Pesarese (1612–1648), którego obraz
„Madonna z Dzieciątkiem” w zbiorach B. Piaseckiej-Johnson, wzbudza największe
analogie do naszego dzieła.
- Fragment z ekspertyzy Teresy Perkowskiej

40

Szkoła bolońska – krąg Guido Reni

(XVII w.)

Madonna z Dzieciątkiem na tle krajobrazu
olej, płótno dublowane, 133 × 142 cm
Do obrazu dołączona ekspertyza kustosz Muzeum w Wilanowie Teresy Perkowskiej i dokumentacja konserwatorska Elżbiety Linnert z 1992 r.
Obraz po starannej konserwcji z obszerną dokumentacją.

cena wywoławcza: 55 000 zł
62

estymacja: 80 000 – 100 000 zł
63

41

MN

Malarz nieokreślony – Francja

Św. Łucja

Wenus z amorem

olej, płótno dublowane, 51,5 × 41,5 cm

olej, płótno, 95 × 72 cm

cena wywoławcza: 3 500 zł
64

42

(XIX w.)

estymacja: 4 500 – 6 000 zł

cena wywoławcza: 22 000 zł

(k. XVIII w.)

estymacja: 45 000 – 60 000 zł
65

43

Arnulf de Bouché

(1872 Monachium – 1945 Langkampfen)

Portret damy, 1903 r.
olej, płótno, 71,5 × 66 cm (owal) sygn. i dat. p. b.: Arnulf de Bouché/1903
Był synem niemieckiego malarza i witrażysty Carla de Bouche. Pierwsze
lekcje malarstwa pobierał u ojca, później studiował malarstwo u Hackla i P. Hockera w monachijskiej akademii. Wystawiał m. in. od 1901
roku w Monachium. W 1914 wziął udział w Wielkiej Wystawie Sztuki

cena wywoławcza: 19 000 zł
66

w Berlinie. Jego obrazy znajdują się w zbiorach muzeów niemieckich
(m.in. Autoportret z roku 1912 w Stadtmuseum w Norymberdze),
ale większość z nich trafiła do kolekcji prywatnych. Malował portrety, martwe natury oraz akty, najczęściej w orientalnych dekoracjach.

estymacja: 25 000 – 30 000 zł
67

45
44

(1869 Frankfurt – 1920 Monachium)

Porcelanowa figurka i rododendron

MN

olej, płótno, 51 × 62,8 cm sygn. p.d.: Carl Piepho, na górnym krośnie napis (oł.): Porzellan- figur und Rhododendron/Piepho, obok
(długopisem): Carl Piepho 1869 – 1920/Porzellan Figu° u° Rhododendron

(II poł. XIX w.)

Studiował w akademii w Karlsruhe pod kierunkiem K. Rittera i H. Baischa. Naukę kontynuował w paryskiej Académie Julian. Podróżował
do Holandii, Belgii i L otaryngii. Osiadł w M onachium, gdzie regularnie, z powodzeniem, wystawiał swoje prace. Znany jest przede wszyst-

Portret kobiety w czerwonej sukni
olej, płótno, 48 × 42 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł
68

Carl Johann Nikolaus Piepho

estymacja: 6 000 – 7 000 zł

cena wywoławcza: 3 200 zł

kim jako malarz martwych natur z kwiatami, ale także portretów,
głównie kobiecych, pejzaży oraz wnętrz. Prace artysty, odznaczające
się żywą, świetlistą kolorystyką, a także impastową fakturą. Jego obrazy znajdują się m.in. w zbiorach Nowej Pinakoteki w Monachium.

estymacja: 4 000 – 5 000 zł
69

46

Eugenia Bartkiewicz

47

(XIX/XX w.)

Wnętrze
olej, płótno, 60 × 49,5 cm, sygn. p.d.: E. Bartkiewicz, na odwrocie papierowa naklejka z warszawskiego Salonu Obrazów Juliana Burofa
Naukę malarstwa rozpoczęła w roku 1915 w Szkole Sztuk Pięknych
w Warszawie. Od tego też roku wystawiała w warszawskiej Zachęcie
(1927, 1929, 1930). Najczęściej malowała wnętrza oraz portrety,

cena wywoławcza: 1 400 zł
70

rzadziej pejzaże i martwe natury. Mieszkała w Brwinowie z mężem
Zygmuntem Bartkiewiczem – malarzem i pisarzem.

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Felicja Pacanowska

(1907 Łódź – 2002 Rzym)

Kwiaty w wazonie
olej, sklejka, 45 × 37 cm, sygn. l.d.: F.Pacanowska
Ukończyła ASP w Warszawie. W 1932 roku dołączyła do grana artystów skupionych wokół szkoły Ecole de Paris. Wielokrotnie uczestniczyła
w Salonie Niezależnych oraz Salonie Jesiennym w Paryżu

cena wywoławcza: 1 500 zł •

estymacja: 2 000 – 3 000 zł
71

48

Jan Korwin

49

(1885 Rybitwy – 1968 Natolin)

Dwie kobiety – Wróżba

(I poł. XX w.)

pastel, papier, 49 × 68 cm w świetle passe-partout, sygn. p.d.: JSzczęsny, na odwrocie stempel krakowskiego składu przyborów malarskich
Róży Aleksandrowicz

Portret kobiety, 1955 r.

Malarz czynny w okresie międzywojennym; wystawiał w 1929 r. na Wystawie Wiosennej we TPSP Lwowie. Malował pejzaże marynistyczne
i sceny rodzajowe. Później wyemigrował do Wlk. Brytani.

Studia artystyczne odbywał w warszawskiej Szkole Rysunkowej pod
kierunkiem Ksawerego Dunikowskiego i Eligiusza Niewiadomskiego.
Od roku 1908 pobierał nauki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w klasach malarskich profesorów Józefa Mehoffera, Pankiewicza
i Axentowicza, który wywarł na Szczęsnym duży wpływ, widoczny na

cena wywoławcza: 1 500 zł

cena wywoławcza: 5 800 zł •

olej, tektura, 50 × 40 cm, sygn. i dat. p.d.: J.KORWIN/1955, na odwrocie naklejka wystawowa z 1956 r Sussex artists exhibition w Brighton
Art Gallery

72

Józef Szczęsny

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

powyższym obrazie. Krakowską szkołę ukończył w roku 1913. Swoją
pracownię malarską miał w Krakowie przy ulicy Floriańskiej 19. Brał
udział w polskich i międzynarodowych wystawach malarskich, zdobywał nagrody i wyróżnienia.

estymacja: 7 000 – 8 000 zł
73

50

Tadeusz Cybulski

(1878 Kraków – 1954 tamże)

Portret kobiety
olej, płótno, 65 × 50 cm sygn. l. d.: „T. Cybulski”
Malarz, rzeźbiarz, krytyk, scenograf. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie studiował w krakowskiej ASP: w latach
1905–1910 rzeźbę u Konstantego Laszczki a w latach 1918–1920
malarstwo u Wojciecha Weissa. W latach 1924–1925 kontynuował

cena wywoławcza: 9 000 zł •

74

studia w Paryżu pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Należał do Cechu
Artystów Plastyków „Jednoróg” oraz Zrzeszenia Artystów Plastyków
„Zwornik”. Malował pejzaże, martwe natury, portrety

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

75

51

Romuald Smorczewski

(1901 Warszawa – 1962)

52

Portret kobiety, ok. 1930 r.
tempera, płótno, 41 × 33 cm
Pochodzenie:
– kolekcja rodziny artysty
Malarz polski. Urodził się w rodzinie warszawskiej inteligencji, zesłanej
na Syberię po upadku powstania styczniowego. W latach 1920–1922
studiował na wydziale malarstwa w Artystyczno-Przemysłowym Instytucie Sztuki Praktycznej w Nowo Omsku. Po powrocie do Polski,
w latach 1926–1930, ukończył warszawską Miejską Szkołę Sztuk
Zdobniczych i Malarstwa. Od 1945 roku był członkiem ZPAP w oddziale warszawskim. Uczestniczył w wielu ogólnopolskich wystawach

cena wywoławcza: 2 000 zł •
76

Maria Dawska

(1909 Tłumacz k. Stanisławowa – 1993 Warszawa)

Martwa natura I
zbiorowych. W latach 1950–1953 czterokrotnie wystawiano jego
prace w warszawskiej Zachęcie. Specjalizował się w malarstwie sztalugowym. Stosował wiele technik artystycznych. Preferował akwarelę
i technikę olejną na różnych podłożach. Równocześnie był rysownikiem i często portretował z pomocą kredki, ołówka lub węgla. Głównym tematem jego twórczości malarskiej obok pejzażu był człowiek,
jego los, praca, trudy życia i nastroje.

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

olej, płyta, 55,5 × 68 cm, sygn. śr.d.: Maria Dawska
W latach ‘30 studiowała na ASP w Krakowie. Następnie studiowała
pedagogikę i historię sztuki na Uniwersytecie Jana Kazimierza we
Lwowie. Współzałożycielka grupy plastyków „Orion”. Od 1956
profesor zwyczajny malarstwa. Inspiracją dla jej twórczości była obserwacja przyrody w tym np. żywiołów morza, a także wieloletnia

cena wywoławcza: 3 000 zł •

współpraca z dziećmi we wrocławskim Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.
Podejmowała tematykę sportową, uczestnicząc i zdobywając nagrody
w krajowych konkursach olimpijskich w 1948 i 1956 roku. Po 1956
organiczne, na poły abstrakcyjne, aluzyjne formy jej prac zbliżyły je
do surrealizmu.

estymacja: 4 000 – 5 000 zł
77

53

Marek Rudnicki

54

(1927–2004)

Macierzyństwo

cena wywoławcza: 7 000 zł •
78

(1899 Budapeszt – 1986 tamże)

Macierzyństwo, 1969 r.

olej, płótno, 55 × 46 cm, sygn. l.d.: MAREK RUDNICKI
Polski grafik, ilustrator książek, karykaturzysta. Jego ojciec był lekarzem, matka pochodziła z Francji. W dzieciństwie mieszkał w Łodzi.
Tam chodził do świeckiego Liceum Hebrajskiego doktora Braudego.
W listopadzie 1940 roku trafił do getta warszawskiego, gdzie w 1942
roku stracił rodziców i brata. Wydostał się z getta dzięki pomocy
Armii Krajowej.Po uwolnieniu uczestniczył w ruchu oporu walczył
także w Zgrupowaniu Pułku Baszta Czart do wybuchu Powstania
Warszawskiego. W czasie okupacji studiował architekturę na tajnych
kompletach Politechniki Warszawskiej. Po wojnie kontynuował studia w Krakowie i Warszawie. Od 1948 współpracował jako rysownik

Maurice Vagh-Weinmann

z Odrodzeniem oraz jako ilustrator książek ze Spółdzielnią Wydawniczą Czytelnik. Od 1949 do 1957 roku był dyrektorem artystycznym
Państwowego Instytutu Wydawniczego. W 1957 roku wyjechał z kraju
i dzięki pomocy Jeana Picarta Le Doux pracował jako grafik dla Heleny
Rubinstein w latach 1958–1959. W 1959 roku na prośbę Huberta
Beuve-Méry’ego został portrecistą członków Akademii Francuskiej,
które to portrety publikował w Le Monde. Ilustrował dzieła Puszkina,
Turgieniewa, Tołstoja, Camusa, Maurois, Gilberta Cesbrona i innych,
a dla Cabinet Cosmopolite wydawnictwa Stock książki braci Singer:
Israela Singera oraz Isaaca Singera.

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

olej, płótno, 46 × 38 cm, sygn. śr. d.: Maurice Vagh Weinmann oraz dat. p.d.: 1969
Malarz węgierskiego pochodzenia. Uprawiał malarstwo figuralne i pejzażowe w ekspresyjnej konwencji. W swojej karierze pełnił funkcję
dyrektora Szkoły Rysunku i Malarstwa w mieście Digne. W tamtym
okresie powstało wiele prac pejzażowych dokumentujących piękno
prowansalskiego krajobrazu. W jego twórczości często pojawiał się
motyw uliczek miejskich oraz ścieżek wiejskich. Chętnie portretował
także matki z dziećmi na kolanach, w czym przypomina ukraińskiego
malarza Jeana Peske. Charakterystyczne dla jego maniery artystycznej
było tworzenie kompozycji za pomocą impastowo kładzionych plam

cena wywoławcza: 2 500 zł •

barwnych. Artysta nie stronił od czarnego konturu, którym obrysowywał uwieczniane na płótnie postaci. Paleta barwna w jego obrazach jest szeroka – stosował intensywną, żywą kolorystykę, która
kontrastowała z ciemniejszymi partiami kompozycji. W marcu 1966 r.
miała miejsce wystawa monograficzna artysty w Galerie Ars Classica
w Montrealu, powstałej z inicjatywy Vincenta i Olgi Diniacopoulosów.
W 1970 r. ukazała się monografia poświęcona twórczości artysty pt.:
„De l’olivier au meleze. Images de Provence.”

estymacja: 3 500 – 5 500 zł
79

55

Carlotta Bologna

(1909 Gandawa – 2001 Kraków)

Narodziny władzy, 1987 r.
olej, płótno, 50 × 60 cm, sygn. l. d.: CBologna/87 na odwrocie opisany: CARLOTTA/BOLOGNA/50X60/”Narodziny Władzy”
Malarka i aktorka włoskiego pochodzenia urodzona w Belgii. Do
piątego roku życia mieszkała w Parmie we Włoszech. W 1914 roku
przybyła do Polski wraz z matką, artystką – harfistką, która została
zaangażowana jako solistka do Opery i Filharmonii Warszawskiej.
Ukończyła pensję u Władysławy Lange, a następnie Instytut Filmowy
reżysera Wiktora Biegańskiego oraz trzyletnią Szkołę Baletową Janiny
Mieczyńskiej. Były to przygotowania do wymarzonej kariery filmowej.
W 1927 roku wzięła ślub, z aktorem, reżyserem, pionierem polskiego
filmu – Wiktorem Biegańskim. Mąż wciągnął ją w sztukę filmową

cena wywoławcza: 2 800 zł •
80

i obsadził w realizowanym przez siebie sensacyjnym dramacie „Kobieta, która grzechu pragnie”, jednym z ostatnich naszych filmów
niemych. Dwa lata później zagrała z kolei w jednym z pierwszych
obrazów dźwiękowych. Była to „Kobieta, która się śmieje” w reżyserii
Ryszarda Ordyńskiego. W 1930 roku rozpoczęła studia w warszawskiej
ASP pod kierunkiem T. Pruszkowskiego. W 1935 roku małżeństwo
przeniosło się do Krakowa, a Carlotta kontynuowała studia artystyczne
w pracowni W. Weissa. Malarka tworzyła własny niepowtarzalny świat
– rodzaj malarskiego teatru, bliskiego włoskiej „commedia dell’arte”.

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

56

Jerzy (Georges) Merkel

(1884–1976)

Portret damy z wachlarzem
olej, płótno, 74 × 60 cm, sygn. p.d.: Merkel
Malarz i grafik austriacki pochodzenia żydowskiego. Studiował na
krakowskiej akademii u Józefa Mehoffera i Juliana Fałata. W latach
1905–08 i 1909–14 studiował w Paryżu, gdzie zapoznał się z twórczością Poussina i Puvis de Chavannesa, które oddziałały na formowanie się nurtu neoklasycznego w jego twórczości. Od 1917 mieszkał

cena wywoławcza: 15 000 zł •

w Wiedniu. Członek „Secesji” wiedeńskiej oraz Hagenbundu. Po 1938
roku wyjechał do Francji (Hautes- -Cagnes), gdzie w czasie wojny brał
udział w Ruchu Oporu. Do Austrii wrócił w 1972 roku. Swoje prace
prezentował m in. w Zachęcie (1912), oraz w Sali do Gry w Piłkę
i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu.

estymacja: 20 000 – 25 000 zł
81

57

Czesław Rzepiński

(1905 Strusowa k. Trembowli – 1995 Kraków)

58

Portret kobiety
olej, płótno, 65 × 50 cm, sygn. l. g.: Rzepiński
Był słuchaczem Wolnej Szkoły Malarskiej w Krakowie oraz w latach
1926–29 studentem krakowskiej ASP w pracowniach Władysława
Jarockiego, Wojciecha Weissa i Felicjana Kowarskiego. Studia kontynuował w Paryżu pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Należał do grupy
„Zwornik”. Po wojnie został profesorem krakowskiej ASP, czterokrotnie
był też jej rektorem. Wystawiał w Paryżu na Salonie Jesiennym, miał
kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Związa-

cena wywoławcza: 5 500 zł •
82

ny był z nurtem polskiego koloryzmu. Rzepiński tworzył kompozycje budowane mistrzowskim łączeniem zimnych barw z ciepłymi,
uzyskując przy tym niezwykłe, zamaszyste efekty. Poza malarstwem
sztalugowym, któremu głównie poświecił swoją twórczość, zajmował
się również rysunkiem, grafiką oraz malarstwem ściennym. Malował
pejzaże, martwe natury i portrety.

estymacja: 8 000 – 13 000 zł

Zofia Rudzka

(1894–1976)

W oknie, przed 1963 r.
olej, tektura, 70 × 49 cm, sygn. l.d.: ZRudzka, na odwrocie naklejki wystawowe CBWA z 1963 i 1964 r. oraz ślady przedwojennej naklejki
TZSP
Studiowała w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Naukę ukończyła
dyplomem w 1919 roku. W roku 1930 miała wystawę swoich prac
w warszawskim TZSP. Związana była przede wszystkim z warszawską

cena wywoławcza: 18 000 zł •

Grupą „Zachęta”. Malowała w technice olejnej i pasteli. Najczęściej
tworzyła martwe natury oraz portrety, ale także pejzaże i sceny religijne. Jej prace znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie.

estymacja: 20 000 – 22 000 zł
83

59

Ludwik Klimek

(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Lesya
pastel, papier, 48 × 64 cm w świetle passe-partout, sygn. p.d.: L. KLIMEK
Malarz urodzony w Skoczowie, zmarły w Nicei. W Skoczowie był jednym z uczniów Gustawa Morcinka. Po zdaniu matury rozpoczął studia
malarskie w ASP w Krakowie. Wiosną 1939 r. uzyskał stypendium
i wyjechał do Paryża, gdzie postanowił zostać dowiadując się o wybuchu wojny. Po zajęciu Paryża przez Wehrmacht schronił się w Aix-en-Provence, gdzie z Paryża przeniosła się filia Akademii Krakowskiej
prowadzona już wówczas przez prof. Wacława Zawadowskiego Po
1947 r. Klimek przeniósł się nad Zatokę Lwią i mieszkał w Menton.
Podczas prac malarskich w latach 1951/52 w Vallauris poznał Pabla

cena wywoławcza: 3 800 zł •
84

Picassa, który mieszkał i tworzył tam w latach 1948–1955. Klimek
przyjaźnił się również z Markiem Chagallem i Henri Matissem, z tym
ostatnim założył w 1951 r. i prowadził 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 światowego dziedzictwa sporą kolekcję jego dzieł.

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

60

Ludwik Klimek

(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Księżniczka
pastel, papier, 63,5 × 48,5 cm w świetle passe-partout, sygn. l.d.: KLIMEK

cena wywoławcza: 4 200 zł •

estymacja: 6 000 – 8 000 zł
85

61

Ryszard Piotrowski

62

(ur. 1952 Warszawa)

Akt, ok. 1980 r.

cena wywoławcza: 2 000 zł •
86

(ur. 1931)

Popiersie, 1972 r.

srebro, pr. 925 (1000), m. 138 g, podstawa drewno, wys. całości 16 cm, seria limitowana
Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale
Rzeźby. W 1976 roku skończył studia z wyróżnieniem. Został również
doceniony przez Ministra Kultury i Sztuki nagrodą dla najlepszych
studentów szkół artystycznych. Od 1976 roku do 1981 był asystentem
na macierzystej uczelni w Pracowni Rzeźby prof. Chmielewskiego.
Od lat 80. specjalizował się głównie w małych formach rzeźbiarskich
ze srebra – sztuka użytkowa (biżuteria). Rzeźby w srebrze wykonuje
głównie techniką repusu. Od 1989 wraca do twórczości czysto rzeź-

Kazimierz Gustaw Zemła

biarskiej, prac wykonywanych w kamieniu, marmurze kararyjskim,
drewnie, ceramice, brązie. Chętnie też sięga do rysunku. Realizuje
rzeźby kameralne i plenerowe. Nawiązał stałą współpracę z galeriami
w Warszawie, Krakowie, Paryżu, Eindhoven, Arnhem i Berlinie, brał
udział w plenerach i spotkaniach artystycznych: Toranto (Włochy),
Volgré (Francja), festiwal w Edynburgu. Uczestniczył w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych.

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

brąz, odlew, 18 × 10 cm, sygn. i dat. na odwrocie: G. Z. 1972
Ukończył ASP w Warszawie w1958, gdzie studiował pod kierunkiem
prof. F. Strynkiewicza i prof. L. Nitschowej (1952–1958). Profesor
zwyczajny, dziekan i prorektor w macierzystej uczelni. Członek Polskiej
Akademii Umiejętności. Twórca wielu pomników, między innymi: Powstańców Śląskich, Katowice (z Wojciechem Zabłockim), 1967; Czynu
Polaków, Szczecin, 1979; Polegli Niepokonani, Warszawa, 1973, oraz

cena wywoławcza: 1 200 zł •

realizacji sakralnych. Laureat nagród i odznaczeń, między innymi: Nagrody I stopnia Ministerstwa Kultury i Sztuki (za całokształt twórczości)
w 1973; otrzymał Krzyż Oficerski Kawalerów Maltańskich w 1990,
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski w 1997,
Krzyż Oficerski Kawalerów Maltańskich i Krzyż Orderu Odrodzenia
Polski w 2011.

estymacja: 1 500 – 2 000 zł
87

64

Lutka Pink

(1906–1998)

Nad lekturą
olej, płótno, 73 × 54 cm, sygn. p.d.: LUTKA PINK

63

Zdzisław Cyankiewicz

(1912 Białystok – 1981 Paryż)

Kobieta z dzieckiem
olej, płótno, 46 × 38 cm, sygn. l.d.: cyankiewicz
Malarz i rysownik. Studia odbył w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Józefa Mehoffera i Władysława Jarockiego, od 1935
wykładał rysunek w macierzystej uczelni. W 1937 pojechał do Paryża, gdzie działał w paryskim Oddziale krakowskiej ASP u Wacława
Zawadowskiego. Wówczas też nawiązał kontakty z Ecole de Paris.
Podejmował tematykę nawiązującą do polskiego folkloru i rodzimego

cena wywoławcza: 11 000 zł •
88

pejzażu, operując żywiołowym kolorem i lekko geometryzującą formą.
Podczas II wojny walczył w szeregach francuskiej armii, powstał wówczas cykl wizerunków współtowarzyszy z obozu jenieckiego, w którym
przebywał. Po wojnie mieszkał w Paryżu i poświecił się głównie rzeźbie
i ceramice, uprawiał też malarstwo ścienne. Pod koniec życia tworzył
obrazy kinetyczne grawerowane w stali.

estymacja: 15 000 – 17 000 zł

Urodziła się w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej jako Sznajdla Łaja
Pinkusewicz, a od 1928 r. studiowała w warszawskiej SSP, mimo iż
dziewczęta z ortodoksyjnych żydowskich rodzin bardzo rzadko kontynuowały naukę po gimnazjum. Dyplom ukończenia studiów otrzymała w 1934 r.; jej wykładowcami byli M. Kotarbiński, Wł. Skoczylas,
uczęszczała również na wykłady Karola Stryjeńskiego, a także uczestniczyła w organizowanych przez niego obozach sportowo-malarskich.
Podczas nauki jej prace były prezentowane na wystawach zbiorowych
w Instytucie Propagandy Sztuki. Podczas studiów poznała Kazimierza Zielenkiewicza, z którym się związała, a w 1938 r. zaręczyła się.
W tym samym roku Zielenkiewicz otrzymał stypendium artystyczne
i oboje wyjechali do Paryża. Odbyli również krótką podróż do Włoch,
a po powrocie do Francji Lutka Pink uległa fascynacji pracami Pierre’a
Bonnarda. W 1940 r. poślubiła Kazimierza Zielenkiewicza, a ponieważ

cena wywoławcza: 5 000 zł •

była Żydówką wobec wkroczenia do Francji hitlerowców zmuszona
była się ukrywać. Oboje skorzystali z zaproszenia W. Zawadowskiego
i przebywali w jego posiadłości w Orcel koło Aix-en-Provence, tworząc pod silnym wpływem Paula Cezanne’a. Lutka tworząc pejzaże
i martwe natury stosowała mocne, barwne plamy tworzone grubymi
pociągnięciami pędzla, gdzie bryły były rozbite, a barwy rozproszone.
Do Paryża powróciła w 1946 r. Wiedząc, że jej cała rodzina zginęła
podczas Holokaustu, postanowiła pozostać we Francji na stałe. Po
rozstaniu z mężem w 1956 r. odeszła od sztuki przedstawiającej, zaczęła malować w nurcie taszyzmu i abstrakcji. Potrafiła uzyskać efekt
wibrowania kolorów na płaszczyźnie, a wiele jej prac oddaje harmonię
i rytmiczność, radość tworzenia sprawia, że forma ulega pozornemu
rozsypaniu na płaszczyźnie, przy jednoczesnej zwartej konstrukcji.

estymacja: 7 000 – 9 000 zł
89

65

Henryk Błachnio

Maja Berezowska

(1893 lub 1898 Baranowicze – 1978 Warszawa)

Ciasne wejście, 1985 r.

Pod Wiedniem, 1968 r.

olej, płyta, 25 × 18 cm, sygn. i dat. p.d.: H. Błachnio/85

tech. mieszana, papier, 26,8 × 20,5 cm, sygn. i dat. p.d.: maja berezowska/68, opisana l.d.: pod Wiedniem

W latach 1946–1954 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, był uczniem Felicjana Kowarskiego, M. Borucinskiego i K. Tomorowicza. W 1955 r. uczestniczył w Ogól – nopolskiej Wystawie
Młodej Plastyki „Przeciw wojnie-przeciw faszyzmowi” w warszawskim
„Arsenale”. Brał udział w 71 wystawach zbiorowych polskich i za-

cena wywoławcza: 3 000 zł •
90

66

(1922–2013)

granicznych, 5 wystaw indywidualnych. Laureat Nagrody im. Jana
Cybisa przyznanej za całokształt twórczości w 1993 r. Jego prace
znajdują się w 14 muzeach polskich, między innymi Muzeum Narodowe w Warszawie i Krakowie. Wiele prac w prywatnych zbiorach
w Polsce i za granicą.

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Uczyła się prywatnie w pracowni artystycznej w Petersburgu, by potem
zapisać się do Szkoły Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona oraz
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Józefa Pankiewicza. Studiowała także w Monachium. W l. 1932–37 mieszkała we Francji. W 1942
została wywieziona do obozu koncentracyjnego w Rvaensbrück. Była

cena wywoławcza: 5 500 zł •

autorką grafik o zabarwieniu erotycznym. Zasłynęła także jako karykaturzystka, ilustrowała utwory literatury polskiej i światowej. Tworzyła
również portrety oraz martwe natury. Zajmowała się też projektowaniem scenografii i kostiumów teatralnych.

estymacja: 7 000 – 8 000 zł
91

67

Roussana Nowakowska

68

(ur. 1959)

brąz, patyna autorska, podstawa marmur czarny, wys. 22 cm, z podstawą 28 cm, sygn. na dole i z tyłu: NR

cena wywoławcza: 6 000 zł
92

(ur. 1954)

Bez tytułu

Tors męski
Ukończyła warszawskie ASP w 1996 na wydziale malarstwa u prof.
Sławomira Duchnowskiego, specjalizacja w dziedzinie grafiki warsztatowej u prof. Krzysztofa Wiznera. Ukończyła ASP w Sofii, wydział
rzeźby w 1986 i studia podyplomowe na wydziale Kulturologii na

Mira Kalkowska

Uniwersytecie Warszawskim. Tworzy w dziedzinie rzeźby, malarstwa
i ilustracji. Realizowała szereg autorskich wystaw, gdzie prezentowała
rzeźbę, malarstwo i grafikę.

estymacja: 7 000 – 8 000 zł

brąz, 56 × 30 × 23 cm
Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Rzeźby u prof. Alfreda Wiśniewskiego. Po ukończeniu uczelni w 1980
roku tworzyła głównie w granicie, brązie, ceramice, a w 1991 roku
poszerzyła swoją artystyczną wypowiedź o malarstwo, które odtąd
stało się jej głównym medium. W swoim dorobku ma wystawy indy-

cena wywoławcza: 28 000 zł •

widualne w Gdańsku i w Niemczech. Ponadto brała udział w wielu
wystawach zbiorowych. Wielokrotnie wystawiała w kraju i za granicą. Brała także udział w plenerach i sympozjach malarskich. Obrazy
i rzeźby artystki znajdują się w zbiorach prywatnych Niemiec, Szwecji,
Francji, Hiszpanii i USA.

estymacja: 35 000 – 40 000 zł
93

70

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

Portret kobiety
litografia, papier, 30 × 20 cm, z teki: L’épopée
Bohémienne, Héron de Villefosse, Mojżesz Kisling

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

69

71
Mojżesz Kisling

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

litografia, papier, 31,6 × 23,6 cm, sygn. ołówkiem
Jurkiewicz

litografia, papier, 29 × 22 cm w świetle passe-partout, sygn. i dat. na płycie l.d.: Kisling 1952, z teki: L’épopée Bohémienne, Héron de
Villefosse, Mojżesz Kisling

cena wywoławcza: 1 000 zł •
94

(1907–1967)

Portret kobiety, ok. 1946 r.

Akt, 1952 r.

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawi – cieli École
de Paris. W latach 1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Już wtedy zaczął
odnosić liczne sukcesy, a jego prace przyniosły mu nagrody. Zaraz
po studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy
Montmartre. Na swej arty – stycznej drodze poznał wiele wybitnych

Andrzej Jurkiewicz

postaci ówczesnej sceny artystycznej, jak na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety oraz akty o surrealistycznych formach. Brał
udział w licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej, między
innymi w Paryżu oraz Brukseli.

estymacja: 1 500 – 2 500 zł

Grafik i rysownik, profesor ASP w Krakowie i Warszawie. Studiował na krakowskiej ASP u F. Pautscha i W. Weissa. Tworzył
serie grafik – akwaforty przedstawiające scenki uliczne oraz
grafiki o tematyce sportowej, utrzymane w oszczędnej stylistyce, projekty okładek, ilustracje, ekslibrisy. U schyłku życia
zwrócił się ku abstrakcji. Był autorem podręcznika „Metody
grafiki artystycznej”.

cena wywoławcza: 1 100 zł •
estymacja: 1 300 – 1 500 zł
95

72

Zygmunt Karolak

Maciej Lachur

(1927 Zagórze – 2007 Otwock)

Akt, 1966 r.

Akt, 1974–78 r.

tempera, papier, 55 × 39 cm, sygn. p.d.: Karolak Zyg 1966

olej, płótno, 100 × 51 cm, sygn. p.d.: M. LACHUR, opisany na odwrocie: SZKIC MALARSKI CHICAGO/1974/c.d./MACIEJ LACHUR/-AKT-/
KRAKÓW – R.1978/olej płótno 51 × 100

W latach 1925–1930 studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem
W. Weissa, W. Jaroc - kiego, J. Wojnarskiego i X. Dunikowskiego.
Po studiach osiadł w Kaliszu, gdzie pracował jako nauczyciel rysunku w tamtejszych gimnazjach. Od 1952 roku wykładał w gdańskiej
PWSSP. Był malarzem, rysownikiem i grafikiem. Malował portrety bli-

cena wywoławcza: 3 600 zł •
96

73

(1905 Kościelec k. Kalisza – 1999 Sopot)

skich i znajomych, sceny rodzajowe (m.in. z życia Cyganów), zwierzęta, pejzaże (widoki Sopotu, kaszubskich wsi czy rodzinnego Kalisza).
Interesującym tematem w jego twórczości są również martwe natury
o syntetycznej kompozycji i subtelnej kolorystyce. Niemal szkicowe
prace zachwycają prostotą i doborem barw.

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Młodszy brat Zdzisława Lachura. Studiował w ASP w Krakowie. Od
1952 roku przynależał do Związku Polskich Artystow Plastykow. Był
współzałożycielem Studia Filmow Rysunkowych, którego kierownikiem był jego brat Zdzisław. Zajmował się malarstwem, w którym

cena wywoławcza: 6 000 zł

głównie podejmował tematykę żydowską. Był znakomitym portrecistą.
Brał udział w licznych wystawach. Jego prace znajdują się w m.in.
Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej, Muzeum Okręgowym w Częstochowie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

estymacja: 8 000 – 10 000 zł
97

74

Bencion (Benn) Rabinowicz

75

Marek Żuławski

(1908 Rzym – 1985 Londyn)

Tańcząca

Portret damy

olej, płótno, 130 × 80 cm, sygn. l.d.: Benn, na odwrocie naklejka wystawowa Salonu Niezaleznych z 1956 r.

olej, płyta, 99,5 × 85,5 cm, sygn. p.d.: M. Żuławski

W latach 1926-30 był dekoratorem teatralnym. W 1927 miał pierwszą wystawę w Białymstoku, od 1928 wystawiał w Warszawie. W
1929 otrzymał 3-letnie stypendium na studia w Paryżu, gdzie od
1930 uczęszczał do pracowni Fernanda Légera. Pozostał w Paryżu
na stałe, zmieniając obywatelstwo na francuskie. Współtworzył sze-

W 1926 rozpoczął studia w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod
kierunkiem Karola Tichego, Felicjana Szczęsnego Kowarskiego i Leonarda Pękalskiego. W 1935 otrzymał stypendium ministerialne i wyjechał na dalsze studia do Paryża. Od 1936 stale mieszkał w Londynie.
W latach trzydziestych przesyłał obrazy na pokazy w warszawskim

cena wywoławcza: 5 500 zł •
98

(1905 Białystok – 1989 Paryż)

roki nurt międzynarodowej Ecole de Paris okresu międzywojennego.
Pozostawał wierny figuracji ze skłonnością do stylizacji geometrycznej. W latach II wojny światowej uwięziony wraz z żoną w obozie
przejściowym, uniknął deportacji dzięki pomocy Jean Paulhena i był
przezeń ukrywany do końca wojny.

estymacja: 7 000 – 10 000 zł

cena wywoławcza: 9 000 zł •

Instytucie Propagandy Sztuki, wystawiał także w londyńskich galeriach. Wiele podróżował, m.in. do Włoch, Grecji, Szwajcarii, na Bliski
Wschód. W początkowym okresie twórczości malował w konwencji
postimpresjonistycznego koloryzmu, z czasem coraz bardziej upraszczał i syntetyzował formę.

estymacja: 12 000 – 15 000 zł
99

76

Wanda Wedecka

77
(1919 Homel – 2011 Warszawa)

olej, płótno, 87 × 68 cm, sygn. monogramem l.d.: S.D, opisany na odwrocie: Stanisław Dawski

olej, płótno, olej, płótno; 65,5 × 80 cm, sygn. i dat. l. g.: W. Wedecka/1962.

cena wywoławcza: 2 000 zł •
100

(1905–1990)

Tańcząca kobieta

Kompozycja materii, 1962 r.
Studiowała w latach 1945-1951 na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom uzyskała w 1951 roku.
Zajmowała się malarstwem sztalugowym głównie olejnym. Malowała
akty, portrety, martwe natury i pejzaże. Wystawiała swoje prace na

Stanisław Dawski

wystawach indywidualnych między innymi w 1958 roku w Kordegardzie, w 1959 roku w Toruniu, 1966 w Muzeum Mazowieckim
w Płocku, 1967 w auli uniwersytetu w Gandawie, a w 1968 roku
w Galerii Sztuki Tamara Pfeiffer w Brukseli.

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Studiował w ASP w Warszawie. Dyplom otrzymał 1939 roku w pracowni F. Sz. Kowarskiego i S. Ostoi – Chrostowskiego. Od 1945 roku
przez następne 25 lat związany był z PWSSP we Wrocławiu, której
był profesorem i przez pewien czas rektorem. Zajmował się grafiką,
malarstwem, rzeźbą w ceramice i szkle. Brał czynny udział w życiu
wystawowym. Miał kilkanaście wystaw indywidualnych w kraju i za

cena wywoławcza: 4 000 zł •

granicą. Był laureatem wielu nagród i wyróżnień m.in.: Nagrody Artystycznej Miasta Wrocławia, Nagrody Artystycznej Wojewódzkiej Rady
Narodowej, medale TPSP, medal na IV Międzynarodowym Biennale
Exlibrisu w Malborku. Był wybitnym pedagogiem – jego uczniem był
m.in. Józef Gielniak.

estymacja: 6 000 – 8 000 zł
101

78

Franciszek Starowieyski

(1930 Bratkówka k. Krosna – 2009 Warszawa)

Les tempes passe..., 1985 r.
pastel, papier, 28 × 21,5 cm, sygn. i dat. p.d.: monogram wiązany/1685, dołączony certyfikat potwierdzajacy autorstwo podpisany przez
syna artysty Jana Mikołaja Starowieyskiego
W latach 1949–52 studiował w krakowskiej ASP, a następnie, do 1955
r., w warszawskiej ASP. Był artystą interdyscyplinarnym. Uprawiał plakat, malarstwo, rysunek, grafikę i scenografię. Wystawiał w galeriach
i muzeach, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii, Francji, Kanadzie i
US A. Otrzymał wiele prestiżowych nagród. Do najważniejszych należy
zaliczyć Grand Prix na Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paulo (1973
r.) i Grand Prix za plakat filmowy na festiwalu w Cannes (1974 r.).

cena wywoławcza: 2 500 zł •
102

Jego malarstwo jest pełne fascynacji ciałem kobiecym, erotyką, zmysłowością oraz refleksją nad przemijaniem i śmiercią. W twórczości
Starowieyskiego świat realny łączy się z tworami niepohamowanej
wyobraźni, a charakterystyczna groteska nawiązuje do malarstwa
XVII-wiecznych mistrzów. Począwszy od 1970 r. artysta datował swe
prace o 300 lat wstecz.

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

79

Henryk Płóciennik

(1933 Łódź – 2020)

Akt leżący, 1993 r.
akwarela, papier, 22,50 × 32,30 cm, sygn. i dat. p.d.: HP. 93 Płóciennik
Od 1962 roku należał do Z P AP. Zajmował się grafiką, ekslibrisem, rysunkiem i malarstwem sztalugowym. Jego prace prezentowano m.in.
w Belgii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Stanach Zjed-

cena wywoławcza: 1 800 zł •

noczonych i na Kubie, trafiły także do zbiorów Muzeum Narodowego
w Warszawie, Krakowie i Poznaniu oraz Muzeum Sztuki w Łodzi.
Otrzymał ponad 40 nagród i wyróżnień na wystawach i konkursach.

estymacja: 2 500 – 3 500 zł
103

80

Piotr Rzeczkowski

(ur. 1955 r.)

Baletnica
brąz, wys. 60 cm, sygn. na stopie: P. R. V
Rzeźbić uczył się początkowo pod okiem Barbary Zbrożyny. W 1984
roku ukończył studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Dyplom uzyskał 1984 w pracowni Stanisława Kulona.
Trzykrotny stypendysta ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 19852000. Wziął udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych
w kraju i za granicą. Tworzy formy metaforyczne i realistyczne w kamieniu, brązie i innych materiałach: m.in. cykle „Pajace” i „Tancerki”.
Jego rzeźby znajdują się m.in.: na fasadzie kościoła św. Piotra i Pawła
w Płocku (figury obu Apostołów), w Janowie Podlaskim, (pomnika

cena wywoławcza: 28 000 zł •
104

Bitwy Warszawskiej 1920 roku), w Muzeum Teatru Polskiego w Warszawie (popiersia Tadeusza Fijewskiego), w warszawskim ZOO (pomnik
Foki). Piotr Rzeczkowski jest też autorem tablicy upamiętniającej więźniów stanu wojennego na murze aresztu śledczego w Białołęce oraz
tablicy-epitafium płk Józefa Teligi. W 1989 roku otrzymał Brązowy
Krzyż Zasługi za niezrealizowany Pomnik Powstania Warszawskiego. Historię niezrealizowanego pomnika przedstawia książka „Bitwa
o Pomnik” Mariana Pyzla i film „Ściana” w reżyserii Marii Dłużewskiej.

estymacja: 40 000 – 50 000 zł
105

81

Rajmund Giersz

(1937 Mińsk Mazowiecki – 2010)

Za króliczkiem
olej, płótno, 54 × 73 cm, sygn. p.d.: Giersz, opisany na odwrocie: Rajmund/Giersz/73 × 54
Po ukończeniu szkoły średniej, zdawał do szkoły plastycznej, jednak
mimo prób nie powiodło mu się. Zapisał się do ogniska plastycznego
w Warszawie i to tam zdobył umiejętności plastyczne. Współpracując
i wymieniając doświadczenia z profesorami wyższych szkół artystycznych w Polsce, rozwijał swój talent malarski. A na co dzień pracował
przy budowie kombinatu płockiego, a następnie leśniczówek w Bieszczadach. Uprawiał rysunek i malarstwo sztalugowe, którego inspiracją
była ulotność chwili, fascynacja pięknem, radość bycia i urok dziew-

cena wywoławcza: 1 500 zł •
106

czyny. Za pomocą symbolicznych postaci ludzkich, którymi posługiwał
się w swoim charakterystycznym malarstwie, wyrażał zauroczenia, lęki,
obsesje i skojarzenia, przekładał to na dokonania w sztuce. Artysta
skupiał się na przedstawianiu scen z życia codziennego i towarzyszącej
mu radości. Na jego płótnach można też odnaleźć klimat lat trzydziestych, w nastrojowo pokazanej kawiarni czy subtelną grę między
mężczyzną a kobietą.

estymacja: 2 000 – 2 500 zł

82

Rajmund Giersz

(1937 Mińsk Mazowiecki – 2010)

Na balu
olej, płótno, 58 × 73 cm, sygn. p.d.: Giersz, opisany na odwrocie: Rajmund/Giersz

cena wywoławcza: 1 500 zł •

estymacja: 2 000 – 2 500 zł
107

83

Katarzyna Librowicz

(1912 Warszawa – 1991 Paryż)

Portret dziewczynki
olej, płótno, 33 × 24 cm, sygn. l.d.: K.Librowicz
Polska portrecistka i pejzażystka, czynna we Francji. Kształciła się
w warszawskiej ASP pod kierunkiem Felicjana Szczęsnego Kowarskiego. Jeszcze w latach trzydziestych wyjechała do Paryża, gdzie studiowała w pracowni André Lhote`a oraz w Académie Montparnasse
i Académie de la Grande Chaumière. Kontaktowała się także z Olgą

cena wywoławcza: 1 500 zł •
108

Boznańską. W 1942 wyszła za mąż za malarza Dana Walcka (Daniela
Walckera). Od końca wojny oboje mieszkali w Paryżu, zajmując dawną
pracownię malarza Romana Kramsztyka, kuzyna artystki. Malowała
ekspresyjne portrety, zwłaszcza dzieci, a także martwe natury, pejzaże
i widoki miejskie, akty, sceny z życia bohemy i cyrku.

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

84

Krystyna Suchwałło

(ur. 1958 r. Wilno)

Pejzaż zimowy, 1991 r.
olej, płótno, 110 × 134 cm, sygn. i dat. p.d.: K.Suchwałło 91, sygn. na odwrocie: KRYSTYNA SUCHWAŁŁO

cena wywoławcza: 2 000 zł •

estymacja: 3 000 – 4 000 zł
109

85

Józef Wasiołek

86

(1921 Smarglin – 2008 Łódź)

Bukiet kwiatów w wazonie

cena wywoławcza: 1 800 zł •
110

(1971 Częstochowa)

Pejzaż, 2001 r.

olej, płótno, 27 × 22 cm, sygn. l.d.: J.WASIOŁEK
Polski malarz nurtu postimpresjonizmu, koloryzmu. Studiował malarstwo u prof. A. Rychtarskiego w Łodzi i w krakowskie ASP w pracowniach Z. Pronaszki i W. Taranczewskiego. Od 1947 r. mieszkał w Łodzi.

Izabela Hadrian

olej, płótno, 50 × 64,5 cm, sygn. na odwrocie: Izabela Hadrian/Pejzaż 2001
Uprawiał malarstwo sztalugowe, rysunek, litografię, a także a także
malarstwo ścienne w budynkach sakralnych. Większość prac w jego
oeuvre stanowią pejzaże i kwiaty.

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Studiowała na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej ASP (1991-1996). W 1996 roku uzyskała aneks w pracowni
malarstwa prof. Grzegorza Pabla, a w 1999 roku dyplom w pracow-

cena wywoławcza: 2 000 zł •

ni Konserwacji i Restauracji Malarstwa Sztalugowego prof. Iwony
Szmelter.

estymacja: 2 500 – 3 000 zł
111

87

Pierścionek, l. 40. XX w.
złoto, pr. 0,585, m. 2,16 g, diament ok. 0,70 ct, H/P2

90

Klipsy gwiazdki, l. 40. XX w.
złoto, pr. 0,585, m. 5,12 g, 8 szt. rozet diamentowych, 2 szt.
brylantów łącznie ok. 0,12 ct, H/SI2

cena wywoławcza: 6 200 zł

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 8 000 – 9 000 zł

88



estymacja: 2 500 – 3 500 zł

91

Pierścionek, l. 40. XX w.

złoto, pr. 0,750, m. 32,97 g

złoto, pr. 0,585, m. 1,65 g, diament ok. 0,30 ct,
M-N/P1

cena wywoławcza: 12 000 zł

cena wywoławcza: 3 500 zł

estymacja: 15 000 – 18 000 zł

estymacja: 4 500 – 5 500 zł

89

Pierścionek, poł. XX w.
złoto, pr. 3, srebro, m. 2,96 g, diament ok. 0,80 ct,
K-L/SI2, 2 szt. rozet diamentowych

92

Sygnet, I poł. XX w.
złoto, pr. 0,585, srebro, m. 10,32 g, rozeta
diamentowa ok. 0,66 ct, J/SI1

cena wywoławcza: 8 600 zł

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 14 000 – 16 000 zł
112

Bransoletka, II poł. XX w.



estymacja: 10 000 – 12 000 zł
113

93

94

Klipsy, II poł. XX w.
złoto, pr. 0,585, m. 7,37 g, 2 szt.
brylantów łącznie ok. 0,22 ct, H-I/SI1

96

Pierścionek, l. 40. XX w.
platyna, pr. 0,950, m. 3,66 g, 3 szt. diamentów łącznie
ok. 0,75 ct, I-J/SI

cena wywoławcza: 2 700 zł

cena wywoławcza: 8 000 PLN

estymacja: 3 300 – 4 000 zł

estymacja: 10 000 – 11 000 PLN

Klipsy, II poł. XX w.
złoto, pr. 0,375, m. 3,94 g, 2 szt.
diamentów łącznie ok. 0,13 ct, G-I/P1

97

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

Pierścionek, l. 40. XX w.
złoto, pr. 0,585, m. 2,35 g, diament ok. 0,70 ct, I/P1

cena wywoławcza: 7 200 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

95

Bransoletka, k. XIX w.
złoto niskopróbne, srebro,
80 szt. granatów

114

98

Kolczyki, art déco, 1920–1930
złoto, pr. 0,585, m. 3,36 g, 18 szt. diamentów łącznie
ok. 1,10 ct, H-I/SI-P

cena wywoławcza: 2 500 PLN

cena wywoławcza: 10 000 zł

estymacja: 3 000 – 4 000 PLN

estymacja: 14 000 – 16 000 zł
115

99

Broszka, II poł. XX w.
złoto, pr. 0,750, m. 6,10 g, 82 szt. diamentów
w szlifie brylantowym i 8/8 łącznie ok. 3,00 ct, H/VS-SI

101

Wisior na łańcuszku, poł. XX w.
złoto, pr. 0,585, m. 10,96 g, 88 szt. diamentów
łącznie ok. 1,40 ct, SI-P1/H, perła hodowana,
akwamaryn ok. 1,00 ct

cena wywoławcza: 14 000 zł

cena wywoławcza: 6 200 zł

estymacja: 18 000 – 22 000 zł

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

102

Wisior, współczesny
złoto, pr. 0,750, m. 43,82 g, akwamaryn w szlifie
szmaragdowym ok. 156 ct, 7 szt. brylantów łącznie
ok. 0,10 ct, H/P1-P2

100

Broszka, II poł. XX w.
złoto, pr. 0,750, m. 4,02 g, 50 szt. diamentów
w szlifie 8/8 łącznie ok. 1,50 ct, H/VS-SI

116

103

cena wywoławcza: 50 000 zł
estymacja: 60 000 – 65 000 zł

Pierścionek
złoto, pr. 3, m. 2,95 g, 2 szt. diamentów łącznie
ok. 0,16 ct, H-I/SI2-P1, akwamaryn ok. 1,38 ct

cena wywoławcza: 7 500 zł

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

estymacja: 2 500 – 3 500 zł
117

104

106

Pierścionek, II poł. XX w.
białe złoto, pr. 0,585, m. 4,39 g, brylant
ok. 1,50 ct, K-L/P1, białe złoto, pr. 0,585, w. 4,39 g.,
śr. = 7,50 mm, h = 4,27 mm; ok. 1,50 ct: P 1/K-L,
szlif brylantowy, kolet b. mały, db

Kolia, I poł. XX w.
złoto, platyna, m. 10,02 g, ametyst w szlifie
briolet ok. 28 ct, rozeta holenderska ok. 0,31 ct,
3 szt. rautów diamentowych

cena wywoławcza: 4000 zł

cena wywoławcza: 28 000 zł

estymacja: 6.000 – 7.000 zł

estymacja: 35 000 – 40 000 zł

107

Wisior, XX w.
złoto, pr. 2, m. 18 g, ametyst ok. 18,50 ct, 12 szt.
rozet diamentowych, 4 szt. pereł hodowanych

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 12 000 – 13 000 zł

105

Pierścionek, Polska,
współczesny
złoto, pr. 3, m. 3,92 g, brylant ok. 2,10 ct, brąz/P

118

108

Kolczyki, XX w.
złoto, pr. 0,585, m. 6,88 g, 2 szt. ametystów łącznie
ok. 4,00 ct, 28 szt. rozet diamentowych

cena wywoławcza: 19 000 zł

cena wywoławcza: 6 000 zł

estymacja: 22 000 – 25 000 zł

estymacja: 7 500 – 8 500 zł
119

109

Pierścionek, II poł. XX w.
złoto, pr. 0,750, m. 11,12 g, emalia – niebieska
i zielona, 17 szt. diamentów łącznie ok. 0,08 ct,
H-I/VS-SI

112

cena wywoławcza: 5 600 zł

złoto, pr. 0,750, sztyfty pr. 0,585, m. 11,80 g,
46 szt. brylantów łącznie ok. 1,30 ct,
G-J/VS-SI, 2 szt. szmaragdów łącznie
ok. 17,40 ct

cena wywoławcza: 12 000 zł

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

110

Kolczyki, II poł. XX w.

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Pierścionek, II poł. XX w.
złoto, pr. 0,750, m. 5,17 g, 3 szt. brylantów
łącznie ok. 0,01 ct, zielona emalia

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 2 600 – 3 500 zł

113

Kolczyki, II poł. XX w.
złoto, pr. 3, m. 7,51 g, 16 szt. brylantów łącznie
ok. 0,96 ct, G-H/VS-SI2, 2 szt. oliwinów łącznie
ok. 0,90 ct

cena wywoławcza: 6 200 zł

111

estymacja: 7 500 – 9 000 zł

Obrączka z brylantami,
współczesna
złoto, pr. 0,585, m. 2,66 g, 5 szt. brylantów łącznie
ok. 1,10 ct, G-H/VS

120

114

Pierścionek, II poł. XX w.
złoto, pr. 3, m. 5,26 g, 8 szt. brylantów łącznie
ok. 0,48 ct, F-G/SI-P2, 1 szt. oliwin ok. 0,55 ct

cena wywoławcza: 6 800 zł

cena wywoławcza: 3 200 zł

estymacja: 8 500 – 10 000 zł

estymacja: 4 000 – 5 000 zł
121

115

Pierścionek, współczesny
złoto, pr. 0,750, m. 10,45 g



116

118

Kolczyki, II poł. XX w.
złoto, pr. 0,750, m. 14,50, 2 szt. pereł hodowanych

cena wywoławcza: 3 000 zł

cena wywoławcza: 5 500 zł

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Bransoletka, współczesna
złoto, pr. 0,585, m. 15 g

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

119

Naszyjnik z perłą, współczesny
złoto, pr. 585, m. 25,3 g, perła hodowana

cena wywoławcza: 6 800 zł
estymacja: 8 500 – 10 000 zł

117

Bransoletka, II poł. XX w.
złoto, pr. 0,585,m. 8,10 g

122

120

Klipsy, II poł. XX w.
złoto, pr. 3, m. 8,78 g, 6 szt. pereł hodowanych

cena wywoławcza: 2 000 zł

cena wywoławcza: 2 500 zł

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

estymacja: 3 500 – 4 500 zł
123

121

Pierścionek, Orno, 1963–1986
srebro, pr. 3, m. 10,12 g, kamień ozdobny

124

Kolczyki, Jadwiga
i Jerzy Zaremscy
srebro, m. 8,08 g, 2 koral naturalny,
gmerek autorski

cena wywoławcza: 650 zł
estymacja: 800 – 1 200 zł

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

125

Pierścionek, Imago Artis,
1963–1986
srebro, pr. 3, m. 9,75 g

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 500 – 600 zł

122

Kolia i kolczyki, ORNO,
po 1986 r.
srebro, pr. 800, m. 52 g, chalcedony – 7 szt.
chalcedonów

cena wywoławcza: 2 500 zł

126

estymacja: 3 500 – 4 000 zł

123
124

Pierścionek, Orno, 1963–1986

Komplet: bransoletka
i naszyjnik, Warszawa, ORNO,
1963–1986

srebro, pr. 3, m. 5,65 g, bursztyn

srebro, pr. 3, m. 69 g, ametysty

cena wywoławcza: 650 zł

cena wywoławcza: 3 200 zł

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

estymacja: 4 000 – 5 000 zł
125

127

Andrzej Lipniewski

(1945 Białystok – 2019 Gdańsk)

Muza B z ostatniego lata, 1982 r.
olej, płótno, 100 × 90 cm, sygn. i dat. p.d.: LIPNIEWSKI |1982 opisany na odwrocie
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

cena wywoławcza: 16 000 zł •
126

Wychowania 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.

estymacja: 20 000 – 25 000 zł
127

Cudzoziemka
Jest piękna: zgrabna, o wyrazistych rysach twarzy,
ciemnych włosach, równie ciemnych oczach
w mocnej oprawie. O spojrzeniu takich oczu mówi
się: aksamitne. I jeszcze, że kryją głębię, duszę całą.
Typ urody trochę semicki, trochę ormiański,
w każdym razie i swój i cudzoziemski. Nawet kiedy
jej włosy jaśnieją aż do zupełnie blond, a źrenice
błękitnieją, zachowuje swój indywidualny wygląd,
ten charakterystyczny gen, który formuje rysy
twarzy i oczy skrywające duszę.
Jest mądra: przeczuwa zapisane w sobie doświadczenie kobiet przed nią, i kobiet po niej, żyje własny
życiem i ich życiem. Poznaje. Jest ciekawa świata
i ludzi. Jest ciekawa siebie.
Kiedy śpi, czuwa. Kiedy czyta, żyje. Kiedy marzy,
doświadcza.
Świat wokół niej jest światem w niej samej.
Małgorzata Czyńska
Łączymy się z tym, co nie zna nas dotąd, z drzewami, co nas przerastają swym rozgałęzieniem,
z każdą ustronnością, z każdym milczeniem; lecz
przez to właśnie zamykamy koło, które ponad
wszystkim, co do nas należy, ku nam z powrotem,
Nietkniętym wciąż płynie. Obyście rzeczy pośród
gwiazd, hen stały. My życie pędzimy. W niczym nie
przeszkadzamy…
[Rainer Maria Rilke, „Łączymy się, z tym...”,
przeł. Bernard Antochewicz]

128

Anna Karpowicz-Westner
(ur. 1951 Kraków)

Akt z błękitną tubą, 2021 r.
olej, płótno, 100 x 115 cm, sygn. l.d.: A. Karpowicz-W
Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa w krakowskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem zrealizowała w pracowni prof. Jana Szancenbacha w 1978 roku. Jej prace były eksponowane m.in.
w: Galerii Zachęta w Warszawie, Grand Palais w Paryżu, Kunsthalle w Norymberdze, Towo Art
Center w Tokyo, Museum Haus Ludwig w Saarlouis, The Polish Museum of America w Chicago
i Inter Art Galerie Reich w Kolonii. Zrealizowała 37 wystaw indywidualnych w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Zamościu, Lublinie, Frankfurcie nad Menem, Luksemburgu, Bonn, Darmstadt
i Kolonii. Jest laureatką prestiżowej nagrody Fundacji Odilon-Lesur-Adrian w Paryżu, „Le Salon
1979 Racines” w Grand Palais. Prace Anny Karpowicz - Westner znajdują się m.in. w kolekcjach:
Muzeum Narodowego w Krakowie, Deutches - Polen Institut w Darmstadt, The Polish Museum
of America w Chicago, a także w zbiorach prywatnych kolekcjonerów w kraju i za granicą.

cena wywoławcza: 18 000 zł
128

estymacja: 28 000 – 30 000 zł
129

129

Tomasz Sętowski

(ur. 1961 Częstochowa)

Królowa
brąz, wys. 23 cm, 25 cm z podstawą, sygn.: T.Sętowski
Dołączony certyfikat autorski.
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

cena wywoławcza: 7 000 zł •
130

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.

estymacja: 10 000 – 12 000 zł
131

130

Tomasz Sętowski

(ur. 1961 Częstochowa)

Waiting time
olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. l.d.: T.Setowski, opisany i sygn. na odwrocie: „Waiting time”/olej płótno 100 × 80 cm/Tomek Sętowski
Absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Akademia
im. Jana Długosza). Tworzy w nurcie nazywanym na świecie „realizmem magicznym”. Od 1998 roku jest obecny na rynku amerykańskim. W roku 2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gallery, gdzie jego prace są prezentowane obok płócien Salvadore Dali,
Leonor Fini, Michaela Parkesa. Obrazy prezentuje również w innych
miastach USA m.in. San Francisco, Santa Fe. Jego twórczość cieszy

cena wywoławcza: 70 000 zł
132

się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Prace Sętowskiego
(obrazy, rysunki oraz rzeźby) były prezentowane w dwóch albumach –
„Teatr Magiczny” (2000 r.) oraz „Muzeum Wyobraźni” (2003 r.), które
ukazały się na rynku księgarskim nakładem wydawnictwa MUZA S.A.
Wielokrotnie zdobiły też okładki książek, gazet, plakatów i podobnych
wydawnictw. Artysta tworzy używając technik tradycyjnych, posiada
też autorską galerię.

estymacja: 110 000 – 130 000 zł
133

„Bez formy treść byłaby naga, bez treści forma byłaby abstrakcyjnym popisem
kunsztu. Moja forma, to nieokreślona przestrzeń obrazu, kolorystyczna materia
czystej emocji i zmysłowej wrażliwości. Korelatem formy jest treść, której uosobieniem jest przedstawiana kobieta. Obraz jest jak kobieta, wystarczy na niego
patrzeć (…) . Namalowane na obrazach nie są kobiety, a kobiecość. Niekiedy
erotyczna, ale zawsze piękna i tajemnicza. Pragnę nakreślić niemal mistyczny
obraz kobiecej duszy, za pomocą kobiecego ciała”.
Karol Bąk – fragment wypowiedzi do wystawy Karola Bąka
„ANIOŁY, DEMONY I…” w Bałtyckiej Galerii Sztuki w Koszalinie, 06.05.2021 r.

131

Karol Bąk

(ur. 1961 Koło)

Sen, 2019 r.
olej, płótno, 30 × 40 cm sygn. p. d.: „BK” (monogram wiązany)/„BĄK”, opisany na blejtramie pisakiem: „SEN”2019/KAROL BĄK
W latach 1984–1989 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych (obecnie ASP) w Poznaniu na Wydziale Grafiki. Studia
zakończył dwoma dyplomami z wyrożnieniem, w pracowni grafiki u
prof. Tadeusza Jackowskiego i w pracowni rysunku u prof. Jarosława
Kozłowskiego. Początkowo tworzył głownie rysunki i miedzioryty,
zajmował się także projektowaniem komercyjnym, m.in.: okładek
czasopism, stoisk na Międzynarodowych Targach Poznańskich, pierwszych bilbordow i reklam na tramwajach, opakowań na perfumy,
logotypow firm, tatuaży, wnętrz lokali publicznych i prywatnych. W
drugiej połowie lat 90. zwrocił się w stronę malarstwa olejnego, kto-

cena wywoławcza: 14 000 zł
134

rym zawodowo zajmuje się od 2000 roku. W swoich obrazach Bąk
przedstawia postaci kobiet w niedookreślonej, fantastycznej przestrzeni. Od 1988 roku miał kilkanaście wystaw indywidualnych i brał
udział w kilkudziesięciu ekspozycjach zbiorowych, wśrod nich m.in.
Surrealiści Polscy (Warszawa 2008), ART.-EXPO (Nowy York, Las Vegas
2008), Primavera (Rotterdam, Holandia 2008 i 2009), Czar kobiet.
Urok kwiatow (Sopot 2009), Magical Dreams (Włocławek 2011), Art
Revolution Taipei (Tajpej, Tajwan 2012 i 2013), ARTEUOMO (Rzym,
Włochy 2012), Magical Dreams II (Szczyrk 2013).

estymacja: 18 000 – 20 000 zł
135

132

Andrzej Wroński

(ur. 1942 Chrzanów)

Niespodziewane spotkanie, 2021
olej, płótno, 100 × 125 cm, sygn.
Studia ukończył na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1968 r.
Uprawia malarstwo, grafikę artystyczną i użytkową. Jego prace wystawiane były na wielu indywidualnych i zbiorowych wystawach w kraju
i za granicą, między innymi w Szwecji, USA, Japonii, Danii, Niemczech
i Belgii. W latach 80-tych i 90-tych tworzył w nurcie realizmu fanta-

cena wywoławcza: 3 000 zł
136

stycznego. Wielokrotnie publikował prace na łamach miesięcznika
Fantastyka oraz Nowa Fantastyka w latach 1987–90. Jego obrazy
pojawiają się na aukcjach sztuki współczesnej. Obrazy Wrońskiego
znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą, oraz w zbiorach galerii sztuki współczesnej.

estymacja: 5 000 – 8 000 zł
137

133

Gocha Jokhadze
Nino Jokhadze
Relaxation
akryl, szlagmetal, płótno, 100 × 150 cm,
sygn. p.d.: Gocha Nino Jokhadze
Gocha Jokhadze W 1994 r. ukończył University of
the Arts Nino Jokhadze W 1984 r. ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Batumi. W 1994 r. ukończyła
Akademię Sztuk Pięknych w Tibilisi. Duet gruzińskich
malarzy, artystyczne małżeństwo tworzące monumentalne, dekoracyjne obrazy. W swoim malarstwie
inspirują się impresjonizmem, ekspresjonizmem
a także secesją. Wybrane wystawy: 1996 r. Tibilisi,
2001 r. Moskwa, 2003 r. Moskwa Cultural Figures
Gallery, 2004-2005 r. Moskwa Centre House of Artists, 2007 r. Nowy Jork Java Center, 2007 Floryda Art
Palm Beach, 2007 r. Art. Chicago, 2008 r. Art Toronto, 2010 r. Berlin Culture Days 2010, 2013 r. Ahoy
Center Rotterdam, 2013 r. Gallery Dezele Antwerpia.

cena wywoławcza: 18 000 zł •

138

estymacja: 25 000 – 30 000 zł
139

134

Iwan Kulik

(ur. 1959 Leszczówka/Ukraina)

135

Bez tytułu, 1998 r.
akryl, płótno, 80 × 60 cm, sygn. l.d.: I.Kulik, sygn. i dat. na odwrocie: Iwan/Kulik/1998 r.
W latach 1983–1989 studiował na wydziałach Architektury Wnętrz
oraz Malarstwa Monumentalnego Instytutu Przemysłowo-Artystycznego w Charkowie. Zajmował się także rzeźbą, freskiem, mozaiką
i witrażem. Po jego ukończeniu mieszkał i pracował w Petersburgu
i Moskwie, gdzie w 1990 roku odbyła się jego pierwsza wystawa
indywidualna – „Na Krymskim Wału”. W tym samym roku wyjechał do Polski. Rok później zaprezentował swą pierwszą wystawę
indywidualną w Polsce – w Salach Sejmu RP. Dominującą część jego
twórczości stanowią obrazy olejne, które łączą się w cykle tematyczne. Najważniejsze z nich to cykle inspirowane wielkimi postaciami
historii i sztuki, nastrojem miejsc oraz portrety. Swoistym wkładem

cena wywoławcza: 4 000 zł •
140

polskim w twórczość Iwana Kulika jest postać Stańczyka, któremu
poświecił znakomitą część swoich obrazów. Iwan Kulik jest twórcą
ilustracji do książek: „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa (Muza,
2003, 2004) – seria 90 gwaszy, „Pokłon Mistrzowi złożyłem” Adama
Kowalczewskiego (2003). W tym samym roku rozpoczął cykl prac
stanowiących ilustracje do „Don Kichota” Cervantesa oraz „Folwarku
zwierzęcego” Orwella. Dwa lata wcześniej artysta zaprojektował etykietę dla jednego z win winnicy Cormons we Włoszech – Vino Della
Pace (Wino Pokoju), dzięki czemu znalazł się w towarzystwie takich
nazwisk jak: Fini, Dario Fo, Nagasawa, Yoko Ono.

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Urszula Tekieli

(ur. 1979)

Kobieta i koty
olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. i dat. p.d.: Urszula Tekieli 2007
W 2005 roku ukończyła studia magisterskie w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w zakresie
projektowania graficznego. Obecnie zajmuje się głównie malarstwem,
jej obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce i Europie.
Zainteresowania artystki oscylują wokół szeroko pojętej sztuki lat międzywojennych oraz powojennych. Obecnie mieszka i tworzy w Krakowie. Wystawy indywidualne: 2015 – „Styl japoński – styl piękny. Ula
i Kazu”, Oddział Muzeum Historii Katowic, Katowice; 2014 – „Alter

cena wywoławcza: 9 000 zł •

ego”, Sopocki Dom Aukcyjny, Warszawa; 2012 - Galeria Wieża Sztuki,
Kielce; 2010 – „Urszula Tekieli målningar, Bengt Andersson sculptur”,
Trelleborg (Szwecja); 2010 – Galeria VIP Optimum Art, Katowice. Wystawy zbiorowe: 2015 – „Jak zatrzymać tę chwilę” Galeria w Pałacu
Vauxhall, Krzeszowice; 2014 – Gallery Renata Fine Arts, Hudson NY
(USA); 2013 – „Love is in the air!” Sopocki Dom Aukcyjny, Warszawa;
2012 – udział w I Biennale w Wenecji Cieszyńskiej, Cieszyn; 2011 –
„100 + 1 Pięknych Obrazów” Galeria DAP ZPAP, Warszawa.

estymacja: 12 000 – 16 000 zł
141

136

Maria Dziopak

(ur. 1954)

Przechadzka, 2021 r.
akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: M. Dziopak, opisany na odwrocie: MARIA DZIOPAK-”PRZECHADZKA-2021”/PŁÓTNO, AKRYL,
100 X 100 CM
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (dyplom w 1978 roku). Uprawia
malarstwo olejne, maluje głównie pejzaże. Nazywana jedynym żyjącym polskim impresjonistą, który pracuje w naturze. Autorka licznych
wystaw indywidualnych w kraju i na świecie. W twórczości artystki
można wyróżnić dwa nurty tematyczne. Pierwszy – to baśniowy świat
ogrodów, pełen słońca i cienia, spokoju, zadumy i subtelności – to

cena wywoławcza: 7 000 zł
142

południe Europy, kraje Bliskiego Wschodu, ale także Polska, Turcja czy
Rosja. Drugi – bardziej agresywny, zainspirowany pejzażem angielskim
i norweskim – to mocna kolorystyka, drapieżne, pełne światłocieni formy. Uczestniczka wielu wystaw, zarówno indywidualnych, jak
i zbiorowych, w kraju i za granicą.

estymacja: 10 000 – 12 000 zł
143

137

Zofia Wolska

138

(1934–2016)

brąz patynowany, polerowany, podstawa drewniana, 23 × 36 × 60 cm, sygn. na podstawie: Biela Panufnik

brąz, wys. 8 cm, 11 cm z podstawą, sygn. i dat. 2004/ZW

cena wywoławcza: 4 500 zł •
144

(ur. 1973 r.)

Zakochani w parku, 2022 r.

Bez tytułu, 2004 r.
Studiowała w krakowskiej ASP w pracowni prof. Xawerego Dunikowskiego. Była ostatnią jego uczennicą. Wczesny i uhonorowany nagrodą
debiut artystyczny w 1951 r. – rzeźba „Nad Konstytucją”. Uprawiała
rzeźbę monumentalną i kameralną. Głównym tematem jej twórczości

Iwona Biela Panufnik

był człowiek - portrety, kompozycje, pomniki. Miała ponad 50 wystaw
indywidualnych w kraju i na świecie. Otrzymała nominację American
Biographical Institute do tytułu „Kobieta Roku 1995”.

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Studiowała w pracowni Ivesa Mariena i Philippe’a Desomberga w Akademii Sztuk Pięknych in Braine L’Alleud w Belgii.Debiut wystawienniczy
rzeźbiarki miał miejsce w 2009 roku, od tego czasu artystka eksponowała swoje prace na licznych wystawach. W 2011 roku podczas
Salon International des Artistes Contemporains władze miasta Saint

cena wywoławcza: 7 500 zł

Tropez we Francji przyznały Iwonie Bieli Panufnik pierwsze miejsce
w kategorii rzeźby za całokształt twórczości. Artystka jest członkiem
Low Countries Sculpture Society w Belgii oraz Société National des
Artistes Animaliers we Francji.

estymacja: 10 000 – 12 000 zł
145

139

Zdzisław Kałędkiewicz

(1913 Częstochowa – 2005 Gdańsk)

Zabawa z księżycem, 1990 r.
olej, płótno, 77 × 100 cm, sygn. p.d.: ZKałędkiewicz/90, opisany na odwrocie: Z. Kałędkiewicz/Zabawa z księżycem/ol.pł. 78 × 100 cm
Malarz, publicysta, pedagog. W 1930 roku debiutował na łamach
prasy jako poeta. Pod koniec lat 30. rozpoczął studia w ASP w Krakowie. Uczęszczał do pracowni W. Jarockiego i K. Sichulskiego. Przerwaną wybuchem wojny naukę kontynuował na lwowskiej politechnice
u W. Lama. W czasie okupacji działał w AK. Po wojnie osiedlił się
w Gdyni, a następnie w Gdańsku-Oliwie. Dyplom uzyskał w gdańskiej PWSSP (1955 r.). Od 1945 r. pracował w Katedrze Rysunku

cena wywoławcza: 4 000 zł •
146

i Malarstwa Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, następnie
w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie. W latach 1957–1962 był wykładowcą PWSSP w Gdańsku. W początkowej
fazie twórczości malował niezwykle barwne pejzaże w duchu koloryzmu, by następnie ograniczyć paletę barw i zwrócić się ku syntezie
– przetwarzał rzeczywistość w subiektywny i niepowtarzalny sposób.

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

140

Ol Skoczylas

(Oleg-Olga)

Sklep z zabawkami, 2006 r.
akryl, płótno, 65 × 80 cm, sygn. p.d.: Olga, opisany na odwrocie: Oleg Olga 2006/Sklep z zabawkami/Ol Skoczylas/Kreski
Zajmuje się fotografią i malarstwem. Studia na wydz. filozofii na
UKSW; ceramika na warszawskiej ASP (akademia otwarta); w dziedzinie fotografii - samouk. Specjalizuje się w akcie, zafascynowany
niderlandzkim portretem renesansowym i późniejszym. Fotografuje

cena wywoławcza: 1 000 zł •

człowieka jako istotę pozapłciową. Jej prace były publikowane w albumie New Nude Photography (2009 Negoist) zawierającym najciekawsze zdjęcia z dziedziny aktu wykonane w okresie ostatnich lat
przez fotografów z całego świata.

estymacja: 1 500 – 2 000 zł
147

141

Joanna Sułek-Malinowska

(ur. 1969 r. Bielsko-Biała)

Bez tytułu, 2010 r.
technika własna, płótno, 40 × 120 cm, opisany, sygn. i dat. na odwrocie: Joanna Sułek-Malinowska/technika własna/2010 r.
Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana
Fałata w Bielsku-Białej. Ukończyła studia artystyczno-pedagogiczne
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – filia w Cieszynie. Dyplom
w 1995 pod kierunkiem dr Witolda Iwanka – praca teoretyczna oraz

cena wywoławcza: 1 000 zł •
148

Alfreda Biedrawy - malarstwo. W swoich pracach przetwarza widziany
obraz rzeczywisty za pomocą prostych form, zachowując wrażenie
perspektywy powietrznej oraz światła i cienia. W jej obrazach bez
względu na podejmowany temat główną rolę odgrywa kolor.

estymacja: 1 500 – 2 000 zł
149

143

Sławomir Zięba
Akt kobiecy

142

gips patynowany, 75 × 60 cm, sygn. p.d.: S. Zięba

Katarzyna Swinarska

Absolwent Państwowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie; swoją przygodę artystyczną rozpoczął w 2006 roku
w Państwowym Liceum Plastycznym im. Józefa Kluzy; po ukończeniu Liceum z wyróżnieniem, kolejne kroki stawiał na Wydziale Rzeźby
Krakowskiej ASP, gdzie w toku nauki i rozwoju brał czynny udział
w plenerach i konkursach; w 2016 roku otrzymał wyróżnienie dyplomu, który został zaprezentowany na wystawie w Pałacu Sztuki

(ur. 1969)

Zofia (Stryjeńska), 2015 r.
akryl, płótno, 37 × 37 cm, opisana, sygn. i dat. na odwrocie: Zofia (Stryjeńska), Swinarska 2015

cena wywoławcza: 1 200 zł •
150

estymacja: 1 600 – 2 000 zł

cena wywoławcza: 10 000 zł •

w Krakowie; Sławomir Zięba porusza się w obszarze rzeźby, rysunku,
malarstwa; rzeźbiarz ma na swoim koncie wiele wystaw zbiorowych
i indywidualnych w Polsce m.in. w Galerii Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie; może się pochwalić stałą ekspozycją swojej
rzeźby na rynku w Miechowie, wiele prac artysty znalazło się już
w prywatnych kolekcjach w kraju, także za granicą, głównie Szwecja,
Francja, Stany Zjednoczone.

estymacja: 14 000 – 18 000 zł
151

144

Wojciech Brewka

(ur. 1980)

Punk Not Jazz, 2016 r.
akryl, płótno, 130 × 100 cm, sygn. p.d.: BREWKA, opisany, sygn. i dat. na odwrocie: BREWKA/PUNK NOT JAZZ/WARSZAWA 2016
Artysta malarz, absolwent UŁ. Współzałożyciel warszawskiej Galerii Sztuki Officyna. Przygodę ze sztuką rozpoczął jeszcze w liceum,
w klubie osiedlowym. Kolejnym krokiem na jego artystycznej drodze
było przeprowadzenie się do Łodzi, gdzie studiował. Tam stworzył
swoją pierwszą małą pracownię. Mimo, iż nie zrezygnował z ulicznych
działań i scena Urban Art jest mu bardzo bliska, to jednak nie uważa
się już za jej członka. Wybrał inną drogę, koncentrując się na malar

cena wywoławcza: 22 000 zł •
152

twie sztalugowym. Stara się opracować rozpoznawalny warsztat,
w ramach którego korzysta z klasycznych narzędzi malarskich, ale też
i tych wykorzystywanych przez artystów działających na ulicy. W latach
2010–2015 brał udział w około 40 wystawach zbiorowych. Wystawy
indywidualne: 2014 – Galeria Chłodna 31, Winosfera, Warszawa;
2013 – Klub Sens Nonsensu, Warszawa.

estymacja: 30 000 – 35 000 zł
153

145

Dariusz Zieliński

146

(ur. 1975)

Baletnica
brąz, wys. 44 cm, sygn. z tyłu monogramem: DZ
Zajmuje się rzeźbą od 1998 roku. „Mogę powiedzieć o sobie, że
jestem samoukiem, chociaż duży wpływ na moją twórczość miał
rzeźbiarz i pedagog Jacek Kozłowski. Poznanie jego mogę określić
mianem spotkania, które bardzo wpłynęło na moje życie. W swojej
pracy staram się uchwycić delikatność, rozedrganie, zwiewność, ruch.
Stąd może wiele moich rzeźb ma przeciągnięte proporcje do pionu,
bo wtedy stają się optycznie lżejsze i ledwie tylko dotykają ziemi.
Staram się nie zamykać w jednym sposobie kształtowania postaci,
lubię zmieniać proporcje i szukać wciąż nowego sposobu odkształ-

cena wywoławcza: 3 200 zł •
154

cania rzeczywistości. Ważna jest też dla mnie historia, którą rzeźba
opowiada. Mam temat a później znajduję dla niego formę. Może to
dlatego, że równolegle z pracą rzeźbiarską studiowałem na Akademii
Pedagogiki Specjalnej. Przez ten czas udało mi się wysłać w świat
ponad 800 rzeźb. Są w kolekcjach w Polsce, zachodniej Europie,
Skandynawii, Izraelu (Shimon Perez Center), Ameryce Północnej.
Współpracuję z galeriami w Warszawie, Kopenhadze (Dania) i Arnhem (Holandia).” /Dariusz Zieliński/

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Andrzej Szczepaniec

(ur. 1964 Lubień)

Kobieta z kontrabasem, 2019 r.
brąz, wys. 24,5 cm, sygn. i dat. z tyłu: A.SZCZEPANIEC 2019
Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem.
W latach 1984–1990 studiował w ASP w Warszawie, gdzie uzyskał
dyplom w pracowni prof. Stanisława Słoniny. Po studiach wrócił do
rodzinnego Tenczyna, gdzie wybudował dom i pracownię rzeźbiarska.
Wykonuje prace w brązie i drewnie o tematyce religijnej, muzycznej
oraz rzeźby związane z szeroko pojętą naturą. Miał wystawy swoich prac w Holandii, Hamburgu i Kopenhadze. Jest projektantem i

cena wywoławcza: 3 600 zł •

głównym wykonawcą wystroju wnętrza kościoła w Tenczynie (ołtarz
główny, ołtarze boczne oraz droga krzyżowa). Współpracował z artystą rzeźbiarzem Markiem Szalą. Swoje prace wystawiał w galeriach
wielu miast Polski: Kraków, Warszawa, Gdańsk, Zakopane. Wykonuje
prace dla instytucji takie jak statuetki, medale i popiersia. Autor pomników: Św. Ojca Pio w Krośnie i Tenczynie, Chrystusa frasobliwego
oraz Św. Michała Archanioła.

estymacja: 4 500 – 5 500 zł
155

147

Kirill Datsouk

(ur. 1974 Sahalin)

Marianna, 2005 r.
olej, płótno, 80 × 120 cm, opisany, sygn. i dat. na odwrocie: KIRILL DATSOUK/Marianna/80 × 120 cm/ol pl 2005
Absolwent słynnej ASP w Petersburgu, gdzie kształcił się w pracownii
V.V. Sokolova. Jego praca dyplomowa „ Nieszczęśliwy” poświęcona
problemowi ubóstwa i ludzkiej rozpaczy reprezentowała St. Petersburg w 2003 r. na wystawie Wszechrusi , została jedną z najwyżej
ocenionych prac. Jest członkiem Związku Artystów Rosji. Począwszy
od roku 1993 zorganizował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych
i brał udział w wielu wystawach zbiorowych. Jego prace znajdują
się w zbiorach m.in. Muzeum ASP w Petersburgu, Muzeum ASP Gu-

cena wywoławcza: 5 000 zł •
156

ang-Zhou (Chiny), Muzeum Przyrody i etnografii Srokowo (Polska),
Muzeum Miasta Perast (Czarnogóra), zbiorach Fundacji „Dziedzictwo
Kulturowe Rosji”, a także w prywatnych galeriach i zbiorach na całym
świecie. Jest wybitnym portrecistą. Pozują mu znani artyści, filmowcy, sportowcy, dyplomaci i politycy. Artysta oprócz portretów maluje
charakterystyczna martwe natury oraz pejzaże. W kreatywny sposób
kontynuuje najlepsze tradycje klasycznego malarstwa rosyjskiego.

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

148

Jan Pająk

(ur. 1998)

Bez tytułu, 2021
akryl, płótno, 100 × 70 cm, opisany na odwrocie: Jan Pająk 2021

cena wywoławcza: 1 000 zł

estymacja: 1 500 – 2 000 zł
157

149

Adam Kołakowski

(ur. 1981)

Cindyrella, 2022 r.
olej, płótno, 80 × 130 cm, sygn. p.d.: Adam Kołakowski/Opinogóra 2022, opisany, sygn. i dat. na odwrocie: Cindyrella/Adam
Kołakowski/2022
Jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W czasie studiów jego edukacja
obejmowała grafikę, ilustrację, plakat, malarstwo i rzeźbę. Był laborantem w pracowni drzeworytniczej. Wyjechał na stypendium naukowe
na Uniwersytet w Knoxville do Stanów Zjednoczonych. Jego prace były
pokazywane publiczności w kraju i za granicą, szczególną popularność zdobywając wśród amerykańskiej i kanadyjskiej Polonii. Działania

cena wywoławcza: 1 500 zł
158

twórcze artysty dążą do ukazania tego, co prawdziwe. Najgłębsze
piękno Kołakowski odnajduje w prostocie oraz w tych detalach życia,
które bywają niezauważane, zapomniane i spychane na dalszy plan.
W jego twórczości nie spotkamy wielkomiejskiego zgiełku i gonitwy.
Przestrzeń artystyczna Kołakowskiego to obszar idylliczny i sielski,
pełen marzeń sennych i sentymentalizmu.

estymacja: 2 000 – 3 000 zł
159

150

Ida Łotocka

151

(ur. 1957 Gdańsk)

Okno, 1996 r.
olej, płótno, 120 × 100 cm, sygn.l.d.: Ida Łotocka, opisana, syg. i dat. na odwrocie: IDA ŁOTOCKA/OKNO/olej 120 × 100 cm/1996 r.
Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku) na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom z malarstwa w 1982 w prof. Władysława
Jackiewicza oraz w Studium Pedagogicznym PWSSP w Gdańsku,
ukończonym w 1981. Od 2001 artystka pracowała w Nadbałtyckim
Centrum Kultury w Gdańsku na stanowisku głównego specjalisty ds.
wystaw. Autorka filmu „Obrazy i modelki” dla III programu TVP S.A

cena wywoławcza: 2 400 zł •
160

(1995). W 2010 członek założyciel artystycznej „Grupy Apellesa”.
Uprawia rysunek i malarstwo. Wystawy indywidualne: Gdańsk, Sopot,
Brema, Wilhelmshaven. Udział w wystawach: Gdańsk, Sopot, Warszawa, Poznań, Wrocław, Brema, Saeby (Dania), Viechtach (Niemcy),
Dortmund, Hamburg, Paryż. Wyróżnienie na V Biennale Sztuki Gdańskiej. Żona gdańskiego pisarza Pawła Huellego.

estymacja: 3 000 – 3 500 zł

Maciej Cieśla

(ur. 1988 Szczecin)

Nieboska rusałka i jej ogary, 2015 r.
olej, płótno, 140 × 100 cm, sygn. p.d.: Maciej Cieśla oraz na odwrocie: Maciej Cieśla 2015 maj
Absolwent ASP we Wrocławiu na kierunku malarstwo. W okresie
studiów rozwijał umiejętności w zakresie malarstwa abstrakcyjnego
oraz ekspresji o tematyce animalistycznej, która była tematem dyplomu. Po ukończeniu studiów kontynuował ścieżkę artystyczną poszukując rozwiązań artystycznych i technicznych, obejmujących także
tematykę ekspresji w pejzażu miejskim. W 2014 r. przeniósł wartości

cena wywoławcza: 7 000 zł •

techniczne wyniesione z dotychczasowych poszukiwań na malarstwo
surrealistyczne. W ostatnim czasie wyklarował swój charakterystyczny
styl, łącząc ze sobą doświadczenia surrealistyczne oraz ilustracyjne
z formami ekspresywnymi i abstrakcyjnymi. Bryły, kolor i przestrzeń
traktuje lekko, utrzymując kierunek gestu oraz zachowując warunki
poprawnego operowania kompozycją.

estymacja: 10 000 – 12 000 zł
161

152

Jerzy Cichecki

(ur. 1960 Trojanów)

153

Lustro, 2015 r.
akryl, płótno, 45 × 55 cm, sygn. p.d.: J. Cichecki
Absolwent ASP w Warszawie. Otrzymał dyplom w 1986 r. w pracowni
malarstwa prof. Jerzego Tchórzewskiego i pracowni plakatu prof. Macieja Urbańca. Specjalizuje się w malarstwie sztalugowym, używając
tradycyjnych technik malarskich, udawadnia, że w najbardziej trady-

cena wywoławcza: 2 600 zł •
162

cyjny sposób, na białym płótnie lub na kartonie, mając opanowany
warsztat, można wszystko opowiedzieć. .Jest autorem wielu wystaw
w Polsce i za granicą, głównie w Japonii. Jego obrazy znajdują się
w wielu prywatnych kolekcjach na całym świecie.

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Andrzej Szynal
Tajemnica kochanków, 2003 r.
technika własna, płótno, 120 × 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‚ANDRZEJ SZYNAL/„”TAJEMNICA KOCHAN -/KÓW””/2003 R’”

cena wywoławcza: 5 000 zł •

estymacja: 6 500 – 8 000 zł
163

154

Olga Pelipas

(ur. 1988 Symferopol – Ukraina)

Wenus, 2015 r.
akryl, płótno, 85 × 70 cm, sygn. l.d.: Pelipas
W latach 2003–07 studiowała w Kolegium Artystycznym na Krymie,
następnie malarstwo monumentalne na Akademii Wzornictwa i Sztuk
Pięknych w Charkowie. W 2011 r. zajęła 3. miejsce w Triennale młodych twórców w Muzeum Sztuki na Krymie. Wystawa indywidualna:
„Ser na całym świecie”, Galeria Kostyurinsky zaułek, Charkow, 2012.
Wystawy zbiorowe, festiwale: „World without dark colors”, ekspozycja
Ukrainy na Expo-2000, Hanower, Niemcy; Festiwal Wszystko, co jest

cena wywoławcza: 2 500 zł •
164

piękne w świecie ma taką samą nazwę, Charkow, 2008; Festiwal
Street art, Charkow, 2009; Radmir-Expohall, Charkow, 2009; Wystawa
Noworoczna, Galeria Avec, Charkow, 2012; Projekt artystyczny Żywa
ściana, Galeria Maestro, Charkow 2012; 2009–2015, Galeria Kosty-urinsky zaułek, Charkow: Przyjaciele w kontakcie, Wystawa Miniatury,
Przyjaciele w kontakcie; The HF ArtsFest 2016, POSK Gallery: Eastern
European Art, Londyn, Wielka Brytania.

estymacja: 4 000 – 6 000 zł
165

155

Krystyna Hierowska

156

(ur. 1950 Świebodzice)

Five years after, 2003 r.
akwaforta, akwatinta kolor II, papier, 64 × 46 cm w świetle passe-partout, 12/50
Studiowała na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. W 1980 otrzymała
dyplom z wyróżnieniem i Specjalną Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki
za Szczególne Osiągnięcia w Studiach w Roku Akademickim 1978/79.
Od początku kariery zdobywała liczne nagrody na wystawach i konkursach, w tym I nagrodę na V Jubileuszowym Polsko-Fińskim Konkursie Grafiki Marynistycznej – pobyt fundowany w Finlandii w 1983,
wyróżnienie na IX Ogólnopolski Konkurs Otwarty na Grafikę w 1986,
medal honorowy na Międzynarodowej Wystawie Małe Formy Grafiki

cena wywoławcza: 1 500 zł •
166

w 1987, II nagrodę Akademii Derngi, Stambuł 2002, nagrodę Tai-he
Masterprice na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Pekinie w 2003.
Wielokrotnie też prezentowała wystawy indywidualne w kraju i za
granicą. Jest bohaterką dwóch filmów nakręconych przez japońską
TV Obihiro. Jej grafiki często odwołują się do form i ducha sztuki
Chin i Japonii. Prace artystki SA reprezentowane w wielu kolekcjach
w Polsce, Europie, w Japonii i Chinach.

estymacja: 2 000 – 2 500 zł

Michał Kwarciak

(ur. 1983)

Refleksja, 2019 r.
olej, płótno, 100 × 60 cm opisany na odwrocie: „Refleksja”/2019/M.Kwarciak
Absolwent Policealnego Studium Opus Art w Sosnowcu na kierunku witraż (2004) oraz Akademii Jana Długosza w Częstochowie na
kierunku malarstwo sztalugowe (dyplom z wyróżnieniem), oraz malarstwo w architekturze i urbanistyce na tej samej uczelni. Jest uczestnikiem kilkudziesięciu wystaw zbiorowych , oraz kilku indywidualnych.

cena wywoławcza: 1 500 zł •

Brał udział w kilkunastu plenerach malarskich. Laureat I nagrody za
najlepszą pracę w ramach cyklu wystaw Derby Artystyczne, zdobywca
II miejsca w konkursie fotograficznym dla terapeutów zajęciowych.
Tworzy we własnej pracowni w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

estymacja: 2 500 – 3 500 zł
167

157

Patrycja Kruszyńska-Mikulska
Ulotne myśli, 2022 r.
akryl, płótno, 70 × 70 cm, sygn. i dat. na odwrocie: P.K. Mikulska 2022
Ur. 1973 r. w Lublinie. Absolwentka I i II stopnia Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, specjalizacja malarstwo sztalugowe. Zajmujesię
malarstwem olejnym, ceramiką, projektowaniem wzorów i malowa-

cena wywoławcza: 1 000 zł
168

niem na porcelanie. Współpracowała z projektantami Jerzego Staraka
i Anny Woźniak-Starak w projekcie do „Witkiewiczówki” w Zakopanem. Jej prace znajdują się w prywatnych zbiorach w kraju i za granicą.

estymacja: 3 000 – 8 000 zł
169

158

Maria Niekrasowa

(ur. 1987 Switłowodsk, Ukraina)

Whisper, 2021 r.
akryl, płótno, 80 × 60 cm, sygn. p.d.: Niekrasowa M, opisany na odwrocie: Niekrasova Maria/”Whisper” 2021/acrylic on canvas/80 × 60/
Studia na Wydziale Malarstwa Charkowskiej Państwowej Akademii
Projektowania i Sztuk Pięknych w l. 2006–2012. Od 2012 roku jest
członkiem Narodowego Związku Artystów Ukrainy. Jej prace znajdują
się w kolekcjach prywatnych w Chinach, Francji, Holandii, Rosji i na
Ukrainie. Wystawy indywidualne: 2009 – „Wędrówki landszaftami”,
Kirowograd, Ukraina; 2010 – Kremenczug, Ukraina; 2011 – Komsomolsk, Ukraina. Wybrane wystawy zbiorowe: 2008 – „Malownicza
Ukraina”, Dniepropietrowsk, Ukraina; VII Biennale Akwareli Krymu,

cena wywoławcza: 1 000 zł
170

Simferopol, Ukraina; 2009 – 165-lecie I.J. Riepina, Charków; „Jedno
źródło – różne ruczaje”, Kirowograd, Ukraina; 2010 – Wystawa zbiorowa, X Międzynarodow festiwal teatralny „Dobry teatr”, Energodar,
Ukraina; 2011 – XIV Międzynarodowe Biennale Portretu, Tuzla, Bośnia i Hercegowina; XXXI Międzynarodowa Wystawa Małych Form
Graficznych, Cadaques i Barcelona, Hiszpania; 2012 – „Malownicza
Ukraina”, Zaporoże.

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

159

Anita Domeracka
Na szachownicy, 2020 r.
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2013 r. Swoje
obrazy prezentowała na wystawach zbiorowych i poplenerowych
(MDK Rumia, Galeria Mariacka w Gdańsku). Indywidualne wystawy
odbyły się w Towarzystwie Miłośników Gdyni (Gdynia), w MDK Rumia,

cena wywoławcza: 1 000 zł

w Galeria Mariackiej w Gdańsku czy w Sztumskim Centrum Kultury
w Sztumie. Artystka inspiruje się pięknem i emocjami. Jest to debiut
tej niezwykłej Kaszubki na rynku dzieł sztuki.

estymacja: 1 500 – 2 000 zł
171

160

Bogdan Pilatowicz

(ur. 1957)

W oczekiwaniu, 2022 r.
olej, płótno, 90 × 70 cm, sygn. p.d.: PILA/TOWICZ
Malarz czynnie działający w Austrii. Od zawsze żył sztuką i muzyką.
Najpierw jako muzyk (folkowy, latynoski, jazzowy) wyprodukował
cztery płyty w Austrii, a następnie jako malarz od 1995 roku oferuje
bardzo obszerny program – od malarstwa, rysunku i kreskówek po
murale i ciekawą sztukę cyfrową. Nie wyznacza granic między stylami

cena wywoławcza: 5 500 zł
172

i materiałami, łączy je, tworzy innowacje i wyrusza w intensywne podróże myślowe, by wyostrzyć swoją ekspresję. Jego wszechstronność
w połączeniu z bogatym doświadczeniem czyni go wyjątkowym. Choć
jego zainteresowania malarstwem są bardzo zróżnicowane, zawsze
lubi powracać do surrealizmu.

estymacja: 7 000 – 10 000 zł
173

162

Agnieszka Szyfter
Girls in the city, 2007 r.
akryl, płótno, 120 × 100 cm, sygn. p.d.: SZYFTER, sygn. dat. i opisany na odwrocie: Girls in the city/100 × 120 cm/2007/Acrylic in canvas/
Agnieszka Szyfter

161

Jest dyplomowanym inżynierem, absolwentką Politechniki Warszawskiej. Jako wolny słuchacz studiowała na ASP w Warszawie. Kilka lat
temu porzuciła karierę w medialnych korporacjach i poświęciła się
swoim wielkim pasjom, takim jak malowanie oraz pisanie książek dla
dzieci. Tworzy obrazy akrylowe oraz obrazy w technikach mieszanych,
zajmuje się grafiką i ilustrowaniem książek. Od 2007 roku wystawia
w Polsce oraz za granicą, m.in. w Wielkiej Brytanii, USA i Chinach. Jej
obrazy można było oglądać w Nowym Jorku, np. w Muzeum Sztuki

Dorota Madej-Kruszelnicka
Bez tytułu, 1990 r.
olej, płótno, 140 × 145 cm, sygn. i opisany na odwrocie: DMK 90’/DOROTA MADEJ-KRUSZELNICKA

cena wywoławcza: 5 000 zł •
174

estymacja: 7 000 – 10 000 zł

cena wywoławcza: 4 000 zł •

Współczesnej The Williamsburg Art & Historical Center. W 2008 r.
została zaproszona do międzynarodowej szkoły artystycznej Emocjonalistów, założonej w USA przez rzeźbiarza Tomasza Lubomirskiego.
We wrześniu 2011 Chińskie Ministerstwo Kultury, rząd Xingjiang oraz
China International Exhibition Agency (CIEA) zorganizowało w Urumqi
światową wystawę One Word, One Home. Polska była reprezentowana przez malarstwo Szyfter.

estymacja: 5 000 – 7 000 zł
175

163

Tomasz Tajak

164

(ur. 1988 Gorlice)

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn., dat. i opisany na odwrocie: SABINA TWARDOWSKA/PEJZAŻ BIESZCZADZKI/100 × 80 cm/AKRYL/2008

akryl, płótno, 100 × 73 cm, opisany, sygn. i dat. na odwrocie: OCZEPINY/T.TAJAK/2015/RÓWNE

cena wywoławcza: 3 600 zł •
176

(ur. 1984 Wrocław)

Pejzaż bieszczadzki, 2008 r.

Oczepiny, 2015 r.
Absolwent LP im. T. Brzozowskiego w Krośnie. Ukończył wydział aktorstwa w Krakowskich Szkołach Artystycznych oraz Edukację artystyczną
w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuki UP w Krakowie.
W 2014 r. obronił z wyróżnieniem dyplom z malarstwa w pracowni
prof. G. Borowik- Pieniek. Zajmuje się malarstwem, rzeźbą, instalacją

Sabina Twardowska

sakralną oraz animacją kultury. Współpracuje z krakowskim teatrem
Plejada w charakterze scenografa. Brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych,
w kraju i zagranicą

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Artystka głównie zajmująca się malarstwem, rysunkiem i projektowaniem graficznym ilustracji i plakatów. W 2008 r. obroniła dyplom
z wyróżnieniem dziekańskim w pracowniach prof. Krzysztofa Wachowiaka (malarstwo), prof. Ryszarda Sekuły (rysunek) i prof. Mieczysława
Wasilewskiego (plakat - grafika). W 2012 ukończyła Podyplomowe
Studia Grafiki Komputerowej i Multimedialnej w Warszawie. Współ-

cena wywoławcza: 1 500 zł •

tworzy stowarzyszenie „Front Sztuki”, a na co dzień działa w kamienicy Artystycznej TA3 na warszawskiej Ochocie. Prowadzi Pracownię
Ilustracji i Grafikę Projektową na Wydziale Grafiki Społecznej Akademii
Nauk w Warszawie. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych
i zbiorowych.

estymacja: 2 000 – 3 000 zł
177

165

Katarzyna Szydłowska

(ur. 1969)

166

Łazienka
olej, płótno, 50 × 40 cm, sygn. i dat. l.d.d: K. Szydłowska 2010 opisany na odwrocie
Studiowała w Europejskiej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1992-1997. Uczennica Ewy Pełki, Dariusza Mlądzkiego, Zbysława
Maciejewskiego, Franciszka Starowieyskiego i Jerzego Dudy-Gracza.
Dyplom w pracowni Antoniego Fałata w 1997 r. Artystkę fascynuje

cena wywoławcza: 6 000 zł •
178

przede wszystkim kobieta - jej piękno, zmysłowość. Ma na swoim
koncie udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych,
krajowych i zagranicznych. Jej obrazy znajdują się w wielu kolekcjach
w Polsce i poza jej granicami.

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Jan Świtka

(ur. 1939)

Dobrochna, 1999 r.
olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. i dat. l.d.: Jan Świtka 99, opisany, sygn., dat. i na odwrocie: JAN ŚWITKA/DOBROCHNA 03/1999/ALKID
I OLEJ 100 × 83

cena wywoławcza: 3 800 zł •

estymacja: 4 500 – 5 000 zł
179

167

168

(ur. 1984)

Żaneta Chłostowska-Szwaczka

Rozpłomienione i lotne, 2015 r.

Dull world, 2021 r.

Jest absolwentką łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego, dyplom obroniła na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz. Dopiero po studiach malarstwo zajęło ważne miejsce
w jej życiu. Na co dzień, oprócz malarstwa sztalugowego i ściennego,
zajmuje się również szeroko pojętym projektowaniem - grafiką użytkową, designem, architekturą i aranżacją wnętrz, ponadto tworzy
w zakresie ilustracji oraz przestrzennych form rzeźbiarskich. Brała
udział między innymi: w zbiorowej wystawie PLENER Karpacz 2005

olej, płyta, śr. 70 cm, sygn.d.: MSYNAK, opisany, sygn. i dat. na odwrocie: ROZPŁOMIENIONE I LOTNE MONIKA SYNAK/2015

akryl, płótno, 120 × 100 cm, sygn. i dat. p.d.: Ż. Ch. S 2021
Ukończyła malarstwo w instytucie sztuk wizualnych uniwersytetu
zielonogórskiego. W 2009 uzyskała dyplom w pracowni prof. Jana
gawrona. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych
i zbiorowych m.In. West lancashire annual open exhibition”, ormskink

cena wywoławcza: 1 000 zł
180

Monika Synak

gb, burgerhaus tetlow, niemcy. Jest współzałożycielem grupy artystycznej „inicjatywa twórcza 29 lutego”. Uprawia malarstwo, mozaikę
oraz rzeźbę. Tworzywem, z którego artystka czerpie pełnymi garściami
jest natura we wszystkich jej aspektach.

estymacja: 2 000 – 4 000 zł

cena wywoławcza: 4 400 zł •

w Galerii 526 Poleskiego Ośrodka Sztuki w Łodzi, w pokonkursowej
wystawie „Przedwiośnie 36” w kieleckim Biurze Wystaw Artystycznych
(czerwiec - sierpień 2013). Jej sylwetka artystyczna została opublikowana w miesięczniku „Czas na wnętrze” w numerze 5/2013, wraz
z wydaniem limitowanej edycji inkografii obrazu pt. „TF”, ręcznie
sygnowanych. W swojej twórczości dąży do subiektywnego perfekcjonizmu osnutego nutą realizmu magicznego.

estymacja: 5 000 – 6 000 zł
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Daniela Akmen

olej, tempera, blacha aluminiowa, 30 × 30 cm, sygn. p.d.: SKAPER

(ur. 1945 Monako)

litografia, papier, 90 × 70 cm, sygn. ołówkiem p.d.: Akmen oraz opisany l.d.: 47/225
Akmen nie lubi opowiadać o swoich początkach, drodze i karierze
artystycznej, podaje jedynie suche fakty. Dorastała z ojcem, który był
„trochę litografem, trochę rysownikiem, a trochę malarzem”. Dzię-
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(ur. 1954 Olsztyn)

Dobra i miła, 2021 r.

Kobieta z kwiatem

cena wywoławcza: 800 zł •

Ewa Skaper

ki niemu Daniele odkryła rysunek i kolor oraz pogłębiała fascynację
sztuką, która w końcu doprowadziła ją do studiów w École Nationale
des Arts Décoratifs w Nicei, a później w Limoges.

estymacja: 1 000 – 1 500 zł

W latach 1975–1980 studiowała na Wydziale Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom w pracowni prof. Jerzego Zabłockiego otrzymała w 1980 r. Mieszka i pracuje
w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem w tradycyjnych technikach oraz.
Pokazywała swoje prace na wystawach w kraju i za granicą, m.in. na
„Die Kunst ist weiblich” Hamburg, Niemcy 2002; 30 Salon International de Revin, Francja 2002 (Grand Prix); International Cultural Centre,
Caisa, Helsinki, Finlandia 2004; Art. Poznań 2004; Art Fair, Haga,

cena wywoławcza: 4 000 zł •

Holandia 2005; „Papier ist geduldig‘’ Galerie auf der Freiheit, Schleswig, Niemcy 2010; Galeria Triada, Gdańsk 2011; Gdańskie Biennale
Sztuki, GGM, Gdańsk 2012; I Triennale Sztuki Pomorskiej, PGS Sopot,
2013; 41 Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2013” – II nagroda czy
„Sekrety wyobraźni” organizowana przez magazyn Artysta i Sztuka,
Galeria DAP 1, ZPAP, Warszawa 2014, II Triennale Sztuki Pomorskiej,
PGS Sopot, 2016.. W 2012 r otrzymała Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska.

estymacja: 5 000 – 6 000 zł
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Mariusz Dydo
Lilith model fetish z cyklu Air Virgin
ceramika malowana podszkliwnie, szkliwem transparentnym, złocone wentyle, 77 × 33 cm
W latach 1994- 1999 uczęszczał do PLSP im. Artura Grottgera w Tarnowie gdzie ukończył dział Meblarstwo Artystyczne. W roku 2004
obronił dyplom na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP w pracowni
rzeźby Jerzego Nowakowskiego. W latach 1997-2003 uczestniczył
w działaniach Autorskiej Grupy Artystycznej Jacka Kucaby- „Ruchome Święto”. W roku 2007 otworzył swoje pierwsze studio rzeźby
i malarstwa, w którym wykonał wiele zamówień kontraktowych dla
osób prywatnych, filmu, reklamy, muzeów I kościołów. Jest autorem
wystroju rzeźbiarskiego, designu i wykonania mebli ołtarzowych dla

cena wywoławcza: 6 500 zł •
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Kaplicy Św. Krzyża w zespole drogi różańcowej w Hlinik nad Hronom,
Słowacja (2011-2013). W roku 2013, wraz z drugim inwestorem powołał do życia projekt Dydodecor, który ma na celu promocję marki dla
rzeźby kameralnej w oparciu o tradycje i technologie wykorzystywane
w manufakturach porcelany. W swojej twórczości sięga do tematów
z świata szeroko pojętej kultury, którymi balansuje pomiędzy stylistyką
klasyczną i pop kulturową, traktując je problemowo, społecznie lub
z dowcipem i lekkością.

estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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Serwis do kawy „Tom”, Zakład Porcelany Stołowej „Wałbrzych” w Wałbrzychu,
l. 60. XX w.
proj. z 1958 r. Jerzy STECKIEWICZ
w składzie: 4 filiżanki, 4 spodki, cukiernica, mlecznik, dzbanek, porcelana biała, szkliwiona, dekorowana natryskiem, sygn. na spodzie
znakiem wytwórni: W/WAŁBRZYCH/MADE IN POLAND
dzbanek: wys. 20 cm, mlecznik: wys.11 cm, cukiernica: 11,5 cm, filiżanka ze spodkiem wys. 6,50 cm, spodek śr. 11 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

estymacja: 2 500 – 3 500 zł
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Z L E C E N I E L I C Y TA C J I
Kobiety w sztuce. Artystki, kolekcjonerki, muzy
Warszawa, 18 maja 2022 r., godz. 19
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: warszawa@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż do godziny 12 w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: Santander Bank Polski S.A.
67 1090 1883 0000 0001 0367 9559
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 _________________________________________________________
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Alicja Kappa

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.

(ur. 1973 Gorzów Wielkopolski)

Rapsodia, 2015 r.
olej, szlagmetal, płótno, 50 × 50 cm, sygn. i dat. na odwrocie: Alicja/Kappa/2015 r.
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Geperta we
Wrocławiu (dyplom - 2000 r.). Malarstwo studiowała w pracowni
prof. Wandy Gołkowskiej i prof. Piotra Błażejewskiego. Ważniejsze
wystawy: Ogólnopolska Wystawa Marynistyczna „BARWY MORZA”,
Gdynia 2014r.; Finalistka Międzynarodowego konkursu ArtSland
2,3 i 5 rundy, USA, 2014r.; ; Prix de Peinture de L’Ebouillanté 2014,

cena wywoławcza: 2 000 zł •

2013 r. Paryż; Art Brownie ZOO, Toronto, 2013r.; Muzeum Sztuki
Współczesnej we Wrocławiu, 2014r.; Konkurs malarstwa „Ogrody
2013”, BWA Zamek Książ Wałbrzych; II Międzynarodowy Konkurs
Malarski, Przestrzeń Publiczna - Konteksty, Galeria Profil CK Zamek,
Poznań; Triennale malarstwa młodych, wystawa finalistów konkursu,
Częstochowa.

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

_________________________________ 
		

________________________

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

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

○ przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone,

◊ Obiekty z pozwoleniem na wywóz,

• Obiekty, do których doliczana jest opłata wynikającą z tzw. droit de suite,
tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy
dzieł.

II Definicje
Dom Aukcyjny – Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 43, zarejestrowany w rejestrze
przedsiębiorców pod numerem 538348.
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem
sprzedaży.
Sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży
najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy
nim a Domem Aukcyjnym zawarte zostaje umowa sprzedaży lub warunkowa umowa sprzedaży.
Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Sopocki Dom Aukcyjny do
prowadzenia Aukcji.
Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na
składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych
w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych
Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający
opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
Stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu,
z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego
Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt
jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie,
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla
oglądających, w galeriach przygotowujących daną Aukcję.
Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
Estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na postawie aktualnych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego.
Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej górnej
granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie wiążącej
umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym. W ramach
Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i opłaty dodatkowe.
Opłata aukcyjna – opłata w wysokości 20% doliczana do kwoty, na
której zakończyła się licytacja Obiektu, stanowiąca wynagrodzenie Domu
Aukcyjnego z tytułu przeprowadzonej Aukcji. Jest częścią końcowej ceny
Obiektu. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej,
w przypadku kiedy Obiekt nie został sprzedany w ramach Aukcji. Kwota
wylicytowana wraz z Opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów
i usług VAT (VAT marża).
Cena zakupu – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem wraz
z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit
de suite).
Cena gwarancyjna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt
może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem
Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona
osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży
warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.
Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku gdy kwota wylicytowana
jest niższa niż Cena gwarancyjna, umowa z Kupującym, który zaoferował najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję
informuje o tym po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku,
jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż
gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarancyjnej.
W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku,
a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.
Legenda – poniższa legenda wyjaśnia symbole, które można znaleźć
w Katalogu:

III Sprzedaż aukcyjna
1. Obiekty przeznaczone do licytacji

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

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

wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej
umowy sprzedaży, zachodzi podejrzeniemożliwości popełnienia czynu
zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłocać
prawidłowy przebieg Aukcji.
/// Zlecenie licytacji z limitem i licytacja telefoniczna
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji osobiście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać
w galeriach Domu Aukcyjnego.
W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licytowane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli
postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje zlecenia
licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom
Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący zakupił wybrany Obiekt
w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż Cena gwarancyjna.
Jeśli limit podany przez Licytującego jest niższy niż Cena gwarancyjna,
a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji
warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim
samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu,
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą
nie być zrealizowane.
Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Licytujący może
określić na zleceniu limit, do którego pracownik Domu aukcyjnego będzie
licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony
na zleceniu, pracownik Domu Aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że
klient oferuje przynajmniej Cenę wywoławczą.
Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowanie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie
po stronie Domu Aukcyjnego.
/// Licytacja online
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię
i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespondencji oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości
i obsługi płatności). Po pozytywnej weryfikacji przez pracownika Domu
Aukcyjnego Licytujący może uczestniczyć za pośrednictwem Internetu
na bieżąco w licytacji Obiektów aukcyjnych na tych samych zasadach
jak podczas licytacji osobistej.
Po zarejestrowaniu się na Aukcję online Licytujący może także zostawić
zlecenie licytacji z limitem, bez konieczności wypełniania pisemnego
formularza „zlecenia licytacji”.
/// Odpowiedzialność Licytującego
Podczas licytacji, zarówno osobistej, online, telefonicznej, jak i poprzez złożenie zlecenia licytacji z limitem, Licytujący bierze osobistą
odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, chyba że przed
rozpoczęciem Aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie (pod
rygorem nieważności) z Sopockim Domem Aukcyjnym, że oferent jest
pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej zaakceptowanej przez
Sopocki Dom Aukcyjny.

B. Przebieg Aukcji
/// Przyjmowanie ofert od Licytujących
Licytację rozpoczyna i prowadzi Aukcjoner. Wyczytuje on Obiekty,
decyduje o kolejnych postąpieniach, wskazuje Licytujących, ogłasza
zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Licytujący mają prawo
podczas licytacji składać swoje oferty. Zakończenie Aukcji Obiektu
następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży
warunkowej pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, który zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.
W przypadku powstania błędu albo zaistnienia sporu co do wyniku
Aukcji, Aukcjoner może ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży
(również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji
Aukcjoner może także podjąć wszelkie inne działania, które uzna za
racjonalne i stosowne do zaistniałych okoliczności. Jeżeli jakikolwiek
spór dotyczący wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży
w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.
Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej
zgłoszonych przez uczestników Aukcji Obiektów. W takiej sytuacji numery Obiektów powinny być przed Aukcją zgłaszane obsłudze Domu
Aukcyjnego.
Dom Aukcyjny może utrwalać przebieg Aukcji za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
/// Ceny gwarancyjne
Niektóre Obiekty na Aukcji mogą być oferowane z zastrzeżeniem Ceny
gwarancyjnej. W celu osiągnięcia Ceny gwarancyjnej Obiektu Aukcjoner
i pracownicy Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w trakcie
licytacji oferty w imieniu Sprzedawcy, bez wskazania, że czynią to w jego
imieniu. Może to następować przez składanie następujących po sobie
ofert licytacyjnych, bądź też ofert w odpowiedzi na oferty składane
przez innych Licytujących. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt
Aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.
/// Licytacja w języku angielskim
Na specjalne życzenie Licytującego niektóre spośród licytacji mogą być
równolegle prowadzone w języku angielskim. Prośby takie powinny być
składane najpóźniej godzinę przed Aukcją wraz z informacją których
Obiektów dotyczą.
/// Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpienia podaje według poniższej tabeli. W zależności od przebiegu Aukcji może
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.
cena

postąpienia

0 – 1 000

50

1 000 – 2 000

100

2 000 – 5 000

200

5 000 – 10 000

500

10 000 – 30 000

1 000

30 000 – 100 000

2 000

100 000 – 200 000

5 000

200 000 – 500 000

10 000

500 000 – 1 000 000

20 000

Powyżej 1 000 000

50 000

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

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

ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie opłaty dodatkowe
za zakupione Obiekty w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Ww. obowiązek
jest niezależny od uzyskania pozwolenia na eksport czy otrzymania innych
pozwoleń. W sytuacji zawarcia j Umowy sprzedaży warunkowej termin
ten biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny
o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego.
Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych
za opóźnienie w płatności.
Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta
płatnicza (Dom Aukcyjny akceptuje płatności kartami Master Card i VISA)
oraz przelew na rachunek bankowy (na konto galerii organizującej Aukcję).
B. Opłata aukcyjna i opłata droit de suite
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty
dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 20%. Obowiązuje
ona również w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza
się głównie opłatę z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego
spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych
zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie
obliczana, gdy kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro.
Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży,
jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro
oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale
od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu
poprzedzającym dzień Aukcji lub – w przypadku odbycia aukcji w w dniu
przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy
walut NBP – przy zastosowaniu ostatniego średniego kurus euro
opublikowanego przez NBP przed dniem aukcji.
C. Przeniesienie prawa własności Obiektu
Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki Dom
Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym Opłaty
aukcyjnej. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania posiadania ani dzierżenia Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia na niego
własności Obiektu. Wcześniejsze przekazanie Obiektu Nabywcy nie jest
równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na niego ani
zwolnieniem z obowiązku zapłaty Ceny zakupu.
D. Płatność w innych walutach
Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne
życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu
wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności
w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej
walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną
w wysokości 1% Ceny zakupu.

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

Obiektów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest
z zaakceptowaniem regulaminów lub ogólnych warunków świadczenia
usług podmiotu odpowiedzialnego za transport i magazynowanie.
Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko
utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane
z Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Dom Aukcyjny odpowiada
względem Nabywcy za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu
jedynie do wysokości Ceny zakupu Obiektu.
B. Transport
Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe
opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.
Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność
Nabywcy i Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie.
Jeżeli klient sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel
powinien skontaktować się telefonicznie z galerią Domu Aukcyjnego
organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym
odbiorem Obiektu.
C. Pozwolenie na wywóz i dokumenty wywozowe
W wypadku niektórych Obiektów przepisy prawa wymagają dodatkowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju. Kwestię tę reguluje
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz
określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat
o wartości powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do
przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania
odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej
Ceny zakupu za obiekt.
D. Zagrożone gatunki
Przedmioty wykonane z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo
zawierające m.in. koralowiec, skórę krokodyla, kość słoniową, kość
wielorybia, róg nosorożca, skorupę żółwia, niezależnie od wieku,
procentowej zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub
certyfikatów przed wywozem. Uzyskanie dokumentów umożliwiających
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa.
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie,
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej Ceny zakupu za Obiekt. Obiekty tego typu
zostały oznaczone symbolem „•” opisanym w Legendzie. Dom Aukcyjny
nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

5. Brak Płatności

W przypadku gdy Nabywca w terminie 14 dni roboczych od daty Aukcji
nie uiści całej Ceny zakupu (zawierającej Opłatę aukcyjną i ewentualne
Opłaty dodatkowe) Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich
praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
– przechować Obiekt w galeriach Domu Aukcyjnego lub w innym miejscu
na ryzyko i koszt klienta;
– odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty
na poczet pokrycia szkód;
– odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie
pod warunkiem uiszczenia wadium;
– naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia
zapłaty pełnej Ceny zakupu;
– odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną
minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej
Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena zakupu, za którą
Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie
zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia
dodatkowej Aukcji;
– wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania
zaległości;

– potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wierzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;
– podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV Informacje ogólne
1. Dane osobowe

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

2. Ograniczenia odpowiedzialności

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

3. Warunki potwierdzenia autentyczności

Autentyczność Obiektu to w rozumieniu powyższego Regulaminu
właściwe podanie autorstwa Obiektu i prawidłowe jego datowanie.
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektów zaprezentowanych w Katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny
z poniższymi zastrzeżeniami:
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektu jedynie
bezpośredniemu Nabywcy Obiektu. Powyższa gwarancja nie obejmuje:
a) k
 olejnych właścicieli Obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od
bezpośredniego Nabywcy Obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub
dziedziczenia;
b) Obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
c) O
 biektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w Katalogu
i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („?” lub
„(?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;
d) Obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone
jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;
e) Obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;
f) Obiektu, w przypadku którego podana w Katalogu roczna data
powstania różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;
g) Obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego
stulecia (połowy lub ćwierci);
h) Obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w Katalogu
„na korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane
w opisie;

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

4. Reklamacje

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

5. Prawa autorskie

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

6. Obowiązujące przepisy prawa

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie
interpretowany.
Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem
Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą
umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem
Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem
niniejszego Regulaminie.
Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana
przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, podlegającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą
lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal
uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący
działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem
ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny
sens pierwotnego zapisu.
Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
– ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych Obiektów
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,
– ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5,
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu
zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną
o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłaty dodatkowe
– 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 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu
terroryzmu (Dz.U z 2000r Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Dom
Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców
dokonujących transakcji gotówkowych w kwocie powyżej 10 000 euro.

V Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy
stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i poaukcyjnej Obiektu.
2. Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres
Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do Nabywców będą
przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.
3. Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne,
bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.

Broszka w formie kwiatu, XX w.
platyna pr. 0,950, m. 18,12 g
diamenty: 1 szt. ok. 1,10 ct, J-K/SI1, 5 szt. łącznie ok. 5,00 ct, K-L/VS-SI2,
159 szt. łącznie ok. 4,00 ct, J-K/ VS-SI, perły: 7 szt., słodkowodne
estymacja: 140 000 – 180 000 zł
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