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Franciszek Żmurko
(1859 Lwów – 1910 Warszawa)

Portret damy w kapeluszu
olej, tektura, 32,5 × 17,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „Fran. Żmurko”

2
Pierwszy etap edukacji artystycznej rozpoczął od lekcji rysunku pod pieczą Franciszka

Juliusz Kossak

Tepy w rodzinnym Lwowie. Następnie kontynuował studia w krakowskiej Szkole Sztuk

(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Pięknych w pracowni Jana Matejki i w późniejszych latach podczas pobytów za granicą
w Wiedniu i Monachium. Swoją wrażliwość artystyczną kształcił podczas licznych podróży
po Francji, Holandii i Niemczech. Malował kompozycje rodzajowe i symboliczne, sięgał do
tematyki antycznej, zwłaszcza nawiązującej do Starożytnego Rzymu, biblijnej, orientalnej oraz
historycznej. Jednak największą popularność, zarówno w kraju jak i za granicą, przyniosły
mu wizerunki kobiet. Malował nasycone erotyzmem akty. Tworzył utrzymane w ciepłej palecie
barw zmysłowe kobiece portrety. Dzieła artysty znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum

Drużba krakowski na koniu,
1888 r.
akwarela, papier, 32 × 23,5 cm
w świetle passe-parotut
sygn. i dat. l. d.: „JKossak 1888”

Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, jednocześnie pobierając lekcje rysunku
u J. Maszkowskiego. Korzystał ze wskazówek artystycznych P. Michałowskiego. W latach 1853–55 mieszkał w Warszawie, po czym wyjechał na kilka lat do Paryża, gdzie
oddziałał na niego kontakt z twórczością H. Verneta. Po powrocie do Warszawy w roku
1860 artysta otworzył własną pracownię, podjął też wieloletnią współpracę z Tygodnikiem
Ilustrowanym. Wiele podróżował, m.in. do Monachium, gdzie podjął studia w pracowni F.
Adama. W roku 1869 osiadł w Krakowie. Artysta najchętniej podejmował w swej twórczości
tematy batalistyczne; malował epizody z bohaterskich dziejów narodu i tematy związane
z życiem szlacheckiego dworu, przy czym istotnym motywem był koń, malowany przez
niego z wielkim znawstwem. Historia i literatura polska stanowiły dla artysty niewyczerpane
źródło tematów. Celował szczególnie w technice akwareli. W latach 70-tych zaczął tworzyć
cykle ilustrujące dzieje rodów szlacheckich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach,

cena wywoławcza: 28 000 zł

Narodowego w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, a także we lwowskiej Galerii Sztuki oraz

cena wywoławcza: 17 000 zł

m.in. w TPSP w Krakowie, Lwowie i Poznaniu, ponadto w warszawskim TZSP, salonach J.

estymacja: 35 000- 45 000 zł

w wielu prywatnych kolekcjach.

estymacja: 38 000 – 45 000 zł

Ungera i A. Krywulta, a także za granicą – w Paryżu, Monachium, Wiedniu, czy w Berlinie.

4

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

AUKCJA VA R IA ® (4 7 ) | Ma l a r st w o

5

4
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica Zdrój
– 1968 Folusz)

Portret
mężczyzny
z książką
kredki, papier,
7,5 × 10 cm
na odwrocie pieczęć
artysty oraz cena
Pochodzenie:
– Kolekcja lekarza
Nikifora Stanisława
Waldemara Kamińskiego, który leczył
Nikifora w Tuszynku w szpitalu
gruźliczym (lata
1960 – 1964).
cena wywoławcza:
3 800 zł •
estymacja:
5 000 – 6 000 zł

5
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica Zdrój –

3

1968 Folusz)

Nikifor Krynicki

Para na tle kościoła

(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

ołówek, papier,
10 × 15 cm

Kościół

na odwrocie pieczęć artysty
oraz zapiski artysty

kredki, akwarela, papier, 21 × 15 cm
na odwrocie pieczęć artysty oraz zapiski
artysty
Praca prawdopodobnie powstała w latach
1956–1958.
Pochodzenie:
–K
 olekcja lekarza Nikifora Stanisława
Waldemara Kamińskiego, który
leczył Nikifora w Tuszynku w szpitalu
gruźliczym.

Malarz samouk, przedstawiciel sztuki naiwnej, człowiek cierpiący na zaburzenia słuchu
i mowy. Pierwsze jego prace powstały około 1917 roku i nawiązywały do malarstwa ikonowego. Malował w technice akwareli i rysował kredkami, wykorzystując każdy dostępny
kawałek papieru, okładki zeszytów, opakowania papierosów. Wykazywał ogromną wrażliwość
kolorystyczną. Tworzył całe serie obrazków przedstawiających architekturę, wnętrza, postacie
świętych, portrety i autoportrety. Swoje prace podpisywał niezrozumiałymi ciągami drukowanych liter. Zauważony w 1932 roku w świecie artystycznym, doczekał się I indywidualnej

Stanisława Waldemara
Kamińskiego, który
leczył Nikifora w Tuszynku
w szpitalu gruźliczym (lata
1960–1964).

wystawy w galerii Dieny Vierny w Paryżu (1959 r.) i Stedelijk Museum w Amsterdamie.

cena wywoławcza:

Jego prace były wystawiane w Hajfie, Jerozolimie, Frankfurcie, Baden-Baden, Hanowerze,

3 800 zł •

cena wywoławcza: 4 800 zł •

Bazylei, Rzymie, Chicago, Londynie. W 1967 roku warszawska Zachęta zaprezentowała

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

retrospektywną wystawę Nikifora. W 1994 roku otwarto jego muzeum w Krynicy.

6

Pochodzenie:
– Kolekcja lekarza Nikifora

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

estymacja:
5 000 – 6 000 zł
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Nikifor Krynicki
(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

Pejzaż miejski z zabudową
i kościołem (małe i duze wieże)
ołówek, papier, 22,2 × 16 cm
w świetle passe-partout
na odwrocie autorskie pieczęci
cena wywoławcza: 4 600 zł •
estymacja: 5 500 – 8 000 zł
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Nikifor Krynicki
(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

Sceny wojenne

8

ołówek, papier, 22 × 17 cm

Nikifor Krynicki

na odwrocie pieczęć artysty oraz zapiski
artysty

(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

Pochodzenie:

Pejzaż miejski z kościołem

–K
 olekcja lekarza Nikifora Stanisława
Waldemara Kamińskiego, który leczył

ołówek, papier, 23 × 17 cm

Nikifora w Tuszynku w szpitalu gruźli-

w świetle passe-partout

czym (lata 1960–1964).

na odwrocie autorskie pieczęci

cena wywoławcza: 3 800 zł •

cena wywoławcza: 4 600 zł •

estymacja: 6 000 – 10 000 zł

estymacja: 5 500 – 8 000 zł
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„Axentowicz”. Nazwisko to jakoby jakaś etykieta piękna o subtelnej harmonii barw pastelowych. Karta wielka w historii sztuki polskiej. (...) Głowa kobieca – to specjalność mistrza
Axentowicza. Malował piękności z arystokracji i patrycjatu krakowskiego. (...) Powiewnie
rzucana kreska pastelowa Axentowicza wybierała z modelu tylko to, co piękne i charakterystyczne, topiąc w delikatnym cieniu ujemne rysy. A zawsze między postacią, a patrzącym
na nią widzem zawieszała jakby eteryczny woal sentymentu.
M. Janoszanka, Wspomnienie o Axentowiczu, w: „Kultura. Tygodnik literacki,
artystyczny i społeczny” 1938, nr 37, s. 7

9
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Portret dziewczyny,

przed 1937 r.

pastel, tektura, 48 × 33,5 cm
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „T.Axentowicz”
na odwrocie sygnatura artysty:
„T.Axentwicz/ Zakopane20,VII.937,”
oraz powyżej stempel Magazyn Artykułów
Malarskich Aleksandrowicz w Krakowie

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 Zjednoczonych. 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

cena wywoławcza: 29 000 zł

kresowe, szczególnie sceny z życia Hucułów. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki

estymacja: 55 000 – 65 000 zł

wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.
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Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

Uśmiechnięta
pastel, tektura, 73 × 49,5 cm
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „F.M.Wygrzywalski”
na odwrocie papierowa nalepka
z Salonu Sztuki Alfreda Wawrzeckiego
Kraków Wielopole

Był absolwentem Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (klasa K. Marra
i L. Hetericha) oraz w Akadémie Julian w Paryżu. Po ukończeniu studiów zamieszkał
w Rzymie, zaś w 1908 r. powrócił do rodzinnego Lwowa, gdzie pracował w teatrze oraz
współpracował też z Tygodnikiem Ilustrowanym. Od 1901 r. wystawiał w TPSP w Krakowie.
Malował obrazy o tematyce rodzajowej, często z udziałem kuszących, fantastycznych nimf
morskich. Malował nasyconymi, wyrazistymi barwami, zestawionymi z mocnymi kontrastami
świetlnymi. Stworzył znakomite, dynamiczne sceny z życia rybaków, nostalgiczne „zatrzymane
kadry” z życia nadmorskich kurortów. Największym uznaniem wśród kolekcjonerów cieszą

cena wywoławcza: 19 000 zł

się jego serie pejzaży nadmorskich i scen z rybakami, a także tematy orientalne, do których

estymacja: 27 000 – 35 000 zł

powracał po podróży do Egiptu w 1906 r.
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Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–89

Wiktor Korecki

Wincenty Wodzinowski

kontynuował w latach 1889–92 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do kraju

(1890 Kamieniec Podolski –

(1866 Igołomnia k. Miechowa –

i osiadł w Swoszowicach pod Krakowem. Malował portrety, obrazy religijne i alegoryczne,

1980 Milanówek k. Warszawy)

1940 Kraków)

ale najbardziej interesowała go tematyka etnograficzna. Postrzegał wieś jako źródło odnowy

Zbieranie kaczeńców,

przed 1939 r.

olej, płótno, 49 × 78 cm
sygn. p. d.: „WIKTOR KORECKI”

Studiował w Szkole Rysunkowej N. Muraszki w Kijowie. W 1921 roku przeniósł się z rodzinnego miasta do Warszawy, gdzie otworzył własną pracownię. Wielokrotnie prezentował swoje
prace na wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas Powstania Warszawskiego
spłonęła jego pracownia z częścią dorobku. Po wojnie w 1946 r., zamieszkał pod Warszawą,

Baba z kogutem
olej, tektura, 69,5 × 74 cm
sygn. p. d.: „W.Wodzinowski”

studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę

społeczeństwa zepsutego przez miasto i jego kulturę. Jako jeden z pierwszych jeździł do
podkrakowskich Bronowic, gdzie malował barwne sceny z życia chłopów. Owocem tych
plenerów była wystawa „chłopomani” w krakowskim TPSP, gdzie wraz z innymi artystami
zaprezentował swoje prace inspirowane wsią. Przez całe swoje życie artysta pozostał wierny
owej fascynacji ludowością. Z niezwykłym upodobaniem i humorem ukazywał wiejskie

cena wywoławcza: 8 500 zł •

najpierw w Komorowie, potem w Milanówku. Tworzył nastrojowe pejzaże wiejskie z regionu

cena wywoławcza: 7 500 zł

obyczaje i zabawy, umiejętnie podkreślając barwą i duktem pędzla żywiołowy charakter

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.

estymacja: 10 000 – 14 000 zł

przedstawienia.
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Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, jednocześnie pobierając lekcje rysunku

13
Juliusz Kossak
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

W pościgu za zającem, 1893 r.
akwarela, gwasz, papier jasno szary,
31,7 × 47,5 cm
sygn. i dat. l. d.: „Juliusz Kossak / 1893.”

u J. Maszkowskiego. Korzystał ze wskazówek artystycznych P. Michałowskiego. W latach
1853–55 mieszkał w Warszawie, po czym wyjechał na kilka lat do Paryża, gdzie oddziałał na
niego kontakt z twórczością H. Verneta. Po powrocie do Warszawy w roku 1860 artysta otworzył własną pracownię, podjął też wieloletnią współpracę z Tygodnikiem Ilustrowanym. Wiele
podróżował, m.in. do Monachium, gdzie podjął studia w pracowni F. Adama. W roku 1869
osiadł w Krakowie. Artysta najchętniej podejmował w swej twórczości tematy batalistyczne;
malował epizody z bohaterskich dziejów narodu i tematy związane z życiem szlacheckiego
dworu, przy czym istotnym motywem był koń, malowany przez niego z wielkim znawstwem.
Historia i literatura polska stanowiły dla artysty niewyczerpane źródło tematów. Celował
szczególnie w technice akwareli. W latach 70-tych zaczął tworzyć cykle ilustrujące dzieje
rodów szlacheckich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, m.in. w TPSP w Krakowie,

cena wywoławcza: 29 000 zł

Lwowie i Poznaniu, ponadto w warszawskim TZSP, salonach J. Ungera i A. Krywulta, a także

estymacja: 44 000 – 55 000 zł

za granicą – w Paryżu, Monachium, Wiedniu, czy w Berlinie.
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Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Piramidy,

1942 r.

olej, tektura, 35 × 51,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „Jerzy Kossak/1942”
na odwrocie pieczęć z napisem: „Stwierdzam autentycz-/ność tego obrazu/Jerzy
Kossak”

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii.

15

W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety

Jerzy Kossak

w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów,

(1886 Kraków – 1955 tamże)

jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń.
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem,

Pod okienkiem,

1945 r.

olej, tektura, 49,7 × 70,2 cm
sygn. i dat. p. d.: „Jerzy Kossak / 1945.”

cena wywoławcza: 13 000 zł •

który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często

cena wywoławcza: 19 000 zł •

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.

estymacja: 30 000 – 35 000 zł

18
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17
Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

16

Przejażdżka,

Karol Kossak

akwarela, papier, 29 × 39 cm
w świetle oprawy

(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Konie,

1953 r.

akwarela, papier, 27,5 × 38 cm
w świetle oprawy
sygn., dat. i opisany p. d.: „KOSSAK
1953/TATARÓW”

przed 1974 r.

Wnuk Juliusza, bratanek Wojciecha oraz brat stryjeczny Jerzego Kossaka. Ukończył szkołę
średnią we Lwowie. Tam też pobierał lekcje rysunku i malarstwa u Zygmunta Rozwadowskiego
oraz Stanisława Kaczora – Batowskiego. Następnie rozpoczął studia artystyczne w Wiedniu,
które niestety musiał przerwać ze względu na wybuch I wojny światowej. Po zakończeniu
wojny, w latach 1919–1923 kontynuował naukę w krakowskim ASP pod kierunkiem
Ignacego Pieńkowskiego i Władysława Jarockiego. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako
nauczyciel rysunku w jednym z gimnazjów we Lwowie. W twórczości artysty najczęściej

sygn. p. d.: „KKOSSAK”
na odwrocie dedykacja
Pochodzenie:
– praca sprezentowana przez artystę
Dr. Slęzakowi, 20.06.1974
– kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 3 600 zł •

pojawia się motyw konia oraz jeźdźców, ujętych w urokliwych kompozycjach. Tworzył

cena wywoławcza: 3 000 zł •

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

głównie w technice akwareli.

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

20
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Zygmunt Rozwadowski

Jan Konarski

(1870 Lwów – 1950 Zakopane)

(1850–1918)

Huzar
olej, płyta, 27 × 34,5 cm
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: „Z.Rozwadowski/ (?)”

W latach 1883–1891 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni J. Matejki,
następnie zaś, w latach 1892–1893, w Monachium w prywatnej szkole A. Azbego. Po
studiach wrócił do Lwowa, gdzie objął posadę profesora w tamtejszej Szkole Przemysłowej.
Po II wojnie światowej osiadł w Zakopanem. Malował sceny batalistyczne z czasów powstania

Wieczorna sanna
olej, deska, 17 × 26 cm
sygn. p. d.: „J.Konarski”

Artysta związany ze szkołą malarstwa monachijskiego przełomu XIX i XX wieku. Jego obrazy
inspirowane były twórczością Alfreda Wierusza Kowalskiego, a przez niektórych badaczy
nawet ów malarz Konarski był identyfikowany z tym znakomitym artystą. Być morze malarz
sygnujący swoje dzieła nazwiskiem „J. Konarski” to Franciszek Bujakiewicz (ur. 1856 – zm.

cena wywoławcza: 14 000 zł

listopadowego i okresu napoleońskiego, a także sceny rodzajowe, portrety i pejzaże. Był

cena wywoławcza: 14 000 zł

w latach I wojny światowej). Obrazy zagadkowego Konarskiego charakteryzują się niezwykłym

estymacja: 20 000 – 30 000 zł

współtwórcą „Panoramy Racławickiej”.

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

realizmem w oddaniu dynamicznych przedstawień z życia polskiej wsi.

22
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20

21

Georg Majewicz

Czesław Wasilewski

(1897 Polkowice – 1965 Münchberg)

(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

Skok
olej, płyta, 80 × 101 cm
sygn. p. d.: „G.MAJEWICZ”

Studia artystyczne rozpoczął na początku lat 20-tych XX wieku w Akademii Sztuk Pięknych
w Berlinie, w pracowniach Felixa Ehrlich i Karla Haffner. W latach 30-tych przyjechał nad
polskie Pomorze; w Szczecinie miał swoją pracownię. W 1945 roku powrócił do Berlina,
gdzie związał się z tamtejszym środowiskiem artystycznym. Sławę zyskał jako malarz zwierząt,

Na drodze
olej, płótno, 49 × 80 cm
sygn. l. d.: „Cz. Wasilewski”

cena wywoławcza: 6 000 zł •

przedstawiając je w ich naturalnym, najczęściej w leśnym środowisku. W jego twórczości

cena wywoławcza: 18 000 zł

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

nie zabrakło i egzotycznych akcentów, malując afrykańskie zwierzęta.

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

24
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Antoni Uniechowski

Antoni Uniechowski

(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

Sarmaci

Spacer,

tusz, akwarela, piórko, papier,
36,5 × 51 cm
sygn. p. d.: „AU”,
opisany u góry: „SARMACI”

1946 r.

tusz, akwarela, papier, 19 × 29 cm
Malarz, rysownik, scenograf. Studiował w latach 1923–1930 w warszawskiej ASP. W swej
twórczości przede wszystkim zajmował się ilustracją książkową (m. in. do powieści Bolesława

w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: „AU46”

cena wywoławcza: 3 200 zł •

Prusa oraz Lwa Tołstoja). Współpracował z „Przekrojem”. Artysta posługiwał się tuszem,

cena wywoławcza: 1 900 zł •

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

piórkiem, gwaszem oraz akwarelą. Jego rysunki charakteryzują się swobodną i lekką kreską.

estymacja: 3 000 – 5 000 zł

26
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24
Erno Erb

25

(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Erno Erb

Przekupki

(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

olej, tektura, 24 × 34 cm

Dziedziniec Katedry Ormiańskiej
we Lwowie, 1941 r.

sygn. l. d.: „Erb”
Pochodzenie:
–o
 d około 1935 roku w kolekcji rodziny
osiadłej w miejscowości Lida.
Po II wojnie światowej rodzina przeniosła się do Szymankowa (pomorskie).

Malarz samouk. Mieszkał i tworzył we Lwowie, a także w Truskawcu. Posługiwał się zarówno
techniką olejną, jak i pastelową. Do najchętniej przedstawianych przez artystę tematów
należały widoki rodzinnego miasta, pejzaże, sceny rodzajowe inspirowane codziennym życiem
ukraińskich chłopów i Żydów. Poza tym malował martwe natury z kwiatami oraz portrety.
Jednym z regularnie powtarzanych w jego pracach motywów są lwowskie straganiarki.
Obrazy olejne Erba znamionuje gruba faktura, uzyskiwana przez impastowe nakładanie farb.

olej, tektura, 33,5 × 49 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: „E. Erb 1941”
na krośnie nalepka z wiedeńskiej galerii
sztuki Kunstverlag Wolfrum

cena wywoławcza: 9 500 zł

Artysta systematycznie prezentował swoją twórczość w TPSP we Lwowie, ale także m.in.

cena wywoławcza: 12 000 zł

estymacja: 13 000 – 16 000 zł

w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. W roku 1932 uczestniczył w wystawie polskiej w Buffalo.

estymacja: 18 000 – 25 000 zł

28
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27

Malarz nieokreślony

Władysław Chmieliński

(1 poł. XX w.)

(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Uliczka

Widok na kościół
Świętego Ducha

olej, płótno, 45 × 60 cm

Malarz związany z Warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. W latach 1926–1931
studiował w warszawskiej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa
Rysunkowa). Dominującym tematem jego obrazów były widoki miejskie, głównie Warszawy,
malowane zarówno w technice olejnej, jak i akwareli. W latach 1935–1938 stworzył cykl

w świetle oprawy

olej, płótno, 70,5 × 50,5 cm

sygn. l. d.: „Br.”

sygn. p. d.: „Wł. Chmieliński”

cena wywoławcza: 3 200 zł

cena wywoławcza: 9 500 zł •

sanny, zaprzęgi, wesela, konie na tle krajobrazu. W latach 1967–1969 wyjeżdżał na dłuższe

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

estymacja: 22 000 – 25 000 zł

pobyty do Danii. W latach 1936–1939 używał pseudonimu „Władysław Stachowicz”.

30
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prac przedstawiających obiekty polskiej architektury, m.in. wnętrza Zamku Królewskiego
w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Malował także pejzaże i wiejskie sceny rodzajowe – kuligi,

31

29

28

Paul Weimann

Wiktor Korecki

(1867 Wrocław – 1945 Jelenia Góra)

(1890 Kamieniec Podolski –

Artysta specjalizował się w malarstwie pejzażowym. Znany jest głównie z nastrojowych
przedstawień karkonoskiego krajobrazu. Weimann był bardzo uzdolniony zarówno plastycznie,

1980 Milanówek k. Warszawy)

Zima w Karkonoszach

Zachód słońca

olej, płótno, 78 × 124 cm

olej, płyta, 24,5 × 34,5 cm

na krośnie papierowa nalepka z odręcznie

w świetle oprawy

wypisanym nazwiskiem artysty oraz

sygn. p. d.: „WIKTOR KORECKI”

adresem (?)

cena wywoławcza: 5 500 zł •

cena wywoławcza: 12 000 zł

impresjoniści lubił przedstawiać te same motywy krajobrazowe o różnych porach dnia

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

i w różnym oświetleniu skupiając się na ulotnej wrażeniowości.

32

sygn. p. d.: „P.Weimann”
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jak i muzycznie. Edukację artystyczną rozpoczął w Königliche Kunst- und Kunstgewerbeschule we Wrocławiu, szkoląc się w klasie malarstwa pejzażowego pod okiem Carla Ernsta
Morgensterna (1847–1928).W trakcie nauki wyjeżdżał na organizowane przez szkołę sesje
plenerowe na Śląsku i w Alpach Bawarskich. W latach 1897-1899 kontynuował nauki
w berlińskiej Akademii Sztuki, uczęszczając w kursach mistrzowskich prowadzonych przez
Eugena Brachta (1842–1921). Weimann był autorem cyklu pejzaży, w których próbował
malarsko odzwierciedlić impresje, które wywoływała muzyka Beethovena. Podobnie jak

33

Patrząc na dorobek artysty z lat 1945–1965 trzeba stwierdzić, że był to okres obok lat
trzydziestych, w jego twórczości najlepszy. Jego malarstwo olejne osiągnęło w tym czasie pełną
dojrzałość. Artysta pracował dużo, niemal instynktownie, nie czekał na natchnienie. Stworzył
własny, łatwo rozpoznawalny styl. Był malarzem wyjątkowo wrażliwym na kolor – wypracował
własną niepowtarzalną paletę. Jego prace olejne nadal mają często znamiona techniki
akwarelowej. Posługiwał się swobodną i szeroką plamą barwną, niezwykle dynamiczną
w partiach nieba. Budując swoje prace na subtelnościach kolorystycznych umiejętnie
stosował szeroką gamę kolorów złamanych. (...) W malarskim oeuvre Mariana Mokwy
najbardziej charakterystyczne są przedstawienia morskich brzegów. Zarówno melancholijne,
ze spokojną taflą morza i samotną łodzią na piaszczystej plaży, jak i te ekspresyjne, gdzie
wzburzone fale rozbijają się o klifowe brzegi – traktowane były przez malarza w sposób
niezwykle emocjonalny. Malarz nadał tym kompozycjom panteistyczny wymiar. Brzegi
spokojne wypełnia cisza, a między lądem a morzem panuje swoista harmonia i równowaga.
Wojciech Zmorzyński, Marian Mokwa. Malarstwo, Pelplin 2003, s. 25–26.

30
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Brzeg morza w zatoce gdańskiej
olej, płótno, 68 × 68 cm
sygn. l. d.: „Mokwa”
na odwrocie nalepka wystawowa
z tytułem pracy

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

cena wywoławcza: 12 000 zł •

Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ

estymacja: 17 000 – 25 000 zł

zniszczeniu w 1939 roku.

34
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„Widoki morskie malowane przez Mokwę mają ten sam przekonywający styl, co i ludzie.
Malarz kocha to, co utrwala w sztuce. Rzeczy te opowiadają nam wiele o zawsze mocnych
przeżyciach twórcy (…) Jego malarskie morze żyje, mówi, szumi, huczy. Czy z rannych
wstające oparów, leniwe i półsenne, gdy ledwo zmarszczona jest skóra morza, czy w dzień
pochmurny ołowiem brzemienne, czy nasrożone, z białymi grzywami fal rozwścieczone,
pędzące stado dzikich koni, czy pod wieczór ciche, w dostojnych fioletach utulone, czy po
zachodzie słońca tajemnicze, ciemne, atramentowe. Wszystkie fazy życia morza, wszystkie
jego chwile, mozolnej, pracowitej doby, zna Mokwa jak siebie. Każdy jego szept, nie każdemu
zrozumiały, wypisać umie pędzlem na karnetach jego żywota”.
K. Wójcicki, „Rozmowy z Mokwą”, Gdynia 1997, s. 103

31
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Morze,

przed 1975 r.

olej, płótno, 50 × 90 cm
sygn. p. d.: „Mokwa”
Pochodzenie:
– zakup bezpośrednio od artysty
w 1975 r.
cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 17 000 – 20 000 zł
36
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32
Eugeniusz Dzierzencki

Edukację malarską rozpoczął w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem M. Ko-

(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

tarbińskiego i Wł. Skoczylasa (w latach 1924–25). Począwszy od 1935 roku, regularnie

W latach 1917–22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a następnie

spędzał wakacje na Półwyspie Helskim, skąd wyjeżdżał na plenery do Lisiego Jaru, Jastrzębiej

w Bydgoszczy u L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, jednocześnie

Przy klifie
olej, płótno, 50 × 68 cm
sygn. l. d.: „E.Dzierzencki”
Pochodzenie:
–Z
 akup z pracowni artysty w roku
1982/3.

Góry i Karwi. W Kuźnicy i Jastarni urządzał wystawy swych obrazów. W 1945 r. osiadł
w Sopocie. Od 1949 r. należał do Komitetu Polskich Artystów Marynistów, a od 1956 r.

33

do Ogólnopolskiej Grupy Artystów Plastyków „Zachęta”. Brał udział w licznych wystawach

Antoni Suchanek

marynistycznych, m. in. w I Wystawie Marynistycznej w 1958 r. w Warszawie. Jego obrazy

(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

znajdują się w muzeach gdańskich, a także w zbiorach prywatnych w Austrii, Szwecji,
Danii, Holandii, Norwegii, USA, Kanadzie i Japonii. Dzierzencki pozostawił po sobie bogatą
spuściznę malarską o szerokim wachlarzu tematycznym. Jego realistyczne obrazy cechuje
doskonały warsztat, czysty i pewny rysunek. Łodzie na morzu to charakterystyczny motyw

Fale na morzu
olej, płótno, 66 × 81 cm

prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów Polskich,
a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku został
współzałożycielem Związku Plastyków Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Artysta
związany był blisko z warszawską Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny był
gospodarzem wystaw. Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Jednak największą jego
pasją była marynistyka. Już w 1928 podjął tematykę stoczniową, przez co został uznany za
prekursora tej dziedziny. Do ulubionych motywów należały jednak również kwiaty, malowane
przez artystę z dużą finezją. Antoni Suchanek miał ponad 20 wystaw indywidualnych,

cena wywoławcza: 4 800 zł •

ikonograficzny w twórczości artysty, który malował je w różnych porach dnia i roku oraz

cena wywoławcza: 9 500 zł •

otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz

estymacja: 6 000 – 10 000 zł

w zróżnicowanej aurze.

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Panorama Gdyni).

38
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34

Eugeniusz Dzierzencki

Eugeniusz Dzierzencki

(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Na morzu

Chaty

olej, płyta, 35 × 50 cm

olej, płótno, 35 × 50 cm

sygn. l. d.: „E.Dzierzencki”

sygn. p. d.: „E.Dzierzencki”

na odwrocie nalepka artysty

Pochodzenie:

Pochodzenie:

–Z
 akup z pracowni artysty w roku

– Zakup z pracowni artysty
w roku 1982/3.

1982/3.
cena wywoławcza: 3 800 zł •

cena wywoławcza: 3 800 zł •

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

estymacja: 6 000 – 9 000 zł

40
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„Baranowski należał do wąskiego grona malarzy marynistow, ktorzy mieli prawdziwy kontakt
z morzem. Dla marynisty udział w rejsach to cenna nauka, pozwalająca dobrze poznać ten
żywioł we wszystkich fazach jego wewnętrznego życia. Nic dziwnego, że w przedstawieniach
jednostek, zarowno marynarki wojennej, jak i floty handlowej, a także – najtrudniejszych dla
malarza – żaglowcow, Henryk Baranowski nie ma sobie rownych znając morską rzeczywistość,
potrafi oddać ich charakter, trafnie przedstawić ożaglowanie i olinowanie”
W. Zmorzyński, „Henryk Baranowski, malarstwo”. Gdynia 2003, s. 10

36
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Kuter torpedowy

37

olej, tektura, 50 × 70 cm
sygn. l.d” „H.Baranowski”
Zapewne jest kuter torpedowy Polskiej
Marynarki Wojennej z lat 1950–1960.
Identyfikacja jednostki pływającej dzięki
uprzejmości p. Jana Tymińskiego z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Studiował w PWSS P w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG.

Henryk Baranowski

Odbył wiele podroży artystycznych, głownie do krajow europejskich, ale także do Afryki i na

(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Bliski Wschod. Brał udział w licznych wystawach zarowno krajowych, jak i zagranicznych.
Miał 40 pokazow indywidualnych. Był laureatem wielu nagrod. Prace artysty znajdują się
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo
i grafikę. Dominującym wątkiem tworczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował
ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące
życie ich mieszkańcow, także portrety i kwiaty. Tworczość artysty jest rożnorodna tak pod

Szałasy w Tatrach
olej, tektura, 40 × 40 cm
w świetle oprawy
sygn. l.d: H.Baranowski”

cena wywoławcza: 9 000 zł •

względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel. Henryk

cena wywoławcza: 6 500 zł •

estymacja: 10 000 – 13 000 zł

Baranowski (fot. archiwum Rodziny Artysty)

estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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39
38
Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Kwiaty
olej, płótno, 61 × 50 cm

Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)
Studiował w szkole artystycznej „Becalel” w Jerozolimie. Po I wojnie światowej osiadł
w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie Julien i Académie Colarossi. W 1922 r.
wyjechał do Nowego Jorku, który stał się, naprzemiennie z Paryżem, miejscem jego zamieszkania. Odbył szereg podróży, m.in. do Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Meksyku i Izraela. Okres
II wojny światowej spędził w Stanach Zjednoczonych; w 1947 r. osiedlił się w podparyskim
Arcueil. Od 1928 r. brał udział w paryskich Salonach – Jesiennym i Tuilleries. Wielokrotnie
eksponował swoje prace w Nowym Jorku. Malował pejzaże, portrety, sceny rodzajowe

Kwiaty
olej, tektura, 67 × 47 cm
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „H.Baranowski”
na odwrocie przetarta nalepka autorska

„W tworczości Henryka Baranowskiego, jak i Antoniego Suchanka, kwiaty stanowiły ważną
część dorobku. Obaj malarze byli wirtuozami tego tematu. Henryk Baranowski malował
martwe natury kwiatowe od lat 60. XX wieku. Kwiaty były dla malarza niezwykle wdzięcznym
tematem, mogł wowczas zaprezentować całą finezję kolorystyczną. Przedstawiał zarowno
kwiaty polne, chryzantemy, roże, jak i ulubione słoneczniki. Gatunek kwiatow nie był ważny,
malarza interesował bardziej ich układ , a przede wszystkim relacje kolorystyczne. Malował

cena wywoławcza: 9 000 zł •

i martwe natury, w których dał się poznać jako doskonały kolorysta, operujący jasną paleta

cena wywoławcza: 6 500 zł •

gładko lecz częściej fakturowo, nakładając grubą tkankę farby w partiach liści i kwiatow”.

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

barwną i impastem.

estymacja: 7 000 – 10 000 zł

Wojciech Zmorzyński, 2022 r.
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„Tafla wody rzecznej w nieustannym ruchu jest materią niepodobną do żadnej innej materii
świata. Z dala od dosłowności, obserwując i malując, w milczącym skupieniu staram się
zgłębić istotę tego żywiołu; koloru, światła, nastroju, charakteru i cech struktury niezwykłego poruszenia tafli płynącej wody. Jest skrzyżowaniem nici czasu z człowiekiem, gdy
przekracza jej nurt z jednego brzegu na drugi. Piony odbić w wodzie dzikich zarośli i nieba
przekreśla idealnie pozioma kreska nazywająca ruch jej materii, tworząc symbolicznie oś
świata. Spokojnie pulsujące żywe lustro rzecznej wody odbija i przygląda się temu, co na
zewnątrz, ukazuje urodę i tajemnicę własnej głębi. Słowa, nawet ciekawe, celne, prawdziwe,
są stratą dla mojego malarstwa i dla mnie; wydająsię bezużyteczne. Staram się czerpać
z milczenia – szukać równowagi, ciszy, spokoju, bezwzględnej przejrzystości, czystości
przekazu. Uwolnić się od samego siebie, od stresu, od niedobrego napięcia z poczuciem
niewiedzy, jak namalować Rzekę, jak tego dokonać. Z nadzieją, że namalowanie małej
historii jednej skromnej kreski nazywającej płynącą wodę rzeki może dać mi na to szansę,
rzeka i malarstwo podpowie trafną formę”.
Stanisław Baj, Nad morzem mgieł, Stanisław Baj, Rafał Borcz [kat. wystawy],
red. katalogu D.Pałys, BWA Bydgoszcz 2021, s. 7.

Studiował malarstwo latach 1972–1978 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod
kierunkiem profesorów: Michała Byliny, Jacka Siennickiego i Ludwika Maciąga. Dyplom
z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Ludwika Maciąga w 1978 roku. Obecnie jest
profesorem Wydziału Malarstwa macierzystej uczelni i prowadzi pracownię dyplomującą

40
Stanisław Baj
(ur. 1953, Dołhobrody)

Rzeka Bug,

2021 r.

olej, płótno, 40 × 60 cm
sygn. p. d.: „S. Baj” oraz na odwrocie

41

malarstwa dla studentów od II do V roku. Autor ponad 90 wystaw indywidualnych w kraju

Stanisław Baj

i za granicą. Uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych. Prace artysty znajdują

(ur. 1953, Dołhobrody)

się w zbiorach muzeów polskich oraz w kolekcjach w kraju i za granicą. Artysta wystawia
głównie malarstwo i rysunek. Początkowo malował sceny rodzajowe inspirowane życiem wsi
i naturą. Od lat 80. XX wieku jego twórczość to pejzaż, głównie rzeka Bug oraz malarstwo
portretowe. Obrazy mają cechy uniwersalne a zarazem symboliczne, zwłaszcza liczne portrety
matki artysty oraz zakola dzikiej rzeki Bug, malowane wprost z natury, od realistycznych po
abstrakcyjne. O twórczości Stanisława Baja wypowiada się wielu znanych historyków sztuki,
znawców przedmiotu, jego malarstwo jest znane i rozpoznawalne w kraju i za granicą, ale

Rzeka Bug
olej, płótno, 20 × 40 cm
sygn. p. d.: „S.Baj”
opisany na odwrocie: „Stanisław Baj/
rzeka Bug/ IX 2021”

cena wywoławcza: 13 000 zł •

artystę – człowieka, znają tylko najbliżsi – a kto spotkał na swojej drodze Stanisława Baja,

cena wywoławcza: 9 000 zł •

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

pozostaje mu wierny.

estymacja: 14 000 – 17 000 zł

46

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

AUKCJA VA R IA ® (4 7 ) | Ma l a r st w o

47

42
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Kobieta w kuchni
olej, gwasz, papier, 39,5 × 26,5 cm
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „l. Gottlieb”
Pochodzenie:
USA, kolekcja Toma Podla
Warszawa, kolekcja prywatna
Literatura:
A. Król, A. Tanikowski „Kolory Tożsamości,
sztuka polska z amerykańskiej kolekcji
Toma Podla”, wyd. Muzeum Narodowe
w Krakowie, Kraków 2001, s. 118

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

43

do Paryża w 1908 r. przebywał w kręgu artystów i krytyków. W czasie I wojny światowej

Jan Lebenstein

walczył w szeregach dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Zajmował się wtedy m.in.

(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

dokumentacją rysunkową wojskowego życia. Początkowo twórczość Gottlieba kształtowała
się pod 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. malarz zwrócił się ku bardziej rozjaśnionej palecie barw, a jego kompozycje stawały
się coraz spokojniejsze. Następnie artysta coraz częściej posługiwał różnymi odcieniami

Daphne,

1982 r.

pastel, gwasz, tusz, papier, 48 × 63 cm
sygn., dat. i opisany p. d.: „Daphne
Lebenstein 82”
opisany na odwrocie: „Lebenstein/ „Daphne”/ pastel et gauche, 48 × 63 cm”

Studiował w warszawskiej ASP pod kierunkiem A. Nachta-Samborskiego. Debiutował na
wystawie „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale w 1955 r. Od
1959 r. mieszkał w Paryżu. Tematy swoich prac Lebenstein czerpał z literatury starożytnej,
mitologii i Biblii. Stworzył też cykl poświęcony wyobrażeniom prehistorycznych zwierząt.
Związany ze środowiskiem paryskiej „kultury”, ilustrował wydawane tam opowiadania
G. Herlinga-Grudzińskiego i „Folwark zwierzęcy” G. Orwella. uhonorowany wieloma nagro-

cena wywoławcza: 28 000 zł

szarości, które wykorzystywał w przedstawieniach kobiet, z lekko zaznaczonymi rysami

cena wywoławcza: 9 500 zł •

dami, w tym: Grand Prix de la Ville de Paris (1959 r.), nagrodą Fundacji A. Jurzykowskiego

estymacja: 30 000 – 35 000 zł

twarzy, przy ich codziennych czynnościach.

estymacja: 19 000 – 23 000 zł

(Nowy Jork, 1976 r.), nagrodą im. J. Cybisa (1987 r.).
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Malarz i grafik, jeden z pierwszych symbolistów i impresjonistów polskich, działających
na przełomie XIX i XX w. W latach 1884–85 uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej

45
Józef Pankiewicz

44

(1866 Lublin – 1940 Marsylia)

Leon Wyczółkowski

Rue de la Boucherie w Caudebec
en Caux

(1852 Huta Miastkowska k. Kielc –
1936 Warszawa)

Żubry,

1922 r.

litografia, papier,
23 × 41 cm
sygn. i dat. ołówkiem p. d.:
„LWyczołkowski/1922”, l. d.: „Kreda”

Jeden z najwybitniejszych artystów Młodej Polski. Studiował w warszawskiej Klasie Rysunkowej. Naukę kontynuował w Monachium, a następnie uczył się w krakowskiej SSP
u J. Matejki. Wiele podróżował; był m. in. na Ukrainie, we Włoszech, w Wiedniu oraz
Paryżu. Współtworzył TAP „Sztuka”. Wyczółkowski był artystą wszechstronnym. Początkowo
tworzył w technice olejnej, jednak około 1900 r. zaczął sięgać po pastel, akwarelę i tusz oraz
grafikę. Podejmował tematykę historyczną i rodzajową, malował portrety, sceny salonowe,
martwe natury. Początkowo tworzył w nurcie realizmu. Następnie, zafascynowany sztuką

akwaforta, papier, 10,5 × 13,5 cm
(odcisk płyty), 15,5 × 12 cm
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: „Pankiewicz”
oraz na płycie odwrócony napis p. d.:
Caudebec en Caux

pod kierunkiem W. Gersona i A. Kamińskiego, następnie zaś w akademii w Petersburgu.
W 1889 r. udał się do Paryża. Zapoznawszy się z pracami impresjonistów po powrocie
do Warszawy w 1890 r., przenosił na rodzimy grunt francuskie trendy malarskie. Kolejne
lata przyniosły fascynację symbolizmem. W 1897 r. wstąpił do krakowskiego Towarzystwa
Artystów Polskich „Sztuka”. W latach 1897–1906 podróżował po zachodniej Europie,
odwiedzając Holandię, Belgię, Włochy, Anglię, Niemcy i Francję. W roku 1906 został
profesorem ASP w Krakowie. Lata 1914–1919 spędził w Hiszpanii. W latach 20-tych
zainicjował nurt polskiego koloryzmu, nawiązujący do twórczości francuskich postimpresjonistów. W 1923 r. wznowił działalność pedagogiczną w krakowskiej akademii, patronując
grupie malarzy i grafików, skupionych pod nazwą Komitet Paryski. Od 1925 r. kierował filią
krakowskiej uczelni w Paryżu. Szczególne zainteresowanie Pankiewicza dotyczyło zagadnienia
koloru, z którym nieustannie eksperymentował, przyswajając zdobycze sztuki europejskiej,
szczególnie kubizmu i fowizmu. W latach 20-tych artysta powrócił do tradycyjnego warsztatu
malarskiego. Bryłowatość form wydobywał światłocieniowym modelunkiem, studiował
gradacje walorów, formy budował miękko plamą barwną. Gamę kolorystyczną sprowadził

cena wywoławcza: 9 000 zł

impresjonistów, na swój sposób wykorzystywał zdobycze tego nurtu. Jego obrazy znajdują

cena wywoławcza: 1 800 zł

do tonów oliwkowej zieleni, ciepłych brązów oraz chłodnych błękitów i różów. Malował

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

się w największych muzeach polskich.

estymacja: 2 500 - 4 000 zł

wówczas chętnie martwe natury o walorach dekoracyjnych.

50
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„Rysunek pochodzi ze szkicownika artysty
liczącego 132 karty, opatrzonego na
wklejce „tyłowej” autorskim? numerem
XXXII — pisanym pędzlem i jasnoniebieskim atramentem, obok którego to
numeru wpisana została ołówkiem data
1872 — zapewne wtórna, odnosząca się
do jedynej datowanej przez Jacka Malczewskiego pracy, noszącej datę dzienną
i roczną 29 lutego /1872 (…)
Szkicownik pochodzi z okresu nauki
Jacka Malczewskiego w krakowskim
Gimnazjum św. Jacka (1871–1873),
gdzie w księdze uczniów jako powołanie (?) wpisano mu malarz. Z czasem
uczęszcza na prywatne lekcje rysunku,
a następnie jako wolny słuchacz zapisuje
się do krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych
(późniejszej Akademii). Wysoki numer
szkicownika (XXXII) świadczy o niebywałym zapale rysowania jakim odznaczał
się naówczas osiemnastoletni Jacek
Malczewski. Szkicownik XXXII zawiera
więc młodzieńcze prace Malczewskiego
— szkice postaci chłopów, wieśniaczek,
Żydów, wiejskich dziadów i zaprzęgów,
zwierząt, wiejskiej zabudowy, wnętrz
kościołów. Gros jest wykonana ołówkiem
i najczęściej sprowadzona do oszczędnego
zarysu całej postaci lub jej fragmentu.
Artysta skupia się w nich na uchwyceniu
charakterystycznej pozy, którą oddaje
oszczędną, energicznie prowadzoną kreską, rzadko wprowadza w obręb rysunku
światłocień (…)
Fragment potwierdzenia autentyczności
Adama Konopackiego z 2004 r.

47

46

Jacek Malczewski

Jacek Malczewski

(1854 Radom – 1929 Kraków)

(1854 Radom – 1929 Kraków)

Studia lichtarza, łyżeczki,
rysunek satyryczny głowy
mężczyzny z profilu
ołówek, papier, 16,5 × 24,5 cm
w świetle passe-partout.
Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

Czołowy przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku.
Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza
i J. Matejki oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Był jednym z założycieli
stowarzyszenia „Sztuka”. Od 1902 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Polskich,
był też członkiem wiedeńskiej Secesji. W latach 1897–1900 oraz 1910–1921 piastował
stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wczesny okres twórczości
artysty, nawiązujący do tradycji realizmu, zdominowany był przez tematy inspirowane polską
poezją romantyczną i baśnią ludową oraz odwołujące się do martyrologii Sybiru. Następnie

Koń stojący w zaprzęgu, ukazany
z prawego tyłu z woźnicą, 1872 r.
ołówek, papier, 16 × 9,7 cm
Praca pochodzi ze szkicownika artysty.
Do pracy dołączona opinia Adama
Konopackiego z 2004 roku.

cena wywoławcza: 1 900 zł

zwrócił się ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne

cena wywoławcza: 1 000 zł

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

portrety, często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.

estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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49

48

Wlastimil Hofman

Wlastimil Hofman

(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Autoportret,

W oficerskim kasynie,

1948 r.

1940 r.

ołówek, papier, 21 × 25,5 cm

ołówek, papier, 26,5 × 22 cm

sygn. i dat. l. d.: „19WH40/(nieczytelnie)”

sygn., dat. i opisany u dołu: „Wlastimil

oraz opis p. d.: „W oficerskim kasynie”

Hofman/Szklarska Poręba 31/VII 1948”

w obrębie kompozycji autorskie zapiski

Do pracy dołączone potwierdzenie
autentyczności z 2019 r. Wacława
Jędrzejczaka (1928–2020), wieloletniego
przyjaciela Wlastimila i jego spadkobiercy
w Szklarskiej Porębie. Przez ponad 50 lat
Jędrzejczak prowadził muzeum artysty
w jego domu we Wlastimilówce.

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

Do pracy dołączone potwierdzenie autentyczności z 2019 r. Wacława Jędrzejczaka
(1928–2020), wieloletniego przyjaciela
Wlastimila i jego spadkobiercy w Szklarskiej
Porębie. Przez ponad 50 lat Jędrzejczak
prowadził muzeum artysty w jego domu
we Wlastimilówce.

cena wywoławcza: 2 200 zł •

utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię

cena wywoławcza: 2 200 zł •

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

ekspresji przedstawienia.

estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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Akwarela pochodzi z wczesnego okresu twórczego Gersona i wchodzi w skład materiału
ikonograficznego dokumentującego ubiory ludowe ziemiaństwa polskiego. Artysta jako
przedstawiciel realizmu w sztuce rejestrował obserwacje bezpośrednio z natury podczas
„wędrówek piechotnych” po kraju, których początek datuje się na 1849 r. Sporządzone
w ramach cyklu prace, w tym prezentowana w katalogu akwarela, zostały opublikowane
w 1855 r. w formie chromolitografii w albumie Costumes Polonais: dessines d’apres nature
par Gerson, Lithographies par E. Desmaisons, w którym znalazło się 14 tablic barwnych
przedstawiających ubiory m. in. z okolic Suwałk, Tykocina, Płocka, Augustowa, Kujaw,
z terenów Podlasia, Mazur (2 tabl.), Galicji. Analogiczna akwarela znajduje się w zbiorach
Muzeum Narodowego w Warszawie: Wieśniacy z okolic Sandomierza, 1854 r., akwarela,
papier, 20,8 × 16,3 cm w św. passe-partout, sygn. i dat. p. d.: W.Gerson 1854 (por.:
P. Kopszak, Wojciech Gerson [1831–1901], Warszawa 2007).
„Zainteresowanie kostiumologią i modą na specyficzne tematy rodzajowe w malarstwie
i grafice, jak: postacie rzemieślników, domokrążców, przekupniów, chłopów – datowała się od
XVII w. jako ogólnoeuropejski prąd w sztuce, o rożnym nasileniu i przejawach, aż do połowy
wieku XIX. W XIX w. było w Polsce wielu oryginalnych i utalentowanych artystów, którzy
zajmowali się rysowaniem ubiorów ludowych, a także wielu odtwórców, popularyzujących czy
powielających stworzone przez innych typy strojów. To szczególne zainteresowanie strojem
dziewiętnastowiecznym i jego krajową egzotyką, odkrywanie i tropienie wątków rodzimych
było wynikiem specyficznej sytuacji Polski, rozdartej przez trzy zabory oraz uświadomioną
przez ludzi światłych koniecznością zbierania pamiątek krajowych, zwłaszcza tych, które
dotyczyły problematyki zaniedbywanego od strony badawczej ludu wiejskiego.”
A. Jacher-Tyszkowa, Grafika polska XIX wieku jako źródło do badań nad strojem,
„Polska Sztuka Ludowa” 1975 nr 4, s. 210

50
Wojciech Gerson
(1831 Warszawa – 1901 tamże)

Wieśniacy z okolic Sandomierza,
1854 r.
akwarela, papier, 22 × 18 cm
sygn. i dat. p. d.: W. Gerson 185 (4)
na odwrocie orzeczenie biegłego
sądowego dra Stanisława Dąbrowskiego
z dn. 10.XII.1963 r.
Kompozycja reprodukowana w:
“Costumes Polonais: dessinés d’aprés nature
par Gerson”, Lithographiés par E. Desmaisons, A Varsovie: Publié par Daziaro [1855],
tabl. 7 z podpisem: „Z okolic Sandomierza
„[litogr.]
Literatura:
–A
 . Vetulani, Wojciech Gerson, Warszawa
1972
– K . Molendziński, „Wojciech Gerson
1831–1901”, Warszawa 1939 A. Jacher-Tyszkowa, Grafika polska XIX wieku
jako źródło do badań nad strojem, „Polska
Sztuka Ludowa” 1975 nr 4., s. 220–221

Studiował na Oddziale Architektury warszawskiej SSP, po roku przeniósł się na Wydział
Malarstwa, gdzie uczył się pod kierunkiem C. Breslauera i M. Zaleskiego. Należał do tzw.
„cyganerii malarskiej”. W 1851 r. ukończył z wyróżnieniem studia i otrzymał dwuletnie
stypendium w ASP w Petersburgu. Był uczniem A. T. Markowa i W. I. Grigorowicza. Po
dwuletnim pobycie w Paryżu wrócił do Warszawy. Dużo podróżował, odwiedzając m.in.
Włochy, Pragę, Wiedeń, Berlin. Często przebywał w Zakopanem. Aktywnie uczestniczył
w polskim życiu artystycznym. W 1858 r. założył własną pracownię, w której uczyli się
m.in.: Józef Simmler, Franciszek Kostrzewski, Władysław Bakałowicz. Był współtwórcą
Warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W 1871 roku rozpoczął pracę pedagoga
w warszawskiej Klasie Rysunkowej. Był nauczycielem szeregu polskich artystów, do którego
należeli: Edward Okuń, Józef Pankiewicz, Józef Chełmoński, Władysław Podkowiński, Leon
Wyczółkowski. Stale utrzymywał kontakty z Akademią Petersburską, która w 1878 r. nadała
mu tytuł profesora. Uczestniczył w wielu wystawach w Europie i USA. Tematyka jego obrazów

cena wywoławcza: 19 000 zł

to sceny wiejskie i pejzaże. Po upadku Powstania Styczniowego podjął tematykę historyczną.

estymacja: 24 000 – 28 000 zł

Uprawiał również malarstwo ścienne i ołtarzowe, był ilustratorem, krytykiem i publicystą.
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Michał Gorstkin-Wywiórski

Aleksander Augustynowicz

(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

(1865 Iskrzynia – 1944 Warszawa)

Portret dziewczyny
akwarela, papier, 31 × 25 cm
w świetle passe-partout
sygn. śr. p. ołówkiem: „Aaugustynowicz”

W latach 1883–1886 studiował w SSP w Krakowie u F. Szynalewskiego, J. Matejki
i W. Łuszczkiewicza. Naukę kontynuował w 1888 r. w pracowni S. Hollosy’ego w Monachium.
Podróżował do Włoch i Węgier. Mieszkał we Lwowie, Zakopanem i Poznaniu. Należał m.in.
do TZSP i ZAP. W 1896 r. otrzymał złoty medal na Międzynarodowej Wystawie w Berlinie.
W roku 1937 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z okazji 50-lecia twórczości. Tematem jego
prac były pejzaże, portrety, sceny rodzajowe oraz kwiaty. Posługiwał się głownie akwarelą.

Podwórko
olej, płótno naklejone na tekturę,
20,5 × 30,5 cm
w świetle oprawy
sygn. monogramem p. d.: „M.G.W.”

W latach 1883–87 studiował w Akademii monachijskiej u K. Rauppa i N. Gysisa. Około
1883 r. uczył się w prywatnych pracowniach J. Brandta i A. Wierusza–Kowalskiego. W 1895 r.
przeniósł się na dłuższy czas do Berlina. Uczestniczył wraz z J. Fałatem, W. Kossakiem,
A. Piotrowskim i J. Stanisławskim w malowaniu „Berezyny” (1895–96); z W. Kossakiem,
J. Ryszkiewiczem i K. Rozwadowskim pracował przy komponowaniu „Bitwy pod piramidami”
(1901 r.), i z J. Styką przy malowaniu „Bema w Siedmiogrodzie”. Po powrocie do kraju
zamieszkał początkowo w Warszawie, później w Wielkopolsce. Od 1904 r. działał w Poznaniu,

cena wywoławcza: 2 800 zł

Jego obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, jak

cena wywoławcza: 6 500 zł

był członkiem tamtejszego TPSP oraz ZPAP. Wiele wystawiał, m.in. w Poznaniu, Krakowie,

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

również Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Warszawie i Lwowie, a także w Berlinie, Petersburgu, Monachium i Kijowie.
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Maria Klass Kazanowska

Maria Klass Kazanowska

(1857 Kownatacha na Wołyniu –

(1857 Kownatacha na Wołyniu –

1898 Żytomierz)

1898 Żytomierz)

Portret kobiety

Pisząca

olej, płótno, 44 × 36 cm
opisany na odwrocie
Pochodzenie:
W kolekcji rodziny artystyki.
Początkowo obraz w posiadaniu brata
artystki – Oktawiana Klasse. Po jego
śmierci obrazy odziedziczył syn Odo.
Po II wojnie światowej obrazy zostały
przewiezione do Polski.

Malarka, żona artysty Władysława Kazanowskiego. Pierwsze nauki z malarstwa pobierała u Wojciecha Gersona w 1878 roku. Następnie kontynuowała edukację w Akademii
petersburskiej (l. 1881 – 1889). W 1884 r. została nagrodzona srebrnym medalem za
studium konia. Po zakończeniu nauk przebywała przez pewien czas wraz z mężem na
Wołyniu, następnie małżeństwo powróciło do Petersburga. Do Żytomierza przeniosła się na
pocz. 1898 roku. Klass-Kazanowska malowała głównie sceny rodzajowe oraz portrety. Jej
obrazy cechowały realistyczne ujęcie i wierność akademickiej formie. Były prezentowane
na wystawach w krakowskim TPSP, warszawskim TZSP, w Salonie Kulikowskiego oraz
w Monachium i Petersburgu. „Zbieranie buraków” było eksponowane w 1895 roku. Po
śmierci żony Władysław Kazanowski ufundował w 1901 r. konkurs jej imienia ze środków

olej, płótno, 49 × 40 cm
opisany na odwrocie widoczne
Pochodzenie:
W kolekcji rodziny artystyki.
Początkowo obraz w posiadaniu brata
artystki – Oktawiana Klasse. Po jego
śmierci obrazy odziedziczył syn Odo.
Po II wojnie światowej obrazy zostały
przewiezione do Polski.

cena wywoławcza: 4 800 zł

finansowych zebranych ze sprzedaży jej obrazów. Był on organizowany w TZSP co 2 lata

cena wywoławcza: 6 000 zł

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

dla artystów młodego pokolenia na prace z dziedziny malarstwa i rysunku.

estymacja: 9 000 – 12 000 zł
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55
Władysław
Skoczylas
(1883 Wieliczka –
1934 Warszawa)

Kazimierz nad
Wisłą, ok. 1925 r.
ołówek, papier,
27 × 34,5 cm
rysunek przedstawia
wlot ul. Browarnej
z Rynku
cena wywoławcza:
1 800 zł
estymacja:
2 500 – 4 000 zł
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Władysław
Skoczylas
(1883 Wieliczka –
1934 Warszawa)

Zabudowania na
Kazimierzu

Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Widok Kazimierza z Góry
Plebaniej, l. 1922–33
ołówek, papier, 30 × 24 cm

ołówek, papier,

Reprodukowany:

27 × 34,5 cm

–M
 aryla Sitkowska, „Władysław Skoczy-

cena wywoławcza:
1 800 zł
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57

las (1883–1934)”, Warszawa 2015,
poz. 120, s. 334

Malarz, rzeźbiarz, ale przede wszystkim mistrz grafiki. W latach 1900–1904 studiował
w Kunstgewerbeschule w Wiedniu. Następnie naukę kontynuował w krakowskiej ASP
u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. W 1910 r. wyjechał do Paryża, gdzie doskonalił
swoje umiejętności pod kierunkiem E. Bourdelle’a. W latach 1912–13 studiował w Lipsku
w Akademii Sztuk Graficznych. W 1922 objął posadę profesora w warszawskiej ASP –
prowadził Katedrę Grafiki Artystycznej. W swej karierze artystycznej głównie zajmował się
grafiką – uprawiał m. in. drzeworyt, akwafortę, akwatintę, litografię, suchą igłę. W swej
twórczości wiele miejsca poświęcił przedstawieniom scen folklorystycznym, najczęściej
związanych z terenami Podhala. Zajmował się także malarstwem akwarelowym, uwieczniając

estymacja:

cena wywoławcza: 1 800 zł

w swoich pracach przedstawienia martwych natur, pejzaży oraz scen rodzajowych związanych

2 500 – 4 000 zł

estymacja: 2 500 – 4 000 zł

z życiem na wsi.
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58
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce – 1946 Wadowice)

Projekt afisza reklamowego
dla pracowni Kirsch & Fleckner
z Fryburga
ołówek, papier, 22 × 14 cm.
Praca jest projektem secesyjnego afisza
reklamowego dla pracowni Kirsch &
Fleckner z Fryburga, która wykonała

59

trzynaście ołowianych okien do katedry

Józef Mehoffer

we Fryburgu wedle projektu Mehoffera.
Cykl ten stanowi jego najważniejsze
osiągnięcie w dziedzinie sztuki witrażowej
i zarazem - dzieło życia.
Wystawiana:
Praca wystawiana: „Józef Mehoffer – secesyjne witraże (Józef Mehoffer et le vitrail
Art Nouveau)” – Musée d’art et d’histoire
– Fryburg, 05.05 – 24.09.1995.
Proweniencja:
Kolekcja rodziny artysty.

Zgodnie z rodzinną tradycją studiował na UJ prawo. Jednocześnie w latach 1887–1894 uczył
się malarstwa w krakowskiej SSP u Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. W 1889
roku wyjechał do Wiednia. Studia artystyczne uzupełniał w paryskich Ecole des Beaux-Arts
i Academie Colarossi. Podrożował do Niemiec, Szwajcarii, Francji, Włoch. Duży sukces
Mehoffer osiągnął w 1895 roku, kiedy to zdobył I nagrodę na międzynarodowym konkursie
na projekt witraży do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii. Do Krakowa powrocił w 1896
roku, gdzie pozostał na stałe. Pozostawał w bliskiej przyjaźni ze Stanisławem Wyspiańskim
oraz Władysławem Ślewińskim. Mehoffer był członkiem założycielem Towarzystwa Artystow
Polskich Sztuka, a następnie Towarzystwa Miłośnikow i Zabytkow Krakowa. W 1905 roku
został profesorem ASP w Krakowie. W malarskiej tworczości Mehoffer był wierny secesyjnej
konwencji. Malował kompozycje symboliczne, rodzajowe; często uwieczniał widoki miejskie.
Był znakomitym portrecistą – swoich modeli przedstawiał w dekoracyjnej secesyjnej stylistyce.

(1869 Ropczyce – 1946 Wadowice)

Portret Karola Lotaryńskiego
ołówek na papierze, 20 × 12,5 cm
Praca pochodzi ze szkicownika artysty
z okresu wykonywania szkiców do dekoracji Kaplicy na Kahlenbergu pod Wiedniem.
Proweniencja:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 4 000 zł

Projektował rownież wnętrza, meble, plakaty, znaczki. Wspołpracował z „Chimerą”. Zajmował

cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

się rownież grafiką użytkową. Tworzył w technice litografii, akwaforty, akwatincie, suchej igle.

estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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Roman Bratkowski

Teodor Ziomek

(1869 Lwów – 1954 Wieliczka)

(1874 Skierniewice – 1937 Warszawa)

Przy brzegu
olej, tektura, 25 × 34 cm
sygn. p. d.: „R. Bratkowski”

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

Latarnia morska
olej, tektura, 30,5 × 42 cm
sygn. p. d.: „T. ZIOMEK”

Nauki rysunku pobierał w Szkole Rysunkowej w Warszawie u Wojciecha Gersona. W latach
1897–1901 kontynuował studia artystyczne w Krakowie w Akademii w pracowniach
Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Przynależał m.in. do Stowarzyszenia
Artystów Polskich „Sztuka”, Stowarzyszenia Artystów „Odłam”, Marynistów Polskich oraz
do warszawskiej grupy artystycznej „Pro Arte”. Współpracował z warszawskim miesięcznikiem
„Sfinks”. W twórczości Ziomka przeważają nastrojowe przedstawienia pejzaży z Mazowsza

cena wywoławcza: 1 900 zł •

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

cena wywoławcza: 4 200 zł

czy Wileńszczyzny. Obrazy artysty nalezą do wielu kolekcji muzealnych, m.in. w Muzeum

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

wybrzeża Capri.

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Morskim w Gdańsku.
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63

Teodor Ziomek

Stanisław Żurawski

(1874 Skierniewice – 1937 Warszawa)

(1889 Krosno – 1976 Kraków)

Wiosenna łąka

Na wydmach nadmorskich

olej, płótno, 66 × 80 cm

olej, płótno, 40 × 50,5 cm

sygn. p. d.: „T.ZIOMEK”

sygn. p. d.: „St. Żurawski.”

cena wywoławcza: 9 000 zł

cena wywoławcza: 4 400 zł •

przeważnie techniką olejną, choć część pejzaży utrwalił w akwareli. Malował pejzaże i martwe

estymacja: 15 000 – 18 000 zł

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

natury, jednak najczęściej przedstawiał kobiece akty we wnętrzu pracowni lub w plenerze.
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Studia artystyczne odbył w latach 1907–1913 w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Mehoffera oraz W. Weissa. Należał do Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg”. Posługiwał się
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64
Jan Kazimierz
Olpiński
(1875 Lwów –
1936 tamże)

Młyn,

1931 r.

akwarela, papier,
48 × 70 cm
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.:
„K.Olpiński 1931”
cena wywoławcza:
4 600 zł
estymacja:
7 000 – 9 000 zł
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W latach 1893–97 studiował u K. Rauppa i K. Marra w monachijskiej Akademii Sztuk

Jan Kazimierz
Olpiński

Pięknych. Naukę kontynuował w Paryżu, w latach 1897–1900, uczęszczając do Académie

(1875 Lwów –

jesienny), udziały w Salonach (m.in. w Salonie na Polu Marsowym). W latach 1899–1901

1936 tamże)

odbył podróże artystyczne do Włoch, odwiedził także Kurlandię. W 1900 roku przeniósł

Chata,

1935 r.

akwarela, papier,
48,5 × 70 cm
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.:
„K.Olpiński/1935”
cena wywoławcza:
4 600 zł
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des Beaux-Arts, do pracowni R. X. Prineta, R. Collina i J. Whistlera, a także do Académie
Colarossi. Pobyt w Paryżu obfitował w wyróżnienia, medale (m.in. złoty medal za Pejzaż
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Jan Kazimierz Olpiński
(1875 Lwów – 1936 tamże)

Las
akwarela, papier, 33 × 50 cm
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „K.Olpiński”

się do Wiednia, w którym kontynuował naukę u Kazimierza Pochwalskiego. W czasie
studiów odznaczony został złotym medalem cesarskiej nagrody honorowej, zaś za tryptyk
Samotna otrzymał nagrodę II stopnia. Olpiński po powrocie do kraju w 1905 roku brał udział
w licznych wystawach, m.in. w I i II wystawie Związku Artystów Plastyków (lata 1911–1921,
Lwów), w TPSP w Krakowie, Warszawie i w Poznaniu. Indywidualne wystawy miały miejsce
w Żywcu w 1908 oraz we Lwowie w 1921 roku. Artysta najczęściej posługiwał się techniką
olejną. Do ulubionych przedstawień należały pejzaże z Beskidów, Podola i Huculszczyzny
(Widok zamku w Żywcu, Wodospad w Bystrej), sceny rodzajowe i typy ludzkie (Brodząca
dziewczyna, Święto Jordanu na Rusi), a także portrety. Jego prace znajdują się w licznych
muzeach, m.in. w Żywcu (np. Śmierć legionisty pod Limanową), Jarosławiu (Portret Adolfa

estymacja:

cena wywoławcza: 3 800 zł

Dietznisa), Krakowie (Przysięga legionistów na rynku Żywieckim), a także we Lwowskiej

7 000 – 9 000 zł

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Galerii Obrazów (m.in. Reduta, Chata wiejska).
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Jan Kazimierz Olpiński

Władysław Jan Pochwalski

(1875 Lwów – 1936 tamże)

Szlachcic chodaczkowy,

(1861 Kraków – 1924 tamże)

1925 r.

Akt męski

akwarela, papier, 55,5 × 42 cm
w świetle oprawy

olej, płótno, 76 × 40 cm

sygn. i dat. p. d.: „JK Olpiński 1925”,

Malarz i konserwator dzieł sztuki. Pierwsze nauki pobierał w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie (l. 1877–1885), mając za profesorów Jana Matejkę, Władysława Łuszczkiewicza
i Feliksa Szynalewskiego. W 1889 r. wyjechał do Monachium. Tam też w latach 1890–1891
kontynuował studia z malarstwa uczęszczając do monachijskiej akademii – warsztatu uczył
się pod okiem Alexandra Wagnera i Otto Seitza. W 1892 r. na stałe powrócił do Krakowa.
Pochwalski początkowo trudnił się jako nauczyciel rysunku i malarstwa w szkole żeńskiej
przy ul. Św. Scholastyki. Jednak za namową poznanego tam Jerzego Mycielskiego, a także za
sprawą Władysława Łuszczkiewicza postanowił zająć się konserwacją. Od 1907 r. prowadził
wraz z synami Stanisławem i Kasprem własną pracownię konserwatorską mieszczącą się
przy ul. Mikołajskiej 8. Był też pierwszym zawodowym konserwatorem zabytków na terenach

opisana na odwrocie „szlachcic chodacz-

Pochodzenie:

kowy”.

Rodzinna spuścizna po artyście

cena wywoławcza: 8 000 zł

cena wywoławcza: 7 000 zł

zleceń kościelnych. Twórczość malarska Pochwalskiego należy do pierwszego okresu jego

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

aktywności zawodowej i zachowała się w niewielkim stopniu.
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Galicji. W 1909 r. otrzymał zlecenie na konserwację portretów Radziwiłłów należących
do Marii z Branickich Jerzowej Radziwiłłowej z Nieświeża. Ponadto otrzymywał też wiele

73

Malarz, pejzażysta niemieckiego pochodzenia. Młody Estler miał pójść w ślady swojego
dziadka stryjecznego oraz wujów i podjąć naukę w Miśnieńskiej Fabryce Porcelany by
następnie dekorować powstałe tam wyroby. Z powodu braku miejsc, kształcił się początkowo
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Malarz nieokreślony

Malarz nieokreślony

(XX w.)

(XX w.)

Droga do miasta

U wybrzeży Capri

olej, deska, 19,5 × 32 cm

we własnym zakresie. Właściwą edukację artystyczną rozpoczął w 1874 r. w Akademii Sztuk
Pięknych w Dreźnie. Od 1877 r. jego nauczycielem był Ludwig Richter, następnie uczył się
pod okiem Juliusa Hübnera. W 1883 r. otrzymał stypendium pieniężne, które umożliwiło
mu wyjazd do Włoch. Estler zwiedził wówczas Rzym, Tivoli, Olevano. Był również na
Capri – oferowany na aukcji pejzaż jest właśnie malarskim zapiskiem wrażeń z tamtejszych
wybrzeży. W 1892 r. był współzałożycielem stowarzyszenia „Künstlerkolonie Goppeln”
poświęconego impresjonistycznemu malarstwu plenerowemu. W latach 90. XX w. Estler
ponownie podróżował po Włoszech. Po powrocie do Drezna Estler zajmował się również

sygn. p. d.: nieczytelnie

olej, płótno, 30 × 60,5 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł

cena wywoławcza: 5 500 zł

Dorobek artystyczny malarza to przede wszystkim nastrojowe widoki, dla których inspiracją

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

estymacja: 7 000 – 8 000 zł

był włoski krajobraz.
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nauczaniem malarstwa w założonej przez siebie pracowni, która działała w l. 1895–1927.
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Malarz, grafik, zrzeszony w Związku Artystów ZSRR. Edukację artystyczną pobierał w Charkowskim Instytucie Sztuki Ukraińskiej. Pod koniec lat 40. XX w. przybył do Kaliningradu.
W 1951 r. dołączył do Kaliningradzkiego Związku Artystów Radzieckich, którego przez

71
Eugeniusz Skitalcew
(1918–1983)

Morze
olej, płótno, 71 × 104 cm
sygn. l. d. cyrylicą

kilka lat był prezesem zarządu. W 1956 został wybrany delegatem regionalnej organizacji na I Ogólnozwiązkowy Zjazd Artystów Radzieckich. Skitalcew aktywnie uczestniczył

72

w regionalnych wystawach sztuki, których był też organizatorem. Pod koniec lat 60. XX w.

Karol Heimroth

wyjechał do Estońskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Trzonem dorobku artystycznego

(1860–1930)

malarza były obrazy o tematyce morskiej. Skitalcew był bowiem zapalonym żeglarzem,
odbywał podróże po Oceanie Atlantyckim, Indyjskim i Arktycznym. Jego twórczość jest
niejako malarskim zapiskiem wrażeń i emocji, które towarzyszyły artyście podczas żeglugi.
Artysta stosował subtelną, powściągliwą kolorystykę. Tematem jego prac były także sceny
rodzajowe z życia żeglarzy i rybaków. Skitalcew prezentował swoją twórczość na wystawach
regionalnych i międzynarodowych m.in. w Moskwie, Rydze czy Olsztynie. Jego prace

Wędkarz,

1909 r.

olej, płyta, 32,8 × 54,8 cm
sygn. i dat. l. d.:
„Heimroth. Warszawa 909.”

Artysta pochodzący ze Lwowa, realizujący się głównie w malarstwie pejzażowym i scenach
rodzajowych. Jego twórczość była prezentowana podczas wystaw organizowanych przez
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1890–1892 oraz w 1894 roku.
Heimroth wystawiał swoje prace także w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie
w okresie 1890–1891. Otrzymywał również zlecenia na realizację malowideł do obiektów
sakralnych (kaplica św. Benedykta w kościele św. Piotra i Pawła we Lwowie). Obrazy artysty

cena wywoławcza: 4 600 zł •

znajdują się w zbiorach Kaliningradzkiego Obwodowego Muzeum Historii i Sztuki oraz

cena wywoławcza: 1 600 zł

znajdują się w kolekcjach m. in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Diecezjalnego

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

w prywatnych kolekcjach.

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

w Płocku oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
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73
Zofia Dziurzyńska-Rosińska
(1901 Lwów -1979 Wrocław)

Dworek Biskupice Melsztyńskie,
1967 r.
olej, tektura, 28 × 33,5 cm
w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.:
„Z. Dziurzyńska-Rosińska 1967.”
Pochodzenie:
– Kolekcja rodziny artystki.

Studiowała na wydziale malarstwa w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w 1953 r.
Ukończyła Szkołę Sztuk Pięknych we Lwowie. Studiowała też w Monachium, Dreźnie, we
Włoszech, w Wiedniu i Paryżu. W stolicy Francji pobierała nauki w Académie Colarossi oraz
w pracowni Olgi Boznańskiej. Po I wojnie światowej osiadła w Poznaniu, gdzie aktywnie

74

współtworzyła lokalną scenę artystyczną. W 1925 roku była członkiem-założycielem Grupy

Maria Słoniowska-Ciechomska

Artystów Wielkopolskich „Plastyka”, z którą związana była do 1934. W latach międzywojen-

(1923 Łódź – 2008 Toronto)

nych eksponowała swoje prace w Salonie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Wystawiała również w Zachęcie oraz w 1933 w Galerie Art et Artistes Polonais w Paryżu. Po
II wojnie światowej, brała czynnie udział w pracach Związku Zawodowego Polskich Artystów
Plastyków Okręgu Poznańskiego. Brała udział w szeregu wystaw organizowanych przez ZPAP,
m.in. w Muzeum Wielkopolskim i Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w Poznaniu.
Podejmowała różnorodną tematykę, a jej prace nawiązują do osiągnięć impresjonizmu
i postimpresjonizmu. Malowała olejne pejzaże, martwe natury oraz portrety. W zbiorach

Łodzie na wybrzeżu,
lata 50-te XX w.
olej, płótno, 51 × 66,5 cm
sygn. i dat. p. d.:
„M. SŁONIOWSKA-CIECH. 5(?)”

uzyskała dyplom z wyróżnieniem. Artystkę cechowało znakomite wyczucie koloru, w sposób
nowatorski łączyła nasycone, żywe plamy barwne w zwartą kompozycję scen rodzajowych,
portretu i pejzażu. Malarka otrzymywała liczne zlecenia kościelne – jest autorką m. in. obrazów
monumentalnych w Bazylice św. Krzyża w Warszawie. Tworzyła również projekty witraży,
mozaik i fresków. Do ważniejszych realizacji Słoniowskiej-Ciechomskiej należy zaliczyć
malowidło ścienne, będące dekoracją kina Wisła na Żoliborzu. Artystka prezentowała swoją
twórczość m.in. podczas wystawy okręgu warszawskiego w Zachęcie w 1958 roku. Duża,
monograficzna ekspozycja, przybliżająca dorobek artystyczny malarki miała miejsce w galerii
ZPAP w 1968 r., podczas której zaprezentowano obrazy olejne i tkaniny w ilości 34 prac.
Słoniowska-Ciechomska brała udział również w zagranicznych wystawach zbiorowych, wśród
których można wymienić wystawę z okazji otwarcia Sir Nicholas Gallery oraz Światowego
Zjazdu Polonii w Ontario Institute for Studies. Twórczość artystki była także udostępniana

cena wywoławcza: 900 zł •

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku znajduje się portret Dziurzyńskiej-Rosińskiej

cena wywoławcza: 4 600 zł •

publiczności w takich instytucjach, jak kompleks O’Keefe Centre oraz w Toronto Dominion

estymacja: 1 500 – 2 500 zł

autorstwa Olgi Boznańskiej z 1932 roku.

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Centre.
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76
Stanisław Czajkowski

75
Leopold Levy
(1882 Paryż – 1966 Kremlin-Bicêtre)

Pejzaż
olej, tektura, 22 × 27 cm
sygn. l. d.: „leopold.levy.”

(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)
Nie dostawszy się do paryskiej Akademii, spędzał wiele czasu w muzeum Luwru, studiując
twórczość Cezanne’a i Renoira. Współpracował wówczas z kilkoma periodykami, m.in.
z „Rire” i „Pêle-Mêle”, wykonując rysunki o charakterze humorystycznym. Po raz pierwszy
Levy zaprezentował swoje prace na Salonie Niezależnych w roku 1900. W 1914 r. został
powołany do armii. Po wojnie udał się na południe Francji oraz do Włoch. W 1923 r.
przebywał w La Ciotat, gdzie nawiązał bliski kontakt z G. Braque’em i A. Derainem. Od
roku 1927 mieszkał częściowo w Prowansji, częściowo w Paryżu. W 1936 r. wyjechał do
Istambułu, gdzie przez wiele lat prowadził pracownię malarstwa w Akademii. Po powrocie do

Dom rybaka w Kazimierzu
olej, płótno, 44 × 70 cm
sygn. p. d.: „STANISŁAW CZAJKOWSKI”
na odwrocie na krośnie malarskim
dwukrotnie powtórzony nr: „St.Cz. / inw. /
257”; oraz napis: „DOM RYBAKA
W KAZIMIERZU”

Studiował w Akademiach: krakowskiej, monachijskiej, a także w Académie Julian w Paryżu.
Był bratem także malarza- Józefa. Odbył wiele podróży artystycznych po Europie, odwiedzał
też różne regiony Polski. Przyjaźnił się z najwybitniejszymi postaciami świata artystycznego,
zarówno Krakowa, jak i Paryża. Był uczestnikiem słynnego wesela Rydla, opisanego przez

cena wywoławcza: 2 000 zł •

Francji w 1949 r. znów dzielił swoje życie między Prowansją i Paryżem. W dorobku artysty

cena wywoławcza: 5 500 zł •

S. Wyspiańskiego w dramacie: „Wesele”. Artysta wyszedł ze szkoły Stanisławskiego, który

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

przeważają pejzaże, choć malował również kwiaty i studia portretowe.

estymacja: 7 000 – 10 000 zł

zaszczepił w nim zamiłowanie do pejzażu ojczystego.
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77

78

Rudolf Priebe

Rudolf Priebe

(1889 – 1956 Rudolfstadt)

(1889–1956 Rudolfstadt)

Pod żaglami
olej, płyta, 60 × 80 cm
sygn. l. d.: „Priebe”

Studia malarskie rozpoczął w Szkole Sztuki we Wrocławiu u profesorów A. Buscha i E. Kaempffera. Dalszą edukację pobierał w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium u L. Hertericha.
Mieszkał i malował w Hamburgu. Dla twórczości artysty typowe pozostawały tematy ukazujące
kutry żaglowe kołyszące się na falach czy wyciągnięte na brzegu. Motywy te malowane były

Łodzie u brzegu
olej, płyta, 60 × 80 cm
sygn. l. d.: „Priebe”

cena wywoławcza: 1 900 zł •

mocnymi, zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, o impastowej fakturze oraz zdecydowanej

cena wywoławcza: 1 900 zł •

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

i intensywnej kolorystyce.

estymacja: 2 500 – 3 500 zł
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80

T. Hitchins
(XIX w.)

Burza na morzu,

1835 r.

Malarz nieokreślony

Artysta pochodzący ze Lwowa, realizujący się głównie w malarstwie pejzażowym i scenach

(XVIII w.)

rodzajowych. Jego twórczość była prezentowana podczas wystaw organizowanych przez

Scena rodzajowa

olej, płótno, 53 × 71 cm

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1890-1892 oraz w 1894 roku.
Heimroth wystawiał swoje prace także w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie
w okresie 1890-1891. Otrzymywał również zlecenia na realizację malowideł do obiektów

sygn. i dat. l. d.: „Hitchins 1835”

olej, deska, 78 × 61 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł

cena wywoławcza: 4 800 zł

znajdują się w kolekcjach m. in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Diecezjalnego

estymacja: 13 000 – 15 000 zł

estymacja: 7 000 – 10 000 zł

w Płocku oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
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81

82

Antoni Uniechowski

Antoni Uniechowski

(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

W cyrku

Uczta

akwarela, tusz, papier, 27,5 × 18 cm
w świetle oprawy

tusz, akwarela, papier, 21 × 29,5 cm

sygn. p. d.: „AU”

sygn. p. d.: „AU”

cena wywoławcza: 1 800 zł •

cena wywoławcza: 1 800 zł •

estymacja: 3 000 – 5 000 zł

estymacja: 3 000 – 5 000 zł
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Studiowała w Charkowie. Od 1876 roku naukę kontynuowała w Klasie Rysunku u Wojciecha
Gersona w Warszawie oraz a od 1880 w paryskiej Académie Julian. W 1883 roku powróciła
do Warszawy, gdzie dokształcała się w pracowniach Miłosza Kotarbińskiego, Konrada Krzyża-

83
Zofia Stankiewicz
(1862 Ryźna/Ukraina – 1955 Warszawa)

Plac Zamkowy w Warszawie,
akwaforta, papier, 23 × 16 cm
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: „Zofia Stankiewicz”

nowskiego i Kazimierza Stabrowskiego. Stankiewicz swoje życie artystyczne związała gównie
z Warszawą. W początkowej fazie swojej twórczości artysta przede wszystkim malowała
pejzaże oraz martwe natury. Wykonywała również ilustracje do wielu czasopism, m.in. do

84

Tygodnika Ilustrowanego, Kłosów, Bluszcza, Wędrowca. Swoje prace wystawiała od 1893

Władysław Chmieliński

roku, na wystawach zarówno krajowych jak i zagranicznych (Belin, Monachium, Paryż).

(1911 Warszawa – 1979 tamże)

W 1902 roku w warszawskim Salonie Krywulta miała miejsce jej pierwsza indywidualna
wystawa. Od 1904 roku Stankiewicz skupiła się na grafice i rysunku. Tworzyła głownie w technikach metalowych – akwafortach i akwatintach. Wraz z Ignacym Łopieńskim i Franciszkiem
Siedleckim w 1912 roku współorganizowała Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych; była
również związana ze Związkiem Polskich Artystów Grafików. Swoje prace wystawiała na
konkursach, zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. Tworzyła w cyklach, przedstawiając

Wilanów
akwarela, papier, 34,5 × 25 cm
opis. i sygn. p. d.: „Wilanów/Wł. Chmieliński”

cena wywoławcza: 1 000 zł •

motywy architektoniczne i pejzaże miast: „Stara Warszawa”, „Wilno”, „Kraków”, „Pomorze”,

cena wywoławcza: 1 900 zł •

estymacja: 1 500 – 2 500 zł

„Dwory, dworki, chaty”.

estymacja: 2 500 – 3 500 zł
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Ryszard Stryjec

Ryszard Stryjec

(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Niepokoje gdańskie

Harpia

akwaforta, papier, 30 × 24 cm (odcisk płyty),
42 × 35 cm (arkusz)

akwaforta, papier, 11,5 × 9,5 cm (odcisk płyty),

sygn. i dat. ołówkiem p. d.: „Ryszard Stryjec Gdańsk 1980”,
u dołu opisana ołówkiem: „Niepokoje gdańskie”,
śr. d.: „akwaforta-sztych 44/94”

19,2 × 16,2 cm (arkusz)
sygn. ołówkiem p. d.: „Ryszard Stryjec”
u dołu opisana ołówkiem: „Harpia akwaforta”

cena wywoławcza: 1 900 zł •

cena wywoławcza: 500 zł •

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

estymacja: 800 – 1 500 zł

Gdański grafik, malarz, rzeźbiarz, ceramik. Jego rodzina,
posiadająca majątek na kresach, została deportowana do
Kazachstanu, z którego w 1946 roku powróciła do Polski
i osiedliła się w Trójmieście. Stryjec naukę artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni.
Następnie w latach 1952–58 studiował w PWSSP w Gdańsku
w pracowniach Stanisława Teisseyra i Krystyny Łady-Studnickiej, gdzie uczył się malarstwa, natomiast grafikę studiował
u prof. Zygmunta Karolaka. W latach 50. i 60. był związany
z grupą „Kadyny”. Artysta uprawiał zarówno malarstwo,
rzeźbę jak i ceramikę, ale najbardziej znany jest ze swoich
charakterystycznych, fantastycznych i biblijnych grafik, na
których ukrywał często typowo gdańskie motywy. Artysta brał
udział w wielu wystawach polskich i zagranicznych.
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Ryszard Stryjec

Ryszard Stryjec

(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Z cyklu Taniec śmierci

Ex voto
akwaforta, papier, 13 × 9,5 cm (odcisk płyty),
24,7 × 21 cm (arkusz)

akwaforta, papier, 18 × 13 cm (odcisk płyty),

sygn. ołówkiem p. d.: „Ryszard Stryjec”

27 × 19,2 cm (arkusz)
sygn. ołówkiem p. d.: „Ryszard Stryjec”

u dołu opisana ołówkiem: „ex voto”,
śr. d.: „akw. aut.”

u dołu opisana ołówkiem: „Z cyklu taniec śmierci akw. aut.”

cena wywoławcza: 500 zł •

cena wywoławcza: 750 zł •

estymacja: 800 – 1 500 zł

estymacja: 1 200 – 1 5000 zł
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89
Władysław Strzemiński
(1893 Mińsk – 1952 Łódź)

Dwie postaci z dzieckiem,
z cyklu Białoruś Zachodnia,
1939/1985
akwaforta, papier czerpany,
29,5 × 39,5 cm
w świetle passe-partout
p. d. pieczątka: „GALERIA/ANNA
WESOŁOWSKA”
na odwrocie: „wg rysunku Władysława
Strzemińskiego – Z cyklu: Białoruś
Zachodnia, „Dwie postaci z dzieckiem”,
1939/1985, akwaforta/papier czerpany,
Wesołowska”
Grafika wykonana pod nadzorem Nikii
Strzemińskiej, córki artysty, do wystawy
„Warsztat Władysława Strzemińskiego”,
zorganizowanej przez Galerię Anny
Wesołowskiej w Łodzi w 1985 roku
cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

90
Władysław Strzemiński
(1893 Mińsk – 1952 Łódź)

Postać z dzieckiem, z cyklu
Białoruś Zachodnia, 1939/1985
akwaforta, papier czerpany,
29,5 × 39 cm
w świetle passe-partout
p. d. pieczątka: „GALERIA/ANNA
WESOŁOWSKA”
na odwrocie: „wg rysunku Władysława
Strzemińskiego – Z cyklu: Białoruś
Zachodnia, „Postać z dzieckiem”,
1939/1985, akwaforta/papier czerpany,
Wesołowska”

91
Władysław Strzemiński
(1893 Mińsk – 1952 Łódź)

Sosny nadmorskie,

1939/1985

akwaforta, papier czerpany,

92

Malarz, teoretyk sztuki, reprezentant konstruktywizmu w sztuce abstrakcji, twórca teorii
unizmu. W 1914 r. ukończył Wojskową Szkołę Inżynierii Lądowej i od razu rozpoczął
aktywną służbę na froncie. Trwale okaleczony podczas walk, nie mógł kontynuować służby
w wojsku. Postanowił zająć się sztuką – w 1918 r. uczęszczał do Pierwszych Państwowych
Wolnych Pracowni, tam też nawiązał kontakty z Kazimierzem Malewiczem i Wladimirem

Grafika wykonana pod nadzorem Nikii

29,5 × 39,5 cm w świetle passe-partout

Strzemińskiej, córki artysty, do wystawy

opis na odwrocie: „Wg rysunku Władysła-

„Warsztat Władysława Strzemińskiego”,

wa Strzemińskiego – „Sosny nadmorskie”,

zorganizowanej przez Galerię Anny

1939/1985/akwarela na papierze

Wesołowskiej w Łodzi w 1985 roku

czerpanym, 29,8 × 43,4 Wesołowska”

cena wywoławcza: 2 200 zł

cena wywoławcza: 2 200 zł

W latach 1930-1934 powstało ok. 10 prac unistycznych opartych na drobnych falistych

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

formach zapełniających płótna.
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Tatlinem. W szybkim czasie znalazł się w czołówce rosyjskiej awangardy. Poślubił rzeźbiarkę
Katarzynę Kobro, z którą wspólnie zainicjowali powstanie w 1928 r. grupy „a.r.” (artyści
rewolucyjni, awangarda rzeczywista). W tym samym czasie opracował autorską koncepcję
unizmu, zakładającą stworzenie takiej kompozycji, żeby była jednorodna, złożona z elementów
abstrakcyjnych oraz stwarzała wrażenie zupełnie płaskiej, pozbawionej dynamiki i głębi.

93

92

Kształcił się w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie pod okiem Henryka

Bronisław Wojciech Linke
(1906 Dorpat – 1962 Warszawa)

Rysunek satyryczny,

1950 r.

tusz, papier, 24,3 × 24 cm
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: „BW Linke 1950.”

93

Uziembły (l. 1924–1926) i następnie w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem

Karol Kossak

Tadeusza Pruszkowskiego i Mieczysława Kotarbińskiego (l. 1926–1931). Należał do Loży

(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Wolnomalarskiej – ugrupowania artystycznego utworzonego w 1932 r. przez absolwentów
pracowni Pruszkowskiego w SSP, którego zainteresowania skupiały się wokół zagadnień
kolorystycznych. Jego prace były prezentowane w Instytucie Propagandy Sztuki, Muzeum
Narodowym w Warszawie, w Arsenale oraz na wystawach czasopisma „Szpilki”. Twórczość
Linke skupiała się przede wszystkim na agitacyjnej, społecznej funkcji sztuki, niejednokrotnie
przy zastosowaniu surrealistycznych, antropomorficznych formuł. Artysta zajmował się
również wykonywaniem ilustracji do czasopism („Trybuna Wolności”, „Polityka”, „Czarno na

Projekt plakatu – The „Voarts”
(praca dwustronna)
ołówek, papier, 27,8 × 18,5 cm
w świetle passe-partout
na odwrocie szkic głowy psa

cena wywoławcza: 5 500 zł •

białym”) i książek (K. Truchnowski „Zmowa demiurgów”). Ponadto projektował scenografie

cena wywoławcza: 1 900 zł •

estymacja: 7 000 – 10 000 zł

i ekslibrisy.

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

94
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95

94

Georg Wichmann

Paul Weimann

(1876 Lwówek Śląski – 1944 Szklarska

W latach 1895-98 studiował w berlińskiej akademii w pracowni A.von Wernera i w Karlsruhe

(1867 Wrocław – 1945 Jelenia Góra)

Poręba)

u L.von Kalckreutha. Uzupełniał wykształcenie w Królewcu pod kierunkiem O.Jernberga

Pejzaż zimowy

Jesień w Karkonoszach

olej, płótno, 68 × 96,5 cm

olej, płyta, 90 × 70 cm

sygn. p. d. „P. Weimann”

sygn. l. d.: „G. Wichmann”

cena wywoławcza: 10 000 zł

cena wywoławcza: 13 000 zł

krajobrazy Karkonoszy. Swoje prace wielokrotnie wystawiał w siedzibie stowarzyszenia (Młyn

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

św. Łukasza), w Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Hamburgu i Görlitz.

96
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oraz we Wrocławiu u C.E.Morgensterna i Ed.Kaempffera. W latach 1902-3 przebywał w
rodzinnej miejscowości, a w latach 1903–14 w Michałowicach. Po przeprowadzce do
Gruszkowa (koło Kowar) zaangażował się w ratowanie ludowego dziedzictwa kulturowego.
Od 1924 r. zamieszkał w Szklarskiej Porębie Górnej. Był członkiem i współzałożycielem
Stowarzyszenia Artystów św. Łukasza. Malował portrety i pejzaże, w tym szczególnie chętnie

97

96
Teodor Urtnowski
(1881 Toruń – 1963 Akwizgran)

Panorama Gdańska

97

olej, płótno, 70 × 81 cm

Eugeniusz Dzierzencki

na krośnie pieczęć „TH. URTNOWSKI”
poniżej odręcznie dopisane daty życia
i śmierci artysty
oraz odręcznie opisany przez córkę artysty.
na krośnie nalepka z opisem pracy
w języku niemieckim

(1905 Warszawa – 1990 Sopot)
Niemiecki malarz i grafik, studiował pod kierunkiem A. Maennchena w berlińskiej Akademii
Sztuk Pięknych. Swoje studia artystyczne uzupełniał w Paryżu. Stale mieszkał i pracował
w Gdańsku. Był głównie pejzażystą, tworzył prace olejne, rzadziej pastelowe. Urtnowski
malował przede wszystkim widoki Gdańska oraz okolic. Zajmował się także malarstwem
religijnym – dla kościołów oraz projektował dekoracje teatralne. Jeden jego obraz, również

Gdańsk. Kościół Mariacki
olej, tektura, 18 × 13,5 cm
sygn. l. d.: „E. Dzierżencki”

cena wywoławcza: 9 000 zł •

przedstawiający widok Gdańska od strony Motławy, znajduje się w zbiorach Muzeum

cena wywoławcza: 2 200 zł •

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Narodowego w Gdańsku.

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

98
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99

98

99

Antoni Pawłowski

Teodor Urtnowski

(1875 Tomaszów Lubelski – ?)

Nad Motławą
olej, płótno, 40,2 × 30,5 cm
sygn. p. d.: „A.Pawlowski” oraz dat. i opis.
i opis. l. d.: „Danzig yar 1945”

(1881 Toruń – 1963 Akwizgran)
Studiował w krakowskiej ASP u J.Mehoffera, J.Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego.
W trakcie nauki zdobył 2 medale brązowe (1902, 1905 r.) oraz medal srebrny (1903 r.).
Możliwe, iż inżynier Antoni Pawłowski wspominany w kronikach Stanisławowa jest tożsamy
z krakowskim wychowankiem. Pawłowski swoje prace zaprezentował w 1913 r. podczas
Pierwszej Wystawy Sztuki w Stanisławowie. Projektował również kostiumy i dekoracje dla

Nad Motławą
olej, sklejka, 31 × 45 cm
sygn. p. d.: „TH.URTNOWSKI”

cena wywoławcza: 3 800 zł

Teatru Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki w Stanisławowie. Artysta o dużej

cena wywoławcza: 3 800 zł •

estymacja: 4 500 – 5 000 zł

wrażliwości malarskiej.

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

100
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101

Pochodził z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej. Początkowo, w 1912 roku, studiował w Szkole

100
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Siedząca
pisak, ołówek, papier, 25 × 19 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „Menkes”
poniżej dedykacja

Przemysłowej we Lwowie. W latach 1919–1922 naukę kontynuował w ASP w Krakowie.
W 1922 r. uczył się w prywatnej pracowni A. Archipenki w Berlinie. W 1923 r. wyjechał
do Paryża. Tam związał się z kręgiem École de Paris. Uczestniczył w paryskich Salonach,
wystawiał również swoje prace w wielu paryskich galeriach. W 1930 r. pokazywał swe prace

101

w Stanach Zjednoczonych: w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także

Jan Marcin Szancer

w Kanadzie i Anglii. W międzyczasie artysta często odwiedzał Polskę, należał do ugrupowań

(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

o kolorystycznej orientacji – „Nowa Generacja” i „Zwornik”. W roku 1935 wyjechał do
Nowego Jorku, gdzie został już na stałe. Współpracował z Associated American Artists Gallery
oraz French Art Gallery. Był wykładowcą w Art Students League. Artysta malował portrety,
akty, sceny rozgrywające się we wnętrzach, martwe natury z kwiatami oraz pejzaże. Często
podejmował tematykę żydowską. Operował miękkimi, swobodnymi pociągnięciami pędzla.
Potem w jego kompozycjach wyłaniały się coraz silniej zaakcentowane kontury, kształty figur

Akt
węgiel, papier, 69 × 49 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „jms”

Rysownik, ilustrator, scenarzysta. W latach 1920–1926 studiował w krakowskiej akademii. Tworzył ilustracje do książek dla dzieci i dorosłych, współpracował m.in. z takimi
czasopismami, jak „Świerszczyk” i „Płomyk”. Jednocześnie pracował nad scenografiami
i kostiumami dla teatrów i filmów. Od 1951 r. był wykładowcą warszawskiej akademii.

cena wywoławcza: 1 500 zł •

stawały się bardziej geometryczne. Prace artysty cechowała niezwykle ekspresyjna, bogata

cena wywoławcza: 6 000 zł •

Rozpoznawalne cechy stylu artysty to śmiała kompozycja, smukłe sylwetki postaci oraz

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

paleta barw, którą z czasem zaczął upraszczać.

estymacja: 8 000 – 9 000 zł

kolorystyka z przewagą brązów.

102
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103

102
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Miłosierdzie

103

litografia barwna, papier, 40,5 × 30,5 cm

Jean Peské

pod kompozycją napisy typograficzne
l. d: „LEOPOLD GOTTLIEB. BARMHE-

(1870 Gołta/Ukraina – 1949 Le Mans)

RZIGKEIT. ORIGINALLITHOGRAPHIE”,
p. d.: „VERLAG DER GESELLSCHAFT FÜR

Drzewo

VERVIELFÄLTIGENDE KUNST, WIEN”,

Rozpoczętą w Kijowie, u malarza N. Muraszko, naukę malarstwa kontynuował w Odessie,
następnie w warszawskiej Klasie Rysunkowej W. Gersona, zaś od 1891 r. w paryskiej
Académie Julian. W 1902 r., przyłączając się do fowistów, po raz pierwszy udał się na
plener do chętnie odwiedzanego przez artystów miasta Collioure, w którym to, w roku 1930,
stworzył muzeum współczesnej sztuki francuskiej. W Paryżu utrzymywał szerokie kontakty
z tamtejszym środowiskiem artystycznym. Brał udział w największych paryskich Salonach,
a także w wystawach nabistów. Wystawiał również w Polsce, m.in. w warszawskiej Zachęcie
i TPSP zarówno w Krakowie, jak i we Lwowie. W 1950 r. odbyła się wielka retrospektywna

pośrodku: DRUCK SECESSION GRAPH.

ołówek, akwarela, papier, 25,5 × 34 cm

KUNSTANSTALT WIEN

opisany na odwrocie

cena wywoławcza: 1 100 zł

cena wywoławcza: 2 600 zł

portrety. Operował wieloma technikami. Prace artysty kolekcjonowali m. in.: M. Skłodowska-

estymacja: 2 000 – 2 500 zł

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

-Curie, G. Clemençeau, G. Appollinaire.

104
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wystawa artysty w Salon des Independants. Pozostając pod wpływem postimpresjonizmu,
tworzył liczne pejzaże, zwłaszcza z południa Francji, kompozycje figuralne, martwe natury oraz

105

104
Jean Giono
(1895 Manosque – 1970 tamże)

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

La Provence,

1954 r.

Wydawnictwo Bernard Klein, Paryż, ze
wstępem autorstwa André Salmon
12 całostronicowych barwnych plansz,
12 czarno-białych plansz umieszczonych
w tekście,
1 całostronicowa, ręcznie podmalowywana akwarelą akwaforta, papier Velin
d`Arches
egzemplarz numer 267 (z 280)
Całość w oryginalnym futerale oklejonym
płótnem z wytłoczonym na licu faksymile
podpisu Kislinga.
cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

106
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105
René Héron de Villefosse
(1903 Paryż – 1985 tamże)

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

L’Épopée Bohémienne,
1959 r.
Wydawnictwo Bernard Klein, Paryż,
ze wstępem autorstwa Jean Giono
12 sztuk (10 całostronicowych,
oraz 2 w tekście) ilustracji
w technice światłodrukowej,
litografia Amadeo Modiglianiego
oraz 6 drzeworytów sztychowanych
przez Pierre’a Boucheta według
prac Kislinga, papier Velin d`Arches
egzemplarz numer 172 (z 230)
Całość w oryginalnym futerale
oklejonym płótnem z wytłoczonym
na licu faksymile podpisu Kislinga.
cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

108
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106
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków –
1953 Sanary-sur-Mer)

Port w Saint Tropez
litografia barwna, papier,
37 × 44 cm (kompozycja),
42 × 50 cm
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu p. d.: „Kisling”
l. d.: sucha pieczęć ATELIER
KISLING z nr „LIX/LXX”
cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 – 2 500 zł
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Mojżesz Kisling
(1891 Kraków –
1953 Sanary-sur-Mer)

108

Pejzaż z Prowansji

Mojżesz Kisling

litografia barwna, papier,
42 × 52 cm
w świetle passe-partout

110

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Pejzaż
Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach

l. d.: sucha pieczęć ATELIER

litografia barwna, papier, 48,5 58 cm

KISLING z nr LIX/LXX

(kompozycja), 54,5 × 76 cm (arkusz)

na odwrocie przyklejone zapro-

sygn. i dat. na kamieniu l. d.: „Kisling

szenie na wystawę prac Kislinga

1918”; opis. ołówkiem l. d.: „139/150”

z 1953 roku w Cagnes-Sur-Mer,

i podpis. ołówkiem p. d.: „Jean Kisling”

Chateau – Musée

na owalnym wycisku: „ATELIER KISLING”

cena wywoławcza: 1 000 zł

cena wywoławcza: 1 900 zł

oraz akty o surrealistycznych formach. Brał licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej,

estymacja: 1 500 – 2 500 zł

estymacja: 2 500 – 4 500 zł

między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa
Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy a jego prace przyniosły mu nagrody.
Zaraz po studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na
swej artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej jak
na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety

111

109
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Ofelia
litografia barwna, papier,
59,5 × 44,9 cm (zadruk),
75,8 × 55,6 cm (arkusz)
sygn. na kamieniu p. g.: „Kisling”;
opis. ołówkiem l. d.: „1/150” oraz podpis. ołówkiem p. d.: „Jean Kisling” na
owalnym wycisku: „ATELIER KISLING”
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł
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111

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

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Cyganka

Akt

litografia barwna, papier,

112

Mojżesz Kisling

55,5 × 46,5 cm (zadruk), arkusz

litografia barwna, papier, 58,1 × 46,5 cm

75 × 54 cm

(zadruk), 75,1 × 54,2 cm (arkusz)

sygn. na kamieniu p. g.: Kisling;

sygn. na kamieniu p. d.: „Kisling”;

opis. ołówkiem. l. d.: „24/150”

opis. ołówkiem l. d.: „4/150”

oraz podpis. ołówkiem p. d.: „Jean

oraz podpis. ołówkiem p. d.: „Jean

Kisling” na owalnym wycisku: „ATELIER

Kisling” na owalnym wycisku: „ATELIER

KISLING”

KISLING”

cena wywoławcza: 2 400 zł

cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 3 000 – 3 500 zł

estymacja: 3 000 – 3 500 zł
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113

Malarz urodzony w Skoczowie, zmarły w Nicei. W Skoczowie był jednym z uczniów Gustawa Morcinka. Po zdaniu matury rozpoczął studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Wiosną 1939 r. uzyskał stypendium i wyjechał do Paryża, gdzie postanowił

112

zostać dowiadując się o wybuchu wojny. Po zajęciu Paryża przez Wehrmacht schronił się

113

w Aix-en-Provence, gdzie z Paryża przeniosła się filia Akademii Krakowskiej prowadzona
już wówczas przez prof. Wacława Zawadowskiego. Dotychczas, stojący na jej czele prof.

Joachim Weingart

Artysta polski pochodzenia żydowskiego. Studia artystyczne odbył w Weimarze oraz w Aka-

Ludwik Klimek

Józef Pankiewicz, czuł się już bardzo źle i niebawem 4 lipca 1940 roku zmarł w marsylskim

(1895 Drohobycz – 1942 Oświęcim)

demii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W czasie I wojny światowej przebywał w Drohobyczu i we

(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

szpitalu. Po 1947 r. Klimek przeniósł się nad Zatokę Lwią i mieszkał w Menton. Podczas

Kwiaty w wazonie
olej, płótno; 70 × 54 cm
sygn. l. d.: „Weingart”

Lwowie. W 1923 roku rozpoczął studia w pracowni A. Archipenki, a następnie w 1925 roku
przebywał w Paryżu. W 1926 roku brał udział w tamtejszym Salonie Niezależnych, zaś
w roku 1929 w Wystawie Sztuki Polskiej w Galerii Bonaparte. Wystawy indywidualne
Weingarta miały miejsce we Lwowie TPSP w 1923 roku oraz w Paryżu w 1927 r. (Galerie
Jacques Callot) i w 1932 r. (Galerie Aux Quatre Chemins). Weingart w swojej twórczości

Pejzaż,

1964 r.

olej, płótno; 73 × 60 cm
sygn. i dat. p. d.: „KLIMEK 64.”

prac malarskich w latach 1951/52 w Vallauris poznał Pabla 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

cena wywoławcza: 8 500 zł

silnie nawiązywał do nurtu ekspresjonistycznego. Malował pejzaże, a także kompozycje

cena wywoławcza: 7 000 zł •

w renomowanych galeriach na całym świecie. Już po śmierci artysty, paryski Luwr zakupił

estymacja: 10 000 – 13 000 zł

figuralne, akty, martwe natury oraz obrazy o tematyce żydowskiej.

estymacja: 10 000 – 13 000 zł

do swoich zbiorów światowego dziedzictwa sporą kolekcję jego dzieł.
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114
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Edward Bryk

Edward Bryk

(ur. 1923 w Zborówku – 1991 Kraków)

(ur. 1923 w Zborówku – 1991 Kraków)

Huragan

Burza,

olej, płótno, 73 × 100 cm
sygn. p. d.: „E.BRYK”
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

Malarstwem, które było jego największą pasją zajmował się obok pracy jako lekarz okulista
i profesor na Akademii Medycznej w Krakowie. Studia artystyczne podjął u Jerzego Fedkowicza, malarza kolorysty, dziekana Wydziału Malarstwa i prorektora krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych oraz w pracowni u Alfreda Terleckiego. W swojej twórczości skupiał się
głównie na przedstawieniach natury, poddanej kolorystycznej interpretacji. Był również

1960 r.

olej, płótno, 40 × 60 cm
sygn. i dat. l. d.: „E.BRYK/1960”
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 1 900 zł •

autorem polskiej sagi chłopskiej „Eden i Hades”, której akcja rozgrywa się przed II wojną

cena wywoławcza: 950 zł •

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

światową we wsi koło Pacanowa.

estymacja: 1 500 – 2 500 zł
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Artystka pochodzenia włoskiego. Do Polski przyjechała w 1914 roku wraz z matką, Lotarią
Bologną, harfistką, która dostała angaż w Operze i Filharmonii Warszawskiej jako solistka.

116

Carlotta początkowo swą przyszłość łączyła z karierą aktorską. Przez trzy lata uczęszczała do

117

Szkoły Baletowej Janiny Mieczyńskiej, następnie studiowała w Instytucie Filmowym założonego przez Wiktora Biegańskiego, którego poślubiła w 1927 roku. Zagrała kilka filmowych

Zygmunt Madejski

Artysta pochodzący z Wołynia, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Nauki

Carlotta Bologna

(1910 Żuroń – 1984 Warszawa)

pobierał w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, w której w latach 1956–1978 był

(1909 Gandawa – 2001 Kraków)

Martwa natura
olej, płótno, 65 × 82 cm
sygn. p. d.: „ZMadejski”

wykładowcą prowadzącym zajęcia z rysunku. Madejski oprócz malarstwa zajmował się
również ceramiką – w jego twórczości znajdują się kompozycje ceramiczne z przedstawieniami
figuratywnymi oraz abstrakcyjnymi. Artysta był także dobrze zaznajomiony z ceramikiem
Bolesławem Krążkiem, z którym współpracował. Jego realizacje wchodzą w skład kilku
polskich kolekcji muzealnych i prywatnych. Madejski był zrzeszony w konstancińskim

Portret osobisty,

ról, między innymi w Kobiecie, która grzechu pragnie (1929) i Kobiecie, która się śmieje

1965 r.

olej, płótno, 90 × 75 cm
sygn. i dat. l. d.: „CB/65”

(1931). Pod wpływem męża porzuciła karierę aktorki i całkowicie poświęciła się malarstwu.
Studia artystyczne rozpoczęła w 1930 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod
kierunkiem Tadeusza Pruszkowskiego. W 1935 roku wraz z mężem wyjechała do Krakowa,
gdzie kontynuowała naukę w pracowni Wojciecha Weissa w krakowskiej ASP. Dyplom
obroniła w 1938 roku. Jej malarstwo charakteryzowało się indywidualnym podejściem do
zagadnień zarówno tematyki przedstawień, jak i formy. Artystka malowała portrety, martwe

cena wywoławcza: 4 600 zł •

Stowarzyszeniu Przyjaciół Twórczości, aktywnie działał na rzecz lokalnego życia artystycznego.

cena wywoławcza: 2 800 zł •

natury, pejzaże. W swoich pracach wielokrotnie nawiązywała do metafizycznych aspektów.

estymacja: 5 500 – 7 500 zł

Należał również do grupy artystów związanych z pracownią Adama Styki.

estymacja: 3 000 – 5 000 zł

Pierwsza indywidualna wystawa prac artystki odbyła się w 1958 roku w Krakowie.
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Anna Karpowicz-Westner

119

(ur. 1951 Kraków)

Słoneczny dzień,

Paweł Wróbel

2008 r.

olej, płótno, 60 × 70 cm
sygn. p. d.: „AKarpowicz-W”
na odwrocie opis: „Anna Karpowicz - Westner / „Słoneczny dzień” / Akarpowicz-W
/ 2008”

Studia artystyczne podjęła w latach 1973 – 1978 na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 1978 r. w pracowni prof. Jana
Szancenbacha. Tam tez poznała swojego pierwszego męża, malarza Sławomira Kasprowicza
(1952 -2001). Od 1984 r. twórczość Anny Karpowicz-Westner była prezentowana na wielu
wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. W swoich pracach podejmuje
głównie temat odpoczywającej kobiecej postaci ujętej na tle pejzażu. Forma jest syntetyzująca

(1913 Katowice – Szopienice 1984)

Diabelska kąpiel, 1983 r.
technika własna, płótno; 50 × 59 cm
sygn. i dat. p. d.: „Wróbel 1983”

Urodzony w Katowicach-Szopienicach w ubogiej rodzinie, z zawodu górnik (pracował w kopalni Wieczorek); znany na Górnym Śląsku przedstawiciel amatorskiej twórczości robotniczej.
Od powrotu z sowieckiego łagru na Kamczatce w 1947 związany z Grupą Janowską (wraz
z Teofilem Ociepką i innymi malarzami nieprofesjonalnymi). W swojej twórczości skupiał
się na przedstawieniu obrazów ginącego Śląska. Jego twórczość charakteryzuje bogata

cena wywoławcza: 12 000 zł •

i nieco surrealistyczna w wyrazie. W latach 1979- 1980 za swój dorobek otrzymała kilka

cena wywoławcza: 6 500 zł •

kolorystyka, uproszczone geometryczne formy przedstawionych budynków, postacie z ledwo

estymacja: 15 000 – 18 000 zł

nagród, w tym na V Biennale Des Beaux Art. we Francji.

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

zaznaczonymi twarzami oraz bogactwo szczegółów. Zyskał przydomek śląskiego Breughla.
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Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

Listy do Europy
litografia barwna, papier,
43,5 × 33,5 cm (kompozycja),
55 × 43 cm w świetle oprawy
sygn. ołówkiem p. d.: „Olbiński”,
l. d.: „138/250”
cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

120

122

Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

Kobieta i paw
inkografia, papier, 27,5 × 56 cm (kompozycja), 41,5 × 60 cm (wymiar arkusza)
sygn. ołówkiem p. d.: „Olbiński”; opisany
w l. d.: „I/XX”, poniżej sucha pieczęć
OLBINSKI STUDIO (z łabędziem)

Rafał Olbiński
1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku

Kształt intymnej iluzji

i dał się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. Od 1985 roku jest wykładowcą School
of Visual Arts w Nowym Jorku. Zajmuje się również ilustracją, malarstwem, projektowaniem
plakatów oraz scenografią. Zdobył ogromne uznanie na całym świecie a jego plakaty i ilustracje
ukazują się regularnie na łamach takich czasopism jak Newsweek, Time, Business Week, New
York Times, New Yorker. Jest twórcą bardzo pracowitym z ogromnym dorobkiem. Na swoim
koncie ma już liczne plakaty dla amerykańskich oper (New York City Opera, Utah Opera,

litografia barwna, papier,
55,5 × 79 cm (kompozycja),
92 × 68 cm w świetle oprawy
sygn. ołówkiem p. d.: „Olbiński”,
l. d.: „191/150”

Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera), scenografię operową do przedstawienia

cena wywoławcza: 1 400 zł •

Don Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach

estymacja: 2 500 – 4 500 zł

Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.

122

(ur. 1943 Kielce)

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku

cena wywoławcza: 1 400 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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123

124

Rafał Olbiński

Rafał Olbiński

(ur. 1943 Kielce)

(ur. 1943 Kielce)

Narodziny namiętności

Co się odwlecze to nie uciecze

inkografia, papier, 38,5 × 27,5 cm

inkografia, papier, 27,5 × 38,5 cm

(w świetle passe-partout)

(w świetle passe-partout),

sygn. ołówkiem p. d.:

sygn. ołówkiem p. d.:

„Olbiński”, l. d.: „II/XX”, obok sucha

„Olbiński”, l. d.: „II/XX”, obok sucha

pieczęć OLBINSKI STUDIO (z łabędziem)

pieczęć OLBINSKI STUDIO (z łabędziem)

cena wywoławcza: 1 500 zł •

cena wywoławcza: 1 500 zł •

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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Jacek Yerka
(ur. 1952 Toruń)

Górska uliczka
giclée, papier, 23 × 19 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. na płycie: „YERKA 07”
sygn. p. d. ołówkiem: „Yerka”
oraz l. d. ołówkiem: „E.A”
oraz śr.: „GÓRSKA ULICZKA”
cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

125

127

Jacek Yerka

Jacek Yerka

(ur. 1952 Toruń)

(ur. 1952 Toruń)

Amont biblioteczny
giclée, papier, 19 × 21 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. na płycie: „YERKA 17”
sygn. p. d. ołówkiem: „Yerka”,
oraz l. d. ołówkiem: „E.A” oraz
śr.: „AMONT BIBLIOTECZNY”

Osadnicy z Marsa
Studia artystyczne ukończył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu w 1976 r. Od urodzenia miał styczność ze sztuką, ponieważ oboje jego rodzice
byli artystami. Całe swoje dzieciństwo oraz lata szkolne spędził na rysowaniu i rzeźbieniu.
W początkowym okresie twórczości zajmował się głownie grafiką warsztatową i plakatem
(za które był wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach artystycznych).
Od 1980 r. poświęcił się wyłącznie malarstwu. Jego sztuka stanowi niezwykłe połączenie
surrealizmu i drobiazgowej techniki dawnych mistrzów niderlandzkiego malarstwa. Malowane

cena wywoławcza: 1 500 zł •

przez niego fantastyczne wizje są podziwiane i rozpoznawane na całym świecie (swoje dzieła

estymacja: 2 000 – 2 500 zł

wystawiał w m.in. Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji).

126

giclée, papier, 19 × 23 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. na płycie: „YERKA 19”
sygn. p. d. ołówkiem: „Yerka”
oraz l. d. ołówkiem: „E.A. II”
oraz śr.: „OSADNICY Z MARSA”
cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
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Rzeźbiarz, malarz i rysownik. Edukację artystyczną pobierał na Wydziale Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, kształcąc się pod kierunkiem profesorów Kuny,

128

Mikenasa i Alexandrowicza. W czasie II wojny światowej walczył w szeregach AK okręgu

Alfons Łosowski
(1913 Orkiewicze – 1988 Gdańsk)

Abstrakcja,

1963 r.

olej, płótno, 78 × 90 cm
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: „A. Łosowski 1963”

wileńskiego. W 1945 r. zamieszkał w Gdańsku, z którym związał się już na stałe. Został
zatrudniony w Państwowej Pracowni Konserwacji Obrazów i Rzeźb, przekształconej rok

129

później w Pracownię Konserwatorską. Od 1951 r. pełnił stanowisko kierownika Pracowni

Sabina Maria Grzyb

Rzeźby Kamiennej. Łosowski aktywnie działał na rzecz odbudowy Gdańska po zniszczeniach

(ur. 1988)

wojennych. Wykonał liczne repliki płaskorzeźb i detali architektonicznych rekonstruowanych
fasad kamienic umiejscowionych zwłaszcza wzdłuż Drogi Królewskiej. W 1955 r. otworzył
własną pracownię rzeźbiarską mieszczącą się przy ul. Mariackiej. Jest autorem licznych rzeźb
umiejscowionych w przestrzeni miejskiej. Jego twórczość była prezentowana publiczności
podczas kilku wystaw indywidualnych organizowanych w Sopocie, Gdańsku i Elblągu.

Noc
olej, płótno, 50 × 100 cm
sygn. p. d.: „Sabina Maria”

Absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale Malarstwa i Rzeźby. Tytuł
magistra sztuki obroniła w marcu 2017. W malarstwie skupia się głównie na kompozycji
i statycznych formach skalnych. Wplata realne motywy i przeżycia w oniryczne przestrzenie.

cena wywoławcza: 2 200 zł •

Łosowski uczestniczył również w wystawach zbiorowych, w tym zagranicznych w Berlinie,

cena wywoławcza: 7 000 zł •

Balansuje na granicach abstrakcji, fantastyki i realizmu zachowując przy tym własną,

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Hadze i Rostoku.

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

charakterystyczną i osobliwą formę.
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130
Włodzimierz Zakrzewski
(1916 Petersburg – 1992 Warszawa)

Warszawa, ulica Filtrowa,

1986 r.

olej, płótno, 100 × 120 CM
sygn. l. d.: „W. Zakrzewski 1986”
opisany na odwrocie: „W ZAKRZEWSKI/1986/ WARSZAWA/ UL FILTROWA /
OL.PŁ”

Uczył się w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych w Warszawie. Przed wojną więziony za
działalność komunistyczną, od 1944 roku kierował założoną przez siebie pracownią plakatów
frontowych w Ludowym Wojsku Polskim. Pracował krótko w Państwowym Instytucie Sztuki
w Warszawie i wykładał w latach 1950–1952 w warszawskiej ASP. W drugiej połowie lat
50., wówczas jako jeden z pierwszych polskich malarzy po wojnie, wyjechał do Paryża
i wystawił tam swoje prace. Były to pejzaże nawiązujące do płócien impresjonistów, utrzymane
w stonowanej kolorystyce. W późniejszym okresie twórczości koncentrował się wyłącznie na

cena wywoławcza: 19 000 zł •

przyrodzie i architekturze, często grubo nakładał farbę, której smugi układały się w zawiłe

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

sploty.
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Włodzimierz Zakrzewski
(1916 Petersburg – 1992 Warszawa)

Warszawa, Nowe Miasto,
ul. Przyrynek, 1983 r.
olej, płótno, 100,5 × 120 CM
sygn. l. d.: „W. Zakrzewski 1983”
opisany na odwrocie: „W ZAKRZEWSKI/1983/ WARSZAWA/NOWE MIASTO
UL. PRZYRYNEK/100 X 116 OL. PŁ”
cena wywoławcza: 19 000 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 zł
132
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Czesław Tumielewicz

133

(ur. 1942 Lida)

Czesław Tumielewicz

Gdańsk, ulica Lawendowa II,

(ur. 1942 Lida)

2020 r.
akryl, płótno, 73 × 92 cm
sygn. i dat. p. d.: „CZESŁAW
TUMIELEWICZ 2020”
opisany na odwrocie: „CZESŁAW
TUMIELEWICZ 2020 |GDAŃSK ULICA
LAWENDOWA II |73 × 92”
cena wywoławcza: 4 800 zł

Gdańsk. Żuraw i Spichlerze
W 1968 ukończył Wydział Architektury na Politechnice Gdańskiej; w tym samym czasie
uczył się malarstwa pod kierunkiem A. Gerzbaka i W. Lama. Ukończył poznańską PWSSP,
gdzie studiował grafikę pod kierunkiem L. Mianowskiego. Jest wykładowcą na gdańskiej
PWSSP. Jego prace wystawiane były, między innymi: w KMPiK w Bydgoszczy (1965),
w BWA, w Zakopanem (1973), W Galerii Fundacji Kościuszkowskiej, w Nowym Jorku
(1980), w Grise Galerie w Paryżu (1984). Zaczynał od happeningu, sztuki konceptualnej,
miał okres geometrycznej abstrakcji, a obecnie uprawia swego rodzaju „magiczny realizm”.

estymacja: 6 000 – 8 000 zł
134

akryl, płótno, 73 × 92 cm
sygn. p. d.: „TUMIELEWICZ 2020”
opisany na odwrocie: „CZESŁAW TUMIELEWICZ 2020 |GDAŃSK – ŻURAW
I SPICHLERZE |73 × 92”
cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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134
Leszek Żegalski
(ur. 1959 na Śląsku Cieszyńskim)

Moc kobiety/Moc,

2015 r.

olej, płótno, 130 × 85 cm
sygn. i dat. l. d.: „ŻEGALSKI 2015”
na odwrocie opisany: „ŻEGALSKI/”MOC
KOBIETY/albo tylko „Moc”

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

cena wywoławcza: 19 000 zł

na zagranicznych, m. in. w Niemczech, Holandii, USA, Rosji, Kanadzie, Japonii. Żegalski

estymacja: 30 000 – 40 000 zł

uprawia malarstwo plafonowe, sztalugowe oraz fresk.
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136
Leszek Żegalski

135

(ur. 1959 na Śląsku Cieszyńskim)

Dominik Balcerzak

Zielone łóżko,

(ur. 1995)

Nektar Dusz,

2020 r.

olej, płótno, 30 × 60 cm
sygn. p. d.: „ŻEGALSKI 20 R”

2019

olej, płótno, 70 × 100 cm
sygn. na odwrocie: DOMINIK BALCERZAK

Student Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi na kierunku artystyczna grafika
komputerowa. Oprócz grafiki zajmuje go malarstwo, fotografia i rzeźba. Jak sam przyznaje,
podczas tworzenia stara się wsłuchać w to, co podpowiada mu świadomość. Sam proces

na odwrocie opisany: „z cyklu zielone
łóżko” Wilemowice/2020/„zielone łózko/
ŻEGALSKI 2020”

cena wywoławcza: 1 600 zł •

kreacji jest dla niego ważnym doświadczeniem. Jego płótna pełne są portretów kobiecych,

cena wywoławcza: 5 500 zł •

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

poddanych dekoracyjnej stylizacji.

estymacja: 7 000 – 9 000 zł
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138
Żaneta Chłostowska-Szwaczka
(ur. 1983)

Alchemia nieoczekiwanych
przemian, 2020 r.

137
Kamila Stępniak

akryl, płatki złota, płótno, 120 × 80 cm
sygn. i dat. p. d.: „ŻCHS 2020”

(ur. 1983)

Bez tytułu
olej, płótno, 81 × 100 cm
sygn. i dat. p. d.: „K.Stepniak 11”

opisany na odwrocie: ŻANETA CHŁOUkończyła Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Dyplom uzyskała w Pracowni Rozwoju Nowego Produktu pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa
Chróścielewskiego. Stępniak maluje w konwencji hiperrealizmu. Tematem jej prac jest
przeważnie postać kobieca odziana w kostium w duchu sci-fi. W jej twórczości zauważalne

STOWSKA – SZWACZKA, „ALCHEMIA
NIEOCZEKIWANYCH/PRZEMIAN”/
AKRYL NA PŁÓTNIE ORAZ/PŁATKI
ZŁOTA,/120 × 80 cm,/2020 R.

Absolwentka wydziały malarstwa w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2009 roku uzyskała dyplom w pracowni prof. Jana Gawrona. Swoje prace
wystawiała na wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych, m. in. w West Lancashire
Annual Open Exhibition”, czy Ormskink GB, Burgerhaus Tetlow, Niemcy. Współzałożycielka

cena wywoławcza: 1 900 zł •

jest zafascynowanie technologiami. Oprócz prac malarskich wykonuje również przedmioty

cena wywoławcza: 1 600 zł •

artystycznej grupy „Inicjatywa Twórcza 29 lutego”. Chłostowska – Szwaczka zajmuje się

estymacja: 3 000 – 6 000 zł

designerskie, jak lampy, czy fotele.

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

malarstwem, mozaiką, rzeźbą.
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Milena Brudkowska

Hanna Bakuła

(ur. 1988, Lublin)

Gdy tylko zasłonię oczy,

(ur. 1950)

2019 r.

Paź królowej,

olej, płótno, 70 × 50 cm
oraz opisany na odwrocie: „BRUDKOWSKA/MILENA „GDY TYLKO ZASŁONIĘ
OCZY”/OLEJ NA PŁÓTNIE/60 X 50
CM/2019/Brudkowska/(…) 2019”

Edukację artystyczną ukończyła na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, otrzymując w 2015 r. dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa
sztalugowego. Brudkowska jest również absolwentką studiów I stopnia na kierunku Edukacja
Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Jej twórczość opiera się na malarstwie figuratyw-

2020 r.

akwarela, papier, 50,5 × 40,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „BAKUŁA 2020”, opis.
l. d.: „Paź królowej” akwarela/ANTYWIRUSOWA

Malarka, pisarka i kostiumolog. Studia ukończyła na Wydziale Malarstwa w Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1981 r. wyjechała do Nowego Jorku i zamieszkała na
Manhattanie. Tam otrzymała stypendium IREX z rekomendacji Fundacji Guggenheima oraz
nagrodę New York Timesa za projekty kostiumów i scenografii do spektakli na Broadway’u.
Na wzór Witkacego założyła swoją „Firmę Portretową” i wykonywała podobizny pastelami.

cena wywoławcza: 1 600 zł •

nym. Przedstawia postaci ludzkie ujęte przeważnie na geometrycznym tle, jak np. czarno

cena wywoławcza: 2 800 zł •

W 1990 r. powróciła do kraju i pisała felietony do czasopism. Bakuła jest również autorką

estymacja: 3 000 – 6 000 zł

biała szachownica.

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

powieści i poradników o relacjach damsko-męskich.
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Victor Vasarely

Bożenna Biskupska

(1908 Pécs – 1997 Paryż)

(ur. 1952 Warszawa)

Autoportret pikselowy na złotym
papierze

Z cyklu Klatka,

2000 r.

litografia, papier, 78 × 53 cm w świetle

grafika, papier, 48 × 32 cm

passe-partout

w świetle passe-partout

sygn. ołówkiem p. d.: „Vasarely”; opisany
l. d.: „39/99”

Jeden z czołowych przedstawicieli geometrycznej abstrakcji pochodzenia węgierskiego.
Od 1930 roku ściśle związany z Paryżem. Nazywany prekursorem op artu. Na kształt jego

sygn. u dołu ołówkiem: „Bożena Biskupska, z cyklu „Klatka” 2000 r.”

W latach 1970–72 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, i następnie w latach 1972–1976 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom
z wyróżnieniem uzyskała w pracowni Tadeusza Dominika. Wystawia swoje prace w całej
Polsce oraz za granicą. Otrzymała I nagrodę na Międzynarodowym Biennale Miniatury
Tkackiej (1982 r. Savaria Museum, Węgry) oraz nagrodę im. Stanisława Wyspiańskiego
za malarstwo i rzeźbę w 1984, w tym samym roku została stypendystką Ministra Kultury
i Sztuki. W 2004 wraz z Zygmuntem Rytką założyła Fundację Sztuki Współczesnej In Situ,

cena wywoławcza: 1 000 zł •

twórczości wpływ mieli tacy artyści jak Malewicz, Modrian i Kandisky. Początkowo Vasarely

cena wywoławcza: 800 zł •

działająca głównie na terenie Warszawy oraz w Sokołowsku. Uprawia malarstwo i rzeźbę,

estymacja: 3 000 – 5 000 zł

zajmował się grafiką oraz dekoratorstwem, jednak od 1944 roku poświęcił się malarstwu.

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

pracuje w różnych materiałach. Zainteresowania twórcze rzeźbiarki oscylują wokół człowieka.
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Zdzisław Beksiński

Zdzisław Beksiński

(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Twarz w dłoniach
fotografia, papier, 50 × 40 cm
sucha pieczęć Muzeum Historycznego
w Sanoku
na odwrocie pieczęć z podpisem Wiesława
Banacha
numerowana: 8/100
LITERATURA:
– Zdzisław Beksiński w Muzeum Historycznym w Sanoku, Wiesław Banach, Sanok
2005, s. 59
– Zdzisław Beksiński: antologia twórczości
cz. 1 – fotografia, oprac. Wiesław Banach,
Janusz Barycki, Rzeszów: Fundacja
Beksiński, 2007
– Foto Beksiński, tekst, oprac. i wybór fot.
Wiesław Banach, Olszanica: BOSZ,2011,
s. 158”

Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach
1947–1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Twórczość Beksińskiego można podzielić na dwa okresy: awangardowy, który trwał zaledwie przez kilka
pierwszych lat, i drugi, podczas którego artysta wypracowuje właściwy dla swojej sztuki,
rozpoznawalny przez odbiorców wizerunek. Początkowo zajmował się fotografią, tworzył m.in.
kolaże, tzw. antyfotografie, a także abstrakcyjne reliefy i figury z metalu. Wczesne prace artysty
realizowane były w konwencji informelu, malowane reliefowo, grubo kładzioną farbą. Na
początku lat sześćdziesiątych w pełni oddał się malarstwu fantastycznemu, wizjonerskiemu,
figuratywnemu, starannie malowanemu farbą olejną na płycie pilśniowej. Pierwszy okres tego
malarstwa, pod wpływem mistycyzmu wschodniego, był pełen symboli, tajemniczych treści
i katastroficznej, pełnej grozy atmosfery. W 1999 r. Muzeum Historyczne przygotowało na
zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę artysty. Muzeum Historyczne w Sanoku
posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty. Jesienią 2011 roku zorganizowano
dużą retrospektywę dwustu pięćdziesięciu prac z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich
w Domu Plastyka w Warszawie. W maju 2016 roku została otwarta w Miejskiej Galerii
Sztuki w Częstochowie stała ekspozycja 30 obrazów i 30 rysunków, natomiast jesienią
2016 roku odbyła się inauguracja stałej wystawy 50 obrazów, 100 rysunków i 100 zdjęć
artystycznych w Nowohuckim Centrum Kultury także ze zbiorów Dmochowskich. Ogromną
wartością dla popularyzacji osoby Zdzisława Beksińskiego miała publikacja książki Magdaleny

Twarz w lustrze (Strefa I),
fotografia, papier, 40 × 50 cm

sucha pieczęć Muzeum Historycznego
w Sanoku
na odwrocie pieczęć z podpisem Wiesława
Banacha numerowana: 8/100
LITERATURA:
–Z
 dzisław Beksiński w Muzeum Historycznym w Sanoku, Wiesław Banach,
Sanok 2005, s. 70
–Z
 dzisław Beksiński: antologia twórczości
cz. 1 – fotografia, oprac. Wiesław
Banach, Janusz Barycki, Rzeszów:
Fundacja Beksiński, 2007
–F
 oto Beksiński, tekst, oprac. i wybór
fot. Wiesław Banach, Olszanica: BOSZ,
2011, s. 98”

cena wywoławcza: 3 200 zł •

Grzebałkowskiej „Beksińscy. Portret podwójny” oraz powstanie filmu „Ostatnia rodzina” Jana

cena wywoławcza: 3 200 zł •

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

A.P. Matuszyńskiego, za które otrzymał „Złote lwy” w 2016 roku.

estymacja: 5 000 – 6 000 zł
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Johann Carl Schultz
(1801 Gdańsk – 1873 tamże)

Danzig und seine Bauwerke
(Gdańsk i jego budowle),
lata 1855–1868
teka 51 akwafort
wymiary 48,5 × 64,5 cm (arkusz),
dodatkowo karty z opisami
w języku niemieckim,
niektóre z arkuszy opatrzone pieczęcią
Oryginał teki zawierał 54 plansze,
podzielone na III części. W prezentowanej
na aukcji tece brakuje 3 plansz z I części.
część I:
1. karta tytułowa teki
2. karta tytułowa z przedstawieniem
Bramy Wyżynnej;
3. „DANZIG”
4. „STOCKTHURM und ehemalige
PEINSTUBE”;
5. „LANGGASSE”;
6. „WOHNHÄUSER”;
7. „BEISCHLAEGE”;
8. „HAUSFLUR”;
9. „LANGE-MARKT”;
10. „RATHHAUS / der Rechtstadt”;
11. „RATHHAUS-FLUR”;
12. „SOMMER-RATHSSTUBE / 1593”;
13. „ARTUSHOF MIT DEM SPRINGBRUNNEN”;
14. „ARTHUS-HOF”;
15. „Grössenverhältniss der Danziger
Kirchen unter sich und zur St. Peters-Kirche in Rom”;
16. „St. Katharinen / St. Marien / St. Peter
u. Paul”;
17. „ST. MARIEN”;
18. „SÜDLICHER SEITENSCHIFF VON
ST. MARIEN”;
19. „HEIL. LEICHNAM”;
23. „THURM am STADTHOFE”
24. „AUS DEM XV. JAHRHUNDERT”;
część II:
1. karta tytułowa;
2. „ST. ELISABETH- UND KARMELITER-KIRCHE”;
3. „ST. BARTHOLOMÄI”;
4. „CHOR-ABSCHLUSS / VON / ST.
CATHARINEN”;
148

5. „CHOR VON ST. TRINITATIS”;
6. „WINTER RATHSSTUBE”;
7. „RADAUNEN-INSEL”;
8. „RATHHAUS der ALTSTADT”;
9. „ST. BIRGITTEN UND GROSSE
MÜHLE”;
10. „ALTES ZEUGHAUS”;
11. „WOHNHÄUSER DER LANGGASSE”;
12. „HAUSFLUR EINES BÜRGERHAUSES”;
13. „GOTHISCHE WOHNHÄUSER”;
14. „ST. NICOLAI. DOMINICANER”;
15. „ST. JOHANNIS-KIRCHE”;
16. „KÄMMEREI-KASSE”;
17. „DESPOSITAL KASSE”;
18. „SIGISMUND AUGUST”
Część III
1. karta tytułowa;
2. „IOPENGASSE”;
3. „ROKOKO KANZEL IN ST. MARIEN”;
4. „AUS DEM DANZIGER BILDE: „DAS
JÜNGSTE GERICHT”;
5. „ECKHAUS DER LANGGASSE”;
6. „BAROCKE HAUSFLUR”;
7. „WOHNHAUS AUS DER ORDENSZEIT”;
8. „DIE HALLE”;
9. „BEISCHLAG”;
10. „RENAISSANCE HAUSFLUR”;
11. „ANDERE GRUPPE AUS DEM
„JÜNGSTEN GERICHT”;
12. „HAUSFLUR MEINES VATERHAUSES. 1798”

Gdański artysta malarz, grafik, pedagog,
społecznik. Nauki pobierał w Szkole Sztuk
Pięknych pod kierunkiem Johanna A. Breysiga. Następnie kształcił się w Berlinie i Monachium. Podróżował również do Włoch.
W latach 1828–1832 był nauczycielem
w Akademii w Berlinie. Był profesorem a od
1832 roku aż do śmierci dyrektorem Królewskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Współtwórca
Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. W swojej
twórczości artystycznej przede wszystkim
skupiał się na aspektach architekturalnych.
Tworzył w technice olejnej, a także w technikach graficznych. Jego najsłynniejszym
dziełem była teka 54 miedziorytów „Danzig
und seine Bauwerke”, które stanowią
bezcenne źródło wiedzy na temat wyglądu
XIX wiecznego Gdańska. Grafiki te posłużyły

cena wywoławcza: 40 000 zł

w odbudowie Głównego Miasta Gdańska po

estymacja : 50 000 – 60 000 zł

II wojnie światowej.
s op oc k i d om au kcy j n y

204
Bransoleta z motywem floralnym
kon. XIX w.
złoto pr. 0,583, m. 43,39 g
dekoracja w postaci

201

stylizowanych pąków kwiatów

Medalik z Madonną

inicjały złotnika „MS”

Austro-Węgry, XIX/XX w.

dł.: 19,7 cm, szer.: 1,5 cm
cena wywoławcza: 10 000 zł

złoto pr. ok. 0,580, m. 9,62 g

estymacja: 13 000 – 17 000 zł

malatury podszkliwne
na płytce porcelanowej
wym.: 4,5 × 3 cm
cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 700 – 2 000 zł

205
Bransoleta z funkcją sekretnika
kon. XIX w.

202

złoto pr. 0,585 i pr. 0,375, m. brutto: 56,21 g

Pierścień z miniaturą

diamenty: 7 szt. rozet holenderskich, czarna emalia

XIX/XX w.

dł.: 18 cm

złoto pr. ok. 0,500, m. 5,92 g

Centralny element jest odpinany i pełni funkcję

na spodzie inskrypcja: „Charles Beaumont”

sekretnika (otwierany, w środku szkiełko). Za pomocą

miniatura z portretem męskim

dodatkowych części (szpila, zapięcie) można go

– wym.: 2,1 × 1,8 cm

przekształcić w broszę.

cena wywoławcza: 1 500 zł

cena wywoławcza: 20 000 zł

estymacja: 2 000 – 2 400 zł

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

203

206

Broszka

Bransoleta

poł. XX w.

art déco, l. 1920–1930

złoto pr. ok. 0,580, m. 18,75 g

złoto pr. ok. 0,750, m. 47,15 g

kamea nałożona na karneol

diamenty: 5 szt. łącznie ok. 0,30 ct

2 szt. dubletów szafirowych

emalia kobaltowa (miejscowy ubytek)

10 szt. półperełek

obwód regulowany

wym.: 4,8 × 4,4 cm

szer.: 1,6 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł

cena wywoławcza: 20 000 zł

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

152

estymacja: 26 000 – 30 000 zł
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207
Pierścionek z akwamarynem
i diamentami
art déco, l. 1920–1930

210

złoto pr. ok. 0,750, m. 12,60 g
diamenty: 6 szt. łącznie ok. 0,18 ct

Pierścionek z motywem
splecionych serc

J-K/VS-SI, szlif uproszczony 8/8
akwamaryn ok. 25,00 ct, szlif schodkowy

kon. XIX w.

cena wywoławcza: 20 000 zł

złoto pr. ok. 0,750, srebro, m. 6,71 g

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

diamenty: 37 szt. łącznie ok. 0,66 ct
G-I/VS-SI, szlif uproszczony 8/8
szmaragdy: 2 szt. łącznie ok. 1,75 ct
cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

208
Pierścionek z szafirem
i brylantami
1 poł. XX w.
złoto pr. ok. 0,750, m. 4,85 g
diamenty: 1 szt. ok. 0,59 ct, I/SI1
2 szt. łącznie ok. 0,69 ct, K/SI1
stary szlif brylantowy, 1 szt. rozeta
szafir ok. 0,85 ct
cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 zł

209
Pierścionek z brylantami i szafirami
art déco, l. 1920–1930

211

złoto pr. ok. 0,750, platyna, m. 4,51 g
diamenty: 1 szt. ok. 1,36 ct, I/SI1, stary szlif brylantowy

Kolczyki z brylantami

14 szt. łącznie ok. 0,55 ct, G-H/VS1, szlif brylantowy

XIX/XX w.

8 szt. szafirów

złoto pr. 0,583, srebro, m. 5,06 g

cena wywoławcza: 30 000 zł

diamenty: 2 szt. łącznie ok. 4,40 ct

estymacja: 38 000 – 45 000 zł

K-L/SI2-P1, stary szlif brylantowy
cena wywoławcza: 90 000 zł
estymacja: 130 000 – 150 000 zł

154

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

AUKCJA VA R IA ® (4 7 ) | B I Ż UT E R I A

155

212
Wisior z diamentami
Austro-Węgry (Wiedeń), XIX/XX w.
złoto pr. ok. 0,580, srebro, m. 9,96 g
diamenty: 1 szt. ok. 1,20 ct
J/VS2, stary szlif brylantowy
4 szt. łącznie ok. 3,70 ct
H-J/VS1-SI2, stary szlif brylantowy
20 szt. łącznie ok. 1,25 ct, stary szlif brylantowy
20 szt. rozet i rautów; całość: ok. 6,15 ct
wym. z koluszkiem: 4 × 3 cm
cena wywoławcza: 88 000 zł
estymacja: 100 000 – 120 000 zł

213
Broszka z perłą i brylantami
kon. XIX w.
złoto pr. ok. 0,580, srebro, m. 10,39 g
diamenty: 20 szt. łącznie ok. 7,50 ct
G-L/VVS-SI, stary szlif brylantowy
perła naturalna, śr. ok. 8,55 mm
dł.: 5 cm
cena wywoławcza: 62 000 zł
estymacja: 85 000 – 95 000 zł

215
Naszyjnik w stylu edwardiańskim

214

pocz. XX w.

Broszka z diamentami

platyna pr. ok. 0,950, złoto pr. ok. 0,585, m. 24,65 g

XIX w.

diamenty: 1 szt. ok. 3,50 ct, K-L/P1, stary szlif brylantowy

złoto pr. ok. 0,580, srebro, m. 12,75 g
diamenty: 50 szt. łącznie ok. 10,00 ct
G-L/VVS-SI, stary szlif brylantowy
oraz uproszczony 16/16 i 8/8
wym.: 2,7 × 5,8 cm
cena wywoławcza: 82 000 zł
estymacja: 100 000 – 120 000 zł
156
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7 szt. łącznie ok. 6,00 ct, I-K/VS1-SI1, stary szlif brylantowy
4 szt. łącznie ok. 0,60 ct, J-K/SI2-P1 stary szlif 16/16
71 szt. rozet; całość łącznie ok. 10,10 ct
perła naturalna, barokowa, ok. 15,5 x 7,70 mm
wym. wisiora: 8 × 4,5 cm, dł. łańcuszka: ok. 44 cm
cena wywoławcza: 195 000 zł
estymacja: 250 000 – 280 000 zł
AUKCJA VA R IA ® (4 7 ) | B I Ż UT E R I A
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216
Pierścionek z diamentami
art déco, l. 1920–1930
złoto pr. 0,583, srebro, m. 4,93 g
diamenty: 1 szt. ok. 0,53 ct, G/P1

219

2 szt. łącznie ok. 0,50 ct, K/SI
stary szlif brylantowy, 2 szt. rautów

Pierścionek z diamentami

cena wywoławcza: 7 500 zł

art déco, l. 1920–1930

estymacja: 9 000 – 11 000 zł

platyna, m. 4,58 g
diamenty: 1 szt. ok. 2,10 ct
J/VS2, szlif brylantowy
14 szt. w szlifie uproszczonym 8/8
i rozetowym
cena wywoławcza: 78 000 zł
estymacja: 100 000 – 120 000 zł

217
Pierścionek z brylantami
poł. XX w.
złoto pr. 0,750, m. 4,78 g
diamenty: 61 szt. łącznie ok. 1,20 ct
I-J/P1, szlif brylantowy
cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

220
Pierścionek z diamentami
art déco, l. 1920–1930

218

platyna, m. 10,26 g

Pierścionek z diamentami

diamenty: 1 szt. ok. 2,32 ct

Szwecja, poł. XX w.

K/VS2, stary szlif brylantowy

złoto pr. ok. 0,750, m. 5,13 g

74 szt. łącznie ok. 1,30 ct

diamenty: 26 szt. łącznie ok. 0,21 ct
I-J/P1-P2, szlif brylantowy

G-L/SI-P, szlif brylantowy
i uproszczony 8/8

1 szt. rozeta holenderska

cena wywoławcza: 58 000 zł

cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 80 000 – 100 000 zł

estymacja: 3 000 – 3 600 zł

158
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221
Kolczyki z brylantami
okres międzywojenny
złoto pr. ok. 0,580, srebro, m. 2,71 g
diamenty: 4 szt. łącznie ok. 0,65 ct
J/P1, stary szlif brylantowy
cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 500 – 6 500 zł

222
Broszka z diamentami
art déco, l. 1920–1930
złoto pr. ok. 0,585, platyna, m. 7,34 g
diamenty: 27 szt. łącznie ok. 1,13 ct
(centralny ok. 0,33 ct), I-M/VS-P
stary szlif brylantowy, rozety
wym.: 1,1 × 5,1 cm
cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

224

223

Broszka w formie kwiatu

Pierścionek z brylantami
1 poł. XX w.

1 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,585, m. 2,66 g

platyna pr. 0,950, m. 18,12 g

diamenty: 3 szt. łącznie ok. 0,26 ct

diamenty: 1 szt. ok. 1,10 ct, J-K/SI1, stary szlif brylantowy

H-I/P, stary szlif brylantowy

5 szt. łącznie ok. 5,00 ct, K-L/VS-SI2, szlif fantazyjny – łezka
159 szt. łącznie ok. 4,00 ct, J-K/VS-SI, szlif uproszczony

cena wywoławcza: 1 900 zł

w sumie: 165 szt. łącznie ok. 10,00 ct

estymacja: 2 400 – 3 000 zł

perły: 7 szt., słodkowodne
wym.: 3,6 × 6,1 cm
cena wywoławcza: 100 000 zł
estymacja: 140 000 – 180 000 zł

160

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

AUKCJA VA R IA ® (4 7 ) | B I Ż UT E R I A

161

228

225
Pierścionek ze szmaragdami i diamentami

Kolczyki ze szmaragdami i diamentami
okres międzywojenny

pocz. XX w.

platyna pr. ok. 0,950, złoto pr. ok. 0,750, m. 10,91 g

platyna pr. 0,950, m. 6,23 g

diamenty: 2 szt. łącznie ok. 0,50 ct

84 szt. rozet diamentowych

22 szt. łącznie ok. 0,50 ct

szmaragdy: 3 szt. łącznie ok. 0,43 ct

H-K/VS-P, stary szlif brylantowy

szlif schodkowy

szlif uproszczony 8/8, rozety

cena wywoławcza: 6 000 zł

szmaragdy: 2 szt. łącznie ok. 10 ct, forma kropli

estymacja: 7 500 – 8 500 zł

dł.: 4,5 cm
cena wywoławcza: 84 000 zł
estymacja: 100 000 – 120 000 zł

226

229

Pierścionek ze szmaragdami i brylantami

Kolczyki ze szmaragdami
i brylantami

Włochy (Neapol), 2 poł. XX w.

2 poł. XX w.

złoto pr. 0,750, m. 4,62 g
diamenty: 34 szt. łącznie ok. 0,55 ct

złoto pr. ok. 0,750, m. 10,79 g

H-J/VS-P1, szlif brylantowy

diamenty: 20 szt. łącznie ok. 4,00 ct

szmaragdy: 1 szt. ok. 0,50 ct, owal fasetowany

H-I/VVS-SI, szlif brylantowy

11 szt. łącznie ok. 0,50 ct, trójkąty fasetowane

szmaragdy: 2 szt. łącznie ok. 4,00 ct

cena wywoławcza: 7 000 zł

cena wywoławcza: 56 000 zł

estymacja: 9 000 – 11 000 zł

estymacja: 70 000 – 80 000 zł

227

230

Kolczyki z motywem liści

Kolczyki ze szmaragami i brylantami

2 poł. XX w.

2 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,750, m. 8,02 g

złoto pr. 0,750, m. 19,98 g

diamenty: 54 szt. łącznie ok. 1,30 ct

diamenty: 150 szt. łącznie ok. 2,25 ct

H-K/VS-P, szlif brylantowy i uproszczony 8/8

H-I/SI-P1, szlif brylantowy

szmaragdy: 6 szt. łącznie ok. 0,95 ct

szmaragdy: 36 szt. łącznie ok. 1,30 ct, carrè

dł.: 5 cm

dł.: 6 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł

cena wywoławcza: 20 000 zł

estymacja: 9 000 – 11 000 zł

162
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231

234

Naszyjnik z perłami i diamentami

Naszyjnik z motywem kokardy

pocz. XX w.

2 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,585, srebro, m. 5,09 g
diamenty: 1 szt. ok. 0,73 ct

złoto pr. ok. 0,750, m. 14,21 g

I/VS, stary szlif brylantowy

diamenty: 87 szt. łącznie ok. 1,30 ct

4 szt. łącznie ok. 0,22 ct, H-J/SI-P

szlif brylantowy

stary szlif brylantowy, szlif 16/16

1 szt. granat, kaboszon

14 szt. rautów diamentowych

wym. wisiora: 4,5 × 2,3 cm

2 szt. pereł hodowanych

dł. łańcuszka: 41,5 cm

dł. łańcuszka: 45 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł

cena wywoławcza: 12 000 zł

estymacja: 8 000 – 9 000 zł

estymacja: 16 000 – 19 000 zł

232

235

Naszyjnik z rubinem i brylantami

Wisior z rubinami i brylantami

2 poł. XX w.

2 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,585, m. 6,03 g

złoto pr. ok. 0,750, srebro, m. 4,11 g

diamenty: 19 szt. łącznie ok. 0,57 ct

diamenty: 57 szt. łącznie ok. 0,30 ct

G-H/VS-SI, szlif brylantowy

brown/VS-SI, szlif brylantowy,

rubin ok. 1,00 ct

rubiny: 4 szt. łącznie ok. 1,10 ct

dł. łańcuszka: 45 cm

wym. z koluszkiem: 3,5 × 2 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł

cena wywoławcza: 2 600 zł

estymacja: 8 000 – 9 000 zł

estymacja: 3 200 – 4 000 zł

236
Bransoletka z rubinami
i diamentami

233
Naszyjnik z brylantami

2 poł. XX w.

współczesny

złoto pr. ok. 0,750, m. 34,48 g

złoto pr. ok. 0,750, m. 18,84 g

diamenty: 54 szt. łącznie ok. 1,40 ct

diamenty: 32 szt. łącznie ok. 2,35 ct

F-H/VVS-VS, szlif uproszczony 8/8

H-I/VS-SI, szlif brylantowy

rubiny: 17 szt. łącznie ok. 3,30 ct
dł.: 18 cm

dł. łańcuszka: 41,5 cm
cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

164
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237

240

Pierścionek z diamentami

Naszyjnik z rubinami
i diamentami

współczesny

współczesny

złoto pr. ok. 0,750, m. 7,51 g
diamenty: 35 szt. łącznie ok. 1,26 ct

złoto pr. ok. 0,585, m. 9,54 g

H-K/SI-P, szlif brylantowy

diamenty: 6 szt. łącznie ok. 0,55 ct

31 szt. łącznie ok. 1,24 ct

G-H/SI, szlif brylantowy

G-H/VS-SI, bagiety

7 szt. diamentów (bagiet)
rubiny: 1 szt. ok. 2,56 ct, szlif trillion

cena wywoławcza: 7 000 zł

2 szt. łącznie ok. 1,80 ct, szlif gruszka

estymacja: 9 000 – 10 000 zł

dł.: 42,5 cm
cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 16 000 – 19 000 zł

238

241

Bransoletka z diamentami
współczesna

Pierścionek z rubinem
i diamentami

złoto pr. ok. 0,585, m. 24,83 g

współczesny

diamenty: 231 szt. łącznie ok. 5,83 ct
G-I/VS-P1, szlif brylantowy
77 szt. łącznie ok. 1,54 ct
G-I/VS-P1, bagiety

złoto pr. ok. 0,585, m. 4,11 g
diamenty: 6 szt. szt. łącznie ok. 0,30 ct
H-I/VS-SI, szlif brylantowy

dł.: 18,5 cm

4 szt. łącznie ok. 0,68 ct, G-H/VS, bagiety

cena wywoławcza: 26 000 zł
estymacja: 32 000 – 36 000 zł

rubin ok. 2,00 ct, owal fasetowany
cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 13 000 – 16 000 zł

242
Kolczyki z diamentami
i różowymi szafirami
współczesne

239

złoto pr. ok. 0,750, m. 15,15 g

Bransoletka „tenisówka”

diamenty: 156 szt. łącznie ok. 1,56 ct

współczesna

szlif brylantowy

złoto pr. ok. 0,750, m. 20,45 g

84 szt. łącznie ok. 4,20 ct, bagiety

diamenty: 41 szt. łącznie ok. 4,92 ct

G-H/VS-SI

F-G/VS-SI, szlif brylantowy

różowe szafiry: 2 szt. łącznie ok. 1,90 ct

dł.: 18,5 cm

szlif cejloński

cena wywoławcza: 25 000 zł

cena wywoławcza: 11 000 zł

estymacja: 31 000 – 35 000 zł

estymacja: 17 000 – 20 000 zł

166
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243
Pierścionek z diamentami
2 poł. XX w.
złoto pr. ok. 0,750, m. 2,84 g
diamenty: 1 szt. ok. 0,30 ct
F-G/SI2, stary szlif brylantowy
2 szt. łącznie ok. 0,04 ct
F-G/VS, szlif uproszczony 8/8
cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 000 – 4 600 zł

244
Pierścionek „toi et moi”
2 poł. XX w.
złoto pr. 0,750, m. 3,86 g
diamenty: 1 szt. ok. 0,69 ct, K-L/VS2
1 szt. ok. 0,64 ct, H-I/VS2, szlif brylantowy
10 szt. łącznie ok. 0,18 ct, G-H/VS
szlif uproszczony 8/8
cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

246
Pierścionek z diamentami

245

współczesny

Pierścionek z brylantami

złoto pr. ok. 0,585, m. 5,65 g

współczesny

diamenty: 1 szt. 4,01 ct, I/SI1, princessa
12 szt. łącznie ok. 0,45 ct, H-I/SI, szlif brylantowy

złoto pr. ok. 0,585, m. 2,65 g

wykończenie szlifu i proporcje: bardzo dobre

diamenty: 1 szt. ok. 0,96 ct, J/P1
6 szt. łącznie ok. 0,18 ct, G-H/SI1-SI2
szlif brylantowy

dołączona ekspertyza HRD Antwerp
nr 190000187271

cena wywoławcza: 9 500 zł

cena wywoławcza: 230 000 zł

estymacja: 11 000 – 13 000 zł

168

laserowa inskrypcja GIA z numerem raportu 2195071735
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247
Obrączka z diamentami
współczesna
złoto pr. ok. 0,750, m. 2,12 g
diamenty: 8 szt. łącznie ok. 0,48 ct
G-H/VS-SI, szlif brylantowy
16 szt. łącznie ok. 0,32 ct
G-H/VS, bagiety
cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 4 200 – 4 800 zł

250
Kolczyki z brylantami
współczesne
złoto pr. ok. 0,750, m. 2,62 g
diamenty: 2 szt. łącznie ok. 2,02 ct, F/VS1-SI1
38 szt. łącznie ok. 0,25 ct, szlif brylantowy
Dwufunkcyjne: możliwość noszenia w wersji
z pojedynczymi brylantami lub razem
z nakładką wysadzaną mniejszymi brylantami

248

cena wywoławcza: 82 000 zł
estymacja: 110 000 – 130 000 zł

Pierścionek z akwamarynem
i brylantami
współczesny
złoto pr. ok. 0,750, m. 6,45 g
diamenty: 24 szt. łącznie ok. 0,30 ct
G-I/VVS-VS, szlif brylantowy
akwamaryn ok. 7,00 ct, szlif schodkowy
cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

251
Bransoleta z diamentami
2 poł. XX w.

249

złoto pr. 0,750, m. 48,38 g

Obrączka z brylantami

diamenty: 241 szt. łącznie ok. 7,50 ct

współczesna

F-J/VVS-P, szlif brylantowy i uproszczony 8/8
dł.: 18 cm

złoto pr. ok. 0,585, m. 3,80 g
diamenty: 24 szt. łącznie ok. 1,92 ct

cena wywoławcza: 38 000 zł

G-J/VS-SI, szlif brylantowy

estymacja: 46 000 – 52 000 zł

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

170
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252
Pierścionek z tanzanitem
i brylantami

255
Kolczyki w formie kwiatków

współczesny

współczesne

złoto pr. ok. 0,585, m. 4,89 g
diamenty: 12 szt. łącznie ok. 0,48 ct

złoto pr. ok. 0,750, m. 5,70 g
diamenty: 150 szt. łącznie ok. 1,42 ct

H-J/SI-P3, szlif brylantowy

G-J/SI-P, szlif brylantowy

tanzanit ok. 2,38 ct

śr.: 2 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł

cena wywoławcza: 4 200 zł

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

estymacja: 5 500 – 6 500 zł

253

256

Pierścionek z szafirem i brylantami

Kolczyki z brylantami

współczesny

współczesne

złoto pr. ok. 0,750, m. 4,24 g

złoto pr. 0,750, m. 23,56 g

diamenty: 12 szt. łącznie ok. 0,72 ct

diamenty: 128 szt. łącznie ok. 4,00 ct

H-J/SI2-P1, szlif brylantowy

H/VS, szlif brylantowy

szafir ok. 2,20 ct

wym.: 3 x 2,3 cm

cena wywoławcza: 15 000 zł

cena wywoławcza: 17 000 zł

estymacja: 19 000 – 22 000 zł

estymacja: 22 000 – 26 000 zł

257

254

Bransoleta
z kolorowymi szafirami

Pierścionek w formie serca
współczesny

współczesna

złoto pr. ok. 0,750, m. 6,85 g

złoto pr. ok. 0,750, m. 41,58 g

diamenty: 66 szt. łącznie ok. 1,00 ct

diamenty: 10 szt. łącznie ok. 0,30 ct

K-M/VS-SI, szlif brylantowy

H-J/VS, szlif brylantowy

szafir ok. 1,89 ct

szafiry: 5 szt. łącznie ok. 5.00 ct
kaboszony, dł.: 19,5 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 17 000 – 21 000 zł
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258
Kolczyki z brylantami
współczesne

261

złoto satynowane pr. ok. 0,750, m. 14,14 g

Pierścionek z brylantem

diamenty: 2 szt. łącznie ok. 0,40 ct

współczesny

G/VS-SI, szlif brylantowy

złoto pr. ok. 0,750, m. 3,57 g

cena wywoławcza: 6 000 zł

diament ok. 1,16 ct

estymacja: 7 500 – 9 000 zł

J-K/VVS1, szlif brylantowy
cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 27 000 – 32 000 zł

259
Broszka z brylantami
współczesna
złoto pr. ok. 0,750, m. 8,91 g
diamenty: 47 szt. łącznie ok. 0,57 ct
G-H/VS, szlif brylantowy
wym.: 4 x 1,5 cm
cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

262
Bransoletka z diamentami
współczesna
złoto pr. ok. 0,750, m. 57,13 g
diamenty: 222 szt. łącznie ok. 12,00 ct
G-H/VVS-VS, princessa
dł.: 18 cm

260

cena wywoławcza: 62 000 zł

Obrączka w typie eternity

estymacja: 90 000 – 100 000 zł

współczesna
złoto pr. ok. 0,750, m. 3,14 g
diamenty: 24 szt. łącznie ok. 1,32 ct
G-H/VS, szlif brylantowy
cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 500 – 6 500 zł

174
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266

263

Kolczyki

Bransoletka z szafirami
i brylantami
współczesna

2 poł. XX w.
złoto pr. ok. 0,750, m. 17,27 g

złoto pr. ok. 0,750, m. 40,10 g
diamenty: 81 szt. łącznie ok. 0,60 ct
G-H/VS-SI1, szlif brylantowy
szafiry: 162 szt. łącznie ok. 12,96 ct
szlif carre
52 szt. łącznie ok. 3,64 ct, kaboszony
cena wywoławcza: 21 000 zł

diamenty: 56 szt. łącznie ok. 0,85 ct
G/VS, szlif brylantowy
szafiry: 18 szt. łącznie ok. 0,80 ct
rubiny: 18 szt. łącznie 0,80 ct
szmaragdy: 18 szt. łącznie ok. 0,55 ct
cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 19 000 – 23 000 zł

estymacja: 28 000 – 32 000 zł

267
Broszka w formie pawia

264

współczesna

Kolczyki z szafirami
i diamentami

złoto pr. ok. 0,750, m. 8,47 g
diamenty: 46 szt. łącznie ok. 0,90 ct

współczesne

G/VS, szlif brylantowy
rubiny: 3 szt. łącznie ok. 0,24 ct

złoto pr. ok. 0,585, m. 7,83 g

szafir ok. 0,23 ct, szmaragd ok. 0,05 ct

diamenty: 54 szt. łącznie ok. 0,80 ct

wym.: 3 × 4 cm

I-J/SI2-P, bagiety
szafiry: 2 szt. łącznie ok. 2,72 ct

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

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 11 000 – 13 000 zł

265
Bransoleta, Hermes
kol. Chaîne d’ancre, współczesna

268

złoto pr. ok. 0,750, m. 69,71 g
przy zapięciu sygnowana „HERMES”

Brosza w formie ważki

oraz grawerowany numer 0512475

2 poł. XX w.

dł.: 21 cm

złoto pr. ok. 0,750, platyna, m. brutto: 28,81 g

Kolekcja Chaîne d’ancre została zapocząt-

diamenty: 88 szt. łącznie ok. 2,03 ct

kowana w 1938 r. przez Roberta Dumasa.

H-K/VS-P szlif brylantowy

Jako pierwsza powstała bransoleta, której

uproszczony 8/8, bagiety

splot był inspirowany wyglądem łańcucha

rubiny: 5 szt., syntetyczne

kotwicznego. Biżuteria z tej kolekcji miała

wym.: 7,7 × 9,3 cm

łączyć sportowy styl z eleganckim sznytem.

cena wywoławcza: 10 000 zł

cena wywoławcza: 34 000 zł

estymacja: 15 000 – 18 000 zł

estymacja: 55 000 – 65 000 zł
176
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271
Spinki do mankietów
art déco, l. 1920–1930
złoto pr. ok. 0,585, m. 5,84 g
biała emalia, grawerowany
ornament geometryczny
cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 400 – 3 600 zł

269
Spinki do mankietów
Francja (Paryż), pocz. XX w.
złoto pr. 0,750, m. 5,81 g

272

masa perłowa, 2 szt. perełki
emalia kobaltowa, grawerowany ornament

Spinki do mankietów z ametystami

francuska punca z głową orła

Szwecja, 1928 r.

oraz znak złotnika

złoto pr. 0,750, m. 6,15 g

dołączone etui

ametysty: 2 szt., kaboszony

cena wywoławcza: 2 400 zł

cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 3 000 – 3 600 zł

estymacja: 3 400 – 3 800 zł

270

273

Szpilka do krawata
C. G. Hallberg (akt.1860–1961)

Spinki do mankietów

Szwecja (Sztokholm)

Bulgari, Włochy, l. 50. XX w.

k. XIX w.

złoto dwubarwne pr. 0,750, m. 10,64 g

złoto pr. ok. 0,750, m. 5,33 g

sygn. na spodzie: „Bvlgari”, „2337 AL”

intaglio w hematycie z wizerunkiem

oryginalne etui

greckiego boga Hermesa
oryginalne etui

cena wywoławcza: 6 000 zł

dł.: 6,5 cm

estymacja: 8 000 – 9 000 zł

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 400 – 4 000 zł

178
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274
Dewizka
Rosja, XIX/XX w.
złoto pr. 56 zołotników (0,583), m. 43,38 g
dł.: 44 cm
cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 6 500 – 8 000 zł

275
Dewizka
l. 30.–40. XX w.
złoto pr. ok. 0,500, m. 12,54 g
dł.: 12 cm
cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 1 900 – 2 200 zł

276

277

Zegarek podróżny – kareciak

Zegarek w formie żółwia

Szwajcaria (La Chaux-de-Fonds),

Austro-Węgry (Wiedeń), 2 poł. XIX w.

l. 1880–1933

180

srebro złocone, zdobienia emaliowanymi

srebro pr. 0,875

scenami bukolicznymi i mitologicznymi

ośmiodniowa rezerwa chodu

(wieko), partiami pejzażowymi (wnętrze)

zdobienia japońskimi motywami

oraz przedstawieniami fauny (spód),

czarna i wiśniowa emalia, złocenia

inicjały złotnika: S.C, mechanizm

wym.: 4,4 × 2,9 × 2,1 cm

z naciągiem kluczykowym,

oryginalne etui: 8,5 × 6 cm

wym.: 2 × 10 × 6,5 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł

cena wywoławcza: 12 000 zł

estymacja: 7 500 – 8 500 zł

estymacja: 20 000 – 24 000 zł
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301
Żardiniera
Wilhelm Binder
Niemcy (Schwäbisch Gmünd)
XX w.
srebro pr. 0,800, m. 386 g
szklany wkład
wym.: 17 × 36 × 15,5 cm
W 1869 r. Wilhelm Binder założył pracownię sreber, a już w 1884 r. wraz z Dominikusem
Rudolphem przejął firmę Dominikusa Kotta, działającą od 1829 roku. W 1898 r. wspólnie
wybudowali nową fabrykę zatrudniającą ponad 300 osób. Dzięki temu Binder stał się jednym
z największych złotników w Schwäbisch Gmünd. W 1939 r. firma została przejęta przez braci
Köhler, właścicieli pracowni jubilerskiej istniejącej od 1890 roku. Wyroby były bardzo wysoko
cenione, nie tylko ze względu na oryginalne wzornictwo, ale i precyzję wykonania. Firma zdobyła
złoty medal na Światowej Wystawie w Paryżu w 1939 roku.
cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 13 000 zł

302
Koszyk
Eduard August Bauer

303

Estonia (Tallinn), l. 1830-1855

Żardiniera

srebro 13 łutowe, m. 237 g
wym.: 14,5 × 16 cm
cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

Niemcy, XIX w.
srebro pr. 0,800, metalowy wkład
m. 2770 g (sama żardiniera, bez wkładu)
wym.: 25 × 45 × 24,5 cm
cena wywoławcza: 46 000 zł
estymacja: 55 000 – 70 000 zł

182
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306

304

Lustro

Taca

Włochy, poł. XX w.

Austro-Węgry, XIX/XX w.

oprawa – srebro pr. 0,800

srebro pr. 0,800, m. 840 g

wym.: 36,5 × 29 cm

wym.: 26 × 52 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł

cena wywoławcza: 6 500 zł

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

estymacja: 7 500 – 9 000 zł

307
Lustro
Schleissner & Söhne, Hanau
XIX w.
oprawa – srebro pr. 0,800
wym.: 47 × 34 cm
Schleissner & Söhne – niemiecka pracownia złotnicza działająca w latach 1817–1891. Firma została
założona w 1817 r. przez Johanna Christiana Daniela
Schleissnera (1793–1862), który wywodził się z rodziny augsburskich złotników. Jego syn, Daniel Philipp
August Schleissner (1825–1892), kontynuował dzia-

305

łalność po śmierci ojca. Pod kierownictwem Daniela

Para świeczników
czteroramiennych

ekskluzywnych srebrnych przedmiotów nawiązujących

Philippa firma zaczęła specjalizować się w tworzeniu
do stylistyki minionych epok. Firma wystawiała swoje

Stany Zjednoczone, XX w.

produkty na wielu międzynarodowych wystawach od

srebro pr. 0, 925 (sterling)

Schleissner & Sohne utrzymała swoją reputację jako

m. 1952 g

znamienity producent wyjątkowych wyrobów ze srebra

wys.: 25 cm

i nadal wyposażała szlacheckie domy w całej Europie.

końca XIX wieku. Po śmierci Daniela Philippa, J.D.

cena wywoławcza: 6 500 zł

cena wywoławcza: 4 600 zł

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

estymacja: 5 500 – 6 500 zł

184
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308
Patera
XIX/XX w.
srebro pr. 0,800, m. 559 g
wkład szklany, szlifowany
wys.: 41 cm, śr. talerza: 32 cm
cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

310
Patera wielofuncyjna
w stylu rokokowym

309
Patera neorokokowa

Holandia, l. 1906–1953

Niemcy, k. XIX w.

srebro pr. 0,833, m. 2170 g

srebro p. 0,800, m.525 g
szkło przezroczyste, szlifowane, trawione

wys.: 44 cm, śr.: ok. 40 cm

wys.: 37 cm, śr. talerza: 33 cm

Patera wieloelementowa – funkcja patery

cena wywoławcza: 6 000 zł

do słodyczy, a po rozłożeniu otrzymujemy
dodatkowo 4 czarki, paterkę i kandelabr.

estymacja: 7 000 – 8 000 zł

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł
186
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311
Żardiniera
Bruckmann & Sohne
Niemcy, XIX w.
srebro pr. 0,800, m. 698 g
szklany wkład
wym.: 18 × 38 × 17,5 cm
Firma Bruckmann & Sohne działała w Heil-

312

bronn w latach 1805–1973. Założył ją Georg

Para świeczników

śmierci firmę prowadził jego syn, Wolfgang

Moritz Stumpf & Sohn (1861–1945)

Peter Bruckmann (1829–1870). Za jego kie-

Gdańsk

rownictwa firma uważana była za największą

srebro pr. 0,800, m. 2700 g
wys. 32 cm

313

Peter Bruckmann (1778–1850). Po jego

Patera srebrna
XX w.

niemiecką fabrykę wyrobów ze srebra.

srebro pr. ok. 0,500
m. 2256 g

cena wywoławcza: 12 000 zł

wys.: 13 cm, dł.: 45 cm

estymacja: 22 000 – 25 000 zł
Firma Moritz Stumpf & Sohn została założona

cena wywoławcza: 8 000 zł

w 1804 r. przez Carla Stumpfa (zm. 1830 r.).

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Następnie po śmierci ojca prowadził ją Carl Moritz
(zm. 1894 r.) i kolejno jego synowie Albert Moritz
(zm. 1895 r.) i Karl Richard (zm. 1892 r.). Tradycje rodzinne kontynuował syn Alberta Moritza
– Erich Albert Moritz (zm. 1943 r.). Siedziba firmy

314

była w Gdańsku przy ulicy Złotników (Goldschmiedegasse). W 1862 r. firma otrzymała wyjątko-

Patera

wo prestiżowy tytuł nadwornej firmy jubilerskiej.

Janusz Bielski, Zakopane

Dynamiczny rozwój firmy zaowocował otwarciem

1955 r.

kolejnych sklepów przy ulicy Długiej w Gdańsku,
a także w Sopocie i Gdańsku Wrzeszczu. Obok

srebro, m. 1192 g

własnej produkcji sreber firma zaczęła skupować

wys.: 8 cm, śr.: 35,5 cm

i oferować opatrzone swoim stemplem wyroby

sygn. na spodzie: „J.BIELSKI/ZAKOPANE”

dużych południowo-niemieckich i bremeńskich
firm złotniczych. Koniec działalności firmy

Patera zrobiona z okazji narodzin córeczki

przyniosła wojna. W 1938 r. przejęły ją władze

– Grażynki w 1955 r.

hitlerowskie. Manufaktura i sklep przestały istnieć

Unikatowy egzemplarz.

w 1945 roku.
Pochodzenie:
Wyroby firmy można oglądać w kolekcjach

– Atelier artysty

gdańskiego Muzeum Narodowego oraz

– Kolekcja prywatna (zakup od artysty
ok. 2004/2005 r.)

Muzeum Gdańska.
cena wywoławcza: 19 000 zł

cena wywoławcza: 6 000 zł

estymacja: 26 000 – 28 000 zł

estymacja: 7 500 – 8 500 zł

188
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315

317

Zestaw do kawy i herbaty

Serwis do kawy i herbaty

XX w.

Dania (Kopenhaga), XX w.

w zestawie: dzbanek do kawy, dzbanek
do herbaty, mlecznik, cukiernica, taca

w zestawie: dzbanek do kawy, dzbanek

srebro pr. 0,800, m. 2876 g

do herbaty, mlecznik, cukiernica

wys.: 11–20 cm, dł. tacy: 50 cm

srebro pr. ok. 0,826, m. 1636 g
wys.: 9–25 cm

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

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 5 000 – 6 500 zł

316
Serwis do kawy i herbaty
Włochy (Alessandria)

318

l. 1934–1944

Wazon

w zestawie: dzbanek do kawy,
dzbanek do herbaty, mlecznik,

srebro sterling (pr. 0,925), m. 1241 g

cukiernica

wys.: 33,5 cm

srebro pr. 0,800, m. 1100 g

cena wywoławcza: 3 800 zł

wys.: 11,5–23,5 cm

estymacja: 4 500 – 5 500 zł

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 3 000 – 5 000 zł
190
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322
Dzbanek
złotnik Schwarz, Niemcy (Münster)
1 poł. XIX w.

319

srebro 12 łutowe, m. 281 g

Dzbanek do kawy

wys.: 18 cm

Orafo Giacomo Vincenzi (1801–1837)

cena wywoławcza: 1 600 zł

Włochy (Modena), ok. 1830 r.

estymacja: 2 000 – 2 500 zł

srebro pr. ok. 0,800, m. 908 g
uchwyt drewniany
wys.: 26,5 cm, poj.: 1,5 l
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

320
Dzbanek do herbaty
Edward, Edward junior, John & William
Barnard, Londyn, 1836 r.
srebro sterling (pr. 0,925), w. 760 g
na brzuścu wiązany monogram: „FNP (?)”
wys.: 15 cm, poj.: 1 l
cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł

323
Komplet 12. łyżeczek do kawy
Francja, po 1878 r.

321

srebro złocone pr. 0,800, m. łączna: 248 g

Cukiernica

dł. łyżeczek: 14,5 cm;

Moritz Stumpf & Sohn

oryginalne etui – wym.: 16,5 × 32,5 cm

Gdańsk, l. 1861–1945

cena wywoławcza: 1 200 zł

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

estymacja: 1 500 – 1 700 zł

Puchar
Niemcy (Berlin?)

na spodzie papierowa naklejka:

l. 1888–1902

„Moritz Stumpf (…) Danzig”
Cukiernica w dystrybucji firmy

srebro pr. 0,800, m. 501 g

Moritz Stumpf & Sohn

wys.: 25 cm

cena wywoławcza: 4 200 zł

cena wywoławcza: 4 200 zł

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

192
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325
Para waz
Francja, XIX w.
podstawa z czarnego marmuru,
mosiądz złocony, punktowany,

327

złocony wys. 41 cm,

Para kandelabrów

szer. 27 cm

Francja, XIX w,

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 12 000 – 14 000 zł

czteroświecowe, w centrum ruchoma
gaśniczka w formie płomienia mosiądz,
brąz, wys. 45 cm
cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

328

326
Zegar kominkowy z figurami koni

Para kandelabrów w stylu
Ludwika XVI

Friederich Goldscheider, Wiedeń, l. 1892–1938
ceramika malowana, mosiądz
na odwrocie znak wytwórni, napis:

Francja, 2 poł. XIX w.
4-świecowe, podstawa marmurowa,
mosiądz patynowany; wys. 55 cm

REPRODUCTION/RESERVÉE
oraz numeracja: 3367/39/25
wym.: 38 × 38 × 17 cm

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

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

194
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401

406

402

Kieliszek

Popielniczka

Kieliszek

XIX/XX w.

Czechy, Karlsbad, Moser, lata 1920–1930

XIX/XX w.

szkło bezbarwne, trawione

szkło kobaltowe, metalowy pas z przedstawieniem

szkło bezbarwne, trawione

wys. 15,7 cm

Amazonek, na spodzie sygnatura:

wys. 15,7 cm

cena wywoławcza: 150 zł

„Moser”, dł. boku 13,5 cm, wys. 3,5 cm

cena wywoławcza: 150 zł

estymacja: 200 – 300 zł

cena wywoławcza: 500 zł

estymacja: 200 – 300 zł

estymacja: 650 – 850 zł

407
Wazon
Czechy, Karlsbad, Moser, lata 1930-te.
szkło kobaltowe, grubościenne, przezroczyste,
szlifowane szeroki, trawiony, złocony pas
z przedstawieniem Amazonek walczących
z Centaurami, u spodu sygnowany:
„Made in/Czecho Slovakia/Moser/
Karlsbad”, wys. 16,5 cm
cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 700 – 900 zł

403

404

Talerz

Talerz

II połowa XIX w.

II połowa XIX w.

szkło przezroczyste, lazurowane miedzią

szkło przezroczyste, lazurowane miedzią

(na purpurę), kołnierz fantazyjnie wykrojony,

(na purpurę), kołnierz fantazyjnie wykrojony,

zdobiony naszkliwnie farbami emaliowanymi

zdobiony naszkliwnie farbami emaliowanymi

(żółte i purpurowe liście i owoce winogron),

(żółte i purpurowe liście i owoce winogron),

krawędzie złocone śr. 19 cm

krawędzie złocone śr. 19 cm

cena wywoławcza: 90 zł

cena wywoławcza: 90 zł

estymacja: 150 – 250 zł

estymacja: 150 – 250 zł

408
Dzban
Czechy, Karlowe Wary, Moser,

405

lata 20-te XX w.,

Miseczka

szkło transparentne, brązowe,

2 poł. XIX w.

barwione w masie, dekoracje malowane farbami
emaliowymi, sygn. „Royo”, wys. 22 cm

szkło bezbarwne, zdobienia
śr. 12 cm, wys. 6,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 – 1 700 zł

cena wywoławcza: 50 zł
estymacja: 100 – 150 zł

196
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411
Wazon
Francja, Nancy, Emile Gallé,
lata 1900–1904
szkło podmalowane proszkiem szklanym
w kolorach białym, żółtym i morelowym,
powlekane szkłem brązowym, miejscowo
wtopiony żółty proszek szklany; trawione,
polerowane, sygn.: „Gallé”, wys. 23 cm

409

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

Patera
Francja, Epinay-sur-Seine, Verreries
Schneider, 1 poł. XX w.
szkło bezbarwne, dymne, trawione,
sygn.: „Schneider”, wys. 28 cm, śr. 39 cm
cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 4 800 – 6 000 zł

412
Wazon
Francja, Nancy, Daum Freres,
lata 1910–1915
szkło bezbarwne, powlekane
proszkiem szklanym w kolorach
złotym i pomarańczowo-brązowym, sygn. na stopie:
„DAUM NANCY FRANCE” i krzyż
lotaryński, wys. 42 cm
cena wywoławcza: 2 400 zł

410

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Patera
Francja, Epinay-sur-Seine,
Verreries Schneider, lata 1920–25

413

szkło bezbarwne, powlekane

Wazon

proszkiem szklanym w kolorach

Francja, Lunéville, Muller Frères,

pomarańczowym, żółtym, czarnym

lata 20. XX w.

i białym, polerowane
sygn. na stopie: „Schneider”,

szkło bezbarwne, powlekane od

wys. 12,5 cm, śr. 35 cm

wewnątrz warstwą szkła czerwonego,
wtopiony proszek szklany i płatki

cena wywoławcza: 2 400 zł

srebrnej folii, sygn. na brzuścu,

estymacja: 3 000 – 3 500 zł

wys. 54,5 cm
cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 500 – 5 000 zł

198
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414
Wazon
Bohemia, ok. 1900 r.
szkło przeźroczyste, brązowe, dekoracje
malowane farbami emaliowymi, złocenia
wys. 23 cm

417

cena wywoławcza: 400 zł

Kielich

estymacja: 600 – 700 zł

2 poł. XIX w.
szkło bezbarwne, powlekane
warstwą szkła kobaltowego
i białego wys. 17 cm
cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 400 – 500 zł

418
Karafka

415

2 połowa XIX w.

Wazon

szkło bezbarwne, powlekane warstwą

Bohemia, ok. 1900 r.

szkła kobaltowego, wys. 20,5 cm

szkło bezbarwne opalizujące, nitko-

cena wywoławcza: 500 zł

wane, krawędź malowana na zielono

estymacja: 650 – 750 zł

wys. 10,5 cm, śr. otworu 14 cm
cena wywoławcza: 550 zł
estymacja: 700 – 800 zł

419

416

Dzbanuszek

Wazon

1 poł. XX w.

Bohemia, lata 30-te XX w.

szkło wielobarwne, wewnątrz

szkło bezbarwne, szlifowane

kobaltowe, wys. 10,5 cm

wys. 23,5 cm przedstawienie kajakarza

cena wywoławcza: 100 zł

cena wywoławcza: 300 zł

estymacja: 150 – 200 zł

estymacja: 500 – 600 zł
200
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420
Wazon
Czechy, Klostermühle, Johann Loetz
Witwe, ok. 1900 r.
szkło zielone, barwione w masie,
iryzujące wys. 24,5 cm
cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 600 – 1 800 zł

423
Wazon
Francja, Legras & Cie, Verreries

421

de St. Denis, ok. 1910 r.

Wazon

szkło bezbarwne powlekane szkłem opalowym

Koštany/k. Teplic, Glasfabrik

białym, farby emaliowe w kolorze błękitu;

Elisabeth, lata 1900–1905

dekoracja motywami żaglówek na rzece
i wiejskiego pejzażu z młynami, wys. 15,3 cm,

szkło opalowe białe powlekane

dł. 27 cm

szkłem opalowym różowym
i bezbarwnym, iryzujące; dekoracja

cena wywoławcza: 300 zł

w postaci nieregularnie nałożonych

estymacja: 500 – 600 zł

szklanych nitek w kolorach różowym i zielonym; wys. 24,5 cm
cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 1 000 – 1 500 zł

422

424

Wazon
Bohemia (?), Johann Loetz Witwe

Wazon

(przypisywany) 1 poł. XX w.

Niemcy, proj. Freia Schulze, 1979 r.

szkło bezbarwne, przeźroczyste,

szkło bezbarwne, piaskowane, trawione, złocone

powlekane proszkiem szklanym, iryzujące

sygn. u spodu: „Freia Schulze 1979”,

wys. 19 cm

wys. 24 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł

cena wywoławcza: 250 zł

estymacja: 1 600 – 1 800 zł

202
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427
Patera
wzór Ikora, Niemcy, Geislingen,
WMF, XX w.
szkło bezbarwne z pęcherzykami
powietrza w tonacji brązowo-pomarańczowej; barwniki proszkowe; wys. 8 cm,
śr. 35 cm
cena wywoławcza: 250 zł
estymacja: 350 – 500 zł

425
Dzbanek
Niemcy, Huta Szkła Kryształowego
Hirschberg, lata 50-te XX w.,
proj. Wilhelm Braun-Feldweg
(1908–1998)
szkło przeźroczyste, barwione w masie
na niebiesko, wys. 32 cm
cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 600 – 1 900 zł

428
Patera
Włochy, Murano, lata 50. XX w.
szkło przezroczyste, kobaltowe i żółte,
warstwowe, technika sommers,
wys. 15,5 cm, szer. 58 cm
cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 700 – 800 zł

429
Patera
Włochy, Murano,
ok. 1970

426

szkło przeźroczyste,

Dzban

bezbarwne, z wtopio-

Szwecja, Kosta Boda,

nymi nitkami szkła

proj. Gunnel Sahlin, 2 poł. XX w.

białego, czerwonego,
zielonego, żółtego,

szkło matowe, dmuchane w formie,

śr. 32 cm

bezbarwne, z wtopionym szkłem żółtym,
ręcznie malowane wys. 29,5 cm

cena wywoławcza:
1 200 zł

cena wywoławcza: 500 zł

estymacja:

estymacja: 700 – 900 zł

1 500 – 1 800 zł
204
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502
Sroka
Miśnia, 2 poł. XIX w.
porcelana, malatury naszkliwne, znak
wytworni na spodzie, wys. 53,5 cm
cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 9 000 – 11 000 zł

501

503

Kogut

Pasterz z owieczkami

Miśnia, przeł. XIX w. i XX w.

Miśnia, lata 1924–1934

proj. Johann Joachim Kändler

proj. Otto Pilz (1876–1934), 1908 r.

(1706–1775)

porcelana, farby podszkliwne w gamie

porcelana, malatury naszkliwne,

segerowskiej, wys. 33 cm,

u dołu na podstawie znak wytwórni,

podst. 39,5 × 15 cm

wys. 37 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł

cena wywoławcza:17 000 zł

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

estymacja: 22 000 – 25 000 zł
206
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504

508

Księżniczka z Żabką

Figurka sarenki

Rosenthal 1950–1956,
proj. Lore Friedrich Gronau 1947 r.

Rosenthal, 1955 r.
proj. Teodor Kärner (1884–1966)

porcelana, malatury naszkliwne, złocenia; wys. 27 cm, znak
wytwórni na spodzie oraz wycisk: 1793 oraz L.F.GRONAU, Lore

porcelana, malatury podszkliwne

Friedrich-Gronau (1908–2002) była rzeźbiarką, ceramikiem

na spodzie sygn.: T. KÄRNER

i ilustratorką książek. W latach 1937–1961 współpracowała

oraz znak wytwórni:
Rosenthal/Selb-Plössberg/GERMANY

z Rosenthalem projektując ponad 40 figurek.

wym.: 17,5 × 10,5 cm

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

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

509
Figurka leżącego psa
XX w.

505

wys. 18,5 cm, dług. 36 cm

Figurka kobiety z rybą

cena wywoławcza: 450 zł

KPM Berlin, l. 20. XX w.

estymacja: 1 000 – 1 500 zł

porcelana biała, szkliwiona
sygn. w masie u dołu: SM
na spodzie znak wytwórni
wys. 25 cm
cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

510
Dziki kot
Ćmielów 1958 r.
proj. Mieczysław Naruszewicz
(1923–2006), 1958 r.

506
Figurka dziewczynki z kaczkami
Rosenthal, 1914 r.
proj. A. Caasmann
porcelana, malatury podszkliwne, wys. 13 cm
cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 – 1 500 zł
208

507

porcelana szkliwiona, natrysk wybierany, 14m5 × 12,5 × 5,5 cm;

Grająca na gitarze,

sygn. na spodzie wraz z numerem:

Bing&Grondahl, l. 1902–1914

Ć w trójkącie / MADE / IN

proj. Ingeborg Plockross Irminger

POLAND / C-209-727ł, Fabryka
Porcelany Ćmielów

model nr: 1684, wys. 24 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

cena wywoławcza: 500 zł

estymacja: 2 000 – 2 500 zł

estymacja: 1 000 – 1 500 zł
s op oc k i d om au kcy j n y

AUKCJA VA R IA ® (4 7 ) | C E R A MI K A

209

511
Talerz
Miśnia, ok. 1750 r.
porcelana szkliwiona, kołnierz
zdobiony reliefową plecionką,

514

malatury naszkliwne w postaci dekoracji floralnej, malo-

Patera, Miśnia

wany kobaltem podszkliwnie

ok. 1840 r.

znak wytwórni na spodzie,
śr. 25,5 cm

wym. 25 × 32,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

cena wywoławcza: 900 zł

estymacja: 1 000 – 1 200 zł

estymacja: 1 500 – 2 500 zł

515
Talerz dekoracyjny

512

Miśnia, l. 1860–1900

Talerz
Miśnia, l. 1763–1774

porcelana szkliwiona, złocenia

porcelana, malatury naszkliwne,

znak wytwórni na spodzie

malowany kobaltem podszkliwnie znak

śr. 28 cm

zdobienia reliefowe w postaci winorośli

wytwórni na spodzie

cena wywoławcza: 300 zł

śr. 25 cm

estymacja: 750 – 1 000 zł

cena wywoławcza: 350 zł
estymacja: 1 000 – 1 500 zł

513
Półmisek
Miśnia, ok. 1785 r.

516

porcelana, malatury naszkliwne,

Miśnia, 1 poł. XX w.

złocenia; dekoracja kwiatowa;

210

Talerz dekoracyjny

malowany kobaltem podszkliwnie;

porcelana, malatury naszkliwne

malowany kobaltem podszkliwnie

złocenia, dekoracja floralna, rocaillowa

znak wytwórni na spodzie

znak wytwórni na spodzie

dł. 35 cm, szer. 23 cm

śr. 29,5 cm

cena wywoławcza: 700 zł

cena wywoławcza: 700 zł

estymacja: 1 200 – 1 300 zł

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

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

AUKCJA VA R IA ® (4 7 ) | C E R A MI K A

211

521
Dzban z cynową pokrywą
Norymberga, XVIII w.
fajans, pokrywa cynowa,
podszkliwne malatury kobaltem
w postaci dekoracji floralnej,
plecionkowy uchwyt, wys. 39 cm
cena wywoławcza: 2 100 zł
estymacja: 2 900 – 3 500 zł

517
Talerz dekoracyjny
Norymberga, ok. 1712 r.
fajans, malatury kobaltowe;
śred. 35,5 cm
cena wywoławcza: 800 zł

518
Talerz dekoracyjny
Hanau lub Frankfurt, ok. 1700 r.
fajans, malatury kobaltowe, śred. 34,5 cm

522

cena wywoławcza: 400 zł

Dzban z pokrywką

estymacja: 2 000 – 2 500 zł

Schrezheim, XVIII/XIX w.

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

fajans, kobaltowe malatury podszkliwne
cynowa pokrywa i obręcz stopy
dekoracja w postaci pejzażu miejskiego
wys. ok. 32 cm, miejscowe uszkodzenia
cena wywoławcza: 1 100 zł

523
Dzban z cynową pokrywą
Norymberga, XVIII w.

212

519

520

Talerz dekoracyjny

Talerz dekoracyjny, Hanau

Norymberga, około 1712 r.

XVIII w.

fajans, malatury kobaltowe;

fajans glazurowany, dekoracja floralna

śred. 35,5 cm

malowana kobaltem, śr. 40 cm

cena wywoławcza: 800 zł

cena wywoławcza: 1 500 zł

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

fajans, pokrywa cynowa,
podszkliwne zdobienia kobaltem
w postaci
dekoracji floralnej, plecionkowy
uchwyt, sygn. LANDSHUT,
Franz Reither, wys. 40 cm
cena wywoławcza: 2 100 zł
estymacja: 2 900 – 3 500 zł
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524

527

Dzban

Albarello z geniuszami i satyrami

Bolesławiec, XVIII–XIX w.

Kadyny, przed 1910–1936 r.

kamionka szkliwiona, pokrywa

Glina, wielobarwne szkliwa majolikowe, kryjące (paleta barwna:

szkliwiona, wys. 36 cm

niebieski – biały – żółty – brązowy – czerwono – fioletowy).
wys. 52,5 cm, śred. wylewu 26 cm, śr. wybrzuszenia dolnego

cena wywoławcza: 500 zł

30 cm, śr. wybrzuszenia górnego 34 cm, Sygn. Młodszy stempel

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

warsztatu z napisem CADINEN, pod koroną Cesarstwa Niemieckiego, podszkliwnie
Albarello szpulowe z dwoma uchwytami plastycznymi w kształcie
uskrzydlonych torsów geniuszy, pod nimi umieszczone również
plastycznie opracowane głowy satyrów. Stopa cylindryczna,
niska, podkreślona malowanymi trzema paskami. Szyja szeroka,
o ścianach nieco wklęsłych. Wylew wychylony, a jego krawędź
zaokrąglona nieznacznie. Dekoracja malarska: pośród motywów
groteskowych, rogów obfitości i girland owalne kartusze rollwerkowe
z personifikacjami cnót i herb w tondzie obwiedzionym wieńcem

525

z gałązek z owocami.

Dzban

Kształt naczynia wzorowany na warsztacie Francesco Patanazziego.

Bolesławiec, kon. XVIII w.

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja 18 000 – 25 000 zł

kamionka szkliwiona, pokrywa
cynowa na niej wyryte: CSS/1797
wys. 36 cm
cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

528
Talerz
Kadyny, l. 1936–44
glina, odlew z formy, malowany
podszkliwnie, złocony
nr formy 654 III
śr. 30 cm, wys. 5 cm
cena wywoławcza: 1 400 zł

529

526

Konstanty Laszczka
(1865–1956)

Świecznik ceramiczny
Bolesławiec, ok. 1920 r.

Waza z korowodem grających puttów-satyrów
z kozłami – model ok. 1903, 1923–1927

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

fajans delikatny, farby ceramiczne, szkliwo przejrzyste;

sygn. J.P.&S.Bunzlau. (Bolesławiec):

wys. 22,5 cm, średn. ok. 35 cm; sygn. ryta przy krawędzi (pod

Julius Paul& Sohn, ok. 1920,

szkliwem): K. Laszczka; od spodu druk czarny (lekko rozmyty):

wys. 20 cm, średnica podstawy: 16,5 cm

214

tarcza z napisem SKAWINA i czterema poziomymi liniami.

cena wywoławcza: 1 200 zł

cena wywoławcza: 4 200 zł

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

estymacja 6 000 – 7 000 zł
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702
Kredens
Niemcy, 1 poł. XVIII w.
Szafa o konstrukcji wieńcowej, prostopadłościenna, z dwuskrzydłowymi drzwiami ujętymi trzema
pilastrami (środkowy z nich stanowi listwę przymykową prawego skrzydla), z 2 szufladami
u góry, fornirowane palisandrem, różnymi gatunkami orzecha. Gzyms wieńczący wydatny, prosty,
profilowany. Płyciny korpusu w formie prostokątnych, kasetonów, ograniczonych listwami,

701

o powtarzającej dekoracji fornirowo-intarsjowej. Pilastry żłobkowe o wydatnym cokole i głowicy.

Szafa

konstrukcja dąb, sosna; fornir – palisander, orzech, dąb

XIX w.

wys. 145 cm, dług. 176, głęb. 60 cm

Dwuczęściowa, z dwuskrzydłową nastawą o prostych bokach i froncie. Zwieńczenie profilowanym, falistym gzymsem z rzeźbą pośrodku. Dołem komoda z 3 szufladami o falistych

Tego typu szafy pojawiły się w Holandii około połowy XVII w. i rozpowszechniły się w Europie

bokach i froncie, wsparta na czterech nogach: przednich w formie spłaszczonych szponów

północnej i środkowej. W zależności od zewnętrznych podziałów i sposobu dekoracji wyróżnia

trzymających kulę, tylnych konsolowych. Zdobienia w formie rocailli, stylizowanych liści,

się wiele typów, nie zawsze zależnych od miejsca wykonania, do których m.in. należą szafy

kwiatów. Konstrukcja z drewna dębowego, sosnowego, orzechowego; fornir wzorzysty orzechowy;

amsterdamskie, hamburskie, lubeckie i gdańskie. Były one meblami drogimi, prestiżowymi,

okucia mosiężne, ażurowe;

umieszczanymi w reprezentacyjnych pomieszczeniach kamienic bogatego mieszczaństwa,

wys. 240 cm, szer. 192, głęb. 69 cm

zwanych wielkimi sieniami, a także w pałacach i znamienitszych dworach ziemiańskich.

cena wywoławcza: 10 000 zł

cena wywoławcza: 4 800 zł

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

216

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

AUKCJA VA R IA ® (4 7 ) | ME B L E

217

704
Sekretera biedermeier
Wiedeń (?), połowa XIX wieku
Korpus prostopadłościenny; dołem 2 szuflady, górą odkładany blat, powyżej wnęka zwieńczona gzymsem. Wnętrze z centralną wnęką, zwieńczone szufladą o dekoracyjnym froncie

703

z tympanonem, po bokach po 3 szufladki z wnękami i przegródkami na listy. Wyjmowane

Para postumentów biedermeier
XIX w.

brzoza i czeczotka brzozowa; zamki metalowe, wpuszczane zewnętrznie, zawiasy splatane,
szarnierowane; uchwyty ze sztancowanej blachy mosiężnej;

sosna, fornir brzozowy
wym. 127 × 36 × 36 cm
cena wywoławcza: 5 000 zł
218

przegródki maskują znajdujące się z tyłu skrytki. Konstrukcja sosnowa, fornir orzechowy,
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wys. 180 cm, szer. 120 cm, głęb. 60 cm
cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł
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705

706

Stół

Szafa kredensowa

1 połowa XX w.

Art Deco, lata 1920–30.

konstrukcja sosnowa, fornir orzechowy,

konstrukcja sosna, fornir orzech, mahoń

okucia mosiężne
wys. 84 cm, szer. 100 cm, gł. 52 cm

wys. 177 cm, szer. 234 cm, gł. 56 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł

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

estymacja: 8 000 – 10 000 zł
220
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„Wszystkie meble z kompletu fornirowane, dekorowane wzorem złożonym z obramienia,
wstęgi i wzorzystych wypełnień. Szafa – kredens zbudowana z dwuskrzydłowej szafy po
lewej stronie oraz etażerki z półkami prostymi, przeszklonymi (dwoma, szyb brak) i półokrągłymi, otwartymi (trzema), trzema półokrągłymi szufladkami oraz trzema prostymi szafkami:
dwoma jednoskrzydłowymi barkami i trzydrzwiowej. Szafa wraz z kredensem na wspólnej
platformie – cokole. Wewnątrz szafy półka oraz drążek do wieszania ubrań. Na prawym
skraju etażerki – zamontowana lampka. Bufet prostopadłościenny z odkładanym wiekiem
i wnęką (pierwotnie przeszkloną) od frontu oraz montowaną na zawiasie po lewej stronie
półokrągłą szafką z dwoma półkami i lampką. Stół kwadratowy, rozsuwany z pojedynczym
wkładem, wsparty na kwadratowej kolumnie o ściętych narożach i zagłębionych półkoliście
bokach, ujętej czterema walcami, wspartymi na toczonych drewnianych i stalowych kręgach.
Stolik pomocniczy z kwadratowym, rozkładanym blatem oraz zamontowaną nań graniastym
ramieniem lampy stojącej. Blat po rozłożeniu wsparty na dwóch pulpitach wysuwanych
z oskrzynienia. Na prawym blacie pole do gry w szachy, lewy wyklejony zielonym suknem
do gry w karty. W oskrzynieniu na narożach zamontowane wysuwane pojemniki na żetony
i karty. Oskrzynienie wsparte na kwadratowej kolumnie, ujętej na bokach czterema walcami,
wspartymi na toczonych drewnianych i stalowych kręgach. W kolumnie uchylna klapa,
kryjąca barek. W ramieniu lampy zamontowany stalowy, gięty pręt o regulowanej wysokości,
zakończony różowawą kulą szklanego klosza (analogiczne klosze lamp szafki pomocniczej
i kredensu). Siedziska z ażurowymi oparciami, w kształcie litery U, wypełnionymi trzema
stalowymi szczeblinkami, z trapezoidalnymi, wyściełanymi siedzeniami, wsparte na czterech
nogach, przednich toczonych, prostych, tylnych graniastych szablastych, będących przedłużeniem wsporników oparcia. Poręcze foteli deskowe, zaokrąglone. Fotel rozkładany z dwoma
wyściełanymi poduchami i regulowaną wysokością oparcia, na zębatce umocowanej od
wewnętrznej strony poręczy. Ażurowe poręcze – boki w formie karbowanych owali, ułożone
na płozach, stanowiących podpory fotela”.
Fragment ekspertyzy dr Anny Kostrzyńskiej-Miłosz
Unikatowe projektanckie meble, wykonane najprawdopodobniej na zamówienie.
Wieloletni depozyt Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

707
Komplet mebli w stylu Art Déco
lata 1925–35
W zestawie:
Szafa-kredens, bufet, lampa ze stolikiem
do gry, stół, 6 krzeseł, 2 fotele oraz rozkładany fotel do odpoczynku w czasie dnia.
Konstrukcja – sosna, brzoza, sklejka
sosnowa; fornir – różne rodzaje orzecha,
jawor, róża, mahoniowiec, palisander
Wymiary:

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

szafa – kredens – 180 × 249 × 58 cm

cena wywoławcza: 250 000 zł

bufet – 87 × 111,3 × 40,5 cm

estymacja: 300 000 – 350 000 zł
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708
Zestaw mebli w stylu Ludwika XVI
poł. XIX w.
W zestawie:
sofa (wys. 100 cm, dł. 205 cm, szer. 56 cm)
2 fotele (wys. 108 cm, dł. 66 cm)
stół (wys. 75 cm, dł. 96 cm, szer. 57 cm)
drewno, marmur (blat stołu), złocenia
cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000
228
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801
Igor Mitoraj

802

(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Pancerz (Cuirasse II),

Igor Mitoraj

1986 r.

(1944 Oederan – 2014 Paryż)

brąz, kamień, wys. 13 cm

Asklepios

sygn. p. d.: „MITORAJ”

brąz patynowany, podstawa marmurowa,

Jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy sztuki współczesnej. Studiował malarstwo w ASP
w Krakowie, m.in. u Tadeusza Kantora, w latach 1967–1968. W 1968 wyjechał z Polski
do Paryża, gdzie kontynuował studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts. Porzucił malarstwo
na rzecz rzeźby. Tworzył głównie w kamieniu i brązie. Głównym tematem prac rzeźbiarskich
artysty stanowi ciało ludzkie. W swej twórczości artysta nawiązywał do kanonów sztuki

Do rzeźby dołączony certyfikat, wystawio-

wys. z podstawą 48 cm,

ny przez Art-Objet w Paryżu z 15 XI 1986

sygnowany u dołu: „MITORAJ”,

określający nakład 1500 egzemplarzy.

edycja: „A147/1000 H.C.”

cena wywoławcza: 4 800 zł •

cena wywoławcza: 29 000 zł •

monumentalne kompozycje można spotkać w największych miastach w Europie i Stanach

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

estymacja: 40 000 - 48 000 zł

Zjednoczonych.

230

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

AUKC JA VA R I A ® (4 7 ) | R Z E Ź B A

antycznej, wykorzystując postaci mitologicznych herosów. W akademickich formach Mitoraj
ukazywał wyidealizowane fragmenty męskich torsów i twarzy, często dodając motywy
bandaży. Twórczość artysty to swoisty dialog między antykiem a współczesnością. Jego

231

803

804

Igor Mitoraj

Igor Mitoraj

(1944 Oederan – 2014 Paryż)

(1944 Oederan - 2014 Paryż)

Perseusz

Helios

brąz patynowany, podstawa marmurowa

brąz patynowany, podstawa marmurowa

wys. 48 cm

wys. z podstawą 40 cm

sygnowany u dołu: „MITORAJ”

sygnowany u dołu: „MITORAJ”

edycja: „D 694/1000 H.C.”

edycja: „A 822/1000 H.C.”

cena wywoławcza: 29 000 zł •

cena wywoławcza: 29 000 zł •

estymacja: 40 000 – 45 000 zł

estymacja: 40 000 – 45 000 zł

232
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Absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Akademia im. Jana Długosza).
Tworzy w nurcie nazywanym na świecie „realizmem magicznym”. Pracuje i mieszka w rodzin-

806

805

Tomasz Sętowski

Tomasz Sętowski

(ur. 1961 Częstochowa)

(ur. 1961 Częstochowa)

Ulotna

Don Kichot

brąz patynowany, wys. 41 cm

nej Częstochowie oraz Sopocie. Od 1998 roku jest obecny na rynku amerykańskim. W roku
2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gallery, gdzie jego prace są prezentowane
obok płócien Salvadora Dali, Leonor Fini, Michaela Parkesa. Obrazy prezentuje również
w innych miastach USA m.in. San Francisco, Santa Fe. W latach 2006–2008 Sętowski
z powodzeniem wystawiał swe prace w Emiratach Arabskich, m.in. w Burj Al Arab, Abu Dhabi
Cultural Fundation i Emirat Towers. Dzieła Tomasza Sętowskiego (obrazy, rysunki oraz rzeźby)
były prezentowane w trzech albumach – „Teatr Magiczny” (2001 r.), „Muzeum Wyobraźni”
(2003 r.), „Dream Factory” (2017 r.), które ukazały się na rynku księgarskim nakładem
wydawnictwa MUZA S.A. Autor wielu plakatów, okładek wydawnictw muzycznych, okładek

brąz patynowany, wys. 31 cm

sygn. na lewym skrzydle od góry:

sygn. na podstawie: „Sętowski”

„Sętowski”

cena wywoławcza: 5 000 zł •

cena wywoławcza: 5 000 zł •

Narodowego. Twórca „Muzeum Wyobraźni” – prywatnej galerii artysty będącej atrakcją

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

turystyczną Częstochowy.
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prasowych, kalendarzy. Laureat wielu nagród, odznaczony również brązowym medalem
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadanym w 2013 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
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807
Bogdan Mirowski
(1945 Sopot – 2014 tamże)

Ryba,

ok. 1990 r.

technika autorska (srebro, bursztyn
naturalny, drewno)
wym. 56,5 × 78 cm
wybity w otoku znak artysty: „BOGDAN
MIROWSKI/BIZART/SOPOT.”

Artysta, jubiler, rzeźbiarz. Twórca i wykonawca statuetki „Bursztynowego Słowika” – głównej
nagrody Sopockiego Festiwalu Piosenki. Tworzył autorską biżuterię, płaskorzeźby i rzeźby
(zarówno pod postacią obrazów, martwych natur, jak i instalacji artystycznych), a także
przedmioty użytkowe. W rzeźbie inspirował się sztuką średniowiecza, a w szczególności
pracami Hieronima Boscha. Rzeźby wykuwał ręcznie ze srebrnej blachy (od 0.3 do 0.5 mm),
łącząc je z kamieniami jubilerskimi oraz polnymi. Jego ulubionym materiałem był naturalny
bursztyn. Artysta wykorzystywał go w swoich realizacjach, nie naruszając jego naturalnej
struktury, uwydatniał piękno bursztynu bez jakiejkolwiek ingerencji. Stworzył unikatowe rzeźby
o rozpoznawalnym stylu. Określano go artystą „obrazów malowanych w srebrze”. Został
nagrodzony szczególną nagrodą bursztynników „Mercurius”, a od 2015 r. stał się patronem
tego konkursu, organizowanego przy światowych targach bursztynu Amberif. Obecnie jego
prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w publicznych, m.in w Muzeum Bursztynu

cena wywoławcza: 20 000 zł •

w Gdańsku (tryptyk o tytule: „O bursztynie w księgach pisano”) czy w Muzeum Historycznym

estymacja: 26 000 – 35 000 zł

Miasta Gdańska.
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RE G U L A M I N S P RZE D AŻY AUKCYJNEJ
I Postanowienia wstępne
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o.o.
w celu ich sprzedaży.

○ przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone,

◊ Obiekty z pozwoleniem na wywóz,

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

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

III Sprzedaż aukcyjna
1. Obiekty przeznaczone do licytacji

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

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

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

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

postąpienia

0 – 1 000

50

1 000 – 2 000

100

2 000 – 5 000

200

5 000 – 10 000

500

10 000 – 30 000

1 000

30 000 – 100 000

2 000

100 000 – 200 000

5 000

200 000 – 500 000

10 000

500 000 – 1 000 000

20 000

Powyżej 1 000 000

50 000

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

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

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

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

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

5. Brak Płatności

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

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

IV Informacje ogólne
1. Dane osobowe

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

2. Ograniczenia odpowiedzialności

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

3. Warunki potwierdzenia autentyczności

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

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

4. Reklamacje

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

5. Prawa autorskie

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

6. Obowiązujące przepisy prawa

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie
interpretowany.
Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem
Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą
umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem
Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem
niniejszego Regulaminie.
Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana
przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, podlegającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą
lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal
uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący
działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem
ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny
sens pierwotnego zapisu.
Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
– ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych Obiektów
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,
– ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5,
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu
zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną
o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłaty dodatkowe
–u
 stawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego
z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego
dobra kultury RP
– ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) – Dom
Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców
dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 000 euro.

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

Z L ECEN I E L I CYTACJ I
AUKCJA VARIA (47)
Sopot, 25 czerwca (sobota) 2022 r., godz. 16
®

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy czytelnie
wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: sopot@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.
Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem:
PL 73 1240 1242 1111 0000 1587 0894
Imię i nazwisko _______________________________________________________________________________________________________
Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________
Telefon, fax, e-mail ______________________________________________________________________________________________________
NIP (dla firm) ____________________________________________ pesel _______________________________________________________
Nr dowodu osobistego _________________________________________________________________________________________________
Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument potwierdzający
tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem lub pocztą: w formie kserokopii lub
skanu takiego dokumentu).
Proszę o licytację następujących pozycji:
Nr pozycji
w katalogu

Autor, tytuł

Maksymalna oferowana kwota
lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie 
Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem chwilę
przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej
w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.
Numer Państwa telefonu do licytacji _________________________________________________________
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin Sprzedaży Aukcyjnej Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowany w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej o opłatę
aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw. droit de suite) w terminie 14 dni od daty aukcji,
3) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych
danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,
4) zapoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w Sopockim Domu Aukcyjnym, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie i celu
Sopocki Dom Aukcyjny jest uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa przetwarzania
oraz jakie prawa w związku z tym mi przysługują.

_________________________________ 
		

________________________

Imię i nazwisko										

		

________________________

Imię i nazwisko										

Fantastycznej
2 5 czerwca (SOB OTA ) 2 0 2 2

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.

_________________________________ 
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Julian Fałat (1853 Tuligłowy – 1929 Bystra), Polowanie na niedźwiedzicę, 1888 r., gwasz, papier, 41,5 x 84,5 cm w świetle oprawy, sygn. i dat. p.d.: JulFałat / 88
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WarszawA, ul . Nowy Świat 54/56

Jan Młodożeniec Płótno

Mela Muter (1876–1967), Mężczyzna na krześle. Wiejska droga (praca dwustronna – na odwrocie – Wnętrze domu baskijskiego), olej płótno, 59 × 56 cm

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
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SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43
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