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1
MN szkoła włoska
(ok. 1830 r.)

Przed katedrą w Rzymie
olej, płótno, 48,5 × 43,5 cm, opisany
na odwrocie: Roma/Luigi Lacchetti/via
babuino N 25
cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 20 000 – 30 000 zł
4

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

Malarstwa uczył się w latach 1892–97 w krakowskiej SSP pod kierunkiem
I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. W roku 1897 wyjechał do Monachium, gdzie przez krótki

2
Iwan Trusz
(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

Pejzaż krymski
olej, płótno dublowane, 39,5 × 33 cm,
sygn. p.d.: I.Trusz

czas kontynuował naukę w ramach stypendium w prywatnej pracowni
A. Ažbégo. Po ukończeniu studiów wiele podróżował, m.in. do Rzymu,
Palestyny, Egiptu i na Krym. W roku 1900 odwiedził po raz pierwszy na
Ukrainę; wielokrotnie wracał do Kijowa, malując widoki miast i okolic. Na
stałe związał się ze Lwowem. W 1912 roku został wykładowcą tamtejszej
Wolnej Akademii Sztuk. We Lwowie też odbyły się trzy indywidualne pokazy
prac artysty. Od roku 1902 uczestniczył w wystawach krakowskiego TPSP.
Był autorem przede wszystkim pejzaży, odzwierciedlających jego czuły,
kontemplacyjny stosunek do przyrody. Z powodzeniem uprawiał także
malarstwo portretowe, utrwalając wizerunki przedstawicieli lwowskiej

cena wywoławcza: 20 000 zł

i kijowskiej inteligencji, czy też świata nauki i kultury. Znane są też

estymacja: 30 000 – 40 000 zł

malowidła artysty ilustrujące życie Hucułów.
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3
Colestin Brügner
(1824 Berlin – 1887 Berlin)

Droga nad strumieniem,

1865 r.

olej, płótno dublowane, 63 × 89 cm,
sygn. i dat. p.d.: C. Brugner 65

Niemiecki pejzażysta związany z Berlinem. Znany jest z obrazów o niewielkich formatach,
inspirowanych XVII-wiecznym malarstwem holenderskim. W latach 1854–1866 brał udział

cena wywoławcza: 18 000 zł

w wystawach Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Znanych jest ponad sto sygnowanych

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

i datowanych przez niego obrazów.
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4
Carl Holger Fischer
(1885–1955)

Martwa natura z kwiatami
i owocami
olej, płótno, 71 × 101 cm,
sygn. p.d.: Carl H. Fischer
cena wywoławcza: 2 000 zł •

Duński artysta, malował przede wszystkim martwe natury, szczególnie kwiatowe, które ujaw-

estymacja: 3 000 – 5 000 zł

niały jego wrażliwość na piękno natury. Fischer zajmował się także malarstwem portretowym.
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5
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Zakopane
gwasz, papier, 38 × 61,5 cm,
w świetle oprawy, sygn. i opisany p.d.:
Stefan Filipkiewicz/Zakopane
cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

W latach 1900–1908 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, L. Wyczółkowskiego, J. Pankiewicza oraz J. Stanisławskiego, który
wywarł duży wpływ na jego twórczość. Uznany był za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli „szkoły Stanisławskiego”. Debiutował
w 1899 r. serią pejzaży tatrzańskich wystawionych w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1905 roku został członkiem
wiedeńskiej „Secesji”. Od 1908 roku był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. W latach 1913–1914 prowadził kurs malarstwa
dekoracyjnego w Szkole Przemysłowej w Krakowie. W latach 1914–1917 służył w Legionach. W 1929 roku otrzymał złoty na Powszechnej
Wystawie Krajowej w Poznaniu. Od 1930 roku wykładał na ASP w Krakowie. W 1933 roku został nagrodzony przez Polską Akademię
Umiejętności za całokształt twórczości, jako jeden z czołowych młodopolskich artystów. W czasie II wojny światowej brał udział w ruchu
oporu i działalności konspiracyjnej. Był Sekretarzem Komitetu Obywatelskiego do Spraw Opieki nad Uchodźcami Polskimi na Węgrzech
i Placówki „W” w Budapeszcie – przedstawicielstwa Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Aresztowany przez gestapo w roku
1944 trafił do obozu w Mauthausen- -Gusen, gdzie został zamordowany.
12
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6
Wlastimil Hofman

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskie-

(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

go, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Swoją artystyczną edukację kontynuował

Sybilla,

lata 30. XX w.

olej, tektura, 53 × 63 cm,
sygn. p.g.: Wlastimil/Hofman, na odwrocie
naklejka wystawowa TPSP

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

cena wywoławcza: 42 000 zł •

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

estymacja: 55 000 – 70 000 zł

ekspresji przedstawienia.
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W latach 1900–1908 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem
J. Mehoffera, L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie, w 1902 i 1903 roku,
w wiedeńskiej Kunsgewerbeschule u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał
do Académie Colarossi. Zimą 1904/1905 roku, wspólnie z F. Pautschem i W. Jarockim,

7

po raz pierwszy wyjechał na Huculszczyznę. Od tego momentu motywy huculskie stały się

Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Chata,

1941 r.

akwarela, papier, 17 × 26 cm
w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d.:
Sichulski/1941

nieodłącznym elementem twórczości artysty. Od 1905 roku był członkiem Towarzystwa
Artystów Polskich „Sztuka”, a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. Związany był również
z kręgiem artystów kabaretu Zielony Balonik. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach. W latach 1920–1930 wykładał w lwowskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych
i Przemysłu Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 był profesorem krakowskiej ASP.
Wielokrotnie wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Ponadto brał udział w wystawach
w Monachium (1905 r.), Wenecji (lata: 1907, 1910, 1914, 1932), Rzymie (lata: 1911,
1934), Berlinie (lata: 1914, 1937), Paryżu (lata: 1923, 1930, 1931), Budapeszcie (1926
r.), Pittsburghu (1926 r.), Helsinkach i Sztokholmie (1927 r.). Był wszechstronnym artystą.

cena wywoławcza: 18 000 zł

Uprawiał malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, także książkową. Był niezwykle

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

cenionym karykaturzystą. Poza tym zajmował się projektowaniem witraży, mozaik, wnętrz.

16
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Malarz, rzeźbiarz i projektant. Od 1895 roku uczył się Szkole Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, a następnie w Państwowej Szkole Artystyczno-Przemysłowej w Krakowie, którą

8

ukończył w 1903 roku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu oraz Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie u Leona Wyczółkowskiego, Jana Stanisławskiego, Stanisława

Karol Kłosowski

Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera i Teodora Axentowicza. Związany na stałe z Zakopanem od

(1882–1971)

Przed kąpielą na Caprii,

1907 r. Był współzałożycielem towarzystwa „Sztuka Podhalańska” oraz członkiem towarzystwa
1925 r.

pastel, papier, 58 × 46,5 cm
w świetle oprawy, sygn i dat. p.d.:
K.Kłosowski/Capri 1925

„Kilim”. W 1912 roku został nauczycielem rysunku w Szkole Przemysłu Drzewnego, wkrótce
również w Krajowej Szkole Koronkarskiej, gdzie uczył do 1931 roku. Po II wojnie światowej,
w 1947 roku Karol Kłosowski został przewodniczącym zakopiańskiego oddziału Związku
Polskich Artystów Plastyków. W pięćdziesięciolecie twórczości artystycznej w 1958 roku został
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 1966 roku został kawalerem Orderu Odrodzenia
Polski, dwa lata później otrzymał odznakę Zasłużonego Działacza Kultury. Uprawiał malarstwo

cena wywoławcza: 8 000 zł •

olejne, pastele, rzeźbił, projektował meble i kilimy, tworzył koronki i wycinanki. Jego prace

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

i dorobek twórczy na stałe prezentowane są w willi „Cicha” w Zakopanem.
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9

Uczeń w Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona. W 1889 r. rozpoczął naukę malarstwa
w petersburskiej akademii, a rok później w Monachium. W 1891 r. na stałe zamieszkał

Stefan Popowski

w Warszawie. Był członkiem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawskiego Towa-

(1870 Warszawa – 1937 tamże)

rzystwa Artystycznego. Prowadził bardzo aktywne życie artystyczne. Działał jako organizator

Rozlewisko,

1927 r.

olej, płótno, 45,5 × 96 cm,
sygn. i dat. l.d.: STEF. POPOWSKI 1927

i juror wystaw; z jego też inicjatywy w 1898 r. rozpoczęła się tradycja organizowania Wystawy
Wiosennej w Salonie Artystycznym w Warszawie. Popowski był bardzo płodnym artystą.
Pracując przeważnie w technice olejnej, w swojej twórczości malował między innymi widoki
miejskie, głównie weneckie, ale też i warszawskie. W jego dorobku artystycznym można
również odnaleźć przedstawienia wnętrz oraz martwych natur. Ale to pejzaż dał artyście

cena wywoławcza: 18 000 zł

największą sławę i uznanie. Malował pełne nastroju krajobrazy, o różnych porach dnia

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

i nocy. Skupiał się głównie na aspektach gry światła.

20
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Kształcił się w wiedeńskiej ASP, a w latach 1880–86 był także w Monachium. Po studiach
wrócił na krótko do Lwowa, skąd w 1888 wyjechał do Paryża. Lata 1888–1896 spędził
w Paryżu, gdzie otworzył pracownię malarską w pobliżu Ogrodu Luxemburskiego. Brał
udział w paryskiej wystawie światowej w 1889, w oficjalnych Salonach (1889–1893,

10

1895, 1896), swoje obrazy wysyłał na międzynarodowe wystawy do Monachium, Berlina,
Lille i Wiednia. Latem wyjeżdżał nad morze do Bretanii, odwiedzał też Belgię, Holandię

11

Mieczysław Reyzner

i Danię. Do kraju wrócił w 1896, przez blisko pół roku przebywał w Gołuchowie, później

MN

(1861 Lwów – 1941 tamże)

zamieszkał na stałe we Lwowie. Aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym Lwowa, pisywał

(XIX w.)

Zmierzch nad Roscoff,

1892 r.

olej, płótno, 46 × 27 cm,
sygn. i dat. l.d.: Reyzner/Roscoff 1892

do tamtejszych czasopism. Brał udział w m. in. wystawach warszawskiego TZSP i lwowskiego
TPSP. Jeździł często na Huculszczyznę, Podole i Podhale, malując liczne pejzaże. Krytycy
podkreślali zarówno różnorodność tematów podejmowanych przez artystę, jak i różnorodność
konwencji stylistycznych jego malarstwa. Był uznanym portrecistą; popularnością cieszyły
się jego idealizowane, „wdzięczne pozy kobiece”, ale malował również, wysoko oceniane,

Przy brzegu,

1892 r.

olej, płótno, 26,5 × 59 cm,
sygn. i dat. p.d.: M.Jesdinski/1892

cena wywoławcza: 7 600 zł

realistyczne portrety i studia starych kobiet. Z upodobaniem malował też kwiaty. Obrazy

cena wywoławcza: 1 800 zł

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

22
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12
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie –

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pieknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego,

1950 Kraków)

a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie.

Zachodzące słońce
olej, tektura, 18,5 × 26 cm
w świetle oprawy, na odwrocie pieczęć:
Ze zbioru dzieł Wojciecha Weissa dom
artysty oraz nr 000821

W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej ASP, w 1913 r. otrzymał nominację
na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję rektora. Od 1899 r. był
członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a 1909 r. jego prezesem. Weiss był
jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, a jego malarstwo odzwierciedla
dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycznych. Po 1905
r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu, przybierając formy szczególnej
transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną

cena wywoławcza: 12 000 zł

kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty, pejzaże oraz

estymacja: 15 000 – 18 000 zł

martwe natury.

24
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14

13

B. Sapierski

B. Sapierski

(I poł. XX w.)

(I poł. XX w.)

Wenecja, Widok na Ponte Rialto

Wenecja, Widok na kościół
Santa Maria della Salute

pastel, papier, 21 × 33,5 cm,

pastel, papier, 21 × 33,5 cm,

sygn. p.d.: B. Sapierski

sygn. p.d.: B. Sapierski

cena wywoławcza: 800 zł

cena wywoławcza: 800 zł

estymacja: 1 500 – 2 500 zł

estymacja: 1 500 – 2 500 zł
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15
Wiktor Korecki

16

(1890 Kamieniec Podolski –

MN

1980 Milanówek)

(I poł. XX w.)

Rozlewisko z kaczeńcami
olej, płótno naklejone na tekturę,
39 × 59 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,

Pejzaż
olej, płótno, 70,5 × 100,5 cm,
sygn. p.d. słaboczytelnie

cena wywoławcza: 6 000 zł •

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

cena wywoławcza: 3 600 zł

estymacja: 8 000 – 12 000 zł

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

estymacja: 4 500 – 5 500 zł
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17
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Ucieczka saniami
olej, płótno, 50 × 70 cm,
sygn. p.d.: Wł. Chmieliński

Malarz związany z Warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. W latach 1926–1931
studiował w tamtejszej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa
Rysunkowa). Wiodącym tematem jego obrazów były weduty, szczególnie zaś widoki stolicy.
W latach 1935–1938 stworzył cykl akwarel przedstawiających obiekty polskiej architektury,
wśród nich wnętrza Zamku Królewskiego w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Po wojnie

cena wywoławcza: 8 000 zł •

chętnie malował także konie na tle pejzażu. W latach 1936–1939 artysta używał także

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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19

18

Wiktor Korecki

Mieczysław Korwin-Piotrowski

(1890 Kamieniec Podolski –
1980 Milanówek)

(1869 Kamieniec Podolski – 1930 Lwów)

Pejzaż zimowy
olej, płótno, 47,5 × 65 cm,
sygn. l.d.: MK.Piotrowski

W latach 1891-93 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowniach F. Cynka i W. Łuszczkiewicza. Naukę kontynuował w prywatnej szkole malarstwa i rysunku
w Monachium. Po studiach osiadł we Lwowie. Związany był również z Kijowem, gdzie
prawdopodobnie zajmował się pracą pedagogiczną. Wystawiał w krakowskim i lwowskim
TPSP, a także w Kijowie i Tarnopolu. W roku 1917 w Kijowie odbył się indywidualny pokaz

Strumień w zimowym pejzażu
olej, płyta, 34 × 48 cm,
sygn u dołu: 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,

cena wywoławcza: 8 500 zł

twórczości artysty. Tematem większości jego prac były pejzaże, choć malował też sceny

cena wywoławcza: 6 500 zł •

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

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

rodzajowe, często związane z życiem na wsi, myśliwskie oraz widoki miast.

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

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

32

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

AUKCJA VA R IA ® (5 0 ) | Ma l a r st w o

33

20
Jan Erazm Kotowski
(1885 Opatkowiczki k. Pińczowa –
1960 Milanówek)

Powrót do dworu
olej, płótno, 65 × 118 cm,
sygn. p.d.: Jan Kotowski

W latach 1902–1911 studiował w ASP w Krakowie u Józefa Unierzyskiego i Leona Wyczółkowskiego. Otrzymał stypendium i w 1908 roku wyjechał na 3 lata do Paryża. Należał do
TZSP oraz grupy „Pro-Arte”. W 1937 roku otrzymał srebrny medal za pracę „Na Wołyniu”.
Malował pejzaże wiejskie, miejskie, sceny rodzajowe, jednak jego ulubionym tematem były

cena wywoławcza: 18 000 zł •

konie. Prace Kotowskiego można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie,

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Poznaniu oraz w Bibliotece Narodowej i w Muzeum Sztuki w Łodzi.
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21

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem

Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Goń bolszewika,

1939 r.

olej, tektura, 39 × 28 cm,
sygn. i dat. p.d.: Jerzy Kossak/1939

22

ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii.

Jerzy Kossak

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

(1886 Kraków – 1955 tamże)

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

Epizod z wojen napoleońskich,
1940 r.
olej, tektura, 30 × 50 cm,
sygn. i dat. p.d.: Jerzy Kossak 1940

cena wywoławcza: 15 000 zł •

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

cena wywoławcza: 24 000 zł •

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

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

estymacja: 30 000 – 40 000 zł
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Malarz i grafik, czołowy przedstawiciel Młodej Polski. W okresie 1875–1886 studiował
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, w Wiedniu, a w latach 1886–1889 w Monachium,

23
Włodzimierz Tetmajer
(1862 Harklowa – 1923 Kraków)

Ruiny zamku Tenczyn w Rudawie
akwarela na podrysowaniu ołówkiem,
karton, 15,6 × 23,2 cm, sygn. l.d.: WT
verso: drzewa nad rzeką (ołówkiem)
Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

a także w Akademii Colarossi w Paryżu. W latach 1889–1895 ponownie studiował w Krakowie pod kierunkiem J. Matejki. W 1890 r. ożenił się z Anną Mikołajczykówną, córką chłopa

24

z Bronowic, co było skandalem towarzyskim w ówczesnym Krakowie. Uroczystości weselne

Karol Kossak

tej pary (20 listopada 1900 w domu Tetmajerów w Bronowicach) zostały uwiecznione

(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

w dramacie Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Artysta był zafascynowany polską wsią.
Z niezrównaną pasją malował obrzędy i epizody z codziennego życia podkrakowskich
chłopów, upatrując w nich jedynych nosicieli tradycyjnych wartości moralnych i pierwiastków
polskości. Malował przedstawienia zalotów, radosnych spotkań i codziennej pracy chłopów.
Jego obrazy emanują atmosferą ciepła, oddają duchowy spokój, pogodne usposobienie
i witalność chłopów. Z niezwykłą zręcznością komponował wielofiguralne sceny, którym
nadawał swoistą dramaturgię. Malował syntetyczną plamą barwną modulowaną miękko
i rozlewnie. Tworzył śmiałe kadry kompozycyjne, zdominowane nasyconą czerwienią i bielą.

Ogród w Tatarowie,

1922

akwarela na podrysowaniu ołówkiem,
papier, 18,8 × 28,8 cm w świetle passe-partout, napis ołówkiem p.d.: TATARÓW
1922, na odwrocie wykonane ołówkiem
szkice koni i szkic postaci

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

cena wywoławcza: 5 500 zł

Jego twórczość i nieugięta postawa życiowa zrewolucjonizowały krakowskie środowisko

cena wywoławcza: 3 000 zł •

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

estymacja: 7 000 – 8 000 zł

artystyczne przełomu wieków.

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

głównie w technice akwareli.
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25
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski –
1980 Milanówek)

Zima
olej, płótno, 60 × 90 cm,
sygn. l.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,

cena wywoławcza: 8 000 zł •

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

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.
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Karol Biske
(1863–1928)

26
Tadeusz Cieślewski
(1870 Warszawa – 1956 tamże)

Na skraju lasu
olej, sklejka, 31 × 62 cm,
sygn. p.d.: T. Cieślewski

Edukację rozpoczął w warszawskiej Szkole Rysunkowej u W. Gersona i J. Kauzika. Później
studiował w Académie Vitti oraz u E. Aman- -Jeana i R. Collina w latach 1895–1896
w Paryżu. Krótko studiował w Akademii w Rzymie. Zamieszkał w Warszawie, gdzie aktywnie
uczestniczył w tamtejszym życiu artystycznym. Nagrodzony w 1898 za serie pocztówek
z widokami Warszawy srebrnym medalem. Był członkiem TZSP od 1906 oraz członkiem
współzałożycielem stowarzyszenia Sztuka i Rzemiosło, należał również do grupy Pro Arte.
Wiele wystawił, przede wszystkim w Warszawie. Gros prac artysty uległo zniszczeniu w czasie

Pejzaż jesienny z wiejskim
kościółkiem, 1925 r.
olej, tektura, 42,8 × 52,5 cm,
sygn. i dat. p. d.: K.BISKE 1925,
na odwrocie dwie naklejki wystawowe
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
z Poznania z opisem pracy.

Rysunku zaczął uczyć się już w latach gimnazjalnych u Adriana Głębockiego, a następnie
u Wojciecha Gersona i Antoniego Kamińskiego. Studiował w klasie pejzażowej ASP w Petersburgu. Był członkiem zarządu warszawskiego Towarzystwa Artystycznego, prowadził
własną szkołę rysunku. Uhonorowany odznaczeniem za ochronę polskich pamiątek w Mińsku

cena wywoławcza: 3 600 zł •

powstania warszawskiego. W twórczości artysty, posługującego się głównie techniką akwareli,

cena wywoławcza: 2 500 zł

w latach 1914–18. Najchętniej tworzył pejzaże. Wystawiał m.in. w TZSP w Warszawie,

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

przeważają motywy miejskie, pejzażowe i martwe natury, rzadziej sceny rodzajowe i portrety.

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Salonie Krywulta w Warszawie oraz w TPSP w Poznaniu.
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28

Juliusz Holzmüller

Stefan Kątski (właść. Kontski)

(1876 Bolechów – 1932 Lwów)

(1898 Sanok – 1978 Pointe-Claire)

Pejzaż,

Pejzaż wiejski

1941 r.

olej, płótno, 35 × 39 cm,
sygn. i dat. p.d.: St. Kątski 1941

Kapitan Wojska Polskiego i artysta malarz. W latach 1921–1924 studiował w Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Studia kontynuował we Florencji w latach 1924–1927, a także i w Paryżu w okresie 1927–1930. Służył w I Korpusie w Wielkiej Brytanii. W latach 1950–1954

akwarela, gwasz, papier,
18 × 26,2 cm w świetle passe-partout,
sygn. p.d.: Juliusz Holzmüller

W latach 1897–1901 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni
E. Cynka, J. Mehoffera i T. Axentowicza oraz, w latach 1903–1904, w Monachium. W roku
1906 zamieszkał we Lwowie. Najczęściej posługiwał się techniką akwareli oraz sepią
i tuszem. Malował pejzaże i widoki miast, lecz do historii przeszedł jako malarz koni. Były to

cena wywoławcza: 3 000 zł •

brał udział w pracach nad polichromią kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Montrealu.

cena wywoławcza: 2 000 zł

sceny batalistyczne, stadniny i konie na tle przyrody. Prace artysty znajdują się w muzeach

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

W latach 1957–1963 pracował w zakładach lotniczych jako ilustrator techniczny.

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

w Krakowie, Łańcucie i we Lwowie.
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30
Henryk Grunwald
(1904–1958)

Zakole Wisły
olej, płótno, 27 × 47 cm,
sygn p.d.: GRUNWALD

W latach 1924–1929 studiował w warszawskiej SSP pod kierunkiem M. Kotarbińskiego,
K. Tichego i K. Stryjeńskiego. Pracował jako asystent w latach 1927–1930 i 1933–1935
w macierzystej uczelni, a w latach 1929–1930 przebywał w Paryżu. Od 1935 był związany

31

jako rysownik ze "Szpilkami“, kontynuując tę współpracę również po wojnie. Zajmował

Karol Kossak

Wnuk Juliusza, bratanek Wojciecha oraz brat stryjeczny Jerzego Kossaka. Ukończył szkołę

się malarstwem, rysunkiem, grafiką oraz medalierstwem i rzemiosłem artystycznym. Od

(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

średnią we Lwowie. Tam też pobierał lekcje rysunku i malarstwa u Zygmunta Rozwadowskiego

1935 był znany głównie jako oryginalny twórca form zdobniczych w metalu. Wykonał
wiele prac w tej dziedzinie dla budynków użyteczności publicznej, m.in. siedziby MSZ
w Pałacu Brühlowskim (1936–1937), Urzędu Rady Ministrów (1949–50), Belwederu
(1955), Filharmonii Narodowej (1957), ambasad polskich w Berlinie i Pekinie (1957–59)
i in. Za swe prace był wielokrotnie nagradzany, np. w 1947 Złotym Krzyżem Zasługi za

Wawel,

1923 r.

akwarela, karton, 15 × 23,5 cm,
sygn. i dat. p.d.: K.Kossak 1923

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

cena wywoławcza: 2 000 zł •

projekt dekoracji Grobu Nieznanego Żołnierza. Pod koniec życia wrócił do malarstwa,

cena wywoławcza: 2 600 zł •

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

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

tworząc głównie pejzaże.

estymacja: 3 505 000 – 4 500 zł

głównie w technice akwareli.
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32
Irena Nowakowska-Acedańska

33

(1906 Lwów – 1983 Gliwice)

Zygmunt Balk

Kościół św. Mikołaja,
Uniwersytet Jana Kazimierza we
Lwowie, 1945 r.
akwarela, gwasz, papier, 22,5 × 29 cm,
sygn. p.d.: I. Nowakowska-Acedańska,
opis. i dat. l.d.: Lwów/w 1945/Kościół
św. Mikołaja/Uniw. Jana Kazimierza

(1873–1941)

Cmentarz warszawski
Absolwentka Wydziału Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego Państwowej Szkoły
Technicznej we Lwowie, uczennica Sichulskiego i Tyrowicza. Uprawiała malarstwo sztalu –
gowe oraz dekoracyjne grafikę warsztatową i użytkową, a także projektowała witraże. W jej
twórczości malarskiej i graficznej dominują motywy architektoniczne z rodzinnego Lwowa,

olej, tektura, 20 × 30 cm, sygn. p.d.:
Warszawa / Z.Balk, na odwrocie naklejka
wystawowa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pieknych we Lwowie z 1917

Naukę rozpoczął we Lwowie, w pracowni J. Dülla oraz w tamtejszej Szkole Przemysłowej.
Przebywał na stażu w wiedeńskim atelier H. Burghardta – dekoratora Opery Wiedeńskiej
oraz w Berlinie, Lipsku, Monachium i Dreźnie. W 1895 r. wrócił do rodzinnego Lwowa
i rozpoczął pracę w Teatrze Skarbkowskim. Robił scenografię do wielu sztuk, m.in.: „Barbara
Radziwiłłówna”, „Cyrano de Bergerac”, „otello”, „Lilia Weneda”, „Balladyna”, „Bolesław
Śmiały”. Współpracował także z Teatrem Żydowskim we Lwowie i Stanisławowie. W 1913 r.
na międzynarodowej wystawie w Rzymie nagrodzono złotym medalem jego szkice do oper

cena wywoławcza: 1 500 zł •

Krakowa, Krzemieńca oraz Gliwic, gdzie zamieszkała po wojnie. Obecnie jej prace znajdują

cena wywoławcza: 3 000 zł

Wagnera. Obok działalności dekoratorskiej Balk zajmował się także malarstwem sztalugowym

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

się w wielu muzeach w kraju i za granicą.

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

i ściennym.
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34
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Ulica Nowomiejska z widokiem
na rynek starego miasta
w Warszawie
olej, płótno, 25 × 35 cm,
sygn. p.d.: W Chmieliński

Malarz związany z Warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. W latach 1926–1931
studiował w tamtejszej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa
Rysunkowa). Wiodącym tematem jego obrazów były weduty, szczególnie zaś widoki stolicy.
W latach 1935–1938 stworzył cykl akwarel przedstawiających obiekty polskiej architektury,
wśród nich wnętrza Zamku Królewskiego w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Po wojnie

cena wywoławcza: 6 000 zł •

chętnie malował także konie na tle pejzażu. W latach 1936–1939 artysta używał także

estymacja: 8 000 – 12 000 zł

pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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36

Franz Joseph Wagner

Ernst Murowana-Lorenz

(1886–1972)

(1872 Murowana Goślina – 1950 Berlin)

Pejzaż karkonoski
olej, płótno, 58 × 83 cm,
sygn. l.d.: Fr.J. Wagner

Niemiecki malarz pejzażysta oraz grafik. Po ukończeniu studiów otworzył we Wrocławiu
własną pracownię. Inspiracją dla jego pejzaży stanowił głównie krajobraz Sudetów Wschodnich, skąd pochodził. Wiele motywów czerpał z najbliższego otoczenia, malując widoki
z okolic Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka-Zdroju i Bolesławowa. Ponadto malował realistyczne
portrety mieszkańców okolicznych wsi. Obrazy i grafiki Wagnera zdobiły kłodzkie czasopisma

Wiosna
olej, płótno, 70 × 100 cm,
sygn. l.d.: Lorenz-Murowana

Studiował u Viktora Paula Mohna w Königliche Kunsthochschule w Berlinie. Po ukończeniu studiów zamieszkał w tym mieście i pracował jako niezależny malarz, a także jako
konserwator zabytków. Był członkiem Reichsverband bildender Künstler Deutschlands,
a później Reichskammer der bildenden Künste w Berlinie. Większość jego prac stanowiły
obrazy olejne. Malował nokturny miejskie, pejzaże, także mariny, wnętrza i martwe natury.

cena wywoławcza: 4 200 zł •

regionalne, głównie dwumiesięcznik „Die Grafschaft Glatz”. Po II wojnie światowej Wagner

cena wywoławcza: 3 000 zł

Motywy do obrazów znajdował na Pomorzu, w Marchii Brandenburskiej i nad Bałtykiem,

estymacja: 5 500 – 6 500 zł

osiadł w Kreiensen, w Górach Harzu. Był członkiem Kłodzkiej Grupy Artystycznej.

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

ale także w Berlinie i Poczdamie.
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38

37

Antoni Teslar

Błażej Iwanowski

(1898 Krzeszowice – 1972)

(1889 Jabłonna – 1966 Warszawa)

Żółte róże w wazonie
olej, tektura, 49 × 34 cm,
sygn. l.d.: Błażej Iwanowski

W 1906 rozpoczął naukę rysunku u Feliksa Rolińskiego, W. Dymitrowicza i B. Kowalewskiego.
W latach 1907–1910 kontynuował studia u Jana Kauzika i Mieczysława Kotarbińskiego
w Warszawskiej Szkole Rysunkowej. U S. Lentza uczył się rysunku w Szkole Sztuk Plastycznych w Warszawie w latach 1910–1912. Był członkiem grup: „Zachęta”, „Zespół”,
„Niezależni” oraz Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego. Uprawiał głównie malarstwo

Martwa natura z cyklamenami,
1940 r.
olej, płyta, 39 × 34 cm,
sygn. i dat. p.d.: a.Teslar/1940

Studia rozpoczął w SSP w Warszawie w 1917 roku, lecz przerwał naukę i związał się
z Legionami Polskimi. W 1921 roku powrócił na studia malarskie, tym razem w krakowskiej
ASP u W. Weissa i S. Kamockiego. W latach 1926–1929 przebywał w Paryżu, gdzie
kontynuował naukę w Conservatorie national des arts et metiers. Uprawiał malarstwo

cena wywoławcza: 2 000 zł •

sztalugowe. Swoje prace wystawiał począwszy od 1921 roku w warszawskim Towarzystwie

cena wywoławcza: 1 600 zł •

sztalugowe – krajobrazowe, portret i martwą naturę oraz emalierstwo (brązowy medal

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Zachęty Sztuk Pięknych.

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

w 1928 i srebrny w 1929 na międzynarodowych wystawach biżuterii artystycznej w Paryżu).
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40
Bronisław
Jamontt
(1886 Dokudowo
-1957 Toruń)

Para szkiców:
Drzewa
i Kościół.
ołówek, papier,
2 × 14 × 12,5 cm
cena wywoławcza:
1 600 zł •
estymacja:
2 000 – 3 000 zł

41
Bronisław Jamontt
(1886 Dokudowo – 1957 Toruń)

Para szkiców: łodzie
i natura.
ołówek, papier, 2 × 12 × 14 cm,
niesygnowany, na odwrocie nakleja
z informacją o autentyczności
cena wywoławcza: 1 600 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
Malarz i pedagog, pierwsze nauki w zakresie wykształcenia artystycznego pobierał w wileńskiej szkole rysunkowej G. F. Rybakowa
oraz I.P. Trutniewa. Następnie wyjechał na studia prawnicze
do Petersburga, gdzie miał okazję zapoznać się z pejzażowym
malarstwem Barbizończyków oraz Holendrów. W 1909 r.

39

przebywał w okolicach Krakowa i Zakopanego, tam zetknął się
z dorobkiem J. Stanisławskiego, którego twórczość znalazła silne

Józef Mehoffer

odbicie w późniejszych pejzażach Jamontta. Po powrocie do Wilna

(1869 Ropczyce – 1946 Wadowice)

Czarcik z Jankówki
ołówek, papier, 12,5 × 20 cm
w świetle passe-partout opisany u dołu:
Czarcik z Jankówki

trudnił się jako nauczyciel rysunku i malarstwa. Pełną edukację
W latach 1887–94 uczył się malarstwa w krakowskiej SSP u J. Matejki i W. Łuszczkiewicza,

artystyczną zdobył uzyskując dyplom artysty malarza w 1934 r. na

a następnie w paryskich Ecolé des Beaux-Arts i Académie Colarossi. W 1895 r. zdobył

Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie,

I nagrodę na międzynarodowym konkursie na witraże do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii,

gdzie studiował z przerwami od 1928 roku. Jamontt prowadził

których realizacja trwała do 1934 r. Po konkursie otrzymał inne zamówienia, m.in. z katedry

działalność wystawienniczą w latach 1915–1955, a jego dorobek

na Wawelu, z Włocławka, Przemyśla. Był najwybitniejszym i konsekwentnym reprezentantem

na tym polu wyniósł 75 wystaw w kraju i za granicą. Artysta

sztuki secesyjnej, tworzył dekoracyjne portrety wielu osobistości, wizerunki żony i własne

najchętniej posługiwał się gwaszem i temperą, po olej i pastel

cena wywoławcza: 8 500 zł

oraz kompozycje rodzajowe, które w latach 1895–1917 uzyskały wymowę kompozycji

sięgając sporadycznie. Interesował go pejzaż, zwłaszcza widoki

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

symbolicznych.

miejskie, na których uwieczniał zabudowę Wilna i Torunia.
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43

42

T. Michrowski

Samuel Tepler

W 1937 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie na Wydziale

(1918 Hrubieszów – 1998 Tel Awiw)

Sztuk Pięknych u prof. Ludomira Sleńdzińskiego. W czasie wojny Tepler został deportowany

Pejzaż miejski z Jaffy
gwasz, papier, 31 × 48 cm w świetle
passe-partout, sygn. l.d.: Tepler

do Uzbekistanu. Po wojnie zamieszkał w Mediolanie, gdzie podjął studia na Accademia
di belle arti di Brera u Aldo Salvadoriego. W tym czasie kilkukrotnie jeździł do Paryża. Po
zakończeniu edukacji w 1949 roku wyjechał do Izraela i zamieszkał w Tel Awiwie. Brał
aktywny udział w tamtejszym życiu artystycznym (był członkiem był członkiem Izraelskiego
Stowarzyszenia Malarzy i Rzeźbiarzy), ale także podróżował i wystawiał za granicą (m.in.

(I poł. XX w.)

Rodos
olej, płótno naklejone na tekturę,
33 × 43 cm, sygn. p.d.: T.Michrowski/
Rodos

cena wywoławcza: 1 500 zł •

w Galerii Lambert w Paryżu). Artysta był wielokrotnie nagradzany (m.in. złotym medalem

cena wywoławcza: 1 800 zł

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

UNESCO w 1975 roku).

estymacja: 2 500 – 3 000 zł
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44
Samuel Obodowski
(1892 Berszad na Ukrainie – 1963 Tel
Awiw)

Cesarea,

1923 r.

olej, płótno, 55 × 60 cm, sygn. i dat. l.d.:
S. OBODOWSKI/CAESAREA 1923

Samuel Obodowski rozwijał swoją karierę artystyczną w latach 1910–1920 r, gdy wyemigrował do Francji. Zetknął się tam z silnym rozwojem nowych prądów artystycznych:
postimpresjonizmu, ekspresjonizmu i kubizmu. Echa tych przemian są widoczne w stylistyce

cena wywoławcza: 14 000 zł •

prac Obodowskiego. Charakterystyczne dla malarza mariny i pejzaże są malowane impastowo

estymacja: 18 000 – 25 000 zł

i świetliście, natomiast w wedutach – budynkach widzimy wpływy kubizmu.
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46

Nathan Gutman

Jan Zach

(1898–1987)

(1914–1986)

Widok na miasto,

Kobieta w zieleni

olej, płótno, 60 × 72,5 cm,
sygn. p.d.: N. Gutman

Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w latach 1929-33. Później
wyjechał na krótko do Rosji, gdzie wystawiał swe prace w Muzeum Rewolucji w Mińsku. Po

olej, płótno, 53 × 41 cm
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 5 000 zł •

wojnie powrócił do Warszawy, żeby wkrótce potem emigrować do Paryża. Największy zbiór

cena wywoławcza: 8 000 zł •

estymacja: 7 000 – 8 000 zł

prac artysty znajduje się w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

estymacja: 10 000 – 12 000 zł
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Czołowy reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego okresu Młodej Polski. W latach
1869–71 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej w pracowni
A. Strähubera i G. Raaba. Odbył podróże artystyczne po Europie, a w 1885 r. wybrał
się w podróż dookoła świata, odwiedzając miejsca takie jak: Marsylia, Cejlon, Singapur,

47

Hong- -Kong, Jokohama, San Francisco. Zaproszony w następnym roku przez cesarza

Bolesław Nawrocki

Uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej u W. Gersona, a następnie od 1895 studiował

(1877 Łódź – 1946 Pabianice)

w Monachium, w prywatnej pracowni S. Grocholskiego i w tamtejszej Akademii. W 1897

Portret damy ze sznurem pereł,
1945 r.
olej, płótno, 62 × 50 cm, opisany,
sygn. i dat. śr.p.: Bolesław Nawrocki/
Warszawa/1945.

48

przez kilka miesięcy w Szkole Sztuk Pięknych u L. Wyczółkowskiego w Krakowie oraz

Julian Fałat

w Paryżu - od końca roku 1897 w akademiach: Julian, Vitti, Colarossi. Przez pewien

(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

czas mieszkał w Rzymie. W latach 1912 - 1917 przebywał w Moskwie, na Krymie i na
Kaukazie. W 1918 powrócił do kraju, mieszkał w Warszawie. Poznaniu i Pabianicach.
Podczas okupacji przebywał w Warszawie. Po wojnie powrócił do Pabianic. Pierwsze prace
Bolesława Nawrockiego to nokturnowe pejzaże z Paryża, Rzymu i Warszawy oraz symboliczne
kompozycje malarskie i poetyckie. Uznanie publiczności, zwłaszcza francuskiej i włoskiej,

Siedząca kobieta (żona artysty)
kredka, papier, 29,5 × 18 cm
w świetle passe-partout, sygn. l.d.: J Fałat

Wilhelma II, poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do Berlina, spędził
tam 10 lat malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 r. objął stanowisko
dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania.
Od 1905 r. pełnił funkcję rektora uczelni. W latach 1919–21 mieszkał w Toruniu, gdzie
założył Konfraternię Artystów. Swoje prace pokazywał regularnie od 1874 r. w krakowskim
TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał
w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły
się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago,
wielokrotnie w Berlinie, Monachium, Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi
medalami na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz Wstęgą

cena wywoławcza: 5 500 zł

przyniosły mu portrety. Duża część dorobku artysty uległa zniszczeniu podczas rewolucji

cena wywoławcza: 12 000 zł

Komandorii Orderu Polonia Restituta. Malował pejzaże z Litwy, Polesia, podgórza Beskidu

estymacja: 7 000 – 8 000 zł

w Rosji w latach 1917 - 1918 i podczas wojny światowej.

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Śląskiego, widoki starego Krakowa.
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49
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

51

Głowa starego mężczyzny
z brodą (ojca artysty), ok. 1910 r.

Kasper Pochwalski

ołówek, papier, 28 × 18,5 cm,

(1899 Kraków – 1971 tamże)

28 × 18,5 cm, napis autorski u dołu

Akt siedzący,

z prawej: rysował Stanisław Kamocki.
cena wywoławcza: 600 zł

1953 r.

ołówek, papier, 28 × 36,5 cm

estymacja: 800 – 1 000 zł

w świetle passe-partout, na odwrocie

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i
J. Stanisławskiego. Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. Od

pieczęć autorska: kasper Pochwalski
oraz dopisek ołówkiem: 1953

1920 roku objął katedrę pejzażu na ASP w Krakowie. Należał m.in. do

cena wywoławcza: 500 zł •

wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” czy Towarzystwa Polska Sztuka Stoso-

estymacja: 800 – 1 000 zł

wana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Kamocki był
jednym z najbardziej utalentowanych uczniów Jana Stanisławskiego. Od
mistrza przejął niezwykłą umiejętność obserwacji i emocjonalny stosunek
do krajobrazu polskiej wsi. Najczęściej malował Podhale i okolice Krakowa.
Zauroczony pięknem gór, pozostał im wierny do końca swojego życia.

52
Kasper Pochwalski
(1899 Kraków – 1971 tamże)

Akt kleczący/Akt kobiecy,

1953 r.

ołówek, papier, 34 × 29 cm, praca
dwustronna, na odwrocie pieczęć autorska: Kasper Pochwalski oraz dopisek

50

ołówkiem: 1953

Stanisław Kamocki

cena wywoławcza: 750 zł •

(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

estymacja: 1 000 – 1 500 zł

Studia głowy konia w uprzęży,
ok. 1900 r.

W latach 1917–1922 kształcił się w krakowskiej ASP

ołówek, papier, 18,7 × 15,5 cm
w świetle oprawy, na odwrocie szkice
biegnącego psa. U góry z prawej napis
zakreślony 0 [1900?]
Lit.: A. Konopacki, St. Krzysztofowicz-Kozakowska, Stanisław Kamocki.
1875–1944. Katalog wystawy podróżnej,
z cyklu: "Spotkania ze sztuką", Łaziska
Dolne 2009, kat. poz. 153

66

Bratanek portrecisty Kazimierza Pochwalskiego.
u J. Mehoffera, który uważał go za swego najzdolniejszego ucznia. Równocześnie studiował historię sztuki
na UJ. Po uzyskaniu stypendium rządu francuskiego,
przez rok kształcił się u Maurice'a Denisa w Académie
Ranson w Paryżu. Wystawiał w TPSP w Krakowie,
Lwowie i Poznaniu, w Zachęcie i IPS-ie w Warszawie.
Ponadto brał udział w wystawach ugrupowań "Sztuka"
(od 1924), "Jednoróg" i "Zwornik". W 1925 roku
odbyła się jego indywidualna wystawa w krakowskim
TPSP, a w 1927 także w Grudziądzu i Bydgoszczy.

cena wywoławcza: 600 zł

Malował pejzaże, widoki architektoniczne, portrety,

estymacja: 800 – 1 000 zł

martwe natury, rzadziej sceny rodzajowe.
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54

Zdzisław Cyankiewicz

Malarz i rysownik. Studia odbył w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Józefa

(1912 Białystok – 1981 Paryż)

Mehoffera i Władysława Jarockiego, od 1935 wykładał rysunek w macierzystej uczelni.

Hieronim Malina

W 1937 pojechał do Paryża, gdzie działał w paryskim Oddziale krakowskiej ASP u Wacława

(1891–1948)

Kobieta z dzieckiem
olej, płótno, 46 × 38 cm,
sygn. l.d.: cyankiewicz

Zawadowskiego. Wówczas też nawiązał kontakty z Ecole de Paris. Podejmował tematykę
nawiązującą do polskiego folkloru i rodzimego pejzażu, operując żywiołowym kolorem i lekko
geometryzującą formą. Podczas II wojny walczył w szeregach francuskiej armii, powstał
wówczas cykl wizerunków współtowarzyszy z obozu jenieckiego, w którym przebywał. Po

Półakt
olej, płótno, 90 × 75 cm

Malarz, związany z poznańskim środowiskiem artystycznym. Kształcił się w Poznaniu
i Berlinie. Studia kontynuował w akademii monachijskiej (1917-1924), w Paryżu w Académie
Colarossi (1925-1929) oraz w Rzymie. Odbył podróże artystyczne do Włoch, Holandii,
Szwajcarii i Niemiec. Lata okupacji spędził w Poznaniu. Po wojnie pracował w Państwowym
Instytucie Sztuk Plastycznych i liceum plastycznym. Był członkiem poznańskich stowarzyszeń

cena wywoławcza: 10 000 zł •

wojnie mieszkał w Paryżu i poświecił się głównie rzeźbie i ceramice, uprawiał też malarstwo

cena wywoławcza: 6 000 zł

artystycznych, należał do Union des Artists Polonais en France. Tematyka jego prac to

estymacja: 14 000 – 18 000 zł

ścienne. Pod koniec życia tworzył obrazy kinetyczne grawerowane w stali.

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

portrety, akty, pejzaże, sceny religijne.
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W rodzinnym Skoczowie był jednym z uczniów Gustawa Morcinka. Po zdaniu matury

56

55
Mieczysław Kościelniak
(1912 Kalisz – 1993 Słupsk)

W kawiarni,

rozpoczął studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wiosną 1939 roku

1978 r.

olej, płótno naklejone na płytę,
58 × 46 cm, sygn. i dat. l.d.: 1978/M
Kościelniak

do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W obozie narysował około 300 prac
przedstawiających codzienne życie więźniów, obecnie eksponowanych w Państwowym
Muzeum Auschwitz-Birkenau. W 1979 r. przeprowadza się do Ustki a później do Słupska.
To bardzo płodny czas w jego karierze. Był członkiem Stowarzyszenia Kultury Europejskiej

zostać. Po zajęciu Paryża przez Wehrmacht schronił się w Aix-en-Provence, gdzie z Paryża

Ludwik Klimek

przeniosła się filia Akademii Krakowskiej prowadzona już wówczas przez prof. Wacława

(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Zawadowskiego. Dotychczas, stojący na jej czele prof. Józef Pankiewicz, czuł się już bardzo źle

Róże na ciemnym tle,
Był malarzem, grafikiem i rysownikiem. W 1941 roku został aresztowany po czym zesłany

uzyskał stypendium i wyjechał do Paryża, gdzie na wieść o wybuchu wojny postanowił

1964 r.

olej, płótno, 73,5 × 54 cm,
sygn. i dat. l. d.: Klimek 64,
na odwrocie na blejtramie napis: No 6
Klimek Mentor (A.M.) Roses (...).

i niebawem 4 lipca 1940 roku zmarł w marsylskim szpitalu. Po 1947 r. Klimek przeniósł się
nad Zatokę Lwią i mieszkał w Menton. Podczas 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 w renomowanych galeriach na całym świecie.

cena wywoławcza: 3 400 zł •

(SEC). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi oraz

cena wywoławcza: 3 800 zł •

Już po śmierci artysty, paryski Luwr zakupił do swoich zbiorów światowego dziedzictwa

estymacja: 4 500 – 5 500 zł

Medalem w Służbie Polskiej Oświaty.

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

sporą kolekcję jego dzieł.
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W rodzinnym Skoczowie był jednym z uczniów Gustawa Morcinka. Po zdaniu matury
rozpoczął studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wiosną 1939 roku
uzyskał stypendium i wyjechał do Paryża, gdzie na wieść o wybuchu wojny postanowił

57

58

Ludwik Klimek

Ludwik Klimek

(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Marthe

Irene

akwarela, gwasz, papier, 59,5 × 47 cm

zostać. Po zajęciu Paryża przez Wehrmacht schronił się w Aix-en-Provence, gdzie z Paryża
przeniosła się filia Akademii Krakowskiej prowadzona już wówczas przez prof. Wacława
Zawadowskiego. Dotychczas, stojący na jej czele prof. Józef Pankiewicz, czuł się już bardzo źle
i niebawem 4 lipca 1940 roku zmarł w marsylskim szpitalu. Po 1947 r. Klimek przeniósł się
nad Zatokę Lwią i mieszkał w Menton. Podczas 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

w świetle passe-partout, p.d.: pieczęć

pastel, papier, 63 × 48 cm w świetle

z ATELIER KLIMEK 1998

passe-partout, sygn. śr.d.: KLIMEK

cena wywoławcza: 3 800 zł •

cena wywoławcza: 3 800 zł •

Już po śmierci artysty, paryski Luwr zakupił do swoich zbiorów światowego dziedzictwa

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

sporą kolekcję jego dzieł.
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dzieła zostały nagrodzone srebrnym medalem w latach 1951 oraz 1953. Namalował około
3000 obrazów. Wiele z nich było wystawianych w renomowanych galeriach na całym świecie.
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59

60

Grzegorz Moryciński

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

MN

(1936 Augustów – 2015 Warszawa)

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

(I poł. XX w.)

Z cyklu tematy wschodnie
pastel, papier, 100 × 70 cm,
sygn. p.d.: G. MORYCIŃSKI

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

Kobieta w kimonie
olej, płótno, 66 × 54 cm,
sygn. l.d.: MATEŃKO

cena wywoławcza: 6 500 zł •

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

cena wywoławcza: 1 500 zł

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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Gizela Klimaszewska
(1903–1997)

Bukiet astrów
olej, płótno, 64 × 53 cm,
sygn. p.d.: Gizela Klimaszewska
cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
Studiowała w latach 1924–30 u T. Pruszkowskiego w warszawskiej ASP. Dyplom
uzyskała po wojnie w 1949 r. Na przełomie
lat 20. i 30. wystawiała z ugrupowaniem
„Kolor”, do którego należały uczennice Pruszkowskiego. Artystka wraz z M. Litauerówną,
i E. Hirszberżanką prezentowała swoje
prace, z reguły pejzaże, m.in.: w Instytucie
Propagandy Sztuki w Warszawie i Łodzi,
krakowskim Pałacu Sztuki. W 1935 r.
ukazał się pierwszy numer dwutygodnika
„Plastyka” (organ Bloku Zawodowych
Artystów Plastyków), którego była współzałożycielką. Po wojnie brała aktywny udział
w życiu artystycznym często wystawiając
i otrzymując wyróżnienia. Jej prace znajdują
się w zbiorach prywatnych wielu krajów
oraz w polskich muzeach m.in.: Muzeum
Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym.

62
Władysław Araszkiewicz
(1889–1937)

Pejzaż,

1924 r.

olej, tektura, 14 × 18 cm, sygn. i dat.:
p.d.: Wł. Araszkiewicz 1924 r.
cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 800 – 1 200 zł
Malarz, związany ze środowiskiem artystycznym Zagłębia, uczeń krakowskiej ASP
w pracowni L. Wyczółkowskiego. Studia
kontynuował w SSP w Warszawie, w 1935
przebywał w Paryżu. Był współzałożycielem
i wiceprezesem Zrzeszenia Artystów Plasty-

76

63
Basile Poustochkine
(1893 Moskwa – 1973 Neuilly sur Seine)

Pejzaż
olej, papier naklejony na płótno,
23,5 × 32 cm,
sygn. p.d.: B. POUSTOCHKINE

Malarz, grafik, rysownik, projektant tkanin. Studiował w Instytucie Sztuki i Przemysłu im.
Strogonowa w Moskwie, a później w Szkole Sztuk Pięknych. Po raz pierwszy pokazał swe
obrazy na wystawie w Kijowie w roku 1918. W czasie rewolucji walczył z bolszewikami
w szeregach „białych”, także na terenie Polski. W 1921 roku wyjechał do Francji z polskim
paszportem. Trafił do Paryża, gdzie podejmował się rozmaitych prac, ale zawsze dużo malował
i wykonywał liczne prace graficzne. W 1924 roku zadebiutował na Salonie w Grand Palais,
zwracając na siebie uwagę krytyki. W latach 1925–26 był członkiem Związku Artystów
Rosyjskich we Francji, należał też do innych ugrupowań twórczych. Zajmował się wieloma
rodzajami sztuki użytkowej, m.in. projektował wzory tkanin, afisze, reklamy. Malował jednak
przede wszystkim pejzaże i martwe natury. Jego twórczość z jednej strony wykazuje silne

ków Zagłębia Blok w Sosnowcu. Malował

cena wywoławcza: 2 200 zł •

związki z francuskim malarstwem postimpresjonistycznym i wpływami Cezanne’a, z drugiej

pejzaże i portrety.

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

czytelne są inspiracje nastrojową twórczością artystów rosyjskich.
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Czesław Rzepiński

Był słuchaczem Wolnej Szkoły Malarskiej w Krakowie oraz w latach 1926–29 studentem

Włodzimierz Zakrzewski

(1905 Strusowa k. Trembowli –

krakowskiej ASP w pracowniach Władysława Jarockiego, Wojciecha Weissa i Felicjana

(1916 Petersburg – 1992 Warszawa)

1995 Kraków)

Kowarskiego. Studia kontynuował w Paryżu pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Należał

Autoportret
olej, płótno, 56 × 43 cm,
sygn. p.d.: Rzepiński

do grupy „Zwornik”. Po wojnie został profesorem krakowskiej ASP, czterokrotnie był też jej
rektorem. Wystawiał w Paryżu na Salonie Jesiennym, miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Związany był z nurtem polskiego koloryzmu. Rzepiński tworzył
kompozycje budowane mistrzowskim łączeniem zimnych barw z ciepłymi, uzyskując przy
tym niezwykłe, zamaszyste efekty. Poza malarstwem sztalugowym, któremu głównie poświecił

Kutry w Łebie,

1960 r.

olej, tektura, 46 × 60 cm,
sygn. i dat. śr.d.: W.Zakrzewski 1960/
Kutry w Łebie

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 1950–52 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: 7 500 zł •

swoją twórczość, zajmował się również rysunkiem, grafiką oraz malarstwem ściennym.

cena wywoławcza: 6 000 zł •

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

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Malował pejzaże, martwe natury i portrety.

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

sploty.
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Czesław Zawadziński

olej, płótno, 61 × 38 cm,
sygn. p.d.: Zawadziński

Był słuchaczem Wolnej Szkoły Malarskiej w Krakowie oraz w latach 1926–29 studentem

(1905 Strusowa k. Trembowli –

krakowskiej ASP w pracowniach Władysława Jarockiego, Wojciecha Weissa i Felicjana

1995 Kraków)

(1878–1936)

Kwiaty w wazonie

Czesław Rzepiński

Studiował na krakowskiej ASP w latach 1902–05 w pracowniach Floriana Cynka i Teodora
Axentowicza. W 1908 roku wyjechał do Paryża, gdzie związał się ze środowiskiem artystów
tzw. École de Paris. Wystawiał na paryskich Salonach Niezależnych i Jesiennym. Równolegle
utrzymywał także związki z krajem: był członkiem warszawskiej Zachęty, gdzie w 1922 roku

Martwa natura
olej, płótno, 73 × 50 cm,
sygn. l.g.: Rzepiński

Kowarskiego. Studia kontynuował w Paryżu pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Należał
do grupy „Zwornik”. Po wojnie został profesorem krakowskiej ASP, czterokrotnie był też jej
rektorem. Wystawiał w Paryżu na Salonie Jesiennym, miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Związany był z nurtem polskiego koloryzmu. Rzepiński tworzył
kompozycje budowane mistrzowskim łączeniem zimnych barw z ciepłymi, uzyskując przy
tym niezwykłe, zamaszyste efekty. Poza malarstwem sztalugowym, któremu głównie poświecił

cena wywoławcza: 2 000 zł

miał indywidualną wystawę. Malował przede wszystkim pejzaże, kobiece portrety i martwe

cena wywoławcza: 9 000 zł •

swoją twórczość, zajmował się również rysunkiem, grafiką oraz malarstwem ściennym.

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

natury, zwłaszcza kwiatowe.

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Malował pejzaże, martwe natury i portrety.
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Henryk Lewensztadt

Szczepan Skorupka

(1893–1962)

(1903–1997)

Martwa natura,

1983 r.

olej, płótno, 61 × 50 cm,
sygn. i dat. p.d.: Sz. Skorupka 1983

Studiował w SSP w Warszawie (1920-30). Współzałożyciel powstałego w roku 1946 towarzystwa Niezależni, a także współzałożyciel i sekretarz komitetu grupy Zachęta (1956-69).
Wiele podróżował, zarówno przed wojną (Urugwaj, Brazylia, Szwecja), jak i po wojnie
(Francja, USA, ZSRR, Holandia). Miał liczne wystawy indywidualne w kraju i za granicą
(USA, Londyn, RFN). Brał także udział w wystawach zbiorowych m.in.: Salonach TZSP

Uliczka,

1948 r.

pastel, papier, 51,5 × 37 cm (w świetle
passe-partout), sygn. i dat. l.d.: Lewensztadt (w języku hebrajskim) 48

Początkowo studiował w warszawskiej SSP, potem wyjechał do Monachium. Po studiach
wrócił do Lublina, gdzie zdobył duże uznanie jako twórca wspaniałych pejzaży. Najchętniej
jednak malował w Kazimierzu. Tam powstały najpiękniejsze jego dzieła – kazimierskie
krajobrazy. W 1930 roku postanowił odbyć długa podróż artystyczną, której celem był Paryż
i tamtejsze malarstwo. Po drodze zwiedził Wenecję, Genuę, Mediolan. Z Paryża przeniósł
się do Nicei, gdzie spędził ostatni rok swego zagranicznego pobytu. W 1933 roku wrócił
do Polski i zamieszkał w Zakopanem. Cały tragiczny okres wojny Lewensztadt spędził wraz

cena wywoławcza: 1 800 zł •

w Warszawie (1933-39), TPSP w Krakowie (1937). Jego prace znajdują się z zbiorach

cena wywoławcza: 1 500 zł •

z żoną w Związku Radzieckim, w tajdze syberyjskiej. Do Polski wrócił na krótko w 1946

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

prywatnych w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech.

estymacja: 2 000 – 2 500 zł

roku, by wkrótce wyjechać do Izraela.
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Paul Weimann

Pius Ferdinand Messerschmidt

(1867 Wrocław – 1945 Jelenia Góra)

(1858–1915)

Pejzaż zimowy
olej, płótno, 70,5 × 100 cm,
sygn. p.d.: P.Weimann

Wykształcenie zdobył w Szkole Sztuki we Wrocławiu, w pracowni kierunkiem C. E. Morgensterna, aby ją poszerzać w latach 1897–1899 w Akademii w Berlinie. W twórczości
artysty dominuje tematyka pejzażowa. Z wielkim upodobaniem artysta pokazywał na swoich
płótnach bliskie mu okolice Dolnego Śląska, Karkonoszy i Jeleniej Góry. Wypracował sobie

Pejzaż
olej, płótno, 67 × 80 cm,
sygn. p.d.: C Messerschmidt

Poczatkowo po ukończeniu szkoły malarstwa porcelanowego w Bambergu zajmował
się malarstwem i handlem, ale po otrzymaniu złotego medalu od ASP w Monachium,
postanowił zająć się tylko malarstwem. W 1878 uczestniczył w Wystawie Powszechnej
w Paryżu. Studiował w latach 1888–1898 w Monachium u Gyuli Benczúra i Wilhelma
von Lindenschmida mł. Udzielał się aktywnie w stowarzyszeniach artystycznych, kładąc
nacisk na rozwój nowoczesnych trendów w malarstwie. Uprawiał tematykę historyczną

cena wywoławcza: 8 000 zł

rozpoznawalny i popularny wśród odbiorców własny typ karkonoskich widoków. Największy

cena wywoławcza: 5 000 zł

i pejzażową w tym marynistyczną. W 1912 został profesorem Akademii Monachijskiej. Był

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

zbiór prac artysty znajduje się w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.

estymacja: 7 000 – 8 000 zł

daleko spokrewniony z konstruktorem samolotów, Willym Messerschmittem .
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Tadeusz Radwan

Stanisław Fabijański

(I poł. XX w.)

(1865 Paryż – 1947 Kraków)

Boże Narodzenie,

1939 r.

pastel, papier, 51 × 33 xm,
sygn. i dat. l.d.: Stanisław
Poraj Fabijański/1939

Studia artystyczne rozpoczął we Lwowie u rzeźbiarza Leonarda Marconiego, następnie
w latach 1883–88 uczył się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. pod kierunkiem
Władysława Łuszczkiewicza, Floriana Cynka, Leopolda Loefflera i Jana Matejki. W roku
1888 wyjechał do Monachium i studiował u Aleksandra Wagnera w tamtejszej Akademii.
Podróżował do Włoch i Paryża, po powrocie do kraju mieszkał w Krakowie. Olejno i akwa-

Kościół Nawiedzenia
Najświetszej Maryi Panny
w Warszawie
akwarela, papier, 47 × 33 cm,
sygn. p.d.: T.Radwan

cena wywoławcza: 4 000 zł

relą malował widoki miejskie, głównie Krakowa, portrety, sceny rodzajowe i historyczne,

cena wywoławcza: 3 400 zł

estymacja: 6 000 – 7 000 zł

kompozycje fantastyczne i religijne. Zajmował się ilustratorstwem i rzeźbą.

estymacja: 4 500 – 6 000 zł
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Dariusz Wąsowicz
(1910 Warszawa – 1973)

Barbakan – Warszawa
akwaforta, papier, 17 × 13 cm,
sygn. i opisany ołówkiem: Barbakan-Warszawa/akwaforta/D Wąsowicz
cena wywoławcza: 400 zł •
estymacja: 500 – 600 zł
Studia rozpoczął w Institute Supérieur de Commerce de l’Ètat w Antwerpii (1929–1931), potem
kontunuował je na UW na Wydziale Historii Sztuki
(1935–1939) oraz w prywatnej pracowni Rafała
Wąsowicza (1939–1944). Malował przede wszystkim
pejzaże, weduty oraz martwe natury. Posługiwał się
techniką olejną i akwarelą, zajmował się też grafiką
warsztatową. W 1954 brał udział w Radomiu
w X Ogólnopolskiej Wystawie Plastycznej, wystawiał
regularnie w Zachęcie i na targach we Florencji.
Tworzył weduty – głównie widoki Warszawy, pejzaże
i martwe natury oraz cykle graficzne (m.in. „Stara
Warszawa”). Jego prace znajdują się w zbiorach m.
in. Muzeum Narodowego w Warszawie i Ossolineum
we Wrocławiu.

76
Jerzy Hoppen
(1891 Kowno – 1969 Toruń)

Mury pobernardyńskie,

1925 r.

akwaforta, papier, 15,5 × 18,5 cm
w świetle passepartout, sygn. na płycie
p.d.: JHoppen 1925, opis. ołówkiem l.d.:
Mury pobernardyńskie
cena wywoławcza: 600 zł •
estymacja: 800 – 1 000 zł

74

Studiował się w krakowskiej ASP, w Petersbur-

Msza polowa wojsk hetmana
Czarnieckiego

Pięknych uniwersytetów w Wilnie i Toruniu.

gu i Paryżu. Był profesorem Wydziału Sztuk
Twórca graficznej „Szkoły wileńskiej”. Był
członkiem WTAP, Warszawskiego Towarzystwa

olej, płótno dublowane, 53 × 67 cm.

Graficznego, Wileńskiego Towarzystwa Przyjaciół

Msza polowa z okresu najazdu

Nauk i kustoszem Muzeum WTPN. Wystawiał

szwedzkiego z udziałem hetmana polnego

Wilnie i z Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych

koronnego Stefana Czarnieckiego

w Warszawie. Uczestniczył w szeregu wystaw

cena wywoławcza: 2 800 zł

graficznych ogólnopolskich oraz w prezentacjach

estymacja: 3 500 – 4 000 zł

sztuki polskiej za granicą.
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Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Chrystus
drzeworyt oryginalny (odbitka czerową

77

farbą), papier z filigranem, 15 × 10 cm
w świetle passe-partout

Władysław
Skoczylas

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 500 – 600 zł

(1883 Wieliczka –
1934 Warszawa)

Łucznik,

Wybitny polski grafik, malarz i pedagog. Studiował malarstwo w Wiedniu
i w krakowskiej ASP, grafikę w Paryżu i Lipsku. W 1922 objął katedrę

1924 r.

drzeworyt oryginalny,
papier, 18 × 23 cm

grafiki w warszawskiej SSP. Był założycielem Stowarzyszenia Artystów
Grafików Rytm. Najbardziej znany ze swojej twórczości graficznej,
z technik malarskich najchętniej uprawiał akwarelę.

w świetle passe-partout
cena wywoławcza:
600 zł
estymacja:
800 – 1 000 zł

80
Edmund Ludwik Bartłomiejczyk

78

(1885 Warszawa – 1950 tamże)

Władysław
Skoczylas

Pogrzeb na huculszczyźnie,
ok. 1925 r.

(1883 Wieliczka –

drzeworyt, papier, 19,5 × 13,5 cm,

1934 Warszawa)

sygn. ołówkiem śr. d.: E.Bartłomiejczyk

Walka
z niedźwiedziem,

cena wywoławcza: 350 zł
estymacja: 400 – 500 zł

1924 r.
drzeworyt oryginalny
(odbitka czerwona
farbą), 18 × 23 cm
w świetle passe-partout

90

Artysta grafik i pedagog. Studiował w latach 1906–1909 w ASP
w Krakowie u J. Stanisław – skiego, J. Unierzyskiego i W. Weissa.
Studia kontynuował w SSP w Warszawie na kierunku architektura,
później na Wydziale Sztuki Stosowanej. Był wykładowcą na Politechnice
Warszawskiej w latach 1917–30, a w roku 1926 objął pierwszą
w Polsce Katedrę Grafiki Użytkowej w SSP w Warszawie. Był członkiem

cena wywoławcza:

Artystów Grafików Ryt oraz założycielem Koła Artystów Grafików

600 zł

Reklamowych. Nagradzany wielokrotnie, np. złoty medal w dziale

estymacja:

książki i plakatu na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej

800 – 1 000 zł

w Paryżu w roku 1925.
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Stanisław Habrowski

Irena Zmarzlińska-Dzisiewska

(1914–2007)

(ur. Tarnów, 1908)

Dworek Chopina w Żelazowej
Woli

Widok na Poznań

olej, płótno, 61 × 81 cm,

sygn. p.d.: I. Dzisiewska opisany na

sygn. p.d.: SHabrowski

odwrocie

olej, płótno, 46 × 58 cm,

Popularna poznańska plastyczka. Studiowała grafikę w latach 1927-1932 w Pańtswowej
Wyższej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu u J. Wronieckiego
i K. Mądrala. Kontynuowała naukę na ASP w Warszawie u M. Kotarbińskiego. Po 1945
wróciła do Poznania,  wstąpiła do Związku Polskich Artystów Plastyków i aktywnie uczestniczyła w życiu artystycznym miasta. Należała do grupy „Kolektyw 9” w latach 1953-1955,

cena wywoławcza: 1 000 zł •

Malarz warszawski, powstaniec, redaktor czasopisma „Bandera”, od 1955 r. Członek ZPAP

cena wywoławcza: 3 000 zł

była członkiem Stowarzyszenia Marynistów Polskich – Oddział w Poznaniu. W latach 60.

estymacja: 1 300 – 1 600 zł

od 1955 r. Malował pejzaże i kwiaty stosując wyrazistą fakturę.

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

prowadziła Galerię ZPAP „ARPO” mieszczącą się w siedzibie BWA.
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84

MN

Józef Charyton

chulskiego, S. Filipkiewicza, S. Kamockiego i X. Dunikowskiego. Związany był z północno-

(I poł. XX w.)

(1912–1975)

-wschodnimi terenami Polski. W 1938 odnawiał kryptę w kościele parafialnym w Wołczynie

Scena wiejska

Sosna,

olej, tektura, 41,5 × 52,3 cm,

olej, płótno, 83,5 × 63,5 cm,

sygn. p.d.: SIMON

sygn. p.d.: 1973/J. Charyton

cena wywoławcza: 1 500 zł

cena wywoławcza: 1 500 zł •

się w kolekcji Muzeum w Tykocinie. Wytrwale podejmował starania o pochowanie króla

estymacja: 2 000 – 2 500 zł

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Stanisława Augusta na Wawelu.
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W 1931 ukończył ASP w Krakowie w pracowniach W. Jarockiego, J. Mehoffera, K. Si-

k. Brześcia Litewskiego w związku z pochówkiem tam Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Ponadto malował pejzaże, sceny rodzajowe i martwe natury. Prace swoje prezentował na
wystawach indywidualnych w Siemiatyczach (1963), w Białymstoku (1964, 1967, 1970)
i w Warszawie (1973). Pod wrażeniem eksterminacji Żydów tworzył obrazy i cykle akwarel
i rysunków poświęconych temu tematowi. Wiele jego prac o tematyce żydowskiej znajduje

95

86
Leon Kowalski

85

(1870 Kijów – 1937 Kraków)

Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Scena rodzajowa

W drodze do wsi

olej, sklejka, 22 × 27 cm,

akwarela, papier, 15 × 31 cm,
sygn. l.d.: A.Setkowicz

sygn. l. d.: L Kowalski, na odwrocie
Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem
T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach ilustrowanych i kart pocz-

rysunek szachownicy oraz oznaczenie:
No – [?] 195

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

cena wywoławcza: 3 000 zł

towych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny, zaprzęgi konne

cena wywoławcza: 5 500 zł

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

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

mu się uzyskać efekt zbliżony do rysunku.
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88
Edward Dwurnik
(1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Wesołych Świąt!
akwarela, papier, 20 × 14 cm, sygn. p.d.:
E.D.
cena wywoławcza: 1 000 zł •
estymacja: 1 500 – 2 500 zł

W latach 1963-70 studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę na ASP w Warszawie. W 1965 r. rozpoczął prace nad cyklem rysunków i akwarel, a od
1966 r. obrazów olejnych „Podróże autostopem” – charakterystycznych
widoków miast z lotu ptaka. Od 1970 r. powstało kilkanaście innych
cykli malarskich, m.in. w latach 1972–1978 „Sportowcy”, ukazujący
karykaturalnie i komiksowo bohaterów codzienności czasów PRL-u.
Wśród kolejnych cykli obrazów powstały dwie serie poświęcone tragicznym losom ludzi uwikłanych w historię: w „Drodze na Wschód”
(1989–1991) Dwurnik upamiętnił ofiary stalinizmu, a w „Od Grudnia
do Czerwca” (1990–1994) ofiary stanu wojennego w Polsce. Brał
udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Indywidualnie prezentował swoje prace na wystawach monograficznych m.in. w 2001 r.
w warszawskiej Zachęcie.

89
Antoni Uniechowski
(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

Para

87

tusz, papier, 28 × 20 cm w świetle
passe-partout, sygn. l.d.: AV

Karol Kossak

Wnuk Juliusza, bratanek Wojciecha oraz brat stryjeczny Jerzego Kossaka. Ukończył szkołę

(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

średnią we Lwowie. Tam też pobierał lekcje rysunku i malarstwa u Zygmunta Rozwadowskiego

Zbliżają się święta,

1971 r.

akwarela, papier, 19,5 × 30,5 cm,
sygn. p.d.: KKOSSAK 71

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

oraz Stanisława Kaczora-Batowskiego. Następnie rozpoczął studia artystyczne w Wiedniu,
które niestety musiał przerwać ze względu na wybuch I wojny światowej. Po zakończeniu

W latach 1923–1930 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w War-

wojny, w latach 1919–1923 kontynuował naukę w krakowskim ASP pod kierunkiem

szawie. Zajmował się plakatem, scenografią filmową i teatralną,

Ignacego Pieńkowskiego i Władysława Jarockiego. Po ukończeniu studiów podjął pracę

a przede wszystkim ilustracją książkową; tworzył lekkie i swobodne

jako nauczyciel rysunku w jednym z gimnazjów we Lwowie. W twórczości artysty najczęściej

rysunki tuszem, lawowane akwarelą, gwaszem lub temperą; ilustrował

cena wywoławcza: 3 000 zł •

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

m.in. Powiastki filozoficzne Woltera (1948 r.), Potop H. Sienkiewicza

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

głównie w technice akwareli.

(1949 r.), Monachomachię I. Krasickiego (1953 r.).
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Ludwik Klimek

Maja Berezowska

(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

(1893 Baranowicze – 1978 Warszawa)

Akt kobiety

Zaloty

tusz, papier, 29 × 40,5 cm

Uczyła się prywatnie w pracowni artystycznej w Petersburgu u M. Roericha, by potem
zapisać się do SSP W. Gersona oraz krakowskiej ASP u J. Pankiewicza i l.Wyczółkowskiego.
Studiowała także w Monachium. Pierwsza wystawa artystki odbyła się we Lwowie w 1916 r.
Od 1924 należała do ugrupowania Rytm. W latach 1932–37 mieszkała we Francji, gdzie
w Paryżu miała trzy wystawy. W 1942 została aresztowana za znieważenie Hitlera serią
karykatur Miłostki słodkiego Adolfa (1935) i wywieziona do obozu koncentracyjnego
w Rvaensbrück i skazana na śmierć. Po wojnie zajmowała się projektowaniem kostiumów
i scenografii dla teatrów: Teatru Komedia i Teatru Kameralnego w Warszawie oraz Teatru

w świetle passe-partout, okragła pieczęć

tech. mieszana, papier, 34 × 33,5 cm,

p.d.: ATELIER/KLIMEK/1998

sygn. p.d.: maja berezowska

cena wywoławcza: 1 000 zł •

cena wywoławcza: 4 800 zł •

z wieloma czasopismami, min: Cyrulik Warszawski, Szpilki, Przekrój.. Malowała, również

estymacja: 1 500 – 3 000 zł

estymacja: 6 000 – 7 000 zł

portrety oraz martwe natury kwiatowe.
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Polskiego w Poznaniu, Opery Łódzkiej i Teatru Ziemi Łódzkiej, równolegle tworząc erotyki
i karykatury. Wykonywała ilustracje do literatury polskiej i światowej, współpracowała
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92
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Pochylona kobieta, Z La porte
Lourde, Paris 1929 r.
miękki werniks, papier, 11 × 11 cm
w świetle passe-partout, sygn. na płycie
p.b.: Eug Zak
cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł
Wybitny polski artysta malarz pochodzenia żydowskiego. W 1902 roku studiował w paryskiej École des
Beaux-Arts oraz w Académie Colarossi. W 1903 r.
kontynuował naukę w Monachium, a także odbył
podróż do Włoch. Po powrocie do Paryża w 1904 roku
zadebiutował na Salonie Jesiennym. Aktywnie działał
w życiu artystycznym, był związany z warszawską
grupą „Rytm”, paryskim Towarzystwem Artystów
Polskich oraz kręgiem École de Paris. Zak stworzył
własny, rozpoznawalny język malarski, dla którego
charakterystyczne są rytmizacja kompozycji, uproszczenie formy, miękki, płynny kontur oraz szczególny,
oniryczny nastrój, którego istotnym komponentem jest
wyrafinowana kolorystyka. Malował sielanki, różnego
rodzaju sceny figuralne, portrety. Inspirację dla swojej
twórczości artysta czerpał m. in. ze sztuki renesansu,
zwłaszcza włoskiego quattrocenta, klasycyzmu
i symbolizmu. Uczestniczył w wielu wystawach, m.in.
w Krakowie, Lwowie, Warszawie, w Paryżu, Niemczech
i Stanach Zjednoczonych.

94
Marc Chagall

93

(1887 Łoźno k. Witebska – 1985 Saint-

Eugeniusz Zak

Paul de Vence)

(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Młodzieniec z kwiatkiem

102

The Lover's Heaven
litografia, papier, 30,5 × 23 cm

Francuski malarz i grafik pochodzenia rosyjskiego. Wybitny przedstawiciel École de Paris.
Rysunku uczył się u witebskiego malarza Juda Pen. W 1907 r. rozpoczął studia w Akademii
petersburskiej.W latach 1910–1914 przebywał na stypen – dium w Paryżu, gdzie zetknął się
z kubizmem i zaprzyjaźnił z G. Apollinairem i M. Jacobem. W 1915 r. ożenił się z Bellą, była

miękki werniks, papier, 16 × 9 cm

w świetle passe-partout, Mourlot Volume

(zadruk)

II (Lithographe II)

cena wywoławcza: 800 zł

cena wywoławcza: 1 200 zł

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

estymacja: 1 200 – 2 000 zł

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

W jego obrazach przeważa pogodna tematyka miłosna, pejzaże, sceny religijne.
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ona muzą wielu jego obrazów. W 1919 r. był kierownikiem artystycznym Państwowego Teatru
Żydowskiego w Moskwie. Od 1947 r. mieszkał na stałe w Paryżu. Po naiwno-realistycznych

103

96
Marc Chagall
(1887 Łoźno k.
Witebska – 1985
Saint-Paul de Vence)

Bez tytułu
litografia, papier,
31 × 23 cm
w świetle passe-partout
cena wywoławcza:
800 zł
estymacja:
1 200 – 2 000 zł
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Marc Chagall
(1887 Łoźno k.

95

Witebska – 1985
Saint-Paul de Vence)

Marc Chagall

Litographe III

(1887 Łoźno k. Witebska – 1985 SaintPaul de Vence)

Bez tytułu,

1977 r.

litografia, papier, 33 × 51 cm w świetle
passe-partout, z „Derrière le Miroir”
no 225, 1977, Mourlot #917

Francuski malarz i grafik pochodzenia rosyjskiego. Wybitny przedstawiciel École de Paris.
Rysunku uczył się u witebskiego malarza Juda Pen. W 1907 r. rozpoczął studia w Akademii
petersburskiej.W latach 1910–1914 przebywał na stypen – dium w Paryżu, gdzie zetknął się
z kubizmem i zaprzyjaźnił z G. Apollinairem i M. Jacobem. W 1915 r. ożenił się z Bellą, była

34,5 × 52 cm,
sygn. p.g. na płycie
Chagall

ona muzą wielu jego obrazów. W 1919 r. był kierownikiem artystycznym Państwowego Teatru

cena wywoławcza:

Żydowskiego w Moskwie. Od 1947 r. mieszkał na stałe w Paryżu. Po naiwno-realistycznych

1 000 zł

cena wywoławcza: 1 600 zł

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

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

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

104

litografia, papier,

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

Leonor Fini

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

(1908 Buenos Aires – 1996 Saint Dye)

Młody cygan

Portret

litografia, papier, 42,5 × 53,5 cm, l.d.
pieczęć Atelier Kisling

litografia, papier, 62 × 48 cm
w świetle passe-partout, sygn. p.d.:

cena wywoławcza: 800 zł

Leonor Fini, opisana l.d.: 51/275

estymacja: 1 200 – 1 500 zł

cena wywoławcza: 1 200 zł •
Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli

estymacja: 1 800 – 2 500 zł

École de Paris. W latach 1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa

Malarz, rzeźbiarz, grafik i ceramik, ikona sztuki współczesnej,

Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy, a jego

współtwórca kubizmu, uznawany za najwybitniejszego artystę

prace przyniosły mu nagrody. Zaraz po studiach wyjechał do

XX wieku. Jego sztuka wywarła niezatarte piętno na sztuce XX

Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre.

wieku, będąc wielokrotnie cytowana i pastiszowana zarówno

Na swej artystycznej drodze poznał wiele wybitnych postaci

przez popkulturę, jak i kulturę wysoką. Urodzony w Hiszpani,

ówczesnej sceny artystycznej, jak na przykład Amedeo

stawiał tam pierwsze kroki artystyczne pod czujnym okiem

Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916

ojca-rysownika. Wyjazd do Paryża i zapoznanie się ze postim-

roku. Malarstwo Kislinga wzbudzało powszechny podziw,

presjonistami wywarło ogromny wpływ na jego twórczość. Jego

szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety oraz

prace poza innowacyjną formą, były zawsze zaangażowane

akty o surrealistycznych formach. Brał udział w licznych

politycznie i pacyfistyczne. Powojenne prace Picassa są zróż-

wystawach sztuki współczesnej polskiej, między innymi

nicowane w formie i technice, jednak zawsze operujące giętką

w Paryżu oraz Brukseli.

linią i syntetyczną formą.

101
Pablo Picasso
(1881 Malaga – 1973 Mougins)

99

Flowers in Glass No6

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

Ewa

22.4.47. Frontispiece katalogu Picasso
Litographe, vol. II, 1947–49. Fernand

litografia, papier, 42,5 × 53,5 cm,

Mourlot, Andre Sauret. Atelier Mourlot,

l.d.: pieczęć atelier Kisling LIX/LXX

no.98, Paryż.

cena wywoławcza: 800 zł

cena wywoławcza: 1 200 zł

estymacja: 1 200 – 1 500 zł
106

litografia, papier, 26,5 × 20,5 cm
w świetle passe-partout, dat. na płycie

estymacja: 1 500 – 2 000 zł
s op oc k i d om au kcy j n y
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102
Dariusz Miliński

103

(ur. 1957 r.)

Kobieta zamyślona,

Włodzimierz Dawidowicz

2019 r.

olej, płótno, 30 × 30 cm,
sygn i dat. p.d.: D.MILIŃSKI 2019
opisany na odwrocie: "KOBIETA/ZAMYŚLONA"/D. Miliński/2019
Do obrazu dołączono certyfikat autorski.

(1940 Stanisławów)
Malarz, scenograf, twórca plakatów, poeta, aktor, animator kultury. Z zawodu artysta plastyk
(uprawnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki zdobył w 1980 r.). Jest autorem ponad 250
wystaw indywidualnych, uczestniczył w około 100 zbiorowych pokazach sztuki w Polsce
oraz za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych w kraju
i zagranicą. Autor plakatów do filmów Edi i Mój Nikifor. Brał udział w kilkudziesięciu
happeningach artystycznych i plenerach. Jest założycielem Grupy Plastycznej „Pławna 9”

Kompozycja – ofiarowanie
olej, płótno, 15 × 18 cm, opisany na
odwrocie: W. DAWIDOWICZ/OFIAROWANIE

Absolwent Liceum Techniki Teatralnej. W latach 1962–1969 studiował w Warszawskiej
ASP. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1969 na Wydziale Malarstwa i Grafiki u Pakulskiego
i Byliny. Wiele wystawiał od 1969 indywidualnie i zbiorowo, w kraju i za granicą. Jego prace
znajdują się w zbiorach Galerii Zachęta, w Muzeum Secesji w Płocku i w Biurach Wystaw
Artystycznych: Włocławek, Koszalin, Łódź, Sandomierz, Opole, Zamość, jak również w wielu
kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą, m.in. Warszawie, Sandomierzu, Mediolanie,

cena wywoławcza: 4 400 zł •

i autorem spektakli ulicznych. Mieszka i pracuje w stworzonej przez siebie wiosce artystycznej

cena wywoławcza: 1 000 zł •

Wenecji, Toronto, Wiedniu, Madrycie, Paryżu (Wersal), Finlandi (Kusankowski), Berlinie,

estymacja: 5 500 – 7 000 zł

u podnóża Gór Izerskich.

estymacja: 1 400 – 2 000 zł

Meinhaim, Arnheim, Sztokholmie.

108

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

AUKCJA VA R IA ® (5 0 ) | Ma l a r st w o

109

104
Andrzej Kreütz-Majewski
(1936 Brdów – 2011 Warszawa)

Bez tytułu, 1982 r.
olej, płótno, 101 × 72 cm, syn. l.d.: Andrzej Majewski, na odwrocie sygn. i dat.:
A.K.M./1982 oraz pieczątki autorskie na
płótnie i blejtramie

Światowej sławy scenograf, malarz i pedagog. Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych (1959) i Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie (1962). Debiutował w Teatrze im.
Juliusza Słowackiego w Krakowie (1959). W 1966 r. otrzymał nominację na stanowisko

105

naczelnego scenografa Teatru Wielkiego w Warszawie, którą pełnił do 2005 r. W tym czasie

Borys Michalik

zaczęła się jego wielka międzynarodowa kariera i trwająca do dziś współpraca z czołowymi

(1969 Częstochowa – 2018 tamże)

teatrami operowymi świata. Najbardziej znaczące realizacje zagraniczne artysty miały miejsce
w Operze w Kolonii, Covent Garden, Operze Hamburskiej, Operze Paryskiej i na Festiwalu
w Salzburgu, Metropolitan Opera, Burgertheater w Wiedniu. Andrzej Kreutz Majewski jest
laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień: m.in. II Nagrody na Biennale Sztuki
w Paryżu (1961), Nagrody Państwowej I stopnia (1966), Złotych Medali na Triennale
Scenografii w Nowym Sadzie (1966) i na Praskim Quadriennale (1967), Nagrody Ministra
Kultury i Sztuki I stopnia (1975). Uhonorowany został Krzyżem Komandorskim Orderu

Pejzaż
pastel, papier, 64 × 86 cm,
w świetle passe-partout, sygn. p.d.:
BORYS MICHALIK
Dołączony certyfikat autorski.

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie. (1989). Syn i uczeń
malarza Mariana Michalika, kontynuujący nurt malarstwa reprezentowany przez twórczość
ojca. Olbrzymi wpływ na niego wywarło przebywanie wśród wybitnych polskich malarzy

cena wywoławcza: 8 000 zł •

Odrodzenia Polski (1998). Artysta od początku swojej drogi twórczej zajmuje się także

cena wywoławcza: 6 000 zł •

takich jak Jerzy Duda-Gracz czy Sabina Lonty. Związany z Grupą Plastyczną „PŁAWNA 9”.

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

malarstwem sztalugowym.

estymacja: 8 000 – 12 000 zł

Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą.
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Andrzej Strumiłło
(1927 Wilno – 2020 Suwałki)

Bez tytułu,

2014 r

olej, płótno, 55 × 38 cm, sygn. i dat.
A/2014

Studiował malarstwo, początkowo w P WSSP w Łodzi (1945–1947), następnie w ASP
w Krakowie (1947–1950). Pracował jako pedagog w obu tych uczelniach: w Łodzi w latach
1950–1953, w Krakowie w latach 1950–1952 i jako profesor na Wydziale Malarstwa
w 1977–1980. Wykładał też w Filii KU L -ATK w Suwałkach (1988) i na Wszechnicy
Mazur – skiej w Olecku (1997–2000). W latach 1977–1991 był współorganizatorem
i komisarzem Spotkań Wigier skich „Kultura i środowisko”, jednej z pierwszych inicjatyw

cena wywoławcza: 12 000 zł •

ekologiczno – -artystycznych w Polsce. W 1982–1984 kierował Pracownią Projektowania

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Graficznego O N Z w Nowym Jorku.
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Andrzej Strumiłło
(1927 Wilno – 2020 Suwałki)

Boże Narodzenie,

2014 r.

inkografia, papier czerpany, 21 × 15 cm
(zadruk), sygn. u dołu: Andrzej Strumiłło,
p.d.: AS 2014
cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł
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109

Andrzej Strumiłło

Andrzej Strumiłło

(1927 Wilno – 2020 Suwałki)

Wesołych Świąt,

(1927 Wilno – 2020 Suwałki)

2014 r.

inkografia, papier czerpany, 22,5 × 15 cm,

114

Jamniki,

2014 r.

Studiował malarstwo, początkowo w P WSSP w Łodzi (1945–1947), następnie w ASP
w Krakowie (1947–1950). Pracował jako pedagog w obu tych uczelniach: w Łodzi w latach
1950–1953, w Krakowie w latach 1950–1952 i jako profesor na Wydziale Malarstwa
w 1977–1980. Wykładał też w Filii KU L -ATK w Suwałkach (1988) i na Wszechnicy

sygn. u dołu: Andrzej Strumiłło, p.d.: AS

akwarela, tusz, papier, 38 × 56 cm,

2014

sygn. i dat. p.d.: A.S. 2014

cena wywoławcza: 1 000 zł

cena wywoławcza: 2 400 zł •

ekologiczno – -artystycznych w Polsce. W 1982–1984 kierował Pracownią Projektowania

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Graficznego O N Z w Nowym Jorku.
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Mazur – skiej w Olecku (1997–2000). W latach 1977–1991 był współorganizatorem
i komisarzem Spotkań Wigier skich „Kultura i środowisko”, jednej z pierwszych inicjatyw

115

Malarz, grafik, rysownik. Nie posiadał żadnego formalnego wykształcenia związanego ze
sztuką. W 1953 roku został zatrudniony w Muzeum Sztuki w Łodzi i od tego momentu

111
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Henryk Płóciennik

Jacek Mieliwodzki

(1933 Łódź -2020)

(ur. 1942 r.)

Bez tytułu,

Autoportret
1975 r.

olej, płótno, 65 × 54 cm,

olej, płyta, kolaż, 75 × 60 cm,

sygn. na odwrocie, na blejtramie:

sygn i dat. p. śr. Jacek 75

H. Płóciennik

Urodzony w Warszawie, a od 1968 r. na stałe mieszkający w Ystad, w Szwecji. W 1970 r.

rozpoczęła się jego przygoda z malarstwem. Później pracował m.in. przy aranżowaniu witryn
sklepów na ul. Piotrkowskiej, projektował plakaty dla Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki.
Prace artysty pokazywano zarówno na wystawach krajowych, jak zagranicznych (m.in.
w Belgii, Czechach, Danii, Francji Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Niemczech, Szwajcarii,
Szwecji, Tunezji, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Włoszech, Rosji, Japonii, Kanadzie, Kubie,
Maroko, Meksyku, Urugwaju, Stanach Zjednoczonych i Wenezueli). Prace Płóciennika
znajdują się w licznych kolekcjach muzealnych. Artysta czerpał inspiracje z XX-wiecznych
nurtów abstrakcyjnych (konstruktywizmu, kubizmu, dadaizmu, a także surrealizmu). Nagradzany i wyróżniany (m.in. złoty medal Ministra Kultury i Sztuki I stopnia na I Festiwalu
Sztuk Pięknych w Warszawie w 1966, medal honorowy za najlepsze prace w dziale grafiki
na Dorocznej Wystawie Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Artystów Plastyków w Łodzi

cena wywoławcza: 5 000 zł •

zorganizował już pierwszą indywidualną wystawę w Muzeum Sztuki w Ystad. Prowadzi tam

cena wywoławcza: 12 000 zł •

w 1968, srebrny medal na IV Międzynarodowym Biennale Exlibrisu w Malborku w 1969,

estymacja: 6 500 – 8 000 zł

również autorską galerię sztuki „Atria”.

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

I nagroda na Festiwalu Sztuk Pięknych w Warszawie w 1996).
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Jarosław Luteracki
(ur. 1967 Tomasz Mazowiecki)

Ukradkiem,

2021 r.

akryl, płótno, 40 × 40 cm, sygn i dat.
p.d.: J. Luteracki 2021 opisany na odwrocie: Jarosław Luteracki/"Ukradkiem"/2022
Do obrazu dołączono certyfikat autorski.

Studia ukończył w PWSSP w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru (pracownia rysunku

Jarosław Luteracki

i malarstwa prof. J. Kudukisa, pracownia druku dekoracyjnego prof. M. Zielińskiej). Zajmuje

(ur. 1967 Tomasz Mazowiecki)

się malarstwem sztalugowym i ściennym, rzeźbą, projektowaniem i realizacją przedmiotów
sztuki użytkowej oraz dekoracją wnętrz. Prowadzi pracownie autorską „a rebours” w Łodzi,
a od 1998 roku Letnią Galerię w Inowłodzu. W latach 90-tych zajmował się też dekoracją
wnętrz i malarstwem iluzjonistycznym na ścianach. Ta działalność wywarła duży wpływ
na jego obecną twórczość. Artysta maluje obrazy przedstawiające relacje międzyludzkie,
damsko-męskie, żartobliwe sytuacje z życia, zawieszone zwykle w metaforycznym świecie,

Przy pustym stole,

2021 r.

akryl, płótno, 40 × 40 cm,
sygn i dat. l.d.: J. Luteracki 2021
Do obrazu dołączono certyfikat autorski.

cena wywoławcza: 12 000 zł •

co zbliża jego twórczość do Magicznego Realizmu. Swoje malarskie opowieści tworzy poprzez

cena wywoławcza: 12 000 zł •

estymacja: 15 000 – 18 000 zł

symbole, silnie wiążąc je z treścią tytułów obrazów.

estymacja: 15 000 – 18 000 zł
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Joanna Misztal

Joanna Misztal

(ur. 1967)

(ur. 1967)

Białe maki,

Kosaćce,

2018 r.

akryl, olej, płótno, 80 × 80 cm,
sygn. i dat.: J.MISZTAL 2018
Certyfikat autorski."

Studiowała na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale Ceramiki i Szkła. Studiowała także malarstwo pod kierunkiem prof. Konrada Jarodzkiego. W twórczości artystki
widoczna jest fascynacja przestrzennymi właściwościami ceramiki. Stosowane przez artystkę
zabiegi (nadawanie obrazom faktury oraz używanie złotego koloru) składają się na wyjątkowy

2018 r.

akryl, olej, płótno, 80 × 80 cm,
syg. i dat. p.d.: J.MISZTAL 2018
Certyfikat autorski.

cena wywoławcza: 5 000 zł •

i rozpoznawalny styl Misztal. Jej prace znajdują się w kolekcjach wielu instytucji, a także

cena wywoławcza: 5 000 zł •

estymacja: 7 000 – 8 000 zł

osób prywatnych, zarówno w kraju jak i za granicą.

estymacja: 7 000 – 8 000 zł

120

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

AUKCJA VA R IA ® (5 0 ) | Ma l a r st w o

121

116

117

Michalina Czurakowska

Izabela Gałązka

(ur. 1986)

Glass cage,

2022 r.

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.:
MICHALINA CZURAKOWSKA na odwrocie
opisany: MICHALINA CZURAKOWSKA,
17.08.2022, "GLAS CAGE"

Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki oraz Wydziału Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w 2014 roku jej dyplom otrzymał ocenę celującą
z wyróżnieniem. Prace dyplomowe inspirowane trzymiesięczną podróżą do Australii zostały
zakwalifikowane do Ogólnopolskiego Konkursu „Najlepsze Dyplomy 2014” w Gdańsku.
Tworzy obrazy, tkaniny, ilustracje oraz projekty graficzne i scenograficzne. Pasjonuje się
jogą i sztuką surrealistyczną. Od 2009 bierze udział w działaniach charytatywnych Biura
Młodych – Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko i wolontariatów w Krakowie i Warszawie.

(ur. 1984 Janów)

Davina tańcząca wśród
słonecznych maków, 2022 r.
olej, płótno, 100 × 70 cm,
sygn. i dat. l.d.: IG/IX 2022

Ur. w 1984 roku, jest absolwentką Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi. Dyplom z Projektowania Ubioru i Ubioru Dzianego oraz z Malarstwa obroniła
w czerwcu 2009 roku. Wcześniej uczęszczała do Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie,
gdzie zdobyła wiedzę na temat projektowania graficznego na specjalizacji Form Użytkowych
w zakresie specjalności Grafika Użytkowa. W 2014 roku brała udział w zbiorowej wystawie
w Muzeum Miasta Łodzi, oraz wystawie Pierwszego Niezależnego Salonu Łódzkich Młodych

cena wywoławcza: 1 500 zł

Jest autorką kilku wystaw indywidualnych oraz uczestniczką kilkunastu wystaw zbiorowych

cena wywoławcza: 1 000 zł

Twórców, a także w plenerze Barwy Wschowy zwieńczonego wystawą prac plenerowych,

estymacja: 2 500 – 4 000 zł

w Polsce i zagranicą.

estymacja: 2 000 – 4 000 zł

w którym uczestniczyła również w roku 2018 i 2019.
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Wojciech Koniuszek
(ur. 1976)

Bez tytułu,

2009 r.

olej, płótno, 40 × 50 cm,
sygn. i dat.: na odwrocie:
Wojtek Koniuszek/2009

Absolwent ASP w Gdańsku, dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Macieja Świeszewskiego.
Zajmuje się malarstwem, linorytem oraz malarstwem ściennymi – sgraffitem. Brał udział
w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, jego prace wystawiane były
w wielu prestiżowych instytucjach, m.in. w Muzeum Narodowym w Gdańsku, Państwowej
Galerii Sztuki w Sopocie, Gdańskiej Galerii Miejskiej, Domu Kultury Polskiej w Wilnie
i Instytucie Polskim w Budapeszcie oraz w Parlamencie Europejskim, a także w Nadbałtyckim

Jan Filipski
Dżokej,

1972 r.

olej, sklejka, 65 × 55 cm,
sygn. i dat. p.d.: JAN FILIPSKI 1972

cena wywoławcza: 1 000 zł

Centrum Kultury w Gdańsku, Ambasadzie Niemiec i Pałacu Królikarnia w Warszawie.

cena wywoławcza: 1 200 zł

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Uczestnik konkursu "Obraz Roku" miesięcznika Art&Business (2001 i 2002).

estymacja: 1 500 – 2 500 zł
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121
Ikona – Krzew Gorejący
Rosja 1 poł XX w.
tempera, złocenie, deska, 31 × 26 cm
cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 200 – 3 800 zł

122
120

Ikona – Matka Boska
Włodzimierska

Ikona – Św. Mikołaj

Rosja, XIX/XX w.

Rosja 2 poł XIX w.

okład srebrny pozłacany, pr. 84, deska,  

tempera, złocenie, deska, 30 × 22 cm

13 × 11 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł

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

estymacja: 3 200 – 3 800 zł
126
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123
Ikona – Św. Jerzy
Rosja, 2 poł XIX w.
tempera, złocenie, deska
21,5 × 18,5 cm
cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 – 1 800 zł

124
Ikona – Matka Boska
Rosja, 2 poł XIX w.
tempera, złocenie, deska, 12 × 8 cm
cena wywoławcza: 750 zł
estymacja: 900 – 1 200 zł

126

125

128

Ikona – Archanioł Michał

Ikona – Św. Archanioł Michał
jako jeździec apokalipsy

Rosja, 2 poł. XIX w.

Rosja, XX w.

tempera, deska, 17,5 × 13,5 cm

tempera, złocenie, deska, 53 × 41 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

cena wywoławcza: 2 600 zł

estymacja: 1 500 – 1 800 zł

estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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127

128

Ikona – Matka Boska „Znak”

Ikona – Chrystus Pantokrator

Rosja XIX / XX w.

Rosja, k. XIX w.

tempera, deska, okład mosiężny

tempera, deska, okład srebrny pr. 84,

srebrzony, 35 × 31 cm

wys. całk. 34 cm, szer. 24 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł

cena wywoławcza: 4 400 zł

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

estymacja: 5 600 – 6 500 zł

130

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

AUKCJA VA R IA ® (5 0 ) | I KO N Y

131

129
Ikona – Św. Joachim i Św. Anna
Rosja, XX w.
tempera, złocenie, deska, 36 × 31 cm
cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 400 – 1 800 zł

132

130

131

Ikona – Matka Boska Trójręka

Ikona – Mandylion

Rosja koniec XIX w.

Rosja 1 poł XX w.

tempera, złocenie, deska, 32 × 25 cm

tempera, złocenie, deska, 31 × 26,5 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

cena wywoławcza: 4 000 zł

estymacja: 2 800 – 3 400 zł

estymacja: 5 000 – 6 000 zł
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Naukę rozpoczął w szkole elementarnej w Dobrem. Właściciele pobliskiego majątku ziemskiego Ostrowscy zauważyli talent młodego artysty i w 1885 roku, posłali dwudziestoletniego
Konstantego na kształcenie do Warszawy. Trafił do pracowni rzeźbiarzy – Jana Kryńskiego
i Ludwika Pyrowicza. W tym samym roku zdobył pierwszą nagrodę Towarzystwa Zachęty

134

132

133

Bertil Vallien

Konstanty Laszczka

(ur. 1938 r.)

(1865 Makówiec Duży – 1956 Kraków)

Głowa,

Chimera

lata 90. XX w.

Sztuk Pięknych, którą było pięcioletnie stypendium na naukę w Paryżu, m.in. u Alexandre’a Falguiére’a w École Nationale et Spéciale des Beaux Arts – obecnej Państwowej Wyższej
Szkole Sztuk Pięknych. W 1897 roku wraca do Warszawy i obejmuje funkcję nauczyciela
przedmiotów artystycznych, a następnie zaproszony przez rektora krakowskiej uczelni
Juliana Fałata przyjmuje propozycję objęcia Katedry Rzeźby ASP w Krakowie. Prowadzi ją
od 1900 do 1935 roku, gdy w proteście przeciw utworzeniu obozu dla więźniów politycznych
w Berezie Kartuskiej odchodzi z państwowej uczelni. W latach 1900–1910 organizuje
własną pracownię ceramiki artystycznej i użytkowej, w której sprawuje patronat artystyczny

szkło, 10,5 × 9 cm

glina, wys. 42 cm, sygn. K. Laszczka

cena wywoławcza: 2 500 zł •

cena wywoławcza: 7 000 zł •

okresie tworzył realistyczne portrety, którym nadawał cechy symboliczne, wśród nich m.in.

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

znalazła się „Rozpacz” (1894), „Żal” (1901) czy „Nostalgia” (1903).
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dla fabryki fajansów Józefa Niedźwieckiego w Dębnikach i w Skawinie. W początkowym

135

136
Zofia Wolska
(1934–2016)

Bez tytułu,

2004 r.

brąz, wys. 8 cm, 11 cm z podstawą,
sygn. i dat. 2004/ZW
cena wywoławcza: 4 500 zł •
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

134
Anna Dębska
Rzeźbiarka zajmująca się rzeźba animalistyczną. W latach 1949–1953 studiowała u Tadeusza Breyera i mariana wnuka na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie, a dyplom uzyskała
w 1954. Po ukończeniu studiów zajęła się rzeźbą postaci zwierząt, szczególnie koni. Od roku
1955 uczestniczyła w wystawach w kraju i za granicą. W roku 1979 wyjechała do Stanów
Zjednoczonych i pozostała w Kalifornii do roku 1995. Po powrocie zamieszkała na stałe

(1929–2014)

Źrebak
brąz, wys. 7 cm, dł. 16 cm

w Łazach, gdzie stworzyła stadninę koni wyścigowych. Jej córką jest Joanna Waliszewska,

cena wywoławcza: 3 000 zł •

również znakomita rzeźbiarka, krytyk sztuki, pisarka

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Studiowała w krakowskiej ASP w pracowni prof. Xawerego
Dunikowskiego. Była ostatnią jego uczennicą. Wczesny
i uhonorowany nagrodą debiut artystyczny w 1951 r. –
rzeźba „Nad Konstytucją”. Uprawiała rzeźbę monumentalną
i kameralną. Głównym tematem jej twórczości był człowiek
– portrety, kompozycje, pomniki. Miała ponad 50 wystaw
indywidualnych w kraju i na świecie. Otrzymała nominację
American Biographical Institute do tytułu „Kobieta Roku
1995”.

137
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Pocałunek
brąz, 27 × 18 cm (z cokołem
30 cm x 20 cm), sygn. p.b.:
Sętowski

135

cena wywoławcza: 8 500 zł •

Eugeniusz Żarkowski

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

(XX w.)

Koziołek

Absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Akademia im. Jana Długosza). Tworzy w nurcie nazywanym na świecie „realizmem

brąz, wys, 28 cm, sygn. E. Żarkowski

prace są prezentowane obok płócien Salvadore Dali, Leonor Fini, Michaela Parkesa. Obrazy prezentuje również w innych miastach USA

magicznym”. Od 1998 roku jest obecny na rynku amerykańskim. W roku 2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gallery, gdzie jego
m.in. San Francisco, Santa Fe. Jego twórczość cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Prace Sętowskiego (obrazy, rysunki

cena wywoławcza: 3 500 zł

oraz rzeźby) były prezentowane w dwóch albumach – „Teatr Magiczny” (2000 r.) oraz „Muzeum Wyobraźni” (2003 r.), które ukazały się na

estymacja: 4 500 – 5 000 zł

rynku księgarskim nakładem wydawnictwa MUZA S.A. Wielokrotnie zdobiły też okładki książek, gazet, plakatów i podobnych wydawnictw.
Artysta tworzy używając technik tradycyjnych, posiada też

136
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138
Zegarek, Preciso
II poł. XX w.
złoto, pr. 0,585, m. 28,82 g,
20 szt. brylantów łącznie ok. 0,20 ct, H-I/SI-P
cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

139
Pierścionek
I poł. XX w.
złoto, pr. 3, srebro, m. 5,47 g,
8 szt. diamentów łącznie
ok. 0,26 ct, 5 szt. szafirów
w szlifie carre
cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

140

Kolia z brylantami i szafirami

Zegarek, Etna

II poł. XX w.

II poł. XX w.

138

141
złoto, pr. 0,750, m. 39,98 g, 399 szt.

złoto, pr. 0,750, 29,93 g,

brylantow łącznie ok. 4,00 ct, barwa

44 szt. brylantów łącznie ok. 0,40 ct,

fantazyjna brązowa/VS-SI, 89 szt. szafirów

H-I/VS-SI

łącznie ok. 5,88 ct

cena wywoławcza: 12 000 zł

cena wywoławcza: 50 000 zł

estymacja: 15 000 – 17 000 zł

estymacja: 60 000 – 70 000 zł
s op oc k i d om au kcy j n y
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142
Kolia z akwamarynami
pocz. XX w.
złoto, pr. 56, m. 11 g, 11 szt.

145

akwamarynów

Zawieszka w stylu art déco
z łańcuszkiem

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

II poł. XX w.
złoto, pr. 585, m. 9,33 g, 16 szt, diamentów łącznie ok. 0,41 ct, G-I/VS-P
(centralny ok. 0,21 ct H-I/VS, onyks
cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

146
Pierścionek
I poł. XX w.
złoto, pr. 3, srebro, m. 4,93 g, 2 szt.
rautów, 3 szt. diamentów w starym szlifie
brylantowym łącznie ok. 1,03 ct: 1 szt.

143

– 0,53 ct G/P1, 2 szt. łącznie ok. 0,50 ct
K/SI

Pierścionek
z akwamarynem

cena wywoławcza: 7 500 zł

II poł. XX w.

estymacja: 9 000 – 10 000 zł

złoto, pr. 0,585, m. 6,55 g,
akwamaryn ok. 5,80 ct
cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

147
Kolczyki
współczesne

144

złoto, pr. 0,585, m. 5,06 g,

Pierścionek art déco

2 szt. czarnych diamentów

I poł. XX w.

łącznie ok. 2,30 ct,
16 szt. brylantów łącznie

złoto, pr. 3, srebro, m. 2,23 g, 9 szt

ok. 0,64 ct, H-I/SI-P

diamentów w starym szlifie brylantowym
(1 szt. 8/8) łącznie ok. 0,60 ct, G-I/SI-P

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

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł
140
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148
Broszka
złoto, pr. 0,585, m. 13,36 ct, 2 szt. diament
w starym szlifie brylantowym ok. 0,55 ct,
H-J/SI1, 2 szt. szafirów łącznie ok. 0,70 ct
cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

152
Pierścionek art déco
I poł. XX w.

149

złoto, pr. 3, m. 2,94 g, 7 szt
diamentów łącznie ok. 0,55

Szpilka

ct, G-J/SI-P1 (centralny
ok. 0,37 ct, G/SI), 6 szt.

złoto, pr. ok. 0,500,

szafirów łącznie ok. 0,42 ct

m. 1,50 g, szafir, imiennik
cyrylicą: K.F. (wtórna?)

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

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 2 300 – 3 000 zł

153
Bransoletka

150

współczesna

Bransoletka

złoto, pr. 0,750,

poł. XX w.

m. 13,78 g, 12 szt. brylantow
łącznie ok. 0,06 ct, 36 szt.

złoto, pr. 3, m. 58,16 g

szafirów łącznie ok. 1,44 ct

cena wywoławcza: 16 000 zł

cena wywoławcza: 8 500 zł

estymacja: 20 000 – 22 000 zł

estymacja: 11 000 – 12 000 zł

154
Szpilka z perełkami

151

I poł. XX w.

Sygnet

złoto, pr. 0,750, m. 1,27 g,

II poł. XX w.

4 szt. pereł słonowodnych

złoto, pr. 0,750, m. 4,48, 2 szt.

śr. 1,50 mm, 1 szt. imitacja

diamentów łącznie ok. 0,06 ct,

szafiru

I-J/SI1-SI2, szafir kaboszon

cena wywoławcza: 700 zł

cena wywoławcza: 1 800 zł

estymacja: 900 – 1 000 zł

estymacja: 2 500 – 3 000 zł
142
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Szpilka
II poł. XX w.
złoto, pr. 0,585, m. 4,52 g,
brylant ok. 0,78 ct,
całość łącznie ok. 0,96 ct,
H-I/P2, 9 szt, brylantow łącznie
ok. 0,18 ct, G-I/VS-SI1
cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 – 17 000 zł

143

160

156

Pierścionek

Broszka w formie podkowy

Rosja, pocz. XX w.

Rosja, I poł. XX w.

złoto, pr. 56, srebro, m. 3,65 g,
diament w starym szlifie brylantowym

złoto, pr. 0,583, m. 4,62 g, 4 szt.

ok. 0,17 ct, G/VS, 12 szt. rubinów, 14

diamentów ok. 0,40 ct, F-G/SI, 5 szt.

szt. rautów diamentowych

rubinów ok. 0,50 ct
cena wywoławcza: 5 000 zł

cena wywoławcza: 6 000 zł

estymacja: 6 000 – 7 000 zł

estymacja: 7 000 – 8 000 zł

157

161

Pierścionek

Pierścionek z rubinem

II poł. XX w.

II poł. XX w.

złoto, pr. 0,750, m. 6,72 g,

złoto pr. 0,500, srebro, m. 4,00 g, rubin

15 szt. rubinów łącznie

ok. 0,23 ct, 8 szt. rozet diamentowych

ok. 3,75 ct, 22 szt. diamentów

cena wywoławcza: 1 800 zł

łącznie ok. 0,11 ct

estymacja: 2 200 – 2 500 zł

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

162
Broszka
Rosja, Moskwa, 1899–1908 r.
złoto, pr. 56, m. 6,99 g, 2 szt. turmaliny łącznie
ok. 0,80 ct, 17 szt pereł, złotnik: Iwan Lebiedkin
cena wywoławcza: 5 000 zł

158

estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Broszka
I poł. XX w.
złoto, pr. 3, srebro, m. 3,54 g, 2 szt,
diamentów w starych szlifach brylantowych
łącznie ok. 0,20 ct, J-K/SI-P, rubin syntetyczny ok. 1,60 ct
cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

159

163

Szpilka

Pierścionek

I poł. XX w.

II poł. XX w.

złoto, pr. 0,583, m. 1,43 g,

złoto, pr. 3, m. 3,96 g, 2 szt. brylantów

6 szt. diamentów, szafir, rubin,

łącznie ok. 0,20 ct, G-H/VS2, 1 szt. alamandyn

perła hodowana

144

ok. 0,50 ct

cena wywoławcza: 550 zł

cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 700 – 1 000 zł

estymacja: 3 500 – 4 000 zł
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167
Kolczyki art déco
1930–1940 r.
platyna, m. 6,22 g, 2 szt. szmaragdów
łącznie ok. 1,16 ct, 50 szt. diamentów
w szlifie 8/8 łącznie ok. 1,00 ct,
G-J/SI-P
cena wywoławcza: 12 000 zł

164

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Broszka
Warszawa, 1920–1930
platyna, pr. 0,950, m. 13,44 g, diament
w starym szlifie brylantowym ok. 0,60 ct
VS2/G-H, 40 szt. diamenów łącznie
ok. 1,10 ct, VS2-SI2, 1 szt. P1/H-J,
całosć łącznie 1,70 ct
cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 24 000 – 28 000 zł

168
Bransoletka
współczesna

165

złoto, pr. 750, m. 14,60 g,

Szpilka z motylkiem

ok. 0,68 ct, H-I/VS-SI

34 szt. brylantow łącznie

współczesna

cena wywoławcza: 8 000 zł

złoto, pr. 0,585, m. 1,28 g, diament

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

ok. 0,79 ct, I/SI2, 2 szt. szmaragdów
ok. 0,018 ct
cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 17 000 – 18 000 zł

166

169

Pierścionek

Bransoletka

II poł. XX w.
złoto, pr. 0,750, m. 4,33 g, szmaragd:
1,38 ct, 2 szt. brylantów łącznie

II poł. XX w.
złoto, pr. 0,585, m. 9,71 g

ok. 0,14 ct, I-J/SI

cena wywoławcza: 3 400 zł

cena wywoławcza: 7 500 zł

estymacja: 4 500 – 5 500 zł

estymacja: 9 000 – 11 000 zł

146
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170

173

Wisior-broszka

Krzyżyk na łańcuszku

Wielka Brytania, 1901–1910

współczesny

platyna, pr. 0,950, m. 15,95 g,
9 szt. diamentów łącznie ok. 0,55 ct,

złoto, pr. 0,750, m. 13,82 g, 190 szt.

114 szt. rautów i rozet diamentowych łącznie

diamentów łącznie ok. 2,85 ct

ok. 0,80 ct, całość łącznie ok. 1,35 ct,

cena wywoławcza: 9 500 zł

I-J/SI-P1, szmaragd kaboszon ok. 5,00 ct

estymacja: 12 000 – 14 000 zł

cena wywoławcza: 21 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

174
Kolczyki
współczesne
złoto, pr. 0,750, m. 11,34 g, 74 szt.
brylantow łącznie ok. 0,50 ct, G-H/VS-SI
cena wywoławcza: 8 000 zł

171

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Pierścionek z brylantami
Polska, Warszawa, 1920–1930 r.
platyna, pr. 0,950, m. 6,37 g, diament
w starym szlifie brylantowym ok. 1,17 ct,

175

I-J/SI2, 4 szt. diamentów łącznie ok. 0,12 ct,

Pierścionek

całość łącznie ok. 1,30 ct, I-J/SI-P1

II poł. XX w.

cena wywoławcza: 28 000 zł

złoto, pr. 0,585, m. 2,30 g, brylant

estymacja: 35 000 – 40 000 zł

ok. 0,85 ct, K-L/SI2
cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

172

176

Pierścionek

Pierścionek

I poł. XX w.

II poł. XX w.

platyna pr. 0,950, m. 3,38 g, diament

złoto, pr. 0,750, m. 8,09 g, 24 szt. diamentów

w starym szlifie brylantowym

w szlifie 8/8 łącznie ok. 0,60 ct, I-J/P1

ok. 0,40 ct, J-K/P1, 17 szt. diamentów
łącznie ok. 0,22 ct

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

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł
148
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181
Pierścionek z filigranem

177

II poł. XX w.

Broszka

złoto, pr. 2, m. 5,20 g, diament

St. Petersburg, II poł. XIX w.

ok. 0,15 ct, I-J/P1

złoto, pr. ok. 0,585, m. 10,50 g,

cena wywoławcza: 1 500 zł

złotnik: A.S., minitura

estymacja: 2 000 – 2 500 zł

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

182
Wisior z pająkiem
I poł XX w.

178

złoto, pr. 3, m. 3,53 g, granat w szlifie

Broszka z brylantami

kaboszon ok. 0,20 ct

Rosja, II poł. XIX w.

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

złoto, pr. 56, m. 7,42 g, złotnik IB, diament w starym
szlifie brylantowym ok. 0,23 ct, 20 szt. rozet i rautów
diamentowych łącznie ok. 0,37 ct, całość łącznie
ok. 0,37 ct, K-L/SI2-P1
cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 5 500 – 7 000 zł

183
Bransoletka
II poł. XX w.

179

złoto, pr. 0,585, m. 20 g
cena wywoławcza: 7 000 zł

Pierścionek z ametystem

estymacja: 9 000 – 10 000 zł

k. XIX w.
złoto, pr. 56, m. 5,57 g, 21 szt. rautów
diamentowych, ametyst ok. 2,20 ct
cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

184

180

Broszka

Wisior-broszka z miniaturą

Rosja, Moskwa, pocz. XX w.

I poł. XX w.

złoto, pr. 56, m. 3,58 g, 19 szt. oliwinów

złoto, pr. 0,585, m. 7 g, miniatura

łącznie ok. 1,60 ct

ręcznie malowana

cena wywoławcza: 4 200 zł

cena wywoławcza: 3 200 zł

estymacja: 5 500 – 6 500 zł

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

150
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189
Komplet: spinki i szpilka

185

złoto, pr. 0,585, m. 12,62 g, spinki:

Kolczyki

24 szt. diamentów w szlifie 8/8, 2 szt.

współczesne

szafirów, szpilka: 2 szt. szafirów, 2 szt.
diamentów ok. 2,30 mm

złoto, pr. 0,750, m. 17,4 g
cena wywoławcza: 3 800 zł

cena wywoławcza: 5 500 zł

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

estymacja: 7 000 – 8 000 zł

190
Pierścionek

186

II poł XX w.

Bransoletka

złoto, pr. 0,585, m. 12,33 g, 24 szt.

współczesna

diamentów w szlifie 8/8 łącznie ok. 0,24
ct, H-I/VS-SI, rubin ok. 0,20 ct, szafir

złoto, pr. 0,750, m. 37,3 g

ok. 0,20 ct, oliwin ok. 0,16 ct

cena wywoławcza: 14 000 zł

cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 17 000 – 18 000 zł

estymacja: 6 000 – 7 000 zł

191
Kolczyki
współczesne

187

złoto, pr. 0,585, m. 5,20 g,

Bransoletka

18 szt. diamentów

współczesna

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

złoto, pr. 0,750, m. 33,5 g
cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

192
Bransoletka

188

Alinari, II poł. XX w.

Kolczyki

złoto, pr. 0,750, srebro, pr. 0,800,

współczesne

m. 26,35 g (14 g złota) ceramika,
brylant ok. 0,06 ct, H/SI2

złoto, pr. 0,585, m. 5,3 g, śr. 4,5 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł

cena wywoławcza: 1 400 zł

estymacja: 7 000 – 8 000 zł

estymacja: 2 000 – 3 000 zł
152
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193
Naszyjnik z pereł
II poł. XX w.
zapięcie biale złoto, pr. 0,585, perły
hodowane morskie Akoya + 1 szt.
w zapięciu

197

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

Naszyjnik
współczesny
złoto, pr. 0,585, m. 33,50
cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 9 000 – 11 000 zł

194

198

Kolczyki

Pierścionek

współczesne

współczesny
złoto, pr. 0,585, m. 5,06 g, 4 szt.
zloto, pr. 0,750, m. 5,97 g, brylant

pereł hodowanych

ok. 0,69 ct, H/SI1

cena wywoławcza: 1 800 zł

cena wywoławcza: 16 000 zł

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

estymacja: 20 000 – 22 000 zł

195
Kolczyki
II poł. XX w.

199

złoto, pr. 0,750, m. 14,50, 2 szt. pereł

Kolczyki

hodowanych

współczesne

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

złoto, pr. 0,585, m. 1,32 g, 6 szt. diamentów
łącznie ok. 0,33 ct, H-I/P
cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

196
Spinki do mankietów

200

współczesne

Spinki do mankietów

złoto, pr. 0,585, m. 8,68 g, kamienie
księżycowe

154

złoto, pr. 0,750, m. 8,24 g

cena wywoławcza: 2 500 zł

cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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205

201

Bransoletka z kameami
I poł. XX w.

Pierścionek
II poł. XX w.

złoto, pr. 0,750, 28,09 g, 10 szt.

złoto, pr. 0,585, m. 8 g, koral

kamei, 40 szt. diamentów łącznie
ok. 2,40 ct, G-I/SI-P

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

cena wywoławcza: 21 000 zł
estymacja: 25 000 – 28 000 zł

206
Bransoletka
Rosja, XIX/XX w.
złoto, pr. 56, m. 14,56 g
cena wywoławcza: 5 200 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

203

207

Bransoletka

Zegarek złoty, Genere

II poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 53,02 g, mechanizm

złoto, pr. 0,750, m. 15,50 g

kwarcowy, szkło szafirowe

cena wywoławcza: 7 000 zł

cena wywoławcza: 15 000 zł

estymacja: 8 500 – 10 000 zł

estymacja: 18 000 – 20 000 zł

202
Łańcuszek długi
II poł XX w.
złoto, pr. 0,583, m. 18,17 g
cena wywoławcza: 6 200 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

204

208

Broszka – kotwica

Pierścionek z ametystem

Rosja, pocz. XX w.

II poł. XX w.

złoto, pr. 0,375, m. 3,30 g, 11 szt.

złoto, pr. 0,750, m. 13,68 g, ametyst ok. 18 ct

pereł słonowodnych, biała emalia

cena wywoławcza: 4 500 zł

cena wywoławcza: 700 zł

estymacja: 5 500 – 6 500 zł

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

156
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212
Mlecznik klasycystyczny
Niemcy, Brunszwik, Johann Conrad Anton

209

KOCH (1805–26), 1 ćw. 19 w.

Komplet sreber

srebro, pr. 12, wewnątrz złocone, w:

Paryż, Léon Champenois, ok. 1890 r.

110 g, wys. 11 cm, uchwyt – drewno
czernione

dzbanek, mlecznik, cukiernica,
srebro, pr. 1, wewnątrz złocone,

cena wywoławcza: 1 200 zł

w. 1143 g, wys. dzbanka 18 cm,

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

dł. 23 cm, wys. cukiernicy 14 cm,
wys. mlecznika 12,5 cm
cena wywoławcza: 5 200 zł
estymacja: 6 300 – 7 000 zł

210
Mlecznik
Berlin, Henri Nevir, ok. 1860 r.
srebro pr. 12 łut, w. 162 g.
wys. 9 cm, dł. 17 cm
cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 1 800 – 2 200 zł

213
Dzbanek do gorącego mleka
Paryż, Odiot, ok. 1860 r.

211

srebro, pr. 950 (Minerwa), w.: 282 g, znak

Mlecznik

wytwórni: ODIOT PARIS, Nr inwentarza

Warszawa, Lilpop, 1 ćwierć XIX w.

9014

srebro pr.12, w.108 g, sygn. Lilpop w Warszawie,

cena wywoławcza: 1 200 zł

złoc. wewnątrz, wys. 5,5 cm

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

cena wywoławcza: 2 900 zł
estymacja: 3 500 – 3 800 zł
158
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214
Solniczka i pieprzniczka

217

Anglia, 1790 r.

Dzbanek

srebro, pr. 925, w. 82 g, wys. 14 cm,

Włochy, Vicenza, I poł. XX w

w. 104 g, wys. 13,5 cm, punce: lew, herb
zwieńczony koroną, litera „b”; duża litera „W”,

srebro, pr. 800, w. 406 g, wys. 20 cm,

zachowane resztki jasnej emalii, jedna z nich

szer. 23,5 cm

ozdobiona grawerowanymi inicjałami „PAG”,
na spodzie „IEB”

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 2 300 – 2 800 zł

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 200 – 3 000 zł

218

215

Cukiernica

Solniczka

Włochy, II poł XX w.

Anglia, poł. XX w.

srebro, pr. 800, w. 130 g, wys. 13 cm,

srebro, pr. 925, w. 66 g, wys.

szer. 14 cm, punca 351

10,5 cm, oznaczenia: "JEB",
korona, lew, litera "Y", litera "W"

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 900 – 1 500 zł

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 500 – 800 zł

216
Para podstakańczyków

219

Związek Radziecki, II ćw. XX w.
srebro, pr. 875, w. każdego 90 g,
wys. 10 cm, szer. 10 cm, w górnej części

Cukiernica
USA, Samuel Kirk & Son Co.,
1896–1914 r.

ażurowe, dekorowane grawerunekiem
i niellem, na jednym punca z profilem
kobiecym i liść, na drugim punca z literą
„M” i pięcioramienną gwiazdą, liść z ros.
literami „8/A X” oraz litery „OTŻ”
cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 1 700 – 2 200 zł

160
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srebro, pr. 925,  w. 714 g,
bogato repusowane, na brzuścu dodatkowe cechy importowe, londyńskie
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223
Komplet sztućców
deserowych dla 6 osób

220

Włochy, II poł. XX w.

Komplet 6 sztućców do zakąsek

srebro, pr. 800, waga całk.

Włochy, XX w.

355 g, 6 widelców (17 cm) i 6
noży (19 cm), ostrza złocone, na

srebro, pr. 800, dł. 24–28 cm, 3 widelce, łyżka,

ostrzach noży nazwa „Solingen”

2 noże, na trzonkach oznaczenie „VM 800”, jeden
widelec i łyżka z ostrzami z avorioliny (masy

cena wywoławcza: 1 000 zł

imitującej kość słoniową), pozostałe ostrza złocone

estymacja: 1 200 – 2 000 zł

cena wywoławcza: 900 zł

224

estymacja: 1 100 – 1 500 zł

Nożyki do owoców
z podstawką
Warszawa, Br. Henneberg, I poł. XX w.
plater, 12 nożyków, wys. całości

221

23 cm, długość nożyków 16,5 cm,
znak firmowy na spodzie podstawki

Zestaw sztućców
do ryb na 6 osób

i oznaczenia numeryczne 2654 oraz
znak firmowy na nożykach

Warszawa, Teodor Werner, 1895 r.

cena wywoławcza: 800 zł

srebro pr. 84, w. 836 g., dł. noży

estymacja: 1 000 – 1 600 zł

19,5 cm, dł. widelców 18,5 cm,
na trzonkach monogram WS
cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

225
Para świeczników
Warszawa, Fraget, 1896-1915

222

plater, znak firmowy: orzeł

Komplet 6 szt. łyżeczek

dwugłowy, FRAGET / N /

Warszawa, II poł. XX w.

PLAQUE – w owalu,  nr modelu
4222, wys. 37 cm, średnica

srebro, w. 78 g, złocenia

stopy 14,9 cm.

cena wywoławcza: 600 zł

cena wywoławcza: 1 500 zł

estymacja: 800 – 1 000 zł

162

estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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229
Patera srebrna
Kraków, lata 30. XX w.

226

srebro, p. 3, w. 340 g, średnica:

Patera

28 cm, złotnik krakowski: BS

Włochy, II poł. XX w.

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 2 300 – 3 000 zł

srebro, pr. 800, w. 244 g, wys. 5,8 cm,
śr. 18 cm, oznaczenia: „MR0”, „lavorato
a mano” (wykonano ręcznie)
cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

230
Wizytownik w kształcie muszli

227

srebro, pr. 800, w. 238 g, śr. 18,5 cm,
oznaczenie „45 MI”

Paterka
Włochy, II poł. XX w.

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 1 600 – 2 200 zł

srebro, pr. 800, w. 167 g, śr. 20,8 cm,
oznaczenia: fatto a mano (wykonano ręcznie)
cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 100 – 1 500 zł

231
Patera

228

Włochy, II poł. XX w.

Paterka

srebro, pr. 800, w. 231 g,

Włochy, II poł. XX w.

śr. 25,3 cm, oznaczenie: „fatto a mano”

srebro, pr. 800, w. 192 g, śr. 19 cm,

(wykonano ręcznie)

oznaczenie: „220 AL”

cena wywoławcza: 1 200 zł

cena wywoławcza: 1 000 zł

estymacja: 1 500 – 2 400 zł

estymacja: 1 200 – 1 800 zł
164
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232
Dwie łopatki do ciasta
Fraget, I poł XX w.
plater, 2 x dł. 23 cm
cena wywoławcza: 200 zł

236

estymacja: 300 – 600 zł

Para świeczników
klasycystycznych
Warszawa, Jan Priesch (?), I ćw. XIX w.

233

srebro, pr. 12, w. 576 g, wys. 19 cm

Sitko
Warszawa, Szraider, 1865 r.

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

srebro, pr. 84, w. 47 g, dł. 20
cm, ślady złocenia, drobne
wgniecenia
cena wywoławcza: 350 zł
estymacja: 450 – 700 zł

234
Chochelka z czerpakiem
ażurowym
Rosja pocz. XX w.
srebro, pr. 84, w. 46 g, gł. 15,5 cm
cena wywoławcza: 350 zł
estymacja: 450 – 700 zł

237

235

Para świeczników trójramiennych

Zestaw 6 kubeczków

Niemcy, Wilkens & Sohne, Brema, ok. 1930 r.

Związek Radziecki, II poł. XX w.

srebro, pr. 830, w. 856 g,

srebro, pr. 875, w. 147 g, złocenia

wys. 24,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł

cena wywoławcza: 5 200 zł

estymacja: 1 100 – 1 500 zł

estymacja: 6 400 – 7 200 zł
166

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

AUKCJA VA R IA ® (5 0 ) | SR E B R A I PL AT E R Y

167

238
Tacka na karty wizytowe

241

Moskwa, 1887 r.
srebro polerowane i matowione, grawerowane,
pr. 84, w. 188 g, wym. 14 × 24 cm
cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 1 600 – 2 000 zł

Cukiernica empirowa
Moskwa, Gubkin, 1847 r.
srebro pr. 84, w. 418 g,
wys. 12 cm, szer. z uchwytami
18,5 cm, uszkodzenia, odkształcenia
cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 4 800 – 6 000 zł

242
Cukiernica skrzynkowa
Krakow, 1963–1986

239

srebro, pr. 3, w. 438 g, zł. W.S.

Torebka balowa

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 400 – 5 000 zł

I poł. XX w.
srebro, pr. 800, w. 65 g.
cena wywoławcza: 650 zł
estymacja: 800 – 1 200 zł

243
Cukiernica skrzynkowa
z konikiem

240
Wizytownik

Wiedeń, 1829 r.

poł. XX w.

srebro pr. 13 łut, w. 577 g.
wym. 11 × 9 x 12 cm

srebro, pr. 800, w. 56 g

168

cena wywoławcza: 450 zł

cena wywoławcza: 5 500 zł

estymacja: 600 – 1 000 zł

estymacja: 7 000 – 8 500 zł
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244
Puderniczka ze statkiem
II pol. XX w.
srebro, pr. 0,800, w. 215 g,
śr. 10,7 cm
cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 100 – 1 700 zł

247
Papierośnica
Serra Roma, II poł. XX w.
srebro, w. 222 g, złocenie
cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 1 800 – 2 400 zł

245

248

Puderniczka z łabędziem

Papierośnica w kształcie
portmonetki

II poł. XX w.
srebro, pr. 3, w. 151 g,

II poł. XX w.

śr. 9,5 cm

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

cena wywoławcza: 700 zł

cena wywoławcza: 1 000 zł

estymacja: 900 – 1 500 zł

estymacja: 1 200 – 2 000 zł

246
Puderniczka
l. 30. XX w.
srebro, pr. 800, w. 67 g
cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 000 – 1 500 zł

249
Papierośnica
Warszawa, przed 1963 r.
srebro, pr. 3, w. 134 g
cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 200 – 2 000 zł

170
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254
Obrotowy tłok pieczętny

250

Niemcy (?), II poł. XVIII w.

Zestaw 6 podstawek

kryształ górski rytowany, w polu

poł. XX w.

monogram wiązany AER w kartuszu
rokokowym, srebro niecechowane,

srebro, pr. 800, w. 170 g, śr. 8,50 cm

w. 18 g, wys. 4,7 cm

cena wywoławcza: 900 zł

cena wywoławcza: 3 800 zł

estymacja: 1 100 – 1 500 zł

estymacja: 4 600 – 5 500 zł

251

255

Opakowanie na paczkę
papierosów

Obrotowy tłok pieczętny
Francja (?), II poł. XVIII w.

Dania, poł. XX w.

kryształ górski rytowany, w polu lew przy

srebro, pr. 925, w. 88 g

kolumnie oraz okalajacy napis: LAPRUDE
NZASUPERALA COLER

cena wywoławcza: 600 zł

srebro niecechowane, wys. 3,5 cm

estymacja: 800 – 1 000 zł

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 4 600 – 5 500 zł

252
Tabakiera
Włochy, Florencja, II poł. XX w.
srebro, pr. 925, w. 100 g
cena wywoławcza: 650 zł
estymacja: 800 – 1 100 zł

256
Secesyjna cukiernica
i mlecznik
USA, Lenox, ok. 1900 r.

253

porcelana kostna, oprawa
srebrna pr. 925, wys. cukiernicy

Szczotka do ubrań

11 cm, wys. mlecznika 8,5 cm,

Anglia, Londyn

stan zachowania: stare pęknięcie
na uchwycie w cukiernicy

srebro, emalia na giloszu, dł. 14,5 cm

172

cena wywoławcza: 200 zł

cena wywoławcza: 1 000 zł

estymacja: 250 – 450 zł

estymacja: 1 500 – 3 000 zł
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257
Figurka miniaturka – Matka
karmiąca niemowlę
Miśnia, po 1934 r.
porcelana, malowana ręcznie, wys. 7,5 cm
cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 1 800 – 2 600 zł

260
Figurka Chłopiec
z workiem jabłek
proj. Theodor Eichler
Miśnia, pocz. XX w.
porcelana malowana ręcznie,
wys. 26,5 cm
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

258
Figurka Pieska japan chin,
Hutschenreuther
l. 30. XX w.
porcelana, dł. 14 cm
cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 000 – 1 500 zł

261

259

Figurka Sprzedawca drobiu,
z serii Cris de Paris

Figura Pierrot

Miśnia, po 1934 r.

Rosenthal, 1926 r.
proj. Dorothea Charol, 1923 r.

porcelana malowana ręcznie, złocona,

porcelana malowana ręcznie,

wys. 14 cm

wys. 28,5 cm, model 79

cena wywoławcza: 2 200 zł

cena wywoławcza: 1 900 zł

estymacja: 2 800 – 3 600 zł

estymacja: 2 400 – 3 000 zł

174

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

AUKCJA VA R IA ® (5 0 ) | C E R A MI K A

175

262

265

Para filiżanek
do herbaty

Filiżanka ze spodkiem do kawy

Rosja, Kuzniecow, 1864–1889 r.

Miśnia, ok. 1750

porcelana, malowana ręcznie na szablonie,
filiżanka śr. 9 cm,

porcelana, ręcznie malowana purpurą,

wys. 5 cm,

złocona, dekoracja z motywem

spodek śr. 15 cm

„płotek ryżowy”, wys. ffiliżanki 4,5 cm,
śr. spodka 12 cm

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 400 – 900 zł

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 200 – 3 000 zł

266

263

Filiżanka ze spodkiem
Miśnia, poł. XVIII w.

Filiżanka secesyjna
Wałbrzych, Carl Tielsch, ok. 1900 r.

porcelana, malowana ręcznie purpurowo
w motyw kwiatów, wys. filiżanki:

porcelana, zdobiona szablonem, wys.

6,5 cm, śr. 13 cm

filiżanki 7 cm, śr. spodka 14 cm

cena wywoławcza: 800 zł

cena wywoławcza: 150 zł

estymacja: 1 000 – 1 500 zł

estymacja: 200 – 800 zł

267

264
Para secesyjnych filiżanek
do kawy

Filiżanka ze spodkiem
w kwiaty
Miśnia, po 1934 r.

Limoges, Tressemann & Vogt,
1907–1919
porcelana malowana ręcznie,

porcelana malowana ręcznie,
złocona, wys. 4 cm, śr. spodka
12,5 cm, II gat.

złocona, wys. filiżanki 7,5 cm,
średnica spodka 12 cm
cena wywoławcza: 1 000 zł

cena wywoławcza: 350 zł
estymacja: 500 – 700 zł

estymacja: 1 200 – 2 000 zł
176
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268
Para talerzyków
ażurowych
Miśnia, pocz. XX w.

271

porcelana, ręcznie malowana,
złocona, śr. 15,5 cm,

Patera z motywem muszli

II gatunek

Miśnia, ok. 1860 r.

cena wywoławcza: 400 zł

porcelana, złocona, śr. 27 cm

estymacja: 500 – 1 000 zł

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

269
Dzbanek, mlecznik
i cukiernica

272
Paterka z pawiami i owadami

Wałbrzych, Carl Tielsch, Stary Zdrój,
k. XIX w.

Miśnia, k. XIX w.

porcelana, złocenia, wys. dzbanka:

porcelana malowana ręcznie – poza

25, wys. mlecznika 15 cm,

manufakturą, złocona, dł. 26,5 cm, II gat.

wys. cukiernicy 11 cm, sygn. na

cena wywoławcza: 600 zł

spodzie znakiem firmowym z orłem

estymacja: 800 – 1 200 zł

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 800 – 1 200 zł

270

273

Kabaret dwudzielny

Talerz dekoracyjny
z motywem winorośli

Śląsk, Wałbrzych, Karl Krister,
1860–1890 r.

Miśnia, 1924–1934 r.

porcelana, ręcznie malowana,

porcelana złocona, śr. 26 cm

złocone, dł. 34 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

cena wywoławcza: 500 zł

estymacja: 1 200 – 2 000 zł

estymacja: 600 – 1 000 zł
178
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277
Para filiżanek
Chodzież?, 1929 r.

274

ręcznie malowała Stefania

Mlecznik z motywem Deutsche
Blumen
Berlin, 1763–1780
porcelana, ręcznie malowana, wys. 11 cm
cena wywoławcza: 1 200 zł

Wojdalińska (1910–1998) –
uczennica prof. Stanisława
Jagmina, porcelana ręcznie
malowana, złocona, wys. filiżanki
4 cm, śr. spodka 12 cm
cena wywoławcza: 350 zł

estymacja: 1 500 – 2 200 zł

estymacja: 500 – 900 zł

278
Wazon art déco
Chodzież?, 1929 r.
ręcznie malowała Stefania Wojdalińska
(1910–1998) – uczennica prof. Stanisława Jagmina,
porcelana, ręcznie malowana, złocona,
wys. 25 cm, odprysk w szkliwie na
brzuśćcu, sygn. i dat. na spodzie: Stenia
W./Chodzież/1929

275

cena wywoławcza: 500 zł

Talerz ażurowy

estymacja: 600 – 1 200 zł

Berlin, pocz. XX w.
porcelana złocona, śr. 21 cm
cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 400 – 700 zł

279
Zestaw 5 filiżanek
z dzbankiem

276

Włocławek, l.70 XX w.

Koszyczek
Śląsk, Jaworzyna, Koenigszelt, l.30 XX w.
porcelana, malowana ręcznie, złocona,

23 cm, filiżanek 8,5 cm, śr.

20,5 × 9 x 11,5 cm, sygn. znakiem

spodków: 15 cm (w zapasie

firmowym: Koenigszelt/Germany

180

porcelana z dekoracją iryzującą, złocenia, wys. dzbanka:

dodatkowa filiżanka)

cena wywoławcza: 200 zł

cena wywoławcza: 1 300 zł

estymacja: 250 – 900 zł

estymacja: 1 600 – 2 200 zł
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283
Szklanica biedermeier

280

II poł. XIX w.

Para śniadaniówek

jasno-fioletowe, szlifowane: w re-

Limoges, Charles Haviland,

zerwach malowane złotem motywy

1882–1890 r.

zwierzęce, przy krawędzi i dolnej stopie
malowane złotem dekor. geometryczna,

porcelana, podmalowana dekoracja

przetarcia, wys. 13,4 cm

kalkowa, wys. filiżanki: 5 cm, śr.
spodka: 14 cm, śr. talerzyka: 18,5 cm

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

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 500 – 900 zł

284
Szklanka
Cieplice, k. XIX w.
szkło mrożone, złocone, widok
uzdrowiska Warmbrunn,
wys. 10 cm, stan:

281

przetarcia złoceń

Komplet do konfitur

cena wywoławcza: 400 zł

Limoges, Charles Haviland,

estymacja: 500 – 900 zł

1882–1890 r.
salaterka i 6 miseczek
porcelana, podmalowana dekoracja kalkowa, salaterka śr. 15 cm,
miseczki śr. 12 cm"

285

cena wywoławcza: 400 zł

Kieliszek pamiątkowy

estymacja: 500 – 1 000 zł

XIX w.
szkło, złocenia, wys. 10,5 cm
cena wywoławcza: 350 zł
estymacja: 500 – 900 zł

282

286

Pojemnik w formie kury

Para szkieł secesyjnych

Francja, Limoges?, II poł. XIX w.

pocz. XX w.

porcelana, częściowo szkliwiona, ręcznie

szkło, dekoracja malowana ręcznie, złocenia

malowana, dł. 23 cm, wys. 18 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł

cena wywoławcza: 600 zł

estymacja: 1 600 – 2 000 zł

estymacja: 800 – 1 200 zł
182
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287
Patera okrągła na nóżkach
Huta Niemen, l.30 XX w.
szkło łososiowe, śr. 22 cm, wys. 8 cm
cena wywoławcza: 250 zł
estymacja: 300 – 900 zł

288
Zbiór naczyń art déco
Hortensja, Niemen, l.30 XX w.
szkło różowe, zielone, łososiowe,
3 szt., śr. 16 i 12

290

cena wywoławcza: 150 zł

Krater kobaltowy

estymacja: 200 – 800 zł

Czechosłowacja, Moser, ok. 1920 r.
szkło kobaltowe, fasetowane,
dekoracja oroplastyczna, wys. 20 cm,
śr. wylewu 18,5 cm
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 3 600 – 4 600 zł

291
Wazon typu flet

289

Czechosłowacja, Moser, ok. 1920 r.

Dwa półmiski

szkło fioletowe, dekoracja oroplastyczna,

Huta Hortensja, l.30 XX w.

wys. 30 cm

szkło łososiowe, dł. 24 i 25 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł

cena wywoławcza: 100 zł

estymacja: 3 200 – 4 000 zł

estymacja: 200 – 800 zł
184
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292
Ludvika Smrcková

295

(1903–1991)

Panneau dekoracyjne „Cztery pory
roku”, 1945 r.
tafla szklana, rytowana, 24 × 33 cm,

Madonna della seggiola
wg Rafaela, k. XIX
porcelana malowana ręcznie, złocona,

sygn. p.d. L. Smrckova, dat. l.d. 1920, 27 III,

rama drewniana, ręcznie rzeźbiona,

1945, na podstawie drewnianej

wys. 8 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

cena wywoławcza: 2 500 zł

estymacja: 3 600 – 4 000 zł

estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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Tabakierka oprawiona
w szagryn
Francja, XVIII w.
mosiądz złocony, oprawiony
w skórę groszkowaną (chagrin),
8 × 3,5 × 3,5 cm, brak jednego
zamknięcia
cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 200 – 2 200 zł
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Matka Boska Częstochowska

294

II poł. XIX w.

Szkatułka w stylu Boulle'a

olej, deska, 28 × 22,5 cm, na dole

XIX/XX w.

opis: S. Maria Czestochoriensis/miraculis

drewno, mosiądz, masa szylkretowa,

clarissimus

tkanina jedwabna (granatowa mora),

cena wywoławcza: 3 500 zł

8 × 22,5 × 15,

estymacja: 4 200 – 5 000 zł

cena wywoławcza: 650 zł
estymacja: 800 – 1 100 zł
186
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Z L E C E N I E L I C Y TA C J I
AUKCJA Varia (50)
Warszawa, 7 grudnia 2022 r., godz. 19
®

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: warszawa@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż do godziny 12 w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: Santander Bank Polski S.A.
67 1090 1883 0000 0001 0367 9559
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Laska palisandrowa
pocz. XX w.

mię i nazwisko _______________________________________________________________________________________________________

palisander, okucia srebrne pr. 84, 90 cm,
Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________

punca PŁ w owalu (Piotr Łątkowski), ozdobny
monogram DN

Telefon, fax, e-mail ______________________________________________________________________________________________________

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 2 400 – 3 000 zł

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
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Laska hebanowa
I poł. XX w.

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 

heban, kość, 91 cm, monogram KZ
cena wywoławcza: 1 200 zł

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.

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

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.
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Figurka myśliwego z wyżłami

_________________________________ 

kompozycja metali, marmur,

		

16 × 10 × 20 cm

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.

cena wywoławcza: 250 zł
estymacja: 300 – 500 zł
188

________________________

Imię i nazwisko										

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

		

________________________

Imię i nazwisko										

data, podpis

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

○ przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone,

◊ Obiekty z pozwoleniem na wywóz,

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

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

III Sprzedaż aukcyjna
1. Obiekty przeznaczone do licytacji

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

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

wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej
umowy sprzedaży, zachodzi podejrzeniemożliwości popełnienia czynu
zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłocać
prawidłowy przebieg Aukcji.
/// Zlecenie licytacji z limitem i licytacja telefoniczna
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji osobiście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać
w galeriach Domu Aukcyjnego.
W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licytowane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli
postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje zlecenia
licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom
Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący zakupił wybrany Obiekt
w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż Cena gwarancyjna.
Jeśli limit podany przez Licytującego jest niższy niż Cena gwarancyjna,
a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji
warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim
samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu,
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą
nie być zrealizowane.
Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Licytujący może
określić na zleceniu limit, do którego pracownik Domu aukcyjnego będzie
licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony
na zleceniu, pracownik Domu Aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że
klient oferuje przynajmniej Cenę wywoławczą.
Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowanie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie
po stronie Domu Aukcyjnego.
/// Licytacja online
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespondencji
oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości i obsługi
płatności). 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 2003 r. 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 1996 r., o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5,
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.

Wlastimil Hofman (1881–1970), Modlitwa, 1924 r., olej, płótno, 68,5 × 100 cm, sygn. i dat. l. d.: „Wlastimil Hofman / 1924”
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