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Szanowni Państwo,
Rok temu oddaliśmy do Państwa rąk katalog „Sztuka Azji” 
prezentujący bogatą ofertę orientalnego malarstwa, grafiki, 
rzeźby, rzemiosła i biżuterii. W tym roku poszliśmy o krok 
naprzód. Zapraszamy do zapoznania się ze sztuką obejmującą 
swoim zakresem kilka kontynentów: Europę, Azję, Amerykę 
Południową oraz Afrykę. Mozaika obiektów jest różnorodna 
i wielobarwna, poprzez wspaniałe malarstwo, porcelanę, 
wyroby z kości, aż po tkaniny, meble, maski i przedmioty 
rytualne. Przedmioty zachwycają odmiennością, pozwalają na 
zapoznanie się z kulturą kraju swego pochodzenia, zachęcają 
do obcowania z pięknem, przyciągają oryginalnością. 

Zgromadzonych zostało 224 obiekty, które mają szansę 
zaspokoić apetyt na egzotykę i stać się częścią, bądź 
początkiem, wspaniałej kolekcji. 

Marta Kurczyńska

Ladies and Gentlemen,
One year ago we presented you the Asian Art catalogue, 
in which we presented variety of oriental painting, 
graphic, sculpture, craft and jewellery. This year we 
decided to go one step further. We are introducing to 
you a special offer of art not only from Europe, but also 
Asia, South America and Africa. The mosaic of artefacts 
is varied and colourful, from wondrous paintings, 
porcelain, ivory items, to cloths, furniture, masks and 
ritual objects. Items fascinate with uniqueness, enable 
to become more familiar with the culture of countries 
of their destinations. They also encourage to experience 
real beauty and attract with their originality.

We collected 224 objects, which could satisfy an 
appetite for exoticism and become a part of, or a start to, 
a magnificent collection.

Marta Kurczyńska
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1
Peter von Bemmel (1685 Norymberga – 1754 Regensburg)

Pejzaż leśny z wodospadem

olej, płótno na sklejce, 62 × 80 cm, sygn. p.d.: P. v. Bemmel

cena wywoławcza: 20 000 zł
starting bid: 20 000 PLN

Peter von Bemmel (1685 Nuremberg – 1754 Regensburg)

A forest landscape with a waterfall

oil on canvas mounted on plywood, 62 × 80 cm, signed r.b.: P. v. Bemmel

2
Colestin Brugner 
(1824–1887)

Pejzaż

olej, płótno dublowane, 
13,5 × 20 cm, sygn. l.d.: 
Brugner

cena wywoławcza: 6 000 zł
starting bid: 6 000 PLN

Colestin Brugner 
(1824–1887)

A landscape

oil on canvas, lined, 
13,5 × 20 cm, signed l.b.: 
Brugner
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3
Oreste Costa (1851 Włochy – 1901)

Martwa natura z zającem

olej, płótno dublowane, 108 × 79 cm, sygn. p. d.: 
O Costa Firenze

cena wywoławcza: 25 000 zł
starting bid: 25 000 PLN

Oreste Costa (1851 Italy – 1901)

Still life with a hare

oil on canvas, lined, 108 × 79 cm, signed r.d.: 
O Costa Firenze
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5
Johann Jungbluth 
(1860–1912)

Łodzie na stawie 
w górach

olej, płótno, 
24,5 × 37 cm, sygn. 
p.d.: J. Jungbluth

cena wywoławcza: 
3 800 zł
starting bid:  
3 800 PLN

Johann Jungbluth 
(1860–1912), 
Boats on the pond in 
the mountains

oil on canvas, 
24,5 × 37 cm, signed 
r.b.: J. Jungbluth

4
Jan de Beyer 
(1703–80)

Widok z Ostendy, 
1741 r.

akwarela, karton, wym. 
20 × 30 cm, sygn. l.d. 
i dat.: JB/1741

cena wywoławcza: 
3 800 zł
starting bid: 3 800 PLN

Jan de Beyer 
(1703–80), View 
from Ostend, 1741

watercolour on card, 
20 × 30 cm, signed l.b.: 
JB/1741



7ART OF THE WORLD – EUROPA |  SZTUKA ŚWIATA – EUROPE

6
Johann Nepomuk Geller (1860–1954)

Lublin – Brama Krakowska, 1915 r.

pastel, papier, 15 × 19,3 cm w świetle passe- 
-partout, sygn. i dat. l.d.: JNG/Lublin... 1915

cena wywoławcza: 1 800 zł
starting bid: 1 800 PLN

Johann Nepomuk Geller (1860–1954)

Lublin – Cracow Gate, 1915

pastel on paper, 15 × 19,3 cm in passe-partout, 
signed l.b.: JNG/Lublin... 1915

7
Johann Nepomuk Geller (1860–1954)

Lublin – Kościół Św. Józefa

pastel, papier, 14,3 × 19,5 cm, sygn. i dat. l.d.: 
JNG/Marktplatz/...1915

cena wywoławcza: 1 800 zł
starting bid: 1 800 PLN

Johann Nepomuk Geller (1860–1954)

Lublin – St. Joseph’s Church

pastel on paper, 14,3 × 19,5 cm, signed l.b.: 
JNG/Marktplatz/...1915

8
Johann Nepomuk Geller (1860–1954)

Lublin – Klasztor dominikanów, 1915 r.

pastel, papier, 13 × 19,5 cm, sygn. i dat.: 
Lublin...1915/JNG...

cena wywoławcza: 1 800 zł
starting bid: 1 800 PLN

Johann Nepomuk Geller (1860–1954)

Lublin – Dominican monastery, 1915

pastel on paper, 13 × 19,5 cm, signed: JH Ruger/
Munchen
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9
H. Otto Rüger (19–20 w.)

Gra w karty

olej, deska, 41 × 53 cm, sygn.: JH Ruger/
Munchen

cena wywoławcza: 18 000 zł
starting bid: 18 000 PLN

H. Otto Rüger (19–20)

The card players

oil on board, 41 × 53 cm, signed: JH Ruger/
Munchen
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10
Malarz nierozpoznany (18–19 w.), wg 
Gerrita van Honthorsta (1592 Utrecht 
– 1656 tamże) (pseud. Gherardo della 
Notte)

Zaloty

olej, płótno dublowane, 123,5 × 100,5 cm, 
sygn. p.g.: GvH.

cena wywoławcza: 50 000 zł
starting bid: 50 000 PLN

Painter unknown (18–19 ct.), after Gerrit 
van Honthorst (1592 Utrecht – 1656 
therein) (alias Gherardo della Notte)

Advances

oil on canvas, lined, 123,5 × 100,5 cm, signed 
r.t.: GvH.
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11
Konstantin Tereshkovitch (1902–1978)

Pejzaż

olej, płótno, 60 × 73 cm, sygn. l.d.: 
C.Tereshkovitch

cena wywoławcza: 17 500 zł
starting bid: 17 500 PLN

Konstantin Tereshkovitch (1902–1978) 

A landscape

oil on canvas, 60 × 73 cm, signed l.b.: 
C.Tereshkovitch

12
Eli Bielutin (1925 Moskwa – 
2012 tamże)

Kompozycja, 1970 r.

flamaster, papier, 42 × 30 cm, sygn. p.d.: Ely 
Bielutin 70

cena wywoławcza: 2 000 zł
starting bid: 2 000 PLN

Eli Bielutin (1925 Moscow – 2012 
therein)

Composition, 1970

marker on paper, 42 × 30 cm, signed r.b.: Ely 
Bielutin 70
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13
Emmanuel Katz (Mane-Katz) (1894 
Krzemieńczuk – 1962 Tel Awiw)

Martwa natura z dzbanem i koszykiem 
owoców, 1928 r.

olej, płótno, 97 × 79 cm, sygn. i dat. p.g.: Mane-
Katz/28

cena wywoławcza: 130 000 zl
starting bid: 130 000 PLN

Emmanuel Katz (Mane-Katz)

Still life with a jug and a basket with 
fruits, 1928

oil on canvas, 97 × 79 cm, signed r.t.: Mane-
Katz/28
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14
Malarz nierozpoznany (1 poł. 20 w.)

Wiatrak

olej, tektura, 67 × 50 cm, niesygnowany, na dole 
napis: Wołogda, Priłuki, 1910

cena wywoławcza: 3 200 zł
starting bid: 3 200 PLN

Painter unknown, (1st half of the 
20th ct.)

A windmill

oil on cardboard, 67 × 50 cm, unsigned, 
inscription on the bottom: Vologda, Priluki, 1910 
(Cyrillic)

15
Anton Zampis 
(1820–1883 Wiedeń)

Powóz, 1872 r.

akwarela, gwasz, papier, 
38 × 55,5 cm, sygn. p.d.: 
A.Zampis, obraz malowany 
w majątku Siemieńskich 
w Chrostkowie na Podolu

cena wywoławcza: 7 500 zł
starting bid: 7 500 PLN

Anton Zampis 
(1820–1883 Vienna)

A carriage, 1872

watercolour, gouache on 
paper, 38 × 55,5 cm, 
signed: l.b.: A.Zampis
painted in Siemieńscy estate 
in Chrostkow in Podolia
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16
Iwan Trusz (1869 Wysocko – 1940 
Lwów)

Pejzaż nadmorski

olej, tektura, 21 × 27 cm, sygn. I.d.: Iw. 
Trusz

cena wywoławcza: 15 000 zł
starting bid: 15 000 PLN

Iwan Trusz (1869 Wysocko – 1940 
Lviv)

A seascape

oil on cardboard, 21 × 27 cm, signed I.b.: 
Iw. Trusz

17
Nicolai Samokiszcz (1860–1944)

Scena batalistyczna

akwarela, piórko, papier, 27 × 44 cm 
w świetle passe-partout, sygn. p.d.: 
N. Samokiszcz (cyrylicą)

cena wywoławcza: 12 500 zł
starting bid: 12 500 PLN

Mykola Samokysh (1860–1944)

A battle scene

watercolour, pen and ink on paper, 
27 × 44 cm in passe-partout, signed r.b.: 
N. Samokish (Cyrillic)
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18
Wilhelm Kotarbiński  
(1849 Nieborów – 1921 Kijów)

Przy brzegu

olej, płótno, 81 × 125 cm, sygn. p.d.: 
W. Kotarbinski (cyrylicą)

cena wywoławcza: 68 000 zł
starting bid: 68 000 PLN

Wilhelm Kotarbiński  
(1849 Nieborów – 1921 Kiev)

At the shore

oil on canvas,  81 × 125 cm, signed r.b.: 
W. Kotarbinski (Cyrillic)

14
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19
Hans Fredrik Gude 
(1825 Oslo – 1903 
Berlin)

Pejzaż Morski

olej, deska, 31 × 41 cm, sygn. 
p.d.: Gude

cena wywoławcza: 4 200 zł
starting bid: 4 200 PLN

Hans Fredrik Gude 
(1825 Oslo – 1903 
Berlin), A seascape

oil on board, 31 × 41 cm, 
signed r.b.: Gude

20
Anton Doll (1826 Monachium 

– 1887 tamże)

Postój przed karczmą

olej, płótno, 58,5 × 88 cm, sygn. 
l.d.: ADOLL. München

cena wywoławcza:  28 000 zł
starting bid:  28 000 PLN

Anton Doll (1826 Munich – 
1887 therein)

A stop by the inn 

oil on canvas, 58,5 × 88 cm, 
signed l.b.: ADOLL. München
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21
Anton Doll (1826 Monachium –  
1887 tamże)

Ślizgawka

olej, płótno, 46 × 76,5 cm, sygn. p.d.: A. Doll. 
München.(?)

cena wywoławcza: 33 000 zł
starting bid: 33 000 PLN

Anton Doll (1826 Munich – 1887 
therein)

Ice skating

oil on canvas, 46 × 76,5 cm, signed r.b.: A. Doll. 
München.(?)
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22
Severin Nilson (1846–1918)

Wędrowiec przed kościołem 

olej, deska, 42 × 29,5 cm, sygn. p.d.: Severin 
Nilson

cena wywoławcza: 6 000 zł
starting bid: 6 000 PLN

Severin Nilson (1846–1918)

Wanderer in front of the church

oil on board, 42 × 29,5 cm, signed r.b.: Severin 
Nilson
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23
Adolf van der Venne (1828 Wiedeń – 
1911 Schweifurt)

Wędrująca rodzina, 1898 r.

olej, płótno, 122 × 90,5 cm, sygn. i dat. l.d.: 
A. van der Venne München/1898

cena wywoławcza: 18 000 zł
starting bid: 18 000 PLN

Adolf van der Venne (1828 Vienna – 
1911 Schweinfurt)

Wandering family, 1898

oil on canvas, 122 × 90,5 cm, signed and dated 
l.b.: A. van der Venne München/1898
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24
Adolf van der Venne (1828 Wiedeń – 
1911 Schweifurt)

Kotlarz na puszcie

olej, płótno, 68 × 88 cm, niesygnowany

cena wywoławcza: 15 500 zł
starting bid: 15 500 PLN

Adolf van der Venne (1828 Vienna – 
1911 Schweinfurt)

Blacksmith on puszta

oil on canvas, 68 × 88 cm, unsigned
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25
Eduard Hildebrandt (1817 Gdańsk – 
1868 Berlin)

Nokturn, 1846 r.

olej, płótno, 26 × 36,5 cm, sygn. i dat. l. d.: 
E. Hildebrandt 1846

cena wywoławcza: 22 000 zł
starting bid: 22 000 PLN

Eduard Hildebrandt (1817 Danzig – 
1868 Berlin)

A nocturne, 1846

oil on canvas, 26 × 36,5 cm, signed and dated 
l.b.: E. Hildebrandt 1846



22 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

26
Max Neumann (1885 Królewiec –  
1973 Monachium lub Hamburg)

Pejzaż sycylijski, ok. 1920–21 r.

olej, płótno dublowane, 52,6 × 75,3 cm,  
sygn. l.d.: M Neumann

cena wywoławcza: 5 000 zł
starting bid:  5 000 PLN

Max Neumann (1885 Königsberg –  
1973 Munich or Hamburg)

A Sicilian landscape, ca. 1920–21

oil on canvas, lined, 62,6 × 75,3 cm, signed l.b.: 
M Neumann
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27
Désiré Thomassin (1858 Wiedeń –  
1933 Monachium)

Krajobraz przed burzą, 1919 r.

olej, płyta, 64 × 101 cm, sygn. i dat. p.d.: 
D.Thomassin/Munchen 1919

cena wywoławcza:  33 000 zł
starting bid:  33 000 PLN

Désiré Thomassin (1858 Vienna –  
1933 Munich)

A landscape before the storm, 1919

oil on board, 64 × 101 cm, signed and dated r.b.: 
D.Thomassin/Munchen 1919
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28
Adolf Schreyer (1828 Frankfurt –  
1899 Cronberg)

Portret mężczyzny na koniu, 1856 r.

olej, płótno, 103 × 78 cm, sygn. i dat. p.d.: CO

cena wywoławcza: 44 000 zł
starting bid: 44 000 PLN

Adolf Schreyer (1828 Frankfurt –  
 1899 Cronberg)

A portrait of a man on a horse, 1856

oil on canvas, 103 × 78 cm, signed and dated 
r.b.: CO
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29
Alfred de Curzon (1820 Migne-Auxances 
– 1895 Paryż)

Widok klasztoru we Włoszech

olej, płótno dublowane, 39 × 61 cm, sygn. p.d.: 
A. DE CURZON

cena wywoławcza: 12 000 zł
starting bid: 12 000 PLN

Alfred de Curzon (1820 Migne-Auxances 
– 1895 Paris)

A view of a monastery in Italy

oil on canvas, lined, 39 × 61 cm, signed r.b.: 
A. DE CURZON
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30
Achille Collas (1795–1859),  
wg Guillaume Coustou St. (1677–1746) 

Maria Leszczyńska jako Junona,  
poł. 19 w. 

brąz patynowany, wys. 78 cm, na dole napis 
MARYA LESZCZYNSKA, z tyłu sygnatura i gmerk: 
Achille Collas Reduction Mecanique

cena wywoławcza: 25 000 zł
starting bid: 25 000 PLN

Achille Collas (1795–1859), 
after Guillaume Coustou the Older 
(1677–1746) 

Marie Leszczyńska as Juno, half of the 
19th ct. 

patinated bronze, height: 78 cm, signed on the 
bottom: MARYA LESZCZYNSKA, signature and 
house mark on the back: Achille Collas Reduction 
Mecanique

RZEŹBA     SCULPTURE             



27ART OF THE WORLD – EUROPA |  SZTUKA ŚWIATA – EUROPE

R
ZE

ŹB
A

S
C

U
LP

TU
R

E



28 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

31
Charles Gadenne (1925 Roubaix – 2012)

Zasłuchana, ok. 1970 r.

brąz patynowany, 42 × 31 × 21 cm, sygn. oraz 
nr V/VI

cena wywoławcza:  8 500 zł
starting bid: 8 500 PLN

Charles Gadenne (1925 Roubaix – 2012)

A listener, ca 1970

patinated bronze, 42 × 31 × 21 cm, signed and 
number V/VI

32
Pierto Piraino (1878–1950)

Dziecko z piłką

brąz, wys. 16 cm, sygn. na podstawie: P.PIRAINO

cena wywoławcza: 1 500 zł
starting bid: 1 500 PLN

Pierto Piraino (1878–1950)

A child with a ball

bronze, height: 16 cm, signed on the base: 
P.PIRAINO
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33
Carl Brose (1880–?)

Para rzeźb – Faun i nimfa, 1910–1930

brąz patynowany, podstawy marmurowe w formie 
walców, wys. 25 cm, wys. z cokołem 36 cm, 
sygn.: Brose SS w prostokącie, drobne ukruszenia 
marmuru

cena wywoławcza: 9 000 zł
starting bid: 9 000 PLN

Carl Brose (1880–?)

A faun and a nymph, 1910–1930

patinated bronze, marble, cyllinder-shaped bases, 
height: 25 cm, height with bases: 36 cm, signed: 
Brose SS, small breaks in marble
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34
Clovis Masson (1838–1913)

Tygrys na skale

brąz złocony i patynowany, wys. 21 cm, sygn. 
na dole: C. Masson

cena wywoławcza: 3 200 zł
starting bid: 3 200 PLN

Clovis Masson (1838–1913)

Tiger on a rock

gilded and patinated bronze, height: 21 cm, 
signed on the bottom: C. Masson

35
Geza Csorba (1892 Węgry – 1974)

Protestująca kobieta, 1946 r.

brąz patynowany, wys. 37 cm, sygn. na podstawie: 
Csorba 1946

cena wywoławcza: 2 000 zł
starting bid: 2 000 PLN

Geza Csorba (1892 Hungary – 1974)

Protesting woman, 1946

patinated bronze, height: 37 cm, signed on the 
base: Csorba 1946
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36
Jean Baptiste Pastier, Francja, 
2 ćw. 19 w., wg Jean Baptiste Greuze 
(1725–1805)

Rozbity dzban

farby emalierskie, porcelana, 30 × 23 cm, sygn. 
p.d.: Pastier / dap. – Greuze

cena wywoławcza: 12 000 zł
starting bid: 12 000 PLN

Jean Baptiste Pastier, France, 2nd quarter 
of the 19th ct., after Jean Baptiste 
Greuze (1725–1805)

A broken jug

polychrome enamel, porcelain, 30 × 23 cm, 
signed r.b.: Pastier / dap. – Greuze
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39
Miniatura – Portret L.B. Beaumonta

Anglia, k. 19 w.

gwasz, tempera, kość słoniowa, oprawa złoto, 
pr. 0,375, metal, koral, wys. 10 cm, na odwrociu 
inskrypcja, sygn. l.d. nieczytelnie

cena wywoławcza: 1 800 zł
starting bid: 1 800 PLN

A portrait miniature of L.B. Beaumont

England, end of the 19 ct.

gouache, tempera, ivory, gold frame, 375, metal, 
coral, height: 10 cm, inscription on the back, 
signed l.b.

37
Miniatura – Portret mężczyzny z orderami

Rosja (?), pocz. 19 w.

gwasz, tempera, kość słoniowa, 7 × 5 cm, ramka 
czeczotowa, szkło fasetowane 

cena wywoławcza: 3 200 zł
starting bid: 3 200 PLN

A portrait miniature – A man with orders

Russia (?), early 19th ct.

gouache, tempera, ivory, 7 × 5 cm, birch burl 
wooden frame, faceted glass

38
Sygnet z miniaturą – Portret  
Charlesa Beaumonta

Anglia, k. 19 w.

oprawa: złoto, pr. 0,585, m. 5,94 g, 19/20 w.

cena wywoławcza: 2 500 zł
starting bid: 2 500 PLN

A signet ring with a portrait miniature of 
Charles Beaumont, England, end of the 
19th ct.

golden frame, 585, mass: 5,94 g, 19/20 ct.
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40
Komplet biżuterii „Demi parure” w stylu 
biedermeier

Austro-Węgry (?), 2 poł. 19 w. 

złoto, pr. 0,585, srebro złocone, m. 9,66 g, koral 
naturalny, oryginalne etui, drobne uszkodzenia 
w jednym kolczyku

cena wywoławcza: 4 000 zł
starting bid: 4 000 PLN

A Biedermeier Demi parure jewellery set

Austria-Hungary (?), 2nd half of the 
19th ct.

gold, 585, gilded silver, mass: 9,66 g, natural 
coral, original case, minor damage in one earring

41
Kolczyki w stylu empire

pocz. 19 w.

złoto, pr. 0,750, m. 4,82 g, pełnoplastyczna 
głowa węża

cena wywoławcza: 2 000 zł
starting bid: 2 000 PLN

An Empire-style earrings

early 19th ct.

gold, 750, mass: 4,82 g, snake head
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43
Dewizka do zegarka

Rosja, pocz. 20 w.

złoto dwukolorowe, pr. 56, m. 8,70 g

cena wywoławcza: 1 400 zł
starting bid: 1 400 PLN

A watch-chain

Russia, early 20th ct.

two colour gold, 56, mass: 8,70 g

44
Zegarek naręczny

Szwajcaria, Rolex, 1967 r.

złoto, pr. 750, m. 12,80 g, model Precision, numer 
1593916, oryginalne etui

cena wywoławcza: 4 500 zł
starting bid: 4 500 PLN

A wristwatch

Switzerland, Rolex, 1967

gold, 750, mass: 12,80 g, Precision model, nr 
1593916, original case

42
Zegarek kieszonkowy szpindlowy

Francja, złotnik nieokreślony IHV, 
2 poł. XVIII w.

koperta złota, bogato zdobiona – kompozycja 
alegoryczna, masa całkowita 72 g

cena wywoławcza: 5 200 zł
starting bid: 5 200 PLN

A spindle pocket watch

France, 2nd half of the 18th ct.

gold case, allegorical composition, goldsmith 
unknown (IHV), mass: 72 g
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45
Zegarek

Patek Philippe, 1897 r.

złoto, pr. 0,750, m. 22,80 g, koperta dekorowana 
przedstawieniem Sfinksa na tle palmy 
i zachodzącego słońca, emalia na giloszu, rozety 
diamentowe, tarcza biała emalia, cyfry arabskie

cena wywoławcza: 50 000 zł
starting bid: 50 000 PLN

A pocket watch

Patek Philippe, 1897

gold, 750, mass: 22,80 g, case decorated with an 
image of Sphinx, a palm tree and a sunset, enamel 
on guilloché, diamond rosette, white enamel dial, 
Arabic numbers

46
Pierścionek z brylantem fantazyjnym

2 poł. 20 w.

białe złoto, pr. 0,750, m. 3,64 g, brylant ok. 
2,60 ct, VS/ fantazyjna barwa cytrynowo-żółta, 
nowy szlif

cena wywoławcza: 75 000 zł
starting bid: 75 000 PLN

A diamond ring

2nd half of the 20th ct.

white gold, 750, mass: 3,64 g, brilliant ca. 
2,60 ct, VS / yellow colour, new cut
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47
Bransoletka

k. 19 w.

srebro, pr. 800, pozłacane, m. 21,69 g, koral 
naturalny toczony

cena wywoławcza: 2 800 zł
starting bid: 2 800 PLN

A bracelet

end of the 19th ct.

silver, 800, gilded, mass: 21,69 g, natural coral

48
Naszyjnik poczwórny

19 w.

zapięcie z diamentami, złoto pr. 0,585, 
srebro góra, diamenty: 4,00 × 4,00 mm, 
3,50 × 3,50 mm, 4,00 × 2,50 mm, 
3,50 × 3,00 mm, 3,50 × 3,00 mm, 14 szt. 
diamentów, łącz. ok. 1,20 ct, SI-P1/I-J, rozety, 
prostokątne, koral naturalny, m. 104 g

cena wywoławcza:  12 500 zł
starting bid: 12 500 PLN

A coral necklase

19th ct.

buckle with diamonds, gold, 585, silver 
on the top, diamonds: 4,00 × 4,00 mm, 
3,50 × 3,50 mm, 4,00 × 2,50 mm, 
3,50 × 3,00 mm, 3,50 × 3,00 mm, 
14 diamonds, all ca: 1,20 ct, SI-P1/I-J, rosettes, 
rectangular, natural coral, m. 104 g  
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49
Wisior-broszka

Wielka Brytania, 1901–1910

platyna, pr. 0,950, diamenty (9 × 0,061) łącz. 
ok. 0,55 ct oraz diamenty rozety rauty 114 szt., 
łącz. ok. 0,80 ct, łącz. 123 szt. – łącz. ok. 
1,35 ct, SI-P1/I-J, stary szlif, rozety, niepełne 
rozety, szmaragd ok. 5,00 ct, owal, kaboszon

cena wywoławcza: 21 000 zł
starting bid: 21 000 PLN

A pendant brooch

Great Britain, 1901–1910

platinum, 950, diamonds (9 × 0,061) ca. 
0,55 ct, diamonds – lozenge rosettes 114, all ca. 
0,80 ct, 123 – all ca.: 1,35 ct, SI-P1/I-J, diamond 
cut, rosettes, incomplete rosettes, emerald 
13,00–10,00 mm, H=5,90 mm, ca. 5,00 ct, 
oval, cabochone

50
Pierścionek barokowy

Europa Środkowa, 2 poł. 17 w.

złoto, emalia, rubinowe szkło, w. 2,21 g

cena wywoławcza: 5 000 zł
starting bid: 5 000 PLN

A baroque ring

Central Europe, 2nd half of the 17th ct.

gold, enamel, ruby glass, mass: 2,21 g
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51
Cukiernica empirowa

Paryż, l. 1819–1838

srebro złocone, pr. 1, w. 320 g, wys. 18 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
starting bid: 2 500 PLN

A empire sugar bowl

Paris, 1819–1838

gilded silver, 1, mass: 320 g, height: 18 cm

52
Solniczka klasycystyczna

Rosja – Łotwa, Ryga, Johan Fistler, 
pocz. 19 w.

srebro niecechowane, wewnątrz złocone, waga 
156 g, dł. 15,5 cm, znak złotnika IHL

cena wywoławcza: 2 000 zł
starting bid: 2 000 PLN

A silver salt dish

Russia – Latvia, Riga, Johan Fistler, 
early 19 ct.

silver, unmarked, gilding inside, mass: 156 g, 
length: 15,5 cm, sign of the goldsmith: IHL
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53
Dzbanek empirowy

Moskwa, 1829 r.

srebro, pr. 84, w. 504 g, wys. 15 cm,  
dł. 27 cm, złotnik M.G. (cyrylicą), uchwyt 
i rączka z kości słoniowej, spękania

cena wywoławcza: 5 600 zł
starting bid: 5 600 PLN

An empire teapot

Russia, Moscow, 1829

silver, 84, mass: 504 g, height: 15 cm, length: 
27 cm, goldsmith M.G. (cyrilic), ivory handles, 
cracks

54
Kubek klasycystyczny

Francja, Paryż, ok. 1780 r.

srebro, pr. 950, w. 182 g., wys. 12 cm

cena wywoławcza: 3 500 zł
starting bid: 3 500 PLN

A silver classicist beaker

France, Paris, ca. 1780

silver, 950, mass: 182 g, height: 12 cm

55
Mlecznik klasycystyczny

Niemcy, Brunszwik, Johann Conrad Anton 
KOCH (1805–26), 1 ćw. 19 w.

srebro, pr. 12, wewnątrz złocone, w: 110 g, wys. 11 cm, 
uchwyt – drewno czernione

cena wywoławcza: 750 zł
starting bid: 750 PLN

A classicist milk pitcher

Germany, Braunschweig, Johann Conrad 
Anton KOCH (1805–26), 1st quarter of 
a 20th ct.

silver, 12, gilding inside, mass: 110 g, height: 11 cm, 
blacked wood handle
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56
Cukiernica skrzynkowa

Wiedeń, k. 19 w.

srebro, pr. 3, w. 376 g, wym. 12,5 × 14 cm

cena wywoławcza: 3 100 zł
starting bid: 3 100 PLN

A silver sugar box

Austria, Vienna, end of the 19th ct.

silver, 3, mass: 376 g, 12,5 × 14 cm

57
Papierośnica emaliowana

Wielka Brytania, Birmingham, 1938 r.

srebro, pr. 925, w. 156 g, na wieku przedstawienie 
transatlantyku Queen Mary zwodowanego w 1934 r.

cena wywoławcza: 4 100 zł
starting bid: 4 100 PLN

An enameled cigarette case

Great Britain, Birmingham, 1938

silver, 925, mass: 156 g, on the lid: an image of the 
ocean liner RMS Queen Mary launched in 1934

58
Tacka głęboka

Niemcy, Berlin, Humbert & Sohn, poł. 
19 w.

srebro, pr. 12, w. 230 g, 18,5 × 13,5 × 3,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł
starting bid: 900 PLN

A deep tray

Germany, Berlin, Humbert & Sohn, half of 
the 19th ct.

silver, 12, mass: 230 g, 18,5 × 13,5 × 3,5 cm
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59
Komplet sreber

Schwabisch Gmund, Wilhelm Binder, 
ok. 1940 r.

srebro, pr. 925, uchwyty z kości słoniowej, w.: 
1575 g, wnętrze złocone, skład: dzbanek do 
kawy, wys. 21,5 cm, szer. 23 cm, głęb. 11,7 cm; 
dzbanek do herbaty, wys. 13,7 cm, szer. 26,5 cm, 
głęb. 15,5 cm; mlecznik, wys. 6,8 cm, szer. 
13,7 cm, głęb. 9,3 cm; cukiernica, wys. 9 cm, 
szer. 15,5 cm, głęb. 9,8 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł
starting bid: 10 000 PLN

A german silver teaset

Schwabisch Gmund, Wilhelm Binder, 
ca. 1940

silver, 925, ivory handles, mass: 1575 g, gilding 
inside, elements: coffeepot, height: 21,5 cm, 
width: 23 cm, depth: 11,7 cm; teapot, height: 
13,7 cm, width: 26,5 cm, depth: 15,5 cm; milk 
jug, height: 6,8 cm, width: 13,7 cm, depth: 
9,3 cm; sugar bowl, height: 9 cm, width: 15,5 cm, 
depth: 9,8 cm
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60
Sztućce do owoców

Rosja, zł. Jakow Borisow, k. 19 w.

srebro, pr. 84, złocone, emalia, w: 78 g, na nożu 
drobne ubytki emalii

cena wywoławcza: 1 500 zł
starting bid: 1500 PLN

Fruit cutlery

Russia, goldsmith Jakov Borisov, end of 
the 19th ct.

silver, 84, gilded, enamel, mass: 78 g, minor 
losses of enamel on a knife

61
Sztućce do owoców

Rosja, zł. Jakow Borisow, k. 19 w.

srebro, pr. 84, złocone, emalia, w: 78 g, na nożu 
drobne ubytki emalii

cena wywoławcza: 1 500 zł
starting bid: 1 500 PLN

Fruit cutlery

Russia, goldsmith Jakov Borisov, end of 
the 19th ct.

silver, 84, gilded, enamel, mass: 78 g, minor 
losses of enamel on a knife

62
Tacka z dekoracją niello

Rosja, Moskwa, 1887 r.

srebro, pr. 84, w. 188 g

cena wywoławcza: 1 300 zł
starting bid: 1 300 PLN

A niello tray

Russia, Moscow, 1887

silver, 84, mass: 188 g
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64
Papierośnica niellowana

Rosja, Moskwa, 1892 r.

srebro, pr. 84, w: 164 g, 6,5 × 11,5 cm, motywy 
architektury i geometryczne, drobne uszkodzenia

cena wywoławcza: 900 zł
starting bid: 900 PLN

A niello cigarette case

Russia, Moscow, 1892

silver, 84, mass: 164 g, 6,5 × 11,5 cm, architectural 
and geometrical motifs, minor damages

63
Tabakiera okolicznościowa

Rosja, l. 20-te XIX w.

złoto, pr. 570–560, sztyft metal nieszlachetny, 
m. 100,50 g, wewnątrz wygrawerowana 
dedykacja po niemiecku: Za oprowadzenie po 
Ławrze od Heleny z domu Alopeus Berens, żony 
rosyjskiego majora Andrieja B., a matki admirała 
Ewgenija B., gubernatora Kronsztadu

cena wywoławcza: 22 000 zł
starting bid: 22 000 PLN

A snuff-box

Russia, 1820s

gold, 570–560, base metal pin, mass: 100,50 g, 
inside engraved dedication in German: For showing 
around the Lavra from Helena nee Alopeus Berens, 
wife of the Russian major Andriej B., and mother 
of admiral Ewgenij B., governer of Kronstadt

65
Papierośnica niellowana

Rosja, Moskwa, 1896–1908 r.

srebro, pr. 84, w: 202 g, 13 × 8 x 2,5 cm, złotnik CH

cena wywoławcza: 1 800 zł
starting bid: 1 800 PLN

A niello cigarette case

Russia, Moscow, 1896–1908

silver, 84, mass: 202 g, 13 × 8 x 2,5 cm, goldsmith CH
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66
Wazon pejzażowy

Francja, Nancy, Émile Gallé, ok. 1900 r.

szkło warstwowe, odcienie brązu i żółcienie, wys. 26,5 cm, 
sygn.: Gallé

cena wywoławcza: 10 000 zł
starting bid: 10 000 PLN

A landscape vase

France, Nancy, Émile Gallé, ca. 1900

cameo glass with acid-etched browns and yellows, height: 
26,5 cm, signed: Gallé

67
Wazon

Francja, Nancy, Émile Gallé, ok. 1900 r.

szkło warstwowe z dekoracją kwiatową w kolorach 
różowym i brązowym, sygn. na brzuścu: Gallé, 
wys. 16,5 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł
starting bid: 5 000 PLN

A vase

France, Nancy, Émile Gallé, ca. 1900

cameo glass with acid-etched flower decoration in pinks 
and browns, signed on the body: Gallé, height: 16,5 cm
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68
Wazon

Francja, Nancy, Émile Gallé, po 1900 r.

szkło warstwowe, dekoracja pejzażowa, sygn. na 
brzuścu: Gallé, wys. 36 cm

cena wywoławcza: 20 000 zł
starting bid: 20 000 PLN

A vase

France, Nancy, Émile Gallé, ca. 1900

cameo glass with acid-etched landscape decoration, 
signed on the body: Gallé, height: 36 cm

69
Wazon

Francja, Nancy, Émile Gallé, ok. 1910 r.

szkło warstwowe, dekoracja pejzażowa, sygn.: Gallé, 
wys. 36,5 cm

cena wywoławcza: 20 000 zł
starting bid: 20 000 PLN

A vase

France, Nancy, Émile Gallé, ca. 1910

cameo glass with acid-etched landscape decoration, 
signed: Gallé, height: 36,5 cm
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70
Popiersie Lenina

Rosja, Petersburg, Gossudarstvennyi Farforovyi 
Zavod, 1933 r., Nikolai Tomsky (1900–1984)

porcelana biała, szkliwiona, wys. 25 cm, sygn. z boku 
na podstawie: Tomsky (cyrylicą) / 1933 i znak wytwórni 
na spodzie

cena wywoławcza: 1 500 zł
starting bid: 1 500 PLN

A bust of Lenin

Russia, Petersburg, Gossudarstvennyi 
Farforovyi Zavod, 1933, Nikolai Tomsky 
(1900–1984)

white glazed porcelain, height: 25 cm, signed on the 
side of the base: Tomsky (Cyrillic) / 1933 and sign of 
the manufactory on the bottom



47ART OF THE WORLD – EUROPA |  SZTUKA ŚWIATA – EUROPE

72
Figurka Student z teczką

Śląsk, Tułowice, l. 20. XX w.

porcelana biała, szkliwiona, wys. 26 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
starting bid: 1 500 PLN

A figure of a student with a briefcase

Silesia, Tillowitz, 1920s

white glazed porcelain, height: 26 cm

71
Figurka Owczarek niemiecki

Niemcy, Allach, l. 30. XX, wg proj. 
prof. Kaerner

porcelana szkliwiona, malowana podszkliwnie, 
wys. 11 cm, przednia łapka po restauracji

cena wywoławcza: 3 500 zł
starting bid: 3 500 PLN

A figure of german shepherd

Germany, Allach, 1930s, project: 
prof. Kaerner

white glazed porcelain, underglazed painting, height: 
11 cm, front leg restored
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73
Figurka Chłopiec jadący na kiju

Niemcy, Miśnia, Konrad Hentschel 
(1872–1907), 1998 r.

porcelana malowana naszkliwnie, wys. 18,5 cm, na 
spodzie znak wytwórni i wyciśnięty w masie znak 
datujący (1998)

cena wywoławcza: 4 000 zł
starting bid: 4 000 PLN

A figure of a boy riding a stick

Germany, Meissen, Konrad Hentschel 
(1872–1907), 1998

porcelain, overglazed painting, height: 18,5 cm, a sign 
of the manufacture and date (1998) on the bottom

74
Figurka Dziewczynka z lalką

Niemcy, Miśnia, Konrad Hentschel 
(1872–1907), 1974 r.

porcelana malowana naszkliwnie, wys. 16,5 cm, na 
spodzie znak wytwórni i wyciśnięty w masie znak 
datujący (1974)

cena wywoławcza: 4 000 zł
starting bid: 4 000 PLN

A figure of a girl with a doll

Germany, Meissen, Konrad Hentschel 
(1872–1907), 1974

porcelain, overglazed painting, height: 16,5 cm, a sign 
of the manufacture and date (1974) on the bottom

75
Figurka Chłopiec na drewnianym koniu

Niemcy, Miśnia, Konrad Hentschel 
(1872–1907), 1998 r.

porcelana malowana naszkliwnie, wys. 17 cm, na 
spodzie znak wytwórni i wyciśnięty w masie znak 
datujący (1998)

cena wywoławcza: 4 000 zł
starting bid: 4 000 PLN

A figure of a boy riding a wooden horse

Germany, Meissen, Konrad Hentschel 
(1872–1907), 1998

porcelain, overglazed painting, height: 17 cm, a sign 
of the manufacture and date (1998) on the bottom
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76
Grupa figuratywna Amfitryta z amorem 
i trytonami

Niemcy, Miśnia, 2 poł. 19 w.

porcelana malowana naszkliwnie, wys. 35 cm, drobne 
restauracje

cena wywoławcza: 17 000 zł
starting bid: 17 000 PLN

A figurative group of the Amphitrite with Amor 
and tritons

Germany, Meissen, 2nd half of the 19th ct.

porcelain, overglazed painting, height: 35 cm, minor 
restorations
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77
Filiżanka ze spodkiem

Niemcy, Miśnia, ok. 1750

porcelana malowana naszkliwnie, śr. spodka 
13,50 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
starting bid: 1 500 PLN

A cup with a saucer

Germany, Meissen, ca. 1750

porcelain, overglazed painting, saucer diameter: 
13,50 cm

78
Talerz głęboki

Rosja, Gardner, 18/19 w.

porcelana malowana naszkliwnie, śr. 23 cm

cena wywoławcza: 600 zł
starting bid: 650 PLN

A deep plate

Russia, Gardner, ca. 1750

porcelain, overglazed painting, diameter: 23

79
Talerz głęboki

Rosja, Petersburg, okres Mikołaja I 
(1825–1855)

porcelana malowana naszkliwnie w kwiaty, 
wzór tłoczony typu Alt-Brandstein, śr. 23,5 cm, 
pęknięcie dł. 15 cm

cena wywoławcza: 360 zł
starting bid: 360 PLN

A deep plate

Russia, St. Petersburg, Imperial Porcelain 
Manufactory, period of Emperor Nicholas 
I (1825–1855)

porcelain, overglazed painting of flowers, Alt-
Brandstein pattern, diameter: 23,5 cm, crack: 
15 cm
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81
Dzbanek

Rosja, Gardner, 1 ćw. 19 w. 

porcelana malowana naszkliwnie, złocenia, wys. 22 cm, 
dorobiony uchwyt przykrywki

cena wywoławcza: 4 800 zł
starting bid: 4 800 PLN

A coffeepot

Russia, Gardner, 1st quarter of the 19th ct.

porcelain, overglazed painting, gilded, height: 22 cm, 
later handle

80
Flakon toaletowy

Rosja, Gardner, 1810–1840

porcelana malowana naszkliwnie, złocenia, 
wys. 15 cm, sygn. wycisk. Gardner

cena wywoławcza: 2 300 zł
starting bid: 2 300 PLN

A parfum bottle

Russia, Gardner, 1810–1840

porcelain, overglazed painting, gilded, height: 
15 cm, signed: Gardner
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82
Lampa cerkiewna

Rosja, 2 poł. 19 w.

porcelana malowana naszkliwnie, złocenia, 
wys. 105 cm, wizerunek Św. Mikołaja oraz motywy 
roślinne, podstawa – drewno, zelektryfikowana  

cena wywoławcza: 5 700 zł
starting bid: 5 700 PLN

An Orthodox Church lamp

Russia, 2nd half of the 19th ct.

porcelain, overglazed painting, gilded, height: 105 cm, 
St. Nicholas and floral motifs, wooden base, electrified



53ART OF THE WORLD – EUROPA |  SZTUKA ŚWIATA – EUROPE

83
Ikona Matka Boska Pokrow

Rosja, Moskwa, 1780 r.

tempera, deska, 32 × 26 cm, ryza srebro złocone, 
pr. 84

cena wywoławcza: 30 000 zł
starting bid: 30 000 PLN

An icon The Pokrov Mother of God

Russia, Moscow, 1780

tempera on wood, 32 × 26 cm, gilt-silver riza, 84
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85
Ikona Chrystus Salvator Mundi

Rosja, Petersburg, 1842 r.

tempera, deska, ryza srebrna, pr. 84, wym. 13 × 10 cm, 
probierz Dimitri Twierskoj, złotnik nieznany Y.K (cyrylicą), 
na odwrociu tabliczka pamiątkowa, srebro, pr. 84 
z 1906 r.

cena wywoławcza: 2 500 zł
starting bid: 2 500 PLN

An icon Salvator Mundi

Russia, Petersburg, 1842

tempera on wood, silver rize, 84, 13 × 10 cm, criterion 
Dimitri Twierskoj, unknown goldsmith Y.K (Cyrillic) 
a commemorative silver plaque on the back, 84, from 
1906

84
Matka Boska Kazańska w koronie

Rosja, pocz. 18 w.

tempera, deska, basma i wieńce mosiężne, wym. 
31,5 × 27 cm

cena wywoławcza: 8 800 zł
starting bid: 8 800 PLN

An icon The Kazan Mother of God

Russia, early 18th ct.

tempera on wood, brass sheet, 31,5 × 27 cm
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86
Ikona Matka Boska Krzew Gorejący

Rosja, II poł. 19 w.

tempera, deska, złocenia, wym. 70,5 × 56 cm, 
dwa szpongi

cena wywoławcza: 22 500 zł
starting bid: 22 500 PLN

An icon The Virgin of the Burning Bush

Russia, 2nd half of the 19th ct.

tempera on wood, gilded, 70,5 × 56 cm
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Cho Boo Soo

Orchestration #04, Korea, 1998 r.

akryl, płótno, wym. 68 × 54 cm, sygn. ś.d.: 1998 Boos

cena wywoławcza: 10 000 zł
starting bid: 10 000 PLN

obraz zamknięty w kasecie z pleksi

Cho Boo Soo

Orchestration #04, Korea, 1998

acrylic on canvas, 68 × 54 cm, signed m.b.: 1998, Boos
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88
Cho Boo Soo

Orchestration #01, Korea, 1998 r.

akryl, płótno, wym. 82 × 81 cm, sygn. l.d.: 1998, Boos

cena wywoławcza: 25 000 zł
starting bid: 25 000 PLN

obraz zamknięty z kasecie z pleksi

Cho Boo Soo

Orchestration #1, Korea, 1998

acrylic on canvas, 82 × 81 cm, signed l.b.: 1998, Boos

Cho Boo-Soo (ur. w 1944 r. w Inchon k/Seulu)
Malarz należący do czołówki artystów południowokoreańskich. Swoje 
prace zaczął wystawiać od 1962 r., początkowo w Korei a także w Japonii. 
Począwszy od lat dziewięćdziesiątych 20 w., co roku uczestniczył w kilku 
wystawach w USA i krajach Europy Zachodniej. W Europie jego twórczość 
reprezentowała Galeria Dewart w Belgii oraz Galerie du Comte we Francji 
(Nicea). 
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90
Autor nieznany

Ptaki, Korea, 
19/20 w.

akwarela, papier, wym. 
43 × 49 cm, sygn. l.ś. 
oraz p.d.

cena wywoławcza: 
1 000 zł
starting bid: 
1 000 PLN

Unknown painter

Birds, Korea, 
19/20th ct.

watercolour on paper, 
43 × 49 cm, signed 
l.m. and r.b.

89
Kwang Man Cho

Burza, Korea, 
poł. 20 w.

olej, płótno, wym. 
45 × 53 cm

cena wywoławcza: 
2 500 zł

starting bid: 
2 500 PLN

Kwang Man Cho

The Storm, Korea, 
half of the 20th ct.

oil on canvas, 
45 × 53 cm
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91
Sung Hwan Park (1919–2001)

Woman on the road, Korea, poł. 20 w.

olej, płótno, wym. 60 × 83 cm, sygn. p.d.

cena wywoławcza: 7 500 zł
starting bid: 7 500 PLN

Sung Hwan Park (1919–2001)

Woman on the road, Korea, half of the 
20th ct.

oil on canvas, signed l.r., 60 × 83 cm
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93
Drzeworyt z wizerunkiem Kirin

Chiny, 19 w.

drzeworyt barwny, wym. w świetle p-p: 50 × 50 cm, 
oprawiony, wym. w ramie: 64 × 64 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
starting bid: 2 500 PLN

scenka: trójka dzieci, jedno z nich dosiada Kirin – jedno 
z Czterech Fantastycznych Stworzeń

Kirin and three children, China, 19th ct.

colour woodcut on paper, 50 × 50 cm (framed: 
64 × 64 cm)

92
Zwój dekoracyjny z wizerunkiem Guanyin (?)

Chiny, 1 ćw. 20 w.

malowidło na jedwabiu, naklejonym na papier, na 
zwieńczeniach drewniane rolki, wym. 80 × 46 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
starting bid: 1 200 PLN

A silk scroll painting of Guanyin (?), China, 
1st quarter of the 20th ct.

mounted on paper, with wood dowels, 80 × 46 cm
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94
Malowidło na jedwabiu – Dostojnik

Persja, 19 w.

gwasz, jedwab naklejony na tekturę, drobne 
uszkodzenia jedwabiu, wym. 34 × 14,5 cm

cena wywoławcza: 750 zł
starting bid: 750 PLN

A dignitary – gouache on silk mounted on 
cardboard

Persia, 19th ct.

minor damages of silk, 34 × 14,5 cm

95
Malowidło na jedwabiu – Scena 
dworska: Sułtan ze świtą

Persja, p. 20 w.

gwasz, jedwab naklejony na tekturę, wym. 
30,5 × 44,5 cm

cena wywoławcza: 650 zł
starting bid: 650 PLN

Sultan with courtiers – gouache on 
silk mounted on cardboard

Persia, early 20th ct.

30,5 × 44,5 cm

96
Malowidło na jedwabiu – Scena dworska

Persja, p. 20 w.

gwasz, jedwab naklejony na tekturę, wym. 
47,5 × 41 cm

cena wywoławcza: 650 zł
starting bid: 650 PLN

A court scene – gouache on silk mounted 
on cardboard

Persia, early 20th ct.

47,5 × 41 cm
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98
Teka drzeworytów Chang Dai-Chien

Chiny, ok. 1950 r.

zawiera 8 plansz z drzeworytami Chang Dai-Chien 
(1899–1983), „owady i rośliny”, wym. 44 × 34 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł
starting bid: 7 000 PLN

A portfolio of Chang Dai-Chien woodcuts

China, ca. 1950

8 plates with Chang Dai-Chien (1899–1983) woodcuts, 
„plants and insects”, 44 × 34 cm

97
Książka z drzeworytami Qi Baishi

ok. 1950 r.

zawiera 11 drzeworytów Qi Baishi (1864–1957), 
połaczonych w formie książki, owady i rosliny, oprawa 
jedwabna, wym. 34,5 cm x 24,5 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł
starting bid: 4 500 PLN

A book of Qi Baishi woodcuts, 

China, ca. 1950

34,5 x 24,5 cm



63ART OF THE WORLD – ASIA |  SZTUKA ŚWIATA – AZJA

99
Teka drzeworytów Qi Baishi

Chiny, ok. 1950 r.

zawiera 8 plansz z drzeworytami Qi Baishi (1864–1957), 
„sceny rodzajowe”, wym. 44 × 34 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł
starting bid: 6 000 PLN

A portfolio of Qi Baishi woodcuts

China, ca. 1950

8 plates with Qi Baishi (1864–1957) woodcuts, „genre 
scenes”, 44 × 34 cm
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100
Utagawa Kunisada (1786–1864)

Aktor teatru Kabuki – Bando Hikusaburo IV jako 
Kyusaku, Japonia, 1847 r.

drzeworyt barwny nishiki-e, format oban tate-e

cena wywoławcza: 1 200 zł
starting bid: 1 200 PLN

Utagawa Kunisada (1786–1864)

Kabuki theatre actor – Bando Hikusaburo IV as 
Kyusaku, Japan, 1847

colourful nishiki-e woodcut, oban tate-e format

102
Utagawa Kuniyoshi (1797–1861)

Poeta Eikei Hoshi (nr 47) z serii Stu poetów, sto 
wierszy, Japonia, ok. 1847 r.

drzeworyt barwny nishiki-e, format oban tate-e

cena wywoławcza: 1 200 zł
starting bid: 1 200 PLN

Utagawa Kuniyoshi (1797–1861)

The poet Eikei Hoshi (no 47) from 100 poets, 
100 poems series, Japan, ok. 1847

colourful nishiki-e woodcut, oban tate-e format

101
Utagawa Kunisada (1786–1864),  

Aktor teatru Kabuki – Seki Kanjuro III 
jako Kazamon, Japonia, 1852 r.

drzeworyt barwny nishiki-e, format oban tate-e

cena wywoławcza: 1 500 zł
starting bid: 1 500 PLN

Utagawa Kunisada (1786–1864)

Kabuki theatre actor – Seki Kanjuro III 
as Kazamon, Japan, 1852

colourful nishiki-e woodcut,  
oban tate-e format
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104
Utagawa Hiroshige (1797–1858)

Kuwana, z serii 53 stacji Tokaido, Japonia,  
ok. 1833 r.

wydawca Takenouchi Magohachi, drzeworyt barwny 
nishiki-e, format oban tate-e

cena wywoławcza: 2 500 zł
starting bid: 2 500 PLN

Utagawa Hiroshige (1797–1858)

Kuwana from The Fifty-three Stations of the 
Tokaido series, Japan, ca. 1833

publisher: Takenouchi Magohachi, colour nishiki-e woodcut, 
oban size, tate-e composition

103
Utagawa Hiroshige (1797–1858)

Most Yatsumi, z serii 100 widoków Edo, Japonia, 
1857–58 

drzeworyt barwny nishiki-e, format oban tate-e

cena wywoławcza: 2 800 zł
starting bid: 2 800 PLN

Utagawa Hiroshige (1797–1858)

Yatsumi Bridge, from 100 views of Edo series, 
Japan, 1857–58 

colourful nishiki-e woodcut, oban tate-e format

105
Utagawa Hiroshige (1797–1858)

Ryogoku (most) w Edo – widok na górę Fuji, z serii 
36 widoków Góry Fuji, Japonia, 1858 r.

wydawca Tsutaya Jusaburo-, drzeworyt barwny nishiki-e, format 
oban tate-e

cena wywoławcza: 2 500 zł
starting bid: 2 500 PLN

Utagawa Hiroshige (1797–1858)

Ryogoku Bridge in Edo – view of the Fuji Mountain 
from The Fifty-three Stations of the Tokaido series, 
Japan, 1858

publisher: Tsutaya Jusaburo-, colour nishiki-e woodcut, oban 
size, tate-e composition
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106
Utagawa Kunisasa / Toyokuni III 
(1786–1864)

Spotkanie przy księżycu, Japonia, 1860 r.

tryptyk, drzeworyt barwny nishiki-e, format oban; 
scena ze sztuki teatru Kabuki “Asagao, dziennik 
porannej sławy”; aktorzy od lewej: Ichikawa Ichizo 
III jako Miyagi Asojiro, Sawamura Tanosuke III jako 
Miyuki, córka Itto oraz Arashi Hinasuke VII jako 
Shimoyo, żona Itto. 

cena wywoławcza: 3 200 zł
starting bid: 3 200 PLN

Utagawa Kunisasa / Toyokuni III 
(1786–1864)

An encounter under the moon, Japan, 
1860

triptych, colourful nishiki-e woodcut, oban format; 
a scene from the Kabuki theatre play “Asagao, The 
Tale of the Morning Glory”; actors from the left: 
Ichikawa Ichizo III as Miyagi Asojiro, Sawamura 
Tanosuke III as Miyuki, Itto’s daughter, and Arashi 
Hinasuke VII as Shimoyo, Itto’s wife. 
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107
Kimono ślubne uchikake, Japonia, 
1 poł. 20 w.

biały jedwab, haft nicią złotą i srebrną, dl. 166 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł
starting bid : 5 000 PLN

Biel jest kolorem żałobnym w Japonii. W przypadku 
ceremonii zaślubin stosowane jest białe kimono 
paradne typu uchikake, bogato dekorowane. Kolor biały 
symbolizuje wówczas “śmierć” panny młodej dla swojej 
starej rodziny. Kimono czerwone stosowane podczas 
wesela oznacza narodziny dla nowej społeczności. 

A white silk wedding Uchikake kimono, 
Japan, 1st half of the 20th ct.

golden and silver embrodiery, lenght: 166 cm

108
Kimono weselne uchikake, Japonia, 
1 poł. 20 w.

szkarłatny jedwab, haft białą nicią jedwabną oraz złotą 
i srebrną, dł. 182 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł
starting bid: 6 500 PLN

W Japonii czerwone kimono ceremonialne uchikake 
stosowane jest podczas uroczystości weselnych. Kolor 
czerwony jest symbolem niemowlęcia, w tym wypadku 
oznacza narodziny panny młodej dla nowej rodziny.

A scarlet silk wedding Uchikake kimono, 
Japan, 1st half of the 20th ct.

white silk and golden and silver embrodiery, length: 
182 cm
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109
Inro-, Japonia, 2 poł. 19 w., okres Meiji 
(1868–1912)

drewno, laka, złocenia, masa perłowa, prószenie maki-e, 
sznurek, wys. 8,5 cm

cena wywoławcza: 800 zł
starting bid: 800 PLN

Inro- nietypowe, jednokomorowe; dekoracja w formie 
wypukłej – postaci diabłów „Oni”; brak wieczka górnego 
i dolnego, uszkodzenia

Inro-, Japan, 2nd half of the 19th ct., Meiji 
period (1868–1912)

wood, Japanese laquer, gilted, incrusted with nacre, 
with maki-e decoration, cord, length: 8,5 cm

110
Maska, Indonezja, poł. 20 w.

drewno polichromowane, złocone, wys. 30 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
starting bid: 2 000 PLN

A gilt, polychromed wooden mask, Indonesia, 
half of the 20th ct.

height: 30 cm
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111
Jipae, strój obrzędowy, Nowa Gwinea, grupa etniczna Asmat,  
1 poł. 20 w.

rafia, sznurek pleciony, drewno, ptasie pióra, wys. ok. 200 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł
starting bid: 6 500 PLN

Strój określany jako całopostaciowa maska, używany podczas pogrzebów, w celu 
ułatwienia pomyślnego przenoszenia Duszy w Zaświaty; stosowany podczas 
rytuałów przejścia osób wysoko urodzonych np. szamanów. Zakładane w związku 
z kultem osób, które odeszły, mają uosabiać obecność zmarłych, wyrażać chęć 
ich powrotu do społeczności. 

Jipae, a ceremonial body mask, New Guinea, Asmat ethnic group, 
1st half of the 20th ct.

raffia, braided cord, wood, feathers, height: ca 200 cm
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112
Naszyjnik lub pas z chwostami, Afganistan 
(?), 1 poł. 20 w.

mosiądz, turkusy (?), dł. 117 cm

cena wywoławcza: 650 zł
starting bid: 650 PLN

A fringe necklace or belt, Afghanistan (?), 1st 
half of the 20th ct.

brass, turquoises (?), length: 117 cm

114
Nakrycie głowy, Afganistan (?), 1 poł. 20 w.

tkanina naszywana elementami z metalu, koralikami, 
guzikami, dł. 78 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł
starting bid: 1 900 PLN

Headdress, Afghanistan (?), 1st half of the 
20th ct.

fabric, metal, beads, buttons, length: 78 cm

113
Pas kaukaski, Kaukaz, pocz. 20 w.

srebro niecechowane (pr. 875) (?), niellowane, 
grawerowane, skóra, w. 538 g, dł. 80 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
starting bid: 2 000 PLN

A Caucasian belt, Caucasus, early 20th ct.

silver (875) and leather, engraved, with niello 
decoration, mass: 538 g, lenght: 80 cm
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115
Narzuta naramienna, ceremonialna, w kształcie 
słońca, Etiopia, 1 poł. 20 w.

skóra lwa, aplikacje haftowane złotą nicią, cekiny, zapony 
haftowane i dekorowane kamieniami (szkło), podszyta 
różową tkaniną

cena wywoławcza: 15 000 zł
starting bid: 15 000 PLN

Narzuta najprawdopodobniej należała do abisyńskiego 
dostojnika z cesarskiej świty. Lwia skóra, bogato 
dekorowana owalnymi aplikacjami, dekorowanymi 
haftem złotą nicią i cekinami. Podkreślona została także 
partia ramion i karku poprzez wykwintny haft.

A ceremonial cape, sun-shaped, Ethiopia, 
1st half of the 20th ct.

lion skin and fabric with gold strand embordiery 
and sequins

116
Płaszcz ceremonialny, plemię Yoruba, Nigeria, 
19/20 w.

tkanina, koraliki szklane, dł. 220 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł
starting bid: 6 500 PLN

Płaszcz składa się z ośmiu zszytch paneli dekorowanych 
poprzez gęsto naszywane szklane, wielobarwne koraliki, 
tworząc wypukłe motywy dekoracyjne w formie zwierząt 
czy masek. Tradycja wytwarzania szklanych koralików 
wśród nigeryjskiego plemienia Yoruba sięga 11 w. Obok 
roli dekoracyjnej, koralikom przypisywano duchową 
moc – miały przysparzać urody, być pomocne przy 
uwodzeniu oraz wpływac na płodność. Używane także 
przy wytwarzaniu szat ceremonialnych, królewskich 
oraz kapłańskich. 

A Yoruba tribe ceremonial cape, Nigeria, 
19/20th ct.

fabric, glass beads, length: 220 cm
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117
Hełm, Mandżuria/Japonia, przełom 19/20 w. 

kuty żelazny, wielopłytowy; żelazo oksydowane, wys. 
44 cm

cena wywoławcza: 2 300 zł
starting bid: 2 300 PLN

przeznaczony dla gwardii pałacowej

An iron helmet, Manchuria/Japan, 19/20th ct.

height: 44 cm
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118
Karabin skałkowy (?), Tuaregowie, Sudan 
Francuski (Mali), 19 w. (?)

metal, brąz, kolba inkrustowana elementami 
z kości, jedna blaszka przytrzymująca wycior 
luźna, dł. 165 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł
starting bid: 4 000 PLN

Tuaregowie to lud berberyjski zamieszkujący 
obszary Sahary, głównie w Algierii, Libii, Mali, 
Nigrze i Burkina Faso. Nazywają siebie kel 
tamasheq. Są nomadami, podróżują po pustyni 
i jej obrzeżach, zajmują się hodowlą bydła i kóz, 
wytwarzaniem biżuterii. 

A flintlock (?), Tuareg people, French 
Soudan (Mali), 19th ct. (?)

metal, wood, bone incrustation, lenght: 165 cm

119
Tarcza rytualna, Indonezja lub Nowa 
Gwinea, 1 poł. XX w.

drewno inkrustowane masą perłową, ubytki,  
dł. 61 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
starting bid: 1 000 PLN

A wooden ritual shield, Indonesia/New 
Guinea, 1st half of the 20th ct.

incrusted with nacre, losses, height: 61 cm
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120
Mandżugosza (Manjushri), ze szkoły Zanabazar, 
Mongolia, 17/18 w.

brąz złocony, wys. 18,5 cm

cena wywoławcza: 260 000 zł
starting bid: 260 000 PLN

Niezwykle rzadka figura Mandżugoszy z Mongolii, 
Bodhisattwy Mądrości, ukazanej w pozycji kwiatu lotosu, 
na lotosowej podstawie. Obie dłonie w geście vitarka mudra, 
trzymają łodygi kwiatu lotosu oplatającego ramiona postaci. 
Jeden z kwiatów wspiera manuskrypt. Bóstwo ubrane jest 
w tradycyjne dhoti, szal owija się wokół klatki piersiowej 
i ramion, by opaść ku podstawie. Bodhisattwa udekorowany 
jest klejnotami. Twarz jest spokojna, z zamkniętymi oczami 
i uśmiechem na ustach. Niebieskie włosy zebrane w kok 
i ozdobione tiarą. Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej 
kolekcji. Zanabazar nazywany był Michałem Aniołem Azji, ze 
względu na to, że wprowadził do tej części świata renesans 
w dziedzinie duchowości (w tym teologii), języka, sztuki, 
medycyny i astronomii. Komponował muzykę sakralną, 
doskonale opanował sztuki piękne. Wynalazł alfabet 
Soyombo, oparty na Ranjana, który służył jako alfabet dla 
buddyzmu w Mongolii. Osobiście tworzył tanki a także posągi 
Buddy z brązu. Jego dzieła znajdują się w muzeach. Założył 
szkołę sztuki buddyjskiej, gdzie skupiał utalentowanych 
mnichów. Tradycja szkoły Zanabazara była kontynuowana 
przez wiek 19 aż do 20.

A gilt bronze figure of Manjughosha, (Manjushri), 
Mongolia, 17th/18th ct.

Zanabazar school
height: 18,5 cm
A very rare gilt-bronze figure of Manjugoosha from Mongolia, 
a Bodhisattva of wisdom, seated in lotus position on a lotus 
base. Both hands in the vitarkamudra holding stems of lotus 
flowering along his upper arms, one flower supporting the 
manuscript. Clad in a dhoti. Scarf sround the chest and 
draped around the shoulders, falling on the base. Bejeweled. 
Serene face with dawn cast eyes, smiling lips. The blue 
colored hair coiffed in a chignon and secured by a tiara.
Property from a European private collection.
Zanabazar was called the „Michelangelo of Asia” for bringing 
to the region a renaissance in matters related to spirituality 
(including theology), language, art, medicine and astronomy.
He composed sacral music and mastered the sacred arts 
of bronze casting and painting. He invented the Soyombo 
alphabet, based on the Ranjana alphabet, which served as 
the alphabet for Buddhism in Mongolia. Zanabazar personally 
created thangkas and bronze statues of Buddha. His works 
are kept in museums. He also founded a school of Buddhist 
art. The talented monks of his school created many Figures 
of Buddha. Zanabazar’s tradition continued through the 19th 
and into the 20th ct.
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121
Para Buddów Sakjamuni, Chiny, 19 w.

brąz złocony, wys. 16 cm

cena wywoławcza: 20 000 zł za parę
starting bid: 20 000 PLN for a couple

Każdy ukazany na lotosowym tronie, prawa dłoń 
w geście bhumisparsha mudra, lewa spoczywa na 
kolanie, ubrany w mnisie szaty, twarz wyraża spokój. 
Figury pochodzą z prywatnej, europejskiej kolekcji.

A couple bronze figures of Buddha

Shakyamuni, China, 19th ct.
height: 16 cm
Seated on a lotus base with his right hand in 
bhumisparsha mudra, while the left rests on his lap, 
clad in a monastic garment. Serene face. Property from 
a European private collection.

122
Budda Sakjamuni, Sino-Tybet, 18 w.

brąz złocony, blacha miedziana, wys. 33,5 cm

cena wywoławcza: 24 000 zł
starting bid: 24 000 PLN

Ukazany na owalnym cokole, prawa dłoń w geście 
varada mudra, lewa spoczywa na kolanie, ubrany 
w mnisie szaty, twarz wyraża spokój. Figura pochodzi 
z prywatnej, europejskiej kolekcji”

A parcel gilt-bronze and copperplate

figure of Buddha Shakyamuni, Tibeto-Chinese, 18th ct.
height: 33,5 cm
Seated on an oval plinth with his right hand in varada 
mudra while the left rests on his lap, clad in a monastic 
garb, serene face. Property from a European private 
collection.
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123
Budda Sakjamuni, Sino-Tybet, 18 w.

brąz złocony, blacha miedziana, wys. 33 cm

cena wywoławcza: 24 000 zł
starting bid: 24 000 PLN

Przedstawiony na lotosowym tronie, prawa dłoń w geście 
bhumisparsha mudra, lewa spoczywa na kolanie. 
Ubrany w mnisi strój, spokojna twarz z podmalowanymi 
szczegółami. Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej 
kolekcji.”

A parcel gilt-bronze and copperplate figure 
of Buddha Shakyamuni, Tibeto-Chinese, late 
18th ct.”

height: 33 cm
Seated on a lotus base, his right hand in bhumisparsha 
mudra, while the left rests on the lap. Clad in a monastic 
garb. Serene face with painted details. Property from 
a European private collection.

124
Budda Sakjamuni, Chiny/Tybet, 19 w.

brąz złocony, wys. 28 cm

cena wywoławcza: 14 000 zł
starting bid: 14 000 PLN

Ukazany na lotosowym tronie, dłonie spoczywają na 
kolanach w geście dhyana mudra. Ubrany w mnisie 
szaty, twarz wyraża spokój. Czoło ozdobione turkusem. 
Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji.

A gilt-bronze figure of Buddha Shakyamuni, 
Tibeto-Chinese, 19th ct.

height: 28 cm
Seated on a lotus base with both hands resting on his 
lap in dhyana mudra, clad in a monastic garb. Serene 
face with a turquise decorating the forehead.
Property from a European private collection.
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125
Budda Sakjamuni, Chiny, 18 w.

częściowo złocona blacha miedziana, wys. 34 cm

cena wywoławcza: 18 000 zł
starting bid: 18 000 PLN

Ukazany na lotosowym tronie, prawa i lewa dłoń 
w geście vitarka mudra, ubrany w mnisie szaty, twarz 
wyraża spokój. Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej 
kolekcji.”

A parcel gilt copperplate figure of Buddha 
Shakyamuni, China, 18th ct.

height: 34 cm
Seated on a lotus base with both hands in vitarka mudra, 
clad in a monastic garb and his face displaying a serene 
expression. Property from a European private collection.

126
Budda Sakjamuni, Tybet, 18 w.

blacha miedziana, wys. 34,5 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
starting bid: 12 000 PLN

Ukazany na lotosowym tronie, prawa dłoń w geście 
bhumisparsha mudra, lewa spoczywa na kolanie, 
ubrany w mnisie szaty, twarz wyraża spokój. Figura 
pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji.

A repuse (copperplate) figure of Buddha 
Shakyamuni, Tibet, 18th ct.

height: 34,5 cm
Seated on a lotus base with his right hand in 
bhumisparsha mudra, while the left rests on his lap, clad 
in a monastic garment and his face displaying a serene 
expression. Property from a European private collection.
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127
Lama, Tybet, 18 w.

blacha miedziana, wys. 32,5 cm

cena wywoławcza: 32 000 zł
starting bid: 32 000 PLN

Lama, ubrany w strój mnisi, siedzi na lotosowej 
podstawie. Piękna, spokojna twarz z lekkim uśmiechem. 
Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji.”

A repuse figure of a Lama, Tibet, 18th ct.

height: 32,5 cm
Seated on a lotus base, clad in a monastic garb. 
Beautiful, serene face with a slight smile. Property from 
a European private collection.

128
Lama, Tybet, 19 w.

brąz złocony, wys. 14,5 cm

cena wywoławcza: 8 500 zł
starting bid: 8 500 PLN

Ukazany na lotosowym tronie, lewa dłoń w geście varada 
mudra, prawa w vitarka mudra, ubrany w mnisie szaty, 
twarz wyraża spokój. Figura pochodzi z prywatnej, 
europejskiej kolekcji.

A gilt-bronze figure of a Lama, Tibet, 19th ct.

height: 14,5 cm
Seated on a lotus base with his left hand in varada mudra 
while the right in vitarka mudra, clad in
a monastic garment, serene face. Property from 
a European private collection.
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129
Budda Sakjamuni, Tybet, 16 w.

brąz złocony, wys. 17,5 cm

cena wywoławcza: 14 000 zł
starting bid: 14 000 PLN

Ukazany na lotosowym tronie, prawa dłoń w geście 
bhumisparsha mudra, lewa spoczywa na kolanie, 
ubrany w mnisie szaty, twarz wyraża spokój, usta są 
uśmiechnięte, skręcone pukle włosów wieńczy ushnisha. 
Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji.

A gilt-bronze figure of Buddha Shakyamuni, 
Tibet, 16th ct.

height: 17,5 cm
Seated on a lotus base with his right hand in 
bhumisparsha mudra, while the left rests on his lap, 
clad in a monastic garb. Serene face with smiling 
lips and culed hair topped with a bud. Property from  
a European private collection.

130
Budda Sakjamuni, Chiny, 16 w.

brąz, polichromia, złocenia, laka, wys. 23 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł
starting bid: 9 500 PLN

Ukazany na lotosowym tronie, lewa dłoń w geście varada 
mudra, prawa w vitarka mudra, ubrany w mnisie szaty, 
twarz wyraża spokój. Figura pochodzi z prywatnej, 
europejskiej kolekcji.”

A gilt and polychrome bronze figure of Buddha 
Shakyamuni, China, 16th ct.

height: 23 cm
Seated on a lotus base with his left hand in varada mudra, 
while the right in vitarka mudra, clad in a monastic 
garment, serene face. Property from a European private 
collection.
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131
Lama, Sino-Tybet, 18 w.

brąz złocony, wys. 15,5 cm

cena wywoławcza: 36 000 zł
starting bid: 36 000 PLN

A gilt-bronze figure of Lama, China/Tibet, 
18th ct.

height: 15,5 cm

132
Tsongkappa, Tybet, 19 w.

brąz złocony, wys. 20 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
starting bid: 12 000 PLN

Ukazany na podstawie, prawa dłoń w geście vitarka 
mudra, w lewej znajduje się traktat. Tsongkappa 
(1357–1419) był słynnym nauczycielem Buddyzmu 
Tybetańskiego. Znany także pod imieniem Je Riponcze. 
Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji.”

A gilt-bronze figure of Tsongkappa, Tibet,  
19th ct.

height: 20 cm
Seated on a base with his right hand in vitarka mudra, in 
his left hand is a treaty. Tsongkappa (1357–1419) was a 
famous teacher of Tibetan Buddhism. He is also known 
by his name Je Riponcze. Property from a European 
private collection.
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133
Bodhisattva Padmapani, Tybet, 18 w.

brąz złocony, wys. 14 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł
starting bid: 8 000 PLN

A gilt-bronze figure of Bodhisattva Padmapani, 
Tibet, 18th ct.

height: 14 cm

134
Sitasamvara z małżonką, Nepal, 19 w. (?)

brąz polichromowany, złocony, wys. 20 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł
starting bid: 3 000 PLN

A gilt-bronze, polychromed figure of 
Sitasamvara with spouse, Nepal, 19th ct. (?)

height: 20 cm
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135
Wadżrapani, Sino-Tybet, 18 w.

brąz złocony, wys. 14 cm

cena wywoławcza: 26 000 zł
starting bid: 26 000 PLN

Ukazana w pozie stojącej, w prawej dłoni trzyma vajrę, 
lewa w geście tarjani mudra. Wadżrapani ubrana jest 
w skórę tygrysa, wokół ramion owinięty szal, zdobią ją 
klejnoty. Twarz o gniewnym wyrazie, z wytrzeszczonymi 
oczami oraz otwartymi ustami ukazującymi zęby i kły. 
Tiara otacza czerwone włosy uformowane w płomienie. 
Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji.”

A gilt-bronze figure of Vajrapani, 
Tibeto-Chinese, 18th ct.

height: 14 cm
Standing pose, holding in her right hand the vajra, while 
the left shows the tarjani mudra. Wearing a tiger-skin 
skirt, scarf floating around her shoulders. Bejeweled. 
Wrathful face with protruding eyes, open mouth showing 
teeth and fangs. Red hair formed as flames held by 
a tiara. Property from a European private collection.

136
Budda Amitajus, Chiny 18 w. (ok. 1770 r.), 
Qianlong (1735–96)

brąz złocony, wys. 20,6 cm

cena wywoławcza: 18 000 zł
starting bid: 18 000 PLN

Figura pochodzi z prywatnej, europejskiej kolekcji.

A gilt-bronze figure of Amitayus, China, 
18th ct., Qianlong mark and period, ca 1770”

height: 20,6 cm
Property from a European private collection. 
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137
Budda Sakjamuni, Tybet, 19 w. 

brąz, ślady złocenia, wys. 20 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł
starting bid: 8 000 PLN

A bronze figure of Buddha Shakyamuni, 
Tibet, 19th ct.

traces of gilding, height: 20 cm

138
Budda Sakjamuni, Tybet, 19 w. 

brąz złocony, wys. 8 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł
starting bid: 3 000 PLN

A gilt-bronze figure of Buddha 
Shakyamuni, Tibet, 19th ct.

height: 8 cm
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139
Budda Sakjamuni, Sino-Tybet, 18/19 w.

brąz niezłocony, wys. 17 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł
starting bid: 6 000 PLN

Ukazany na lotosowym tronie, prawa dłoń w geście 
bhumisparsha mudra, lewa spoczywa na kolanie, ubrany w 
mnisie szaty, twarz wyraża spokój. Figura pochodzi z prywatnej, 
europejskiej kolekcji.

A bronze figure of Buddha Shakyamuni, Tibeto-
Chinese, 18th/19th ct.

height: 17 cm
Seated on a lotus base with his right hand in bhumisparsha 
mudra, while the left rests on his lap, clad in a monastic 
garment and his face displaying a serene expression. Property 
from a European private collection.

140
Figura siedzącego Dostojnika, Chiny, k. 19 w.

drewno egzotyczne polichromowane, złocone, wys. 
86 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
starting bid: 12 000 PLN

A figure of a Seating dignitary, China, end of 
the 19th ct.

polichromed, gilded exotic wood, height: 86 cm
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141
Budda Sakjamuni, Tajlandia, 20 w.

brąz, wys. 48 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
starting bid: 2 500 PLN

A bronze figure of Buddha Shakyamuni, 
Thailand, 20th ct.

height: 48 cm

142
Figura Shulao, Chiny 19/20 w.

kamień mydlany (?), wys. 35 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
starting bid: 2 000 PLN

Bóstwo Długowieczności, zaliczany do triady Fu Lu Shou, 
przedstawiany jako dobroduszny starzec z wysokim 
guzowatym czołem, z łysą głową i długą brodą, w jednej 
ręce trzyma laskę, a w drugiej brzoskwinię.

A soapstone (?) figure of Shulao, China 
19/20th ct.

height: 35 cm
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143
Figurka Dama z wachlarzem i kwiatem, Chiny, 
poł. 20 w.

koral, podstawka drewniana, inkrustowana srebrem, 
wys. 4 cm

cena wywoławcza: 2 300 zł
starting bid: 2 300 PLN

A coral figure of a woman with a fan and a 
flower, China, half of the 20th ct.

on a wooden base with silver incrustation, height: 4 cm

144
Rzeźba Buddy na kwiecie lotosu, Indie 19/20 w.

drewno różane, wys. 45 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł
starting bid: 1 900 PLN

Buddha on a lotus flower, India, 19/20th ct.

rosewood, height: 45 cm
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145
Figurka jeźdźca na koniu, Chiny, 19/20 w.

cloissonné, miedź, podstawka drewniana wtórna, wys. 
39 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
starting bid: 1 500 PLN

figura jeźdźca ruchoma, nakładana na konia, ruchomy 
kapelusz

A brass figure of a Rider on a horse, China, 
19/20th ct.

cloissonné, later wooden base, height: 39 cm

146
Figurka smoka Long z perłą, Chiny, 

poł. 20 w.

mosiądz, dł. 20 cm

cena wywoławcza: 800 zł
starting bid: 800 PLN

A brass Long dragon figure with a 
pearl, China, half of the 20th ct.

length: 20 cm147
Płaskorzeźba według Khajuraho, scena 
erotyczna, Indie, 1 ćw. 20 w.

drewno, wym. 53 × 25,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
starting bid: 1 200 PLN

Wzorowana na figurach z Zespołu Świątyń w Khajuraho 
(9–12 w.) w Indiach, wzniesionego przez władców 
z dynastii Ćandelów

A wooden bas-relief, India, 1st quarter of the 
20th ct.

an erotic scene based on Khajuraho Temple figures 
(9–12th ct.), height: 53 cm, width: 25,5 cm
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148
Rzeźba Orzeł, Japonia, 19/20 w.

japoński brąz Takaoka, wym. 12,5 × 39 × 32 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł
starting bid: 7 500 PLN

An Eagle, Japan, 19/20th ct

Takaoka bronze, 12,5 × 39 × 32 cm

149
Figurka Niedźwiedź, Japonia, k. 19 w., okres 
Meiji (1868–1912)

brąz, wys. 10,5 cm, szer. 17 cm, sygn. spód: Shoushai (?)

cena wywoławcza: 3 000 zł
starting bid: 3 000 PLN

A bronze figure of a Bear, Japan, end of the 19th 
ct., Meiji period (1868–1912)

height: 10,5 cm, width: 17 cm, signed on the bottom: 
Shoushai (?)
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151
Hotei, jeden z Siedmiu Bogów Szczęścia, 
tzw. śmiejący się Budda, Satsuma, Japonia, 
k. 19 w.

fajans, wys. 12 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
starting bid: 1 000 PLN

A ceramic figurine of Hotei – Laughing 
Buddha, Satsuma, Japan, end of 19tn ct.

152
Konfucjusz, Satsuma, Japonia, k. 19 w.

fajans, wys. 15,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
starting bid: 1 000 PLN

A ceramic figurine of Confucius, Satsuma, 
Japan, end of 19tn ct.

150
Figura Gaunyin, Chiny, Dehua, 19/20 w.

porcelana typu Blanc de Chine, wys. 70 cm, 
niesygn.

cena wywoławcza: 4 500 zł
starting bid: 4 500 PLN

A Guanyin Blanc de Chine porcelain 
figure, China, Dehua, 19/20th ct.

unsigned, height: 70 cm
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154
Butla, Chiny, ok. 1600 r., dynastia Ming, 
okres Wanli (1573–1620)

porcelana dekorowana podszkliwnie kobaltem, metal, 
wys. 30,5 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
starting bid: 12 000 PLN

dekoracje w stylu kraak, motywy konia i roślin; oprawa 
szyi późniejsza z białego metalu – prawdopodobnie 
perska

A bottle, China, ca. 1600, Ming Dynasty, 
Wanli period (1573–1620)

porcelain, painted in kraak style in underglaze blue 
and white decoration with horse and plants motifs; 
neck with later white metal mounts, probably persian; 
height: 30,5 cm

153
Talerz dekoracyjny, Chiny,  
okres Kangxi (1662–1722)

porcelana dekorowana w stylu imari, sygn.  
na spodzie podwójnym kołem; śr. 35 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł
starting bid: 9 500 PLN

An Imari charger, China, Kangxi period 
(1662–1722)

porcelain, painted in imari style, signed with a double 
ring on the verso, diameter 35 cm
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155
Tabakiera w formie butelki, Chiny, 2 poł. 
20 w.

szkło, malowane od wewnątrz, motyw scenek: 
przeprawa przez most, widok miasta nad rzeką, 
korek z agatu (?), wys. 19,5 cm, etui – czerwony 
jedwab: 24 × 16 7 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
starting bid: 1 200 PLN

A glass-form snuff-box, China, 2nd half of 
the 20th ct.

156
Para wazonów Meiji, Japonia, k. 19 w., 
okres Meiji (1868–1912)

brąz częściowo moletowany, wys. ok. 12,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł
starting bid: 500 PLN

plastyczne aplikacje w formie winnej latorośli

A pair of partly knurled brass Meiji vases, 
Japan, end of the 19th ct., Meiji period 
(1868–1912)

height: ca. 12,5 cm
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157
Wazon, Persja, 19/20 w.

miedź repusowana, wys. 20 cm 

cena wywoławcza: 1 500 zł
starting bid: 1 500 PLN

Bogata dekoracja ornamentalna, w płycinach 
sceny z polowań.

An embossed copper vase, Persia, 
19/20th ct.

height: 20 cm

158
Para wazonów, Japonia, k. 19 w.,  
okres Meiji (1868–1912)

mosiądz srebrzony, inkrustacja miedzią,  
srebrem (?), wys. 24 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł
starting bid: 6 500 PLN

Motywy dekoracyjne w formie kwiatów peonii  
oraz ptactwa

A pair of silver-plated brass vases 
with copper and silver (?) incrustation, 
Japan, end of the 20th ct., Meiji period 
(1868–1912)

peonies and birds decoration, height: 24 cm
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159
Wazonik, Japonia, k. 19 w., okres Meiji 
(1868–1912)

emalia, srebro pr. 99, m. 238 g, drobne uszkodzenia 
emalii, wys. 18,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
starting bid: 1 000 PLN

A silver, enameled vase, Japan, end of the 
20th ct., Meiji period (1868–1912)

silver 99, minor damages in enamel, height: 18,5 cm, 
mass: 238 g

160
Kowszyk, Chiny, poł. 20 w.

srebro, złocone, dekoracja ornamentalna, kamienie 
ozdobne: turkusy, agaty, w. 90 g, wys. 6 cm, 
dł. 15,5 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
starting bid: 1 500 PLN

A little gilt-bronze kowsch, decorated with 
agates and turquoises, China, half of the 
20th ct.

height: 6 cm, lenght: 15,5 cm, mass: 90 g
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161
Puzderko w formie jelenia, Indie, 19/20 w.

srebro repusowane, m. 142 g, wym. 12 × 7 × 7 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
starting bid: 1 500 PLN

An embossed silver box in a form of a deer, 
India, 19/20th ct.

mass: 142 g, 12 × 7 x 7 cm

162
Zestaw przyborów na biurko, Wietnam, Bac Cuong, 
poł. 20 w.

srebro, pr. 875, m. 530 g łącznie brutto

cena wywoławcza: 1 500 zł
starting bid: 1 500 PLN

w składzie: kałamarz, obsadka, nóż do papieru, tłok pieczętny, 
suszka; srebro repusowane, pejzażowe oraz floralne motywy 
dekoracyjne

A silver desktop set, Vietnam, Bac Cuong, half of the 
20th ct.

inkwell, penholder, letter opener, seal, blotter, embossed silver 
875, mass: 530 g
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163
Komódka, Chiny, poł. 20 w.

drewno, laka, złocenia, inkrustacja kamieniami 
ozdobnymi i kością słoniową, okucia mosiężne, wym. 
86,5 × 51 × 33,5 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł
starting bid: 4 000 PLN

W centrum owal ze sceną rodzajową w ogrodzie, płyciny 
boczne zdobione motywem granatu oraz ptaków na 
gałęzi drzewa brzoskwiniowego

A wooden cabinet, China, half of the 20th ct.

decorated with Japanese laquer, gilding, ivory and stone 
incrustation, brass fittings, 86,5 × 51 × 33,5 cm
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164
Figurka/butelka Poporo, Kolumbia, Quimbaya, 
7 w. (?)

metal złocony 24 k złotem, wys. 8,5 cm 

cena wywoławcza: ***
starting bid: ***

Styl quimbaya został zidentyfikowany po raz pierwszy 
w 1890 roku, podczas wykopalisk w Dolinie Cauca, 
w Kolumbii. Znaleziono wówczas 122 obiekty, w tym 
17 Poporo, czyli buteleczek zawierających sproszkowane 
wapno z butelek. Buteleczki Poporo były częścią 
tradycyjnego sposobu żucia koki, stanowiły jedno 
z akcesoriów. Były wykonywane na terenie Andów 
Ameryki Południowej przez tysiące lat, z różnych 
materiałów, począwszy od drewna, kamienia, kości, 
muszli i ceramiki do złota. Tradycyjnie kokę żuto 
umieszczając liście w policzku i stopniowo dodawano 
wapna w proszku z pojemnika, w celu zwiększenia 
efektu stymulującego. 

A Poporo figure/bottle, Columbia, Quimbaya 
civilization, 7th ct. (?)

metal gilded with 24 ct gold, height: 8,5 cm
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165
Butla ceramiczna z głową małpy, Chimu 
(północne wybrzeże Peru), ok. 1200–1460 r.

glina wypalana, modelowana, nacinana, polerowana, 
wys. 16 cm, śred. 12 cm

cena wywoławcza: 900 zł
starting bid: 900 PLN

Naczynie o kształcie kulistym z kielichowatym 
wylewem w górnej części, połączonym z korpusem 
płaskim uchwytem. Poniżej wylewu stylizowana 
małpa z płaskorzeźbionymi łapami i ogonem oraz 
pełnoplastyczną głową. Naczynie po konserwacji, 
sklejenia pękniętych fragmentów.

A ceramic bottle with monkey head, Chimu 
culture (north coast of Peru), ca. 1200–1460

height: 16 cm, diameter: 12 cm

166
Naczynie w kształcie kaczki, 
Chimu (północne wybrzeże Peru), 
ok. 1200–1460 r.

glina wypalana, modelowana, nacinana, 
polerowana, dł. 13,5 cm, wys. 10,3 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł
starting bid: 1 300 PLN

Naczynie w kształcie kaczki z walcowatym 
wylewem przymocowanym do grzbietu 
połączonym z korpusem płaskim uchwytem. 
Państwo (cywil izacja) Chimu, ok. 
1200–1460 r. Państwo Chimu powstało 
nad brzegiem Oceanu Spokojnego na 
terenach znajdujących się pod wpływem 
kultury Mochica (północne wybrzeże Peru). 
Stolicą Chimu było miasto Chan Chan leżące 
w pobliżu dzisiejszego Trujillo, które było 
największym założeniem urbanistycznym 
w prekolumbijskiej Ameryce. Państwo Chimu 
zachowało niezależność do czasu podboju 
przez Inków ok. 1460 r. Ceramikę Chimu 
charakteryzują jednokolorowe naczynia czarne 
i czerwone o różnych kształtach, zdobione 
wytłaczaną płaskorzeźbą, modelowaniem 
i nacinaniem.

A clay duck-shaped vessel, Chimu 
culture (north coast of Peru), 
ca. 1200–1460

lenght: 13,5 cm, height: 10,3 cm

167
Naczynie w kształcie kaczki, 
Chimu (północne wybrzeże Peru), 
ok. 1200–1460 r.

glina wypalana, modelowana, nacinana, 
polerowana, dł. 14 cm, wys. 10 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
starting bid: 1 200 PLN

Naczynie w kształcie kaczki z płaskorzeź-
bionymi łapami, z walcowatym wylewem 
przymocowanym do grzbietu połączonym 
z korpusem płaskim uchwytem.Niewielkie 
wyszczerbienie ogona i wylewu.

A clay duck-shaped vessel, Chimu 
culture (north coast of Peru), ca. 
1200–1460

lenght: 14 cm, height: 10 cm
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168
Butla ceramiczna w kształcie głowy, Chimu 
(północne wybrzeże Peru), ok. 1200–1460 r.

gllina wypalana, modelowana, nacinana, polerowana, 
wys. 15 cm., śred. 9 cm

cena wywoławcza: 800 zł
starting bid: 800 PLN

Naczynie w kształcie kulistej głowy, zapewne 
miejscowego bóstwa, z płaskorzeźbionymi oczami 
i uszami oraz charakterystycznym uśmiechem 
(grymasem?) ukazującym rząd zębów. W górnej 
części walcowaty wylew z płaskim uchwytem. Stan 
zachowania dobry, wyszczerbienie wylewu.

A ceramic head-shaped bottle, Chimu culture 
(north coast of Peru), ca. 1200–1460

height: 15 cm, diameter: 9 cm

169
Naczynie, kultura Mochica (Moche), Peru, 
7 w. (?)

ceramika, wys. 12,5 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
starting bid: 2 500 PLN

Kultura Mochica została odkryta przez Maxa Uhle 
w 1899 r. nad brzegami rzeki Moche i Chima, w okolicy 
miasta Trujillo w Peru. Odkrycia datowane są na 
okres 1 w. p.n.e. – 8 w. n.e. Odnaleziona ceramika 
Mochica związana jest przede wszystkim z rytuałami 
pogrzebowymi i przyjmuje się podział na trzy etapy 
jej rozwoju. W drugim etapie naczynia przyjmują 
rzeźbiarskie formy wyobrażające ludzkie głowy. Są 
to realistyczne przedstawienia twarzy z częstym 
uwypukleniem cech indywidualnych, starości lub 
kalectwa. Portrety te były wykonywane w formach, ale 
do rzadkich przypadków należą powtórzenia. Głowy 
związane były z ceremoniałem pogrzebowym, jednak 
trudno jest stwierdzić, czy portrety były wizerunkami 
zmarłych.

A ceramic vessel, Mochica (Mocha) culture, 
Peru, 7th ct. (?)

height: 12,5 cm

170
Naczynie, kultura Mochica (Moche), 
Peru, 7 w. (?)

ceramika, wys. 13,5 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
starting bid: 2 500 PLN

A ceramic vessel, Mochica (Mocha) 
culture, Peru, 7th ct. (?)

height: 13,5 cm
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171
Metate, lud Taino, Antyle, 14 w. (?) 

kamień zielony z wyrzeźbioną postacią, wys. 21 cm

cena wywoławcza: ***
starting bid: ***

Metate to kamienne narzędzie używane do obróbki 
ziarna, czy kukurydzy. Niekiedy to proste narzędzie 
miało także charakter ceremonialny, a także 
stawało się elementem sepulklarnym.

Metate, Taino tribe, Antilles, 14th ct. (?)

green carved stone, height: 21 cm
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172
Idol bogini płodności, lud Taino, Antyle, 
14 w. (?)

kamień zielony, rzeźbiony, dł. 34 cm

cena wywoławcza: ***
starting bid: ***

Tainowie (Indianie Taino) byli to rdzenni, prekolumbijscy 
mieszkańcy wysp Bahama oraz wysp Wielkich Antyli, 
w tym Kuby, Haiti i Dominikany, Portoryko oraz Jamajki. 
Tainowie zamieszkiwali te wyspy bezpośrednio przed 
ich odkryciem przez Kolumba w 1492 r. W tym czasie, 
Tainowie na Haiti byli podzieleni na pięć królestw, 
obejmujących całą wyspę. Hiszpanie, w trakcie kolejnych 
wypraw, podporządkowali je sobie, niszcząc istniejący 
system społeczno-gospodarczy. W konsekwencji 
podbojów, a także wskutek braku odporności na 
europejskie choroby, liczebność haitańskiej populacji 
Tainów gwałtownie spadła. Do 1570 r. Tainowie 
przestali istnieć jako odrębna grupa etniczna.

A fertility goddess idol, Taino tribe, Antilles, 
14th ct. (?)

green carved stone, lenght: 34 cm
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173
Fifka, Japonia, 1 poł. 19 w., okres Edo 
(1603–1868)

kość słoniowa, reliefowa dekoracja zoomorficzna, 
sygn., dł. 12,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł 
starting bid: 1 200 PLN

An ivory cigarette holder carved with a 
zoomorfic decoration, Japan, 1st half of 
the 19th ct., Edo period (1603–1868)

signed, lenght: 12,5 cm

174
Puzderko, Japonia, k. 19 w., okres Meiji 
(1869–1912)

kość słoniowa, motyw kwiatowy inkrustowany 
perłowcem, pęknięcia, 10 × 7 cm

cena wywoławcza: 800 zł
starting bid: 800 PLN

An ivory box incrusted with mother of 
pearl, Japan, end of the 19th ct, Meiji 
period (1869–1912)

10 × 7 cm
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175
Okimono – Samurajowie walczący 
z tygrysami, Japonia, k. 19 w., okres 
Meiji (1868–1912)

kość słoniowa, rzeźbiona, zapuszczana farbą, wys. 
16,5 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł
starting bid: 4 400 PLN

An ivory Okimono – Samurais fighting 
tigers, Japan, end of the 19th ct., Meiji 
period (1868–1912)

height: 16,5 cm
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176
Netsuke Dwóch mężczyzn z ptactwem, 
Japonia, k. 19 w., okres Meiji (1868–1912)

kość słoniowa zapuszczana farbą, wys. 5,7 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
starting bid: 1 200 PLN

An ivory Netsuke, Two men with birds, Japan, 
end of the 19th ct., Meiji period (1868–
1912)

height: 5,7 cm

177
Nóż do listów w formie miecza Tanto, Japonia, 
k. 19 w., okres Meiji (1868–1912) 

kość bydlęca, dł. 26,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
starting bid: 1 000 PLN

awers: motyw małp zjadających brzoskwinie, rewers: 
homar i krab wśród roślinności morskiej, ostrze z kości 
bydlęcej, grawerowanej i podbarwionej, motyw krabów 
i drzewa brzoskwiniowego

A bovine bone letter opener, carved as a Tanto 
sword, Japan, end of the 19th ct., Meiji period 
(1868–1912)

lenght: 26,5 cm
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178
Figurka Hotei, jeden z Siedmiu Bogów 
Szczęścia, tzw. Śmiejący się Budda, Japonia, 
k. 19 w.

kość słoniowa, sygn., wys. 7 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł 
starting bid: 2 200 PLN

An ivory Hotei – Laughing Buddha, Japan, 
end of 19th ct.

height: 7 cm

179
Tłok pieczętny, Chiny, k. 19 w.

kość słoniowa, wys. 6,5 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
starting bid: 1 500 PLN

Z motywem czterech pełnoplastycznych rzeźb Lwów 
Buddy, inskrypcja 4-znakowa pod spodem

An ivory stamp press with four Buddha’s 
Lions, China, end of the 19th ct.

four-mark inscription on the bottom, height: 6,5 cm
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180
Wachlarz, Indie (?), 19/20 w.

kość słoniowa, zakończenie miedziane, wtórny 
chwost, wys. 18 cm

cena wywoławcza: 650 zł
starting bid: 650 PLN

An ivory fan with brass ends, India (?), 
19/20th ct.

later tassel, height: 18 cm

181
Prawidła do rękawiczek, Chiny, 19 w.

kość słoniowa, dł. 21,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
starting bid: 1 000 PLN

Ivory glove strechers, China, 19th ct.

lenght: 21,5 cm
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182
Cios słonia, Chiny, 19 w.

kość słoniowa, dł. ok. 60 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
starting bid: 12 000 PLN

ażur, rzeźbiony motyw smoczego statku

An elephant tusk, China, 19th ct.

dragon boat motif openwork, lenght: ca 60 cm

183
Fifka z motywem smoków, Chiny, 
k. 19 w.

kość słoniowa, ażur, dł. 13,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł
starting bid: 600 PLN

An ivory cigarette holder carved with 
a dragon decoration, China, end of 
19th ct.

ivory, openwork, lenght: 13,5 cm
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184
Fajka do opium, Chiny, 19/20 w.

kość bawola, róg, dekoracja w formie grawerowanych 
wizerunków pięknych kobiet, dł. 44 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
starting bid: 1 000 PLN

An opium pipe, China 19/20th ct.

buffalo bone, horn, decoration in the form of engraved 
images of beautiful women, length: 44 cm

185
Zestaw pięciu tabakierek ze scenami 
erotycznymi, Chiny, p. 20 w.

kość bydlęca, koreczki metalowe z kamieniami 
dekoracyjnymi, wys. 5 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
starting bid: 2 500 PLN

Five snuff-box set with erotic scenes, China, 
early 20th ct.

bovine bone, metal caps with decorative stones, height: 
5 cm

186
Miecz z pochwą, Birma, 19/20 w.

stal, mosiądz, drewno sandałowe, bogaty relief, rękojeść 
z kości bydlecej, dł. 61 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
starting bid: 1 200 PLN

A sword with a holder, Birma, 19/20th ct.

steel, brass, sandal wood, rich relief, bovine bone 
handle, lenght: 61 cm
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187
Figurka Kobieta z peonią, Chiny, 19 w.

kość słoniowa, drewniania podstawa, wys. łącz. 27 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł
starting bid: 3 800 PLN

An ivory figure of a woman with peony, China, 
19th ct.

wooden base, height: 27 cm

188
Płaskorzeźba Scena ujarzmiania renifera, 
Syberia, Tobolsk, 1 ćw. 20 w.

kość mamuta (?), wys. 15 cm, w. 884 g

cena wywoławcza: 2 500 zł
starting bid: 2 500 PLN

sygn. na odwrocie cyrylicą nieczytelnie i dat.: 1926 r.

A scene of taming a reindeer, a bas-relief in 
mammoth (?) bone, Tobolsk, Siberia

signed on the back (cyrillic) and dated: 1926, height: 
15 cm, mass: 884 g
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189
Figurka Ganeszy na tronie, Indie, p. 20 w.

kość słoniowa, wys. 9 cm

cena wywoławcza: 1200 zł
starting bid: 1200 PLN

An ivory figure of Ganesha on a throne, 
India, early 20th ct.

height: 9 cm

190
Budda Sakjamuni na lotosowym tronie, Indie, 
po. 20 w.

kość słoniowa, wys. 8 cm

cena wywoławcza: 1200 zł
starting bid: 1200 PLN

An ivory figure of Budda Shakyamuni on the 
lotus base, early 20th ct.

height: 8 cm

191
Figurka słonia w stroju paradnym 
z lektyką, Indie, 19/20 w.

kość słoniowa, wys. 13 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
starting bid: 1 200 PLN

An ivory figure of an elephant wearing 
a cape, India, 19/20th ct.



111ART OF THE WORLD – SOUTH AMERICA |  SZTUKA ŚWIATA – AMERYKA PŁD.

192
Gra Madżog, Chiny, p. 20 w.

drewno, kość, bambus, wym. 15 × 23 × 16 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł
starting bid: 5 000 PLN

Gra pochodzi z Chin, przewiduje udział czterech 
graczy. Do gry potrzebny jest specjalny komplet 
144 kamieni podobnych do tych do gry w domino, 
ale podzielonych na grupy: Wiatry, Smoki, Kwiaty 
i Pory Roku. Gra początkowo funkcjonowała jako 
hazardowa, obecnie gra się także towarzysko. 
Istnieją różne wersje zasad z mniejszym lub 
większym znaczeniem elementu losowego.

A complete Mahjong playing set, China, 
early 20th ct.

wood, bamboo, ivory, 15x23x16 cm

193
Para rzeźbionych rogów bawołu, Chiny, 
p. 20 w.

inkrustacja szkłem, podstawki drewniane, 
wys. ok. 50 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł
starting bid: 3 000 PLN

dekoracja z motywem smoka wijącego się wokół 
rogu

A pair of carved buffalo horns with glass 
incrustation, China, early 20th ct.

on wooden bases, dragon motif, height: ca 50 cm
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196
Bransoletka, Afryka (?), 1 ćw. 20 w.

kość słoniowa, śred. wew. 8,4 cm

cena wywoławcza: 500 zł
starting bid: 500 PLN

forma gładkiej obręczy

An ivory bracelet, Africa (?), 1st quarter 
of the 20th ct.

inner diameter: 8,4 cm

197
Bransoletka, Afryka (?), 1 ćw. 20 w.

kość słoniowa, śred. wew. 6,3 cm, motyw węża, m. 46 g

cena wywoławcza: 650 zł
starting bid: 650 PLN

An ivory snake bracelet, Africa (?), 1st quarter of 
the 20th ct.

inner diameter: 6,3 cm, mass: 46 g

194
Bransoletka, Afryka (?), 19/20 w.

kość słoniowa, śred. wew. 7 cm

cena wywoławcza: 900 zł
starting bid: 900 PLN
forma masywnej obręczy, grawerowany motyw liści

An ivory bracelet with leaf motif, Africa (?), 
19/20th ct.

inner diameter: 7 cm

195
Bransoletka z motywem smoka, Chiny, k. 19 w.

kość słoniowa, rzeźbiona

cena wywoławcza: 500 zł
starting bid: 500 PLN

An ivory bracelet with dragon motif, China, 
end of 19th ct.

inner diameter: 7 cm



113ART OF THE WORLD – SOUTH AMERICA |  SZTUKA ŚWIATA – AMERYKA PŁD.

198
Naszyjnik, Afryka (?), 1 poł. 20 w.

kość słoniowa, forma nieregularnych kulek, 
w. 230 g

cena wywoławcza: 900 zł
starting bid: 900 PLN

An ivory necklace, Africa (?), 1st half 
of the 20th ct.

mass: 230 g

199
Bransoletka, Afryka (?), 1 ćw. 20 w.

spiralna obręcz, kość słoniowa, śred. wew. 7,5 cm, 
m. 148 g

cena wywoławcza: 1 000 zł 
starting bid: 1 000 PLN

An ivory spiral bracelet, Africa (?), 1st quarter 
of the 20th ct.

inner diameter: 7,5 cm, mass: 148 g

200
Bransoletka, Afryka, 1 ćw. 20 w. 

kość słoniowa, rzeźbiona w motywy nagich kobiet 
afrykańskich, śred. wew. 7 cm, m. 62 g

cena wywoławcza: 650 zł
starting bid: 650 PLN

An ivory bracelet with nude woman carving, 
Africa, 1st quarter of the 20th ct.

inner diameter: 7 cm, mass: 62 g
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201
Łyżka do butów, Chiny, 19/20 w.

kość słoniowa, motyw damy z dzieckiem, dł. 19 cm

cena wywoławcza: 650 zł
starting bid: 650 PLN

An ivory shoehorn, China, 19/20th ct.

a lady with a child motif, length: 19 cm

202
Nóż do listów, Afryka (?), 1 ćw. 20 w.

kość słoniowa, dł. 24 cm

cena wywoławcza: 400 zł
starting bid: 400 PLN

forma krokodyla

An ivory letter opener, carved as a crocodile, 
Africa (?), 1st half of the 20th ct.

lenght: 24 cm

203
Świecznik, Afryka, 1 poł. 20 w.

kość słoniowa, motyw nagiej kobiety podtrzymującej 
kosz na głowie, podstawa drewniana, wys. z podst. 
38 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł
starting bid: 1 900 PLN

An ivory candle holder on a wooden base, 
Africa, 1st half of the 20th ct.

height with the base: 38 cm
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204
Popiersie kobiety, Afryka, 19/20 w.

kość słoniowa, wys. 9 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
starting bid: 1 000 PLN

An ivory bust of a woman, Africa, 19/20th ct.

height: 9 cm

205
Figurka lwa, Afryka (?), 19 w.

kość słoniowa, dł. 23 cm

cena wywoławcza: 600 zł
starting bid: 600 PLN

A figure of a lion, Africa (?), 19th ct.

lenght: 23 cm
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206
Figurka fetysz, Afryka, 19/20 w.

kość słoniowa, wys. 21,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł 
starting bid: 1 200 PLN

An ivory fetish figure, Africa, 19/20th ct.

height: 21,5 cm

207
Figurka Kobieta w ceremonialnym 
nakryciu głowy, Afryka, 19 w.

kość słoniowa, drewniana podstawa, wys. 22 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
starting bid: 1 200 PLN

An ivory figure of a woman in a 
ceremonial headdress, Africa, 19th ct.

wooden base, height: 22 cm
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208
Fajka z popiersiem kobiety, 
Afryka 19/20 w.

kość słoniowa, wys. 18 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
starting bid: 1 500 PLN

A pipe with a bust of a woman, Africa, 
19/20th ct.

ivory, height: 18 cm

209
Figurka mężczyzna z bębnem, Afryka, 
19/20 w.

kość słoniowa, wys. 20 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
starting bid: 1 500 PLN

An ivory figure of a man holding a drum, 
Africa, 19/20th ct.

height: 20 cm
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210
Krzesło tronowe szamana, plemię 
Chokwe, Angola, p. 20 w.

drewno, nity z brązu, skóra, wys. 100 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł
starting bid: 6 500 PLN

W Afryce Środkowej funkcjonowały przedmioty 
i sprzęty mające podkreślić rangę osoby pełniącej 
ważną funkcję. Do atrybutów szamana należały 
maski, broń ceremonialna, fajki, a także krzesła. 
Tego typu trony były bogato zdobione poprzez 
dekoracyjny relief i pełnpoplastyczne rzeźby. 
Dekoracja ta miała znaczenie symboliczne, 
odnoszące się do duchowego wymiaru życia, do 
świata wierzeń, do przodków, podkreślała rangę 
duchowego lidera społeczności. 

A throne chair, Chokwe tribe, Angola, 
early 20th ct.

wood, bronze rivets, leather, height: 100 cm

211
Instrument muzyczny, dwustrunowy, 
Wyspy Pacyfiku, Timor (?), 1 poł. 20 w.

drewno, dł. 71 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
starting bid: 1 200 PLN

Instrument w formie łodzi z motywem 
pełnoplastycznej, siedzącej postaci wieńczącej 
gryf.

A two-string musical instrument, Pacific 
Islands, Timor (?), 1st half of the 20th ct.

wood, lenght: 71 cm
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212
Maska plemienia Chokwe, typ Mwana-
Po, Kongo, poł. 20 w.

drewno, sznurek, rafia, płótno, szyszki 
miniaturowe, wys. 20 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
starting bid: 1 000 PLN

A Chokwe tribe Mwana-Po mask, Congo, 
half of the 20th ct.

wood, cord, raffia, canvas, miniature cones, height: 
20 cm
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213
Waza, plemię Dogon, Mali, Afryka 
Zachodnia, p. 20 w.

drewno rzeźbione, wys. 87 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł
starting bid: 4 000 PLN

Sztuka plemienia Dogon to przede wszystkim 
rzeźbiarstwo, oparte na wierzeniach, wytwarzane 
dla dewocji prywatnej. Najczęstsze tematy 
podejmowane przez artystów dogońskich to postaci 
kobiet, ujętych jako matki z dziećmi lub trzymające 
naczynia, a także mężczyzn przedstawionych jako 
brodaci jeźdźcy. 

A Dogon tribe wooden vase, Mali, 
Western Africa, early 20th ct.

height: 87 cm

214
Figura Olumeye, plemię Yoruba, Nigeria, 
19/20 w.

drewno rzeźbione, wys. 80 cm 

cena wywoławcza: 4 000 zł
starting bid: 4 000 PLN

Figura wyobraża kobietę z dzieckiem na plecach, 
trzymającą naczynie, oparte na klęczacej postaci 
dziecka. Tadycja artystyczna Yoruba zakorzeniona 
jest w ścisłym połączeniu artyzmu i mitologii. 
Kosmologia oparta jest na wierze w Olódùmarè, 
czyli najwyższe bóstwo, które zainicjowało akt 
stworzenia. Postać Olumeye, matki i zarazem 
posłanniczki duchów, ukazana w pozycji klęczącej, 
to tradycyjny wyraz szacunku i oddania. Jej 
charakterystyczna czubata fryzura nosi nazwę 
Irun Agogo, jest tradycyjna dla kobiet zamężnych. 
Figura Olumeye ukazuje ideał kobiecego piękna, 
utożsamia płodność i siłę macieżyństwa. Tego typu 
figury ustawiane były przy wejściu do świątyni – 
w naczyniu trzymanym przez Olumeye ofiarowane 
były orzechy kola.

An Olumeye wooden figure, Yoruba tribe, 
Nigeria, 19/20th ct.

height: 80 cm
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215
Naczynie obrzędowe, Benin (Nigeria), 
1 ćw. 20 w. 

brąz, odlew na wosk tracony, wys. 82 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
starting bid: 12 000 PLN

Naczynie nawiązujące do tradycji tzw. brązów 
z Beninu, wytwarzanych w Królestwie Beninu 
lub Imperium Edo (1440–1897), na dworze 
Omo N’Oba (tytuł władcy Beninu). Wytwórstwo 
obejmowało wyroby z brązu i mosiądzu, znane 
było od 13 w. Rzeźby miały odnosić się do władzy 
królewskiej, symbolizować boską moc, a także 
przywoływać pamięć przodków.

A ceremonial bronze vessel, Benin, 
Nigeria, 1st quarter of the 20th ct.

lost-wax casting, height: 82 cm
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216
Figurka mężczyzna z fajką, Ghana, Ashanti, 
18/19 w. (?)

mosiądz, wys. 5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
starting bid: 1 000 PLN

W 17 wieku, region Afryki Zachodniej znany jako Gold 
Coast (obecnie Ghana) składał się z kilku drobnych 
księstw zamieszkanych przez ludy należące do grupy 
kulturowej Akan. Księstwa związane były szlakami 
handlowymi, wspólnym językiem i podobnym systemem 
wierzeń, pozostawały jednak odrębne aż do początku 
18 wieku, kiedy księstwo Asante, rządzone przez 
wodza imieniem Osei Tutu, rozpoczęło proces ekspansji 
terytorialnej i zjednoczenia w jedno królestwo. Królestwo 
Ashanti (Asante) istniało w latach 1701–1957. Nazwa 
Asante oznacza „z powodu wojny” – królestwo stworzone 
do walki.

A figure of a Man holding a pipe, Ghana, 
Ashanti, 18/19th ct. (?)

brass, height: 5 cm

217
Tykwa, Afryka, p. 20 w.

elementy skórzane, koraliki, muszelki, dł. 29 cm

cena wywoławcza: 350 zł
starting bid: 350 PLN

A calabash, Africa, early 20th ct.

leather items, beads, shells, lenght: 29 cm

218
Rzeźba wielopostaciowa, Afryka, 1 poł. 
20 w.

drewno hebanowe (?), wys. 24,5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
starting bid: 2 000 PLN

An ebony (?) sculpture, Africa, 1st half of 
the 20th ct.

height: 24,5 cm
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219
Maska rytualna plemienia Bete,  
Wybrzeże Kości Słoniowej,  
1 poł. 20 w.

drewno, włókna roślinne, wys. 46 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
starting bid: 2 500 PLN

Bete to ludność zamieszkująca południowo-
zachodnią część Wybrzeża Kości Słoniowej, 
pomiędzy rzeką Bandama a Sassandra. 
Jedynie zachodnie Bete znane jest ze swojej 
tradycji wytwarzania masek, wywodzącej się ze 
społeczności Gla z We, zwyczaju zaadaptowanego 
z plemienia Nyabwa. Pierwotnie wytwarzane 
jako maski wojenne, mające zapewnić magiczną 
ochronę wojowników przed zaszczepieniem 
strachu przez swoich wrogów. Maski Bete 
cechują charakterystyczne wybrzuszenia, np. 
partii czołowej.

A ritual Bete tribe mask, Ivory Coast, 
1st half of the 20th ct.

wood, plant fiber, height: 46 cm

220
Maska rytualna plemienia Pende, Kongo, 
2 poł. 20 w.

drewno malowane, wys. 22,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł
starting bid: 900 PLN

A Pende tribe ritual mask, Kongo, 2nd 
half of the 20th ct.

painted wood, height: 22,5 cm
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221
Rzeźba Pół Twarzy, Nigeria, ok. 1960 r.

granit, wys. 53 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
starting bid: 2 500 PLN

A granite sculpture of a half-face, 
Nigeria, ca 1960

height: 53 cm

222
Rzeźba Kobieta, Nigeria, ok. 1960 r.

granit, wys. 30 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
starting bid: 2 500 PLN

A granite figure of a woman, Nigeria, ca 
1960

height: 30 cm

223
Rzeźba Twarz, Nigeria, ok. 1960 r.

granit, wys. 20 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł
starting bid: 1 900 PLN

A granite sculpture of a face, Nigeria, ca 
1960

height: 20 cm
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224
Maska hełmowa Mukyeem, plemię Kuba, 
Kongo, poł. 20 w.

tkanina z włókien roślinnych, szklane koraliki, 
muszelki, skóra lwa, rafia, drewno polichromowane, 
wys. 52 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł
starting bid: 4 000 PLN

Maska zarezerwowana dla rodziny królewskiej, 
zakładana podczas tańca w ramach uroczystosci 
inicjacyjnych lub pogrzebowych. Uosabia 
mitycznego przodka Woot, kształtem nawiązuje 
do wyglądu trąby słonia. Słoń jest królewskim 
emblematem, symbolizuje siłę, która charakteryzuje 
również władcę. 

A Kuba tribe Mukyeem mask, Congo, half 
of the 20th ct.

plant fiber, glass beads, shells, lion skin, raffia, 
polychromed wood, height: 52 cm



I. PRZED AUKCJĄ
1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest 
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę, 
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza 
lub równej tej kwocie.

2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część 
końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od 
kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) – w wysokości 
18%, a powyżej 100 000 złotych – w wysokości 15%. 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. Na zakupione obiekty 
wystawiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie 
klienta, najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.

3. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma 
charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt 
z naszymi ekspertami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub 
powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje 
nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.

4. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej 
zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne 
obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli 
w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie 
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje 
ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny 
gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta 
nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji 
ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie 
wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść 
ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną 
kwotę, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie 
przyniosą pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych liczonych 
od dnia aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie tym 
zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych 
cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku 
otrzymania takiej oferty od innego oferenta informujemy o tym fakcie 
klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. W takim przypadku klient 
ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy 
przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym 
wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może 
zostać sprzedany innemu oferentowi.

6. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego 
nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze 
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników 
oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej 
każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji 
pochodzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą 
nie być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące 
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których 
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.

7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. 
Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny 
od wad i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem 
konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie 
przedaukcyjnej oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym 
konserwatorem, którego na wyraźną prośbę możemy rekomendować. 
Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport 
stanu zachowania obiektu. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy 
oceniają stan obiektu, biorąc pod uwagę jego szacunkową wartość oraz 
charakter aukcji, w ramach której jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo 
że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone są rzetelnie, należy 
pamiętać, że nasi pracownicy nie są zawodowymi konserwatorami. 
Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności 
za jej stan. W przypadku obiektów nieoprawionych chętnie polecimy 
profesjonalną pracownię opraw.

8. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. 
W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, 
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe 
informacje o poszczególnych obiektach.

9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć 
w niniejszym katalogu:
○ –  przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytworzone 

z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz

II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia 
licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.

1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, 
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. 
Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem 
przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży 
między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą 
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór 
albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie 
prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery 
obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner 
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich 
wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji 
mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez 
niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona 
w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji 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.

2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji 
i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować 
się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam 
czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić 
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód 

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy PRZEWODNIK 
DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku prawnego pomiędzy Sopockim 
Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi 
obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub 
poprzez obwieszczenie aukcjonera.



osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informacjami 
poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu 
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji 
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy 
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych 
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie 
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe 
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku 
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możliwość 
licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. 
Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony formularz 
zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później. Formularz 
zlecenia dostępny jest w katalogu, w siedzibie naszego domu aukcyjnego oraz 
na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać faksem, pocztą, 
mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem prosimy o przesłanie 
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych. Nasz pracownik 
połączy się z klientem przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. 
Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału 
w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia 
z podanym przez klienta numerem telefonu. Dlatego rekomendujemy 
wskazanie maksymalnej kwoty (bez opłaty aukcyjnej), do której będziemy 
mogli licytować w Państwa imieniu. Zastrzegamy prawo do nagrywania 
i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej. Opisana 
usługa jest darmowa i poufna.

4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w aukcji, 
jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani taką 
usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej 24 
godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz co 
w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie 
powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być 
wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawioną 
w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy 
dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak 
najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest 
niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. 
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem 
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne 
postąpienia podaje według tabeli postąpień. 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

III. PO AUKCJI

1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty 
w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego terminu 
grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. 

Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi (MasterCard, 
VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.

2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro, 
dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji 
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę 
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym 
kursie kupna waluty Banku PKO BP.

3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od 
umowy z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego 
wyznaczonego na zapłatę.

4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami 
prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową 
można zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec 
osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy 
odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych 
obiektów.

5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy 
lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko 
w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań 
wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji 
powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie 
mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obciążony 
kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym 
samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu 
jedynie przez okres 30 dni od aukcji.

6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów 
umożliwiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy 
pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem 
i wysyłką dzieł sztuki.

7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby 
zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski 
nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje to 
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 nabycia za obiekt. Na wyraźne 
życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą 
zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem dzieł sztuki.

8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość 
wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu 
zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed 
wywozem. Prosimy pamiętać, że 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 nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały 
oznaczone dla Państwa wygody symbolem „○” opisanym w legendzie. Nie 
ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.



1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do 
sprzedaży na warunkach określonych:
a)  w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIER-

DZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b)  w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu 

aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c)  w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych 

przez Sopocki Dom Aukcyjny na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana 
warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane 
do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.

Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem 
przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej 
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz 
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

2. SOPOCKI DOM AUKCYJNY JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Sopocki Dom Aukcyjny występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu 
własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia 
obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub 
w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.

3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszcze-

nia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy 
licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane 
informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument po-
twierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.

2)  Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim 
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licy-
tacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. 
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać 
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich 
złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje 
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny 
dołoży starań, aby klient 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 przy-
padku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje 
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu 
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być 
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii 
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem 
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.

3)  Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia 
chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie 
licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie 
zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub do-
starczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania 
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. 
Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja 
telefoniczna może być nagrywana, 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.

4)  Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem 
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpo-
wiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej 
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji 
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że 
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej 
przez Sopocki Dom Aukcyjny.

5)  Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. 
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 

w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie 
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po 
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.

4. PRZEBIEG AUKCJI
1)  Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest 

poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem 
Aukcyjnym i komitentem.

2)  Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, 
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po 
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku 
licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie 
działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co 
do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji 
uznaje się za ostateczny.

3)  Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. 
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy 
Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty 
w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, 
bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź 
też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli 
nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot 
za niesprzedany.

4)  Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna 
być dokonana płatność.

5)  Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez au-
kcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera 
oznacza akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między 
Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za 
obiekt przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 
6 poniżej.

6)  Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega 
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM 
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1)  Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatko-

we wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi 
część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od 
kwoty wylicytowanej: do kwoty 100 000 złotych (włącznie) w wysokości 
18%, powyżej kwoty 100 000 złotych w wysokości 15%. Opłata aukcyjna 
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

2)  Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność 
w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia 
na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich 
złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:

 a)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi Master-
Card, VISA;

 b)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na 
konto galerii organizującej aukcję.

  W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer 
obiektu.

3)  Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki 
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty 
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania 
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupują-
cego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne 
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem 
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.

6. ODBIÓR ZAKUPU
1)  Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej 

ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien 
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą 
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.

2)  Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od 
daty aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie 
wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. 
Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakcep-
towaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty 
aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego 
obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego 

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki 
licytujących i kupujących z jednej strony oraz Sopockiego Domu Aukcyjnego i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji 
powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻYAUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, zanim przystąpią do licytacji.



ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za 
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości 
ceny nabycia obiektu.

3)  Dla wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia 
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. 
Na wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, 
Sopocki 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 Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję, 
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.

4)  Sopocki Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu osobistego 
przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który 
dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.

7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca 
nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków 
prawnych:
a)   przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym 

miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b)  odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na 

poczet pokrycia szkód;
c)  odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d)  naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia 

wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e)  odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną 

ustaloną przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda 
się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt, 
nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy 
wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;

f)  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania 
zaległości;

g)  potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego 
z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi 
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny może wymagać od klien-
tów podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu 
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu 
uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom 
Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta 
w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź 
wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyj ny. Zgadzając się na 
WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają 
się, że Sopocki Dom Aukcyjny może wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli 
klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować 
swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy 
o kontakt pod numerem 58 550 16 05.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI 

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

2)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność 
Sopocki Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia 
zapłaconej przez kupującego.

3)  Sopocki Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na 
piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzial-
ności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji 
lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.

4)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze 
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę 
nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie 
czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, 
szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest 
zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.

5)  Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Sopockiego Domu 
Aukcyjnego wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

10. PRAWA AUTORSKIE
1)  Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa 

do reprodukowania obiektu.
2)  Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 

z obiektem, sporządzonych przez lub dla Sopockiego Domu Aukcyjnego, 
włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne 
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Sopockiego Domu Aukcyjnego.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)  Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmia-

nami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz 
WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw 
i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.

2)  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Sopocki 
Dom Aukcyjny. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na 
adres podany w ostatnim piśmie do Sopocki Dom Aukcyjny.

3)  Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, 
pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub 
opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków 
ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, prze-
bieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami 
podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny w szczególności zwraca 
uwagę na przepisy:
1)  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn.zm.) – wywóz określonych obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

2)  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,

3)  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych 
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest 
zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących 
transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu 
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji 
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat 
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)  Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie 

bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja 
nie obejmuje:

 a)  kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od 
bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu 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 wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.



ZLECENIE  L ICYTACJ I
SZTUKA ŚWIATA

Aukcja, 3 listopada 2016 (czwartek), godz. 19.00

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 24 godziny 
przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: BANK ZACHODNI 
WBK SA 67 1090 1883 0000 0001 0367 9559

Imię i nazwisko ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ________________________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ________________________________________ Numer dokumentu tożsamości ________________________________________________     

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, pocztą lub 
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. 
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie                 

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem 
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji 
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane 

w katalogu aukcyjnym,
2)  zobowiązuję si ę do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w szczególności do zapłacenia wylicytowanej kwoty 

powiększonej o opłatę aukcyjną 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)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą 

z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 
5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez 

Sopocki Dom Aukcyjny, a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 

6)  zostałem poinformowany/-a, że administratorem moich danych osobowych jest Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.  oraz że przysługuje mi prawo 
wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawienia,

7)  zostałem poinformowany, że dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego 
udzielania informacji określonych w przepisach ustaw.

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



  1. Auction offer
 The subjects of the auction are lots placed by the consignors for sale or 

lots owned by the Auction House. According to statements of consignors 
lots have clear title, in particular they have right to dispose them, lots are 
not subject to any judicial or administrative proceedings, are free from any 
encumbrances, lien or any third party claims. The Auction House provides 
fair appraisal and catalog description of lots designated to sell and covers 
insurance costs. The Auction is conducted in accordance with the Polish 
law by a person authorized by the Auction House called „Auctioneer”. 
The Auctioneer is entitled at sole discretion to separate or merge lots and 
even withdraw lots from bidding for whatever reason. Descriptions of lots 
contained in the auction catalogue can be supplemented or amended 
by the Auctioneer or a person authorized by him before the auction. 
The Auction House ensures that catalogue descriptions of lots put up 
for auction were made in good faith by experienced employees of the 
Auction House or cooperating experts.

  2. Personal participation in the auction Before the auction participant shall 
fill registration form. At the registration identity documents (ID, passport, 
driving license) may be requested. Each participant shall obtain bid 
number which authorizes to participate in auction. The numbers should 
be returned immediately after the auction. Successful bidders should take 
receipt of transaction. 

  3. Bidding on behalf of clients
 The Auction House may represent client on the basis of „bid com-

mission”. The form of the commission is available at the end of the 
catalogue and the Auction House premise and website. In case of 
commission bid with limit the Auction House shall take best endeavors 
to make sure lots to be purchased as cheaply as is allowed by other 
bids, but not cheaper than the reserve price. If the limit set by the 
client do not exceeds reserve price the transaction shall be conditional. 
The form should be send by fax, post, e-mail or delivered personally 
to the Auction House premise at least two hours before auctions 
commencement. Along with the form clients should deliver a scan of 
identification document which is necessary to execute bid commission. 
Personal data of client remain confidential and will not disclosed to 
anyone. Unless client expressly state otherwise the bill for winning 
transaction will be sent to the address provided by the client in the 
form. 

  4. Telephone bidding
 Prospective buyers who wish to participate in auction by telephone should 

send Bidding Form at least one day before the auction. Employee of the 
Auction House will connect with the client before bidding of selected 
lots. The Auction House shall be not responsible for lost opportunity to 
participate in the auction due to connection problems with phone number 
provided by the client. The Auction House will not charge clients for 
telephone bidding. The Auction House reserve the right to register and 
archive telephone call with clients. 

  5. Bidding
 Bid increments for each portion of prices are provided below at the end 

of the Terms and Conditions. Bidding is regulated at the sole discretion 
of the Auctioneer. Bidding is completed upon fall of the hammer and the 
highest bidder acceptable to the Auctioneer shall be the buyer In the event 
of any dispute during the auction, the Auctioneer shall resolve the dispute 
or may put up the lot again for bidding. The Auction House reserves the 
right to conduct the auction only as to lots selected by prospective buyers 
for bidding. In such case bidder should notify the Auctioneer of numbers 
of selected lots. The auction is conducted in Polish language, but at the 
request of a prospective buyers it may be conducted simultaneously in 
English and German. Such requests should be submitted at least one 
hour before the auction together with information about lots concerned. 
Bidding pace amounts to 60 - 100 lots per hour.

  6. Opening Price
 The prices specified in the catalogue under description of the lot consti-

tutes an opening price. The auction may only go up by one increment 
which means bidding may end up at opening price or higher. 

  7. Estimated prices
 These estimated prices specified in the catalogue give prospective bidders 

an idea of what lots are worth. Any transaction concluded for low estimate 
price and higher is final and biding. Transactions below low estimate price 
may be conditional transaction (see point 9 below)

  8. Reserve price
 For each lot the Auction House may place a reserve price. Amount of 

reserve price is confidential. Reserve prices resides between opening 
price and low estimate price. If the amount bided is lower than reserve 
price the Auctioneer shall announce that the transaction is conditional. 

  9. Conditional (reserve) transactions
 The Auction House allows conditional transaction at the auction. 

The conditional transaction comes into effect upon acceptance of the 
hammer price by the owner of the lot. The conditional transaction shall 
be deemed as legally binding offer for purchase the lot at the hammer 
price. The Auction House undertakes to negotiate with the owner 
a price reduction to the hammer price. If the negotiations conducted 
with the owner within five working days of the auction is successful 
the lot shall be considered unsold. The Auction House reserves the 
right to accept offers submitted after the auction with price equal to the 
reserve price for bided lot. In such case the Auction House shall inform 
the bidder about counter-offer. The bidder may increase his offer up to 
reserve price and his offer shall take precedence. Otherwise conditional 
transaction have no legal effect and the Auction House is entitled to 
sell the lot to counter-bidder at the reserve price. 

10. Buyer’s premium and VAT
 The hammer price shall be increased by buyer’s premium paid on top 

by the internet buyers at 18% of the hammer price. The hammer price 
increased by buyer’s premium includes Value Added Tax (VAT). If a lot 
is unsold at auction the buyer’s premium applies also to after-auction 
sale. The Auction House issues VAT invoices.

11. Payments
 All lots must be paid for within 14 days of the sale at auction. The 

Auction House shall be entitled to charge statutory interests for delayed 
payments. All payments in PLN (Polish Zloty) The Auction House accepts 
the following forms of payments:

 – In Cash
 –  By Credit Cards on the premises (Credit Card payments not accepted 

over the Internet/telephone):
     The Auction House accepts the following credit cards:
     MasterCard, Visa, Maestro, VISA electron
 – By bank wire transfer

12. Withdrawal from the contract
 In the event of delay in payment by the buyer the Auction House may 

withdraw from the contract with the buyer upon expiry of the additional 
period of time for payment specified by the Auction House.

13. Transfer of ownership
 The property of lots sold at auction passes on to the buyer upon payment 

of the full price increased by buyer’s premium.

14. Receipt of lots
 No lot can be taken away until the full purchase price has been paid. 

Receipt of lots should take place within 14 days of the date of auction. 
In other cases storage and supply of lots are carried out at the buyer’s 
cost and risk.

15. Complaints
 Any complaints shall be resolved in accordance with Polish law. Compla-

int for lack of conformity with the contract may be filed within one year 
of release of the lot. The Auction House is not liable for hidden physical 
defects and legal defects of lots purchased by consumers.

16. Governing Law
 Auction House reminds that in accordance with:
 *  Act on antiques protection of 23 July 2003 (Journal of Laws No. 162 

item. 1568) - the export of certain historical lots out of the territory of 
Poland requires approval of relevant authorities.

 *  Act on museums of 21 November 1996 (Journal of Laws of 1997 No. 
5, item. 24, with amendments) - registered museums have pre-emption 
right to buy antics directly at auction for the hammer price increased 
by buyer’s premium.

 *  Act on money laundering and financing of terrorism of 16 November 
2000 (Journal of Law of 2000. No. 116, item. 1216, with amend-
ments) - Auction House is required to collect personal data from buyers 
of lots purchased at prices exceeding 15 thousand Euros. The customer 
will be requested for personal data needed to report transactions to 
the General Inspector of Financial Information. Customer’s personal 
information remains confidential.

AUCTION TERMS AND CONDIT IONS



Sopocki Dom Aukcyjny  B IDDING ORDER 
ul. Nowy Świat 54/56
Warszawa ART OF THE WORLD
tel. 22 828 96 98, 603 949 004 AUCTION, NOVEMBER 3rd 2015 (Thursday), 7 PM
fax 22 828 96 99
warszawa@sda.pl

Dear Customers, you are encouraged to submit written offers to participate in the auction. It is also possible to bid on the telephone. 
Please fill in the order legibly and deliver it (in person, by post, fax or e-mail) to the SDA not later than 24 hours before the auction. 

___________________________________________________________________________________________________________________

First name and surname

___________________________________________________________________________________________________________________

Address

________________________________________         ____________________         ____________________________________________

Phone, fax, e-mail                                                  NIP                                     ID number

SDA guarantees personal data safety.

Please bid the following objects:

Item number  
in the catalog Title The maximum amount offered  

or telephone bids

Auction Limit Order
SDA will be representing the buyer in the auction until a specified amount and guaranteeing the purchase of the object for price as low 
as possible.
I agree to increase the amount offered by ...% in the event of another order of the same height. 

Telephone Order
In the case of bidding order by telephone, please provide a phone number that will be valid at the time of the auction. Workers of SDA 
would call You just before the start of the auction of selected objects and bid on your behalf. The Auction House is not liable for the 
inability to participate in the telephone bidding in case of problems with connection with the given number.

__________________________________
Your telephone number for the auction 

I, the undersigned, declare that:
I have read and accept all the provisions of the Rules of the Auction contained in this auction catalogue. In particular, I undertake to 
pay the auctioned amount together with credited auction fee within 14 days from the date of the auction. I agree to the storage and 
processing of my personal data by the Auction House for purposes necessary for the implementation of this order.

_________________________________  ________________________ 

         First name and surname                                                                      Date, signature 
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29 PAŹDZIERNIK (SOBOTA) 2016 R. 
 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY / GALERIA MODERN

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Zdzisław Beksiński (1929 Sanok – 2005 Warszawa), Bez tytułu, 1979, olej, płyta, 61 x 73 cm, sygn. na odwrocie: BEKSIŃSKI / 1979



63 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 12 LISTOPADA 2016 R. (SOBOTA) • GODZ. 17.00
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • KRAKÓW • RYNEK GŁÓWNY 43

TEL.: (12) 429 12 17 • E-MAIL: MLODASZTUKA.KRAKOW@SDA.PL
  

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 500 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 29 PAŹDZIERNIKA

młodasztuka

Łukasz Jacek, Autostrada 3, 2016

olej, płótno, 70 × 100 cm, sygn. p. d.: Łukasz Jacek 2016 r.



Adam Bakalarz

H04, akryl ,  mdf, 163 x 112 cm,  

sygn. na odwrocie

5 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 26 LISTOPADA 2016 • GODZ. 19 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 •SOPOT

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE: 1500 ZŁ



26 LISTOPADA 2016 R.
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Józef Pankiewicz (1866–1940), Akt na kanapie, 1923 r. 
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AUKCJA W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56



Opracowanie katalogu / Authors of the catalogue: Marta Kurczyńska, Adrian Kurowski, Ewa Tokarzewska

Konsultacja jubilerska / Jewellery consultation: Ewa Mazanek-Misiewicz

Redakcja katalogu / Edition of the catalogue: Aleksandra Migacz, Olga Murawska

Tłumaczenie / Translation: Aleksandra Migacz

Zdjęcia / Photographs: Łukasz Łoboda

Opracowanie graficzne/ Graphic design: Jędrzej Łoś, Activa Studio  Druk/ Print: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka

Szanowni Państwo,
Rok temu oddaliśmy do Państwa rąk katalog „Sztuka Azji” 
prezentujący bogatą ofertę orientalnego malarstwa, grafiki, 
rzeźby, rzemiosła i biżuterii. W tym roku poszliśmy o krok 
naprzód. Zapraszamy do zapoznania się ze sztuką obejmującą 
swoim zakresem kilka kontynentów: Europę, Azję, Amerykę 
Południową oraz Afrykę. Mozaika obiektów jest różnorodna 
i wielobarwna, poprzez wspaniałe malarstwo, porcelanę, 
wyroby z kości, aż po tkaniny, meble, maski i przedmioty 
rytualne. Przedmioty zachwycają odmiennością, pozwalają na 
zapoznanie się z kulturą kraju swego pochodzenia, zachęcają 
do obcowania z pięknem, przyciągają oryginalnością. 

Zgromadzonych zostało 224 obiekty, które mają szansę 
zaspokoić apetyt na egzotykę i stać się częścią, bądź 
początkiem, wspaniałej kolekcji. 

Marta Kurczyńska

Ladies and Gentlemen,
One year ago we presented you the Asian Art catalogue, 
in which we presented variety of oriental painting, 
graphic, sculpture, craft and jewellery. This year we 
decided to go one step further. We are introducing to 
you a special offer of art not only from Europe, but also 
Asia, South America and Africa. The mosaic of artefacts 
is varied and colourful, from wondrous paintings, 
porcelain, ivory items, to cloths, furniture, masks and 
ritual objects. Items fascinate with uniqueness, enable 
to become more familiar with the culture of countries 
of their destinations. They also encourage to experience 
real beauty and attract with their originality.

We collected 224 objects, which could satisfy an 
appetite for exoticism and become a part of, or a start to, 
a magnificent collection.

Marta Kurczyńska
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AUKCJA VARIA (15)



poz. 36.  
Jean Baptiste Pastier, Rozbity dzban,  

porcelana, 30 x 23 cm
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CENA: 20 ZŁ (Z 5% VAT)




