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Aukcja 187 - Malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

Salon DESA, Katowice, ul. Mariacka 5

10 października 2020, godz. 16.00

1.Paweł WRÓBEL (1913-1984)
„Pejzaż miejski z wiaduktem”, 1976
akryl, płótno, 59 x 99 cm,
sygn. p.d.: Wróbel P 1976 r.
Na odwrocie oznaczenia i mało widoczne pieczęcie Urzędu Konserwatorskiego z 1977.
9 500 zł

Górnik, jeden z najaktywniejszych członków koła plastyków amatorów przy ZDK kopalni
„Wieczorek”. W swoich obrazach przedstawiał pejzaże śląskie z charakterystycznymi
hałdami, kominami, szybami kopalnianymi. Jego żywiołowe i niezwykle barwne scenki
rodzajowe ukazują dzień powszedni i świąteczny mieszkańców górniczych osiedli. Artysta
poza malarstwem uprawiał rzeźbę, jednak prac w drewnie i węglu pozostawił niewiele.

2. Paweł WRÓBEL (1913-1984)
„Orkiestra podwórkowa ze śpiewaczką”, 1976
akryl, płótno, 50 x 60,5 cm,
sygn. p.d.: Wróbel P 1976 r.
Prezentowany obraz został ofiarowany obecnym właścicielom przez Teofila Wróbla, brata
Pawła Wróbla.
8 000 zł
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Górnik, jeden z najaktywniejszych członków koła plastyków amatorów przy ZDK kopalni
„Wieczorek”. W swoich obrazach przedstawiał pejzaże śląskie z charakterystycznymi
hałdami, kominami, szybami kopalnianymi. Jego żywiołowe i niezwykle barwne scenki
rodzajowe ukazują dzień powszedni i świąteczny mieszkańców górniczych osiedli. Artysta
poza malarstwem uprawiał rzeźbę, jednak prac w drewnie i węglu pozostawił niewiele.

3. Ewald GAWLIK (1919-1993)
„Ulica Przyjemna w Giszowcu”, 1989
olej, płótno, 70 x 100 cm,
sygn. p.d.: E. Gawlik 1989.
Na odwrocie nalepka z autorskim opisem długopisem: Tyt: „ul. Przyjemna w Giszowcu /
Tech: Olej na płótnie. / Wym: 70 x 100 cm / Wyk: Ewald Gawlik  1989.
15 000 zł

Malarz i cieśla górniczy. Przed wojną uczył się rysunku u Pawła Stellera oraz malarstwa i
rysunku w prywatnej szkole Czesława Rzepińskiego. Był członkiem koła plastyków
amatorów przy ZDK kopalni „Wieczorek”, a od 1974 członkiem śląskiego oddziału ZPAP.
Tematami jego prac są sceny rodzajowe na tle śląskiego pejzażu, martwe natury, krajobrazy
górniczych osiedli w Giszowcu, Nikiszowcu i Janowie.

4. Ewald GAWLIK (1919-1993)
„Szyb Pułaski”, 1964
olej, płótno, 50 x 60 cm.
Na odwrocie nalepka z autorskim opisem długopisem: Ewald Gawlik / Tyt. „Szyb Pułaski”
1964r. / Lat 54 (!)/ zawód Górnik.
Prezentowany obraz został ofiarowany bezpośrednio przez Ewalda Gawlika obecnym
właścicielom.
12 000 zł

Malarz i cieśla górniczy. Przed wojną uczył się rysunku u Pawła Stellera oraz malarstwa i
rysunku w prywatnej szkole Czesława Rzepińskiego. Był członkiem koła plastyków
amatorów przy ZDK kopalni „Wieczorek”, a od 1974 członkiem śląskiego oddziału ZPAP.
Tematami jego prac są sceny rodzajowe na tle śląskiego pejzażu, martwe natury, krajobrazy
górniczych osiedli w Giszowcu, Nikiszowcu i Janowie.

5. Jan  DUTKIEWICZ (1911-1983)
„Szyb kopalniany”, 1976
olej, płótno, 73 x 60 cm,
sygn. p.d.: J. Dutkiewicz 76.
Na odwrocie napis tuszem: Godło / „Śląsk”.
*opłata droit de suite
4 000 zł

Malarz, uczeń Pautscha i Kamockiego w krakowskiej ASP, od 1945 związany ze śląskim
środowiskiem artystycznym. W latach 1950-1977 był kierownikiem pracowni malarstwa
krakowskiej filii ASP w Katowicach. Twórczość Dutkiewicza zdominowana jest
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zagadnieniami kolorystycznymi, w rozwiązaniach formalno-przestrzennych artysta chętnie
nawiązuje do twórczości Cezanne`a.

6. Jan WAŁACH (1884-1979)
„Pejzaż beskidzki  z drzewem”, 1957
olej, tektura, 50 x 38,5 cm,
sygn. l.d.: Jan Wałach 24. VIII. 57.
Na odwrocie autorski opis atramentem:  Widok na Girową Wielki Połom / i Młoda Górę / Jan
Wałach  24. VIII 1957. / zł 800.
*opłata droit de suite
4 300 zł

Malarz, rzeźbiarz, grafik. W latach 1904-1908 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera,
J. Fałata i F. Ruszczyca. Spędził dwa lata na stypendium w Paryżu. Po powrocie osiadł w
rodzinnej Istebnej i z tą miejscowością związał dalsze życie i twórczość. Nie wychodząc poza
rodzinną wieś dokumentował świat robót chłopskich, wiejskie obrzędy, portretował gajdoszy,
muzykantów, dzieci. Podejmował tematy religijne, interesował się architekturą sakralną,
malował beskidzkie pejzaże.

7. Jan WAŁACH (1884-1979)
„Widok blisko domku mego”, 1960
olej, tektura, 51 x 36,5 cm,
sygn. p.d.: Jan Wałach 7. X. 1960
Na odwrocie autorski opis atramentem i ołówkiem: 1900 zł / Istebna 293 „Widok blisko
domku mego” / Jan Wałach / art. m. / 7. X. 1960.
*opłata droit de suite
3 800 zł

Malarz, rzeźbiarz, grafik. W latach 1904-1908 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera,
J. Fałata i F. Ruszczyca. Spędził dwa lata na stypendium w Paryżu. Po powrocie osiadł w
rodzinnej Istebnej i z tą miejscowością związał dalsze życie i twórczość. Nie wychodząc poza
rodzinną wieś dokumentował świat robót chłopskich, wiejskie obrzędy, portretował gajdoszy,
muzykantów, dzieci. Podejmował tematy religijne, interesował się architekturą sakralną,
malował beskidzkie pejzaże.

8. Jan WAŁACH (1884-1979)
„Dzień lipcowy”, 1960
olej, tektura, 51 x 36,5 cm,
sygn. l.d.: Jan Wałach
Na odwrocie autorski opis ołówkiem: 20. VII. 1960 / 2000 zł / „Dzień lipcowy” / Jan Wałach
a. m. / Istebna / 2000 zł.
*opłata droit de suite
3 800 zł

Malarz, rzeźbiarz, grafik. W latach 1904-1908 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera,
J. Fałata i F. Ruszczyca. Spędził dwa lata na stypendium w Paryżu. Po powrocie osiadł w
rodzinnej Istebnej i z tą miejscowością związał dalsze życie i twórczość. Nie wychodząc poza
rodzinną wieś dokumentował świat robót chłopskich, wiejskie obrzędy, portretował gajdoszy,
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muzykantów, dzieci. Podejmował tematy religijne, interesował się architekturą sakralną,
malował beskidzkie pejzaże.

9. Jerzy DUDA-GRACZ (1941-2004)
„Pejzaż”, 2003
akwarela, gwasz, papier, 30 x 66 cm (w świetle passe-partout)
sygn. l.d.: J. Duda - G. 1366 / 2003.
*opłata droit de suite
13 500 zł

Malarz, grafik. Dyplom ASP w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach uzyskał w 1968.
Artysta ma w swoim dorobku liczne wystawy indywidualne i zbiorowe na całym świecie.
Reprezentował Polskę w 1984 na 41 Biennale Sztuki w Wenecji, w 1986 i 1987 na Targach
Sztuki w Wenecji. Malował alegoryczno-groteskowe sceny rodzajowe i pejzaże.

10. Jerzy POGORZELSKI (1926-2003)
„Ko ściół w Mstowie”, ok. 1971
olej, płótno, 59,5 x 79,5 cm,
sygn. p.d.: Pogorzelski.
Na odwrocie napis flamastrem: 102 / W. 2006 / 59,5 x 79 / Kościół w Mstowie, oraz
sygnatura autora i dwa stemple z herbem Krzywda, pod nimi napis: Artysta Malarz / Jerzy
Pogorzelski, oraz nalepka z oznaczeniami i pieczęciami Urzędu Konserwatorskiego z 1971.
*opłata droit de suite
5 600 zł

Malarz, urodzony w Kulbakach koło Grodna, w latach 1947-1953 kształcił się w Wyższej
Szkole Sztuk Plastycznych w Mińsku, w pracowni prof. Suchowierchowa (dyplom w 1953).
W 1958 na podstawie umowy o repatriacji Polaków przyjechał do kraju i osiadł w
Częstochowie. Był członkiem ZPAP i Associacion Internationale des Arts Plastiques. Miał
ponad 20 wystaw indywidualnych w Polsce i zagranicą, uczestniczył w ponad 70 wystawach
zbiorowych. Jest autorem pejzaży, martwych natur, portretów. „Kolor, przede wszystkim
kolor ma dla mnie znaczenie. Zawsze zresztą fascynowali mnie impresjoniści. To jest mówiło
się w środowisku stara, przebrzmiała historia, ale ja nigdy nie uganiałem się za modą i
doszedłem do wniosku, że mimo wszystko, mimo chwil załamań , trzeba pozostać wiernym
sobie”. („Pamięć i obraz. Jerzy Pogorzelski malarstwo i rysunek", Miejska Galeria Sztuki w
Częstochowie, Częstochowa 2007, ss. 15, 95).

11. Jerzy POGORZELSKI (1926-2003)
„Stary młyn”, ok. 1987
olej, płyta, 61,5 x 79,5 cm,
sygn. l.d.: Pogorzelski.
Na odwrocie autorski opis flamastrem: Jerzy Pogorzelski / „Stary młyn”, oraz stempel z
herbem Krzywda, pod nimi napis: Artysta Malarz / Jerzy Pogorzelski.
Obraz reprodukowany w: „Pamięć i obraz. Jerzy Pogorzelski malarstwo i rysunek”, Miejska
Galeria Sztuki w Częstochowie, Częstochowa 2007, s. 70.
*opłata droit de suite
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5 600 zł

12. ANERI (Irena WEISSOWA) (1888-1981)
"Pejzaż z okolic Kalwarii Zebrzydowskiej”
olej, tektura, 62 x 46 cm,
sygn. l.d.: Aneri.
Na odwrocie pieczęć magazynu przyborów malarskich R. Aleksandrowicz.
*opłata droit de suite.
4 000 zł

Malarka, studiowała w warszawskiej SSP u Konrada Krzyżanowskiego, krótko kształciła się
w Monachium u Szymona Hollósy`ego. Po powrocie do kraju kontynuowała naukę w
Krakowie na kursach prowadzonych przez Wojciecha Weissa, którego poślubiła w 1908.
Wspólnie z mężem odbyła liczne podróże zagraniczne, podczas pobytu w Wiedniu podjęła
studia w Kunstgewerbeschule (1914). Odwiedziła Wenecję, często bywała na Lazurowym
Wybrzeżu. Artystka brała udział w wystawach TAP „Sztuka”, lwowskiego TPSP, swoje prace
prezentowała na I wystawie Artystek Polskich w 1930 w Bydgoszczy. W latach 60. XX w.
zainteresowała się mozaiką. Malowała pejzaże, martwe natury, kwiaty. Widoki z okolic
Kalwarii wyróżnia łagodna uroda okolicznych wzgórz i rozległych pól, a nade wszystko
wyciszona, stonowana kolorystyka.

13. Jan ŚWIDERSKI (1913-2004)
„Pejzaż z domem, sadem i wozem”, 1955
olej, sklejka, 59 x 77,5 cm,
sygn. p.d.: Jan Świderski / 1955r.
Na odwrocie sygnatura i data ołówkiem: Jan 1955 / Świderski, oraz nalepka z tekstem
maszynowym: Autor Jan Świderski 1955 rok.
*opłata droit de suite.
2 000 zł

Malarz, urodzony w Grodźcu koło Będzina, wybitny pejzażysta, uczeń krakowskiej ASP
(1930-35 i 1938-39) w pracowniach W. Jarockiego, Fr. Pautscha i St. Kamockiego oraz
Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu (1937-1938),
gdzie podjął specjalizację witrażownictwa. Podczas II wojny był w niewoli niemieckiej, po
zakończeniu wojny przebywał we Francji i Belgii. Od 1947 pracował w Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych w Krakowie, a po jej połączeniu z ASP, był w latach 1951-54 jej
prorektorem. Uczestniczył w wielu wystawach krakowskiego okręgu ZPAP, którego w latach
1951-1952 był prezesem. Twórczość malarska Świderskiego to głównie pejzaże, które
cechuje syntetyczna, uogólniona forma, połączona z ekspresyjnym kolorem. Babia Góra
należy do motywów wielokrotnie pojawiających się w jego malarstwie.
(Lit.: „175 lat nauczania malarstwa, rzeźby i grafiki w krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych”, Kraków 1994, s. 373).

14. Bronisława RYCHTER-JANOWSKA (1868-1953)
„Pejzaż górski ze stogami siana”, 1929
olej, tektura, 23,5 x 33,5 cm,
sygn. l.d.: B. Rychter-Janowska / 1929
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Na odwrocie stempel: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk / Pięknych we Lwowie (ołówkiem
numer: 149 i data: 1929)
*opłata droit de suite
5 400 zł

Malarka, kształciła się w akademii monachijskiej (1898-1901), naukę kontynuowała w
akademii florenckiej i w Rzymie, a także w Krakowie u J. Stanisławskiego. W latach 1909-
1910 prowadziła szkołę malarstwa w Starym Sączu. Malowała niewielkich rozmiarów
pejzaże, widoki dworów polskich, ich stylowe wnętrza, martwe natury i portrety.

15. Wojciech WEISS (1875-1950)
 „Letni  pejzaż”
olej, płótno, 46,5 x 65,5 cm,
sygn. p.d.: WWeiss.
22 000 zł

Malarz, grafik, pedagog, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli sztuki Młodej Polski. W
latach 1892-1895 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W.
Łuszczkiewicza, J. Unierzyskiego i J. Matejki, w latach 1895-1899 u L. Wyczółkowskiego i J.
Fałata. Naukę kontynuował w Paryżu (1899-1900) i we Włoszech (1900-1901). Do Włoch i
Francji wracał wielokrotnie. Od 1907 roku prowadził zajęcia w krakowskiej ASP, gdzie w
1910 został profesorem, trzykrotnie był rektorem tej uczelni. Brał udział w wystawach TAP
„Sztuka”, będąc członkiem i w 1909 prezesem tego ugrupowania. W 1906 został członkiem
wiedeńskiej Secesji. Wiele wystawiał w kraju i za granicą . Wczesne prace artysty, utrzymane
w symboliczno-ekspresjonistycznej stylistyce, ok. 1905 ustępują obrazom o jasnej palecie
barw i z czasem to właśnie bogactwo koloru i fascynacja pięknem natury będą określać
malarstwo Weissa. Poza pejzażami i kompozycjami symbolicznymi artysta malował portrety i
akty.

16. Erno ERB (1890-1943)
„Róże w wazonie”
gwasz, akwarela, papier naklejony na tekturę, 31 x 47 cm,
sygn. l.d.: E Erb.
3 800 zł

Malarz związany z lwowskim środowiskiem artystycznym. Był niezwykle utalentowanym
samoukiem, którego twórczość porównywano z malarstwem Maxa Liebermanna. Jego
kompozycje olejne o charakterystycznej grubej fakturze, malowane swobodnymi
pociągnięciami pędzla, to najczęściej pejzaże miejskie, motywy rodzajowe z kobietami na
targu, ukraińskie typy ludowe, martwe natury.

17. Jan  DUTKIEWICZ (1911-1983)
„Kwiaty w wazonie”
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olej, płótno, 38 x 30 cm,
sygn. l.d.: J. Dutkiewicz
*opłata droit de suite
2 500 zł

Malarz, uczeń Pautscha i Kamockiego w krakowskiej ASP, od 1945 związany ze śląskim
środowiskiem artystycznym. W latach 1950-1977 był kierownikiem pracowni malarstwa
krakowskiej filii ASP w Katowicach. Twórczość Dutkiewicza zdominowana jest
zagadnieniami kolorystycznymi, w rozwiązaniach formalno-przestrzennych artysta chętnie
nawiązuje do twórczości Cezanne`a.

18. Erno ERB (1890-1943)
„Łodzie w porcie na Helu”, 1933
olej, tektura, 34 x 47 cm,
sygn. l.d.: Hel 933 E Erb.
9 400 zł

Malarz związany z lwowskim środowiskiem artystycznym. Był niezwykle utalentowanym
samoukiem, którego twórczość porównywano z malarstwem Maxa Liebermanna. Jego
kompozycje olejne o charakterystycznej grubej fakturze, malowane swobodnymi
pociągnięciami pędzla, to najczęściej pejzaże miejskie, motywy rodzajowe z kobietami na
targu, ukraińskie typy ludowe, martwe natury.

19. Soter JAXA-MAŁACHOWSKI (1867-1952)
„Brzeg morza”, 1930
akwarela, gwasz, tektura, 35 x 50 cm,
sygn. p.d.: S. Jaxa / 1930.
*opłata droit de suite
5 700 zł

Malarz, wybitny marynista. Kształcił się w szkole rysunkowej w Odessie. W latach 1892-
1894 studiował w krakowskiej SSP u Cynka, Jabłońskiego i Łuszczkiewicza. Od 1894
kontynuował naukę w Szkole Rysunku i Malarstwa w Monachium. Po powrocie do kraju
osiadł w Krakowie. Był członkiem warszawskiego TZSP. Najchętniej malował pejzaże,
często nokturny, do jego ulubionych motywów należały widoki morskie. Uprawiał technikę
olejną, w latach międzywojennych posługiwał się akwarelą, gwaszem i pastelem.

20. Soter JAXA-MAŁACHOWSKI (1867-1952)
„Młoda kobieta nad brzegiem morza”, 1928
akwarela, gwasz, tektura, 35 x 50 cm,
sygn. p.d.: S. Jaxa / 1928.
*opłata droit de suite
6 000 zł

Malarz, wybitny marynista. Kształcił się w szkole rysunkowej w Odessie. W latach 1892-
1894 studiował w krakowskiej SSP u Cynka, Jabłońskiego i Łuszczkiewicza. Od 1894
kontynuował naukę w Szkole Rysunku i Malarstwa w Monachium. Po powrocie do kraju
osiadł w Krakowie. Był członkiem warszawskiego TZSP. Najchętniej malował pejzaże,
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często nokturny, do jego ulubionych motywów należały widoki morskie. Uprawiał technikę
olejną, w latach międzywojennych posługiwał się akwarelą, gwaszem i pastelem.

21. Wlastimil HOFMAN (1881-1970)
„Dziewczyna w błękitnym czepku”, 1923
olej, tektura, 16,5 x 25,5 cm,
sygn. p.d. Wlastimil Hofman 1923
*opłata droit de suite
10 000 zł

Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach Cynka, Stanisławskiego, Wyczółkowskiego i
Malczewskiego. Studia kontynuował w Paryżu w Académie des Beaux Art oraz w Wiedniu.
Mieszkał w Pradze, Paryżu i od 1920 w Krakowie. Lata II wojny spędził m.in. w Palestynie.
Był członkiem wiedeńskiej Secesji, czeskiego Towarzystwa Artystów „Manes”, Towarzystwa
Artystów Polskich „Sztuka”. W swoim malarstwie wyraźnie inspirował się twórczością
Malczewskiego. Jego prace to najczęściej umieszczone w polskim pejzażu sceny religijne,
kompozycje symboliczne z motywami ludowymi, portrety.

22. Alfons KARPIŃSKI (1875-1961)
„Portret dziewczynki”,  1920
olej, tektura, 50 x 42,5 cm,
sygn. p.śr.: A. Karpiński / 1920.
 Na odwrocie nalepka z 47 aukcji DESA sp. z o.o., gdzie praca została zakupiona.
*opłata droit de suite
21 000 zł

Malarz, uczeń krakowskiej SSP w pracowni Wyczółkowskiego (1891-1895). Naukę
kontynuował w Wiedniu, Monachium i w paryskiej Academie Colarossi. Członek
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” i od 1907 wiedeńskiej secesji. Początkowo
malował sceny rodzajowe, pejzaże, portrety, z czasem skupił się na martwych naturach i
kwiatach. Martwe natury stanowią najliczniejszą i najbardziej znaną grupę tematyczną, w
malowaniu kwiatów artysta osiągnął techniczne mistrzostwo.

23. Ludwik STASIAK (1858-1924)
 „Aleja z kwitn ącym bzem”, 1914
olej, tektura, 101 x 70 cm,
sygn. l.d.: Ludwik Stasiak  1914
15 000 zł

Malarz, publicysta, studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz malarstwo
u Jana Matejki w krakowskiej SSP (1879-1886). Naukę uzupełniał w Monachium i Wiedniu.
Po powrocie do Polski w 1902 zamieszkał w Bochni, a następnie w Krakowie. Najczęściej
posługiwał się technika olejną, malował martwe natury, portrety, sceny rodzajowe, pejzaże.

24. Alfons KARPIŃSKI (1875-1961)
„Białe i ró żowe róże”, ok. 1932
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olej, tektura, 29 x 70 cm,
sygn. p.d.: A. Karpiński.
Na odwrocie drukowana nalepka salonu sztuki Kazimierza Wojciechowskiego z ul. św. Jana 3
w Krakowie, z tekstem atramentem: Data przyjęcia 1932 / Alfons Karpiński / Róże / olej /
7244.
*opłata droit de suite
17 500 zł

Malarz, uczeń krakowskiej SSP w pracowni Wyczółkowskiego (1891-1895). Naukę
kontynuował w Wiedniu, Monachium i w paryskiej Academie Colarossi. Członek
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” i od 1907 wiedeńskiej secesji. Początkowo
malował sceny rodzajowe, pejzaże, portrety, z czasem skupił się na martwych naturach i
kwiatach. Martwe natury stanowią najliczniejszą i najbardziej znaną grupę tematyczną, w
malowaniu kwiatów artysta osiągnął techniczne mistrzostwo.

25. Jacek MALCZEWSKI (1854-1929)
„Diana”, 1917
olej, tektura, 50 x 61 cm,
sygn. p.d.:  JMalczewski 1917.
Na odwrocie stempel: Skład fabryczny  / Iskra / Kraków ul. Basztowa L. 19 / obok Akad.
sztuk pięknych.
Stan zachowania: dr. ubytki i rozwarstwienia tektury w górnych narożnikach.
180 000 zł

Wybitny polski malarz, uczeń krakowskiej SSP w pracowniach W. Łuszczkiewicza, F.
Szynalewskiego, H. Grabińskiego, a nieco później Jana Matejki. Studia kontynuował w Ecole
des Beaux-Art w Paryżu (1876-1877). W 1879 miał już własną pracownię w Krakowie.
W 1884 jako rysownik brał udział w ekspedycji archeologicznej Karola Lanckorońskiego do
Azji Mniejszej. Lata 1885-1886 spędził w Monachium. Kilkakrotnie podróżował do Włoch.
W latach 1896-1900 i 1910 -1921 był profesorem krakowskiej ASP, a jej rektorem w latach
1912-1914. Był członkiem-założycielem TAP „Sztuka”. W latach 1905-1908 działał w
dyrekcji krakowskiego TPSP. Pierwsze lata wojny spędził w Wiedniu, od 1916 mieszkał na
stałe w Krakowie. W początkowej fazie twórczości Malczewski nawiązywał do tematyki
patriotyczno-martyrologicznej, okres „sybirski” otwiera inspirowana utworem Słowackiego
„Śmierć Elenai”. Po powrocie z Monachium rozpoczyna się okres dojrzałego symbolizmu,
artystę poza problematyką losu ojczyzny interesuje los ludzki, znaczenie sztuki, tajemnice
egzystencji. Wywodzącym się z mitologii symbolom artysta nadawał indywidualne piętno,
niejednokrotnie wiążąc je z polską tradycją. Osobną grupę stanowią portrety. Artysta malował
członków rodziny, przyjaciół, znajomych. Poza konwencjonalnymi ujęciami często malował
portrety z kompozycją symboliczną w tle. Do najciekawszych portretów symbolicznych
należą podobizny zaprzyjaźnionych z artystą osób związanych ze światem sztuki.

26. Wlastimil HOFMAN (1881-1970)
„Dwie postacie”, 1923
olej, sklejka, 69,5 x 98 cm,
sygn. p.d. Wlastimil / Hofman 1923
*opłata droit de suite
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40 000 zł

Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach Cynka, Stanisławskiego, Wyczółkowskiego i
Malczewskiego. Studia kontynuował w Paryżu w Académie des Beaux Art oraz w Wiedniu.
Mieszkał w Pradze, Paryżu i od 1920 w Krakowie. Lata II wojny spędził m.in. w Palestynie.
Był członkiem wiedeńskiej Secesji, czeskiego Towarzystwa Artystów „Manes”, Towarzystwa
Artystów Polskich „Sztuka”. W swoim malarstwie wyraźnie inspirował się twórczością
Malczewskiego. Jego prace to najczęściej umieszczone w polskim pejzażu sceny religijne,
kompozycje symboliczne z motywami ludowymi, portrety.

27. Iwan TRUSZ (1869-1940)
„Pejzaż z ruinami antycznymi”
olej, karton naklejony na tekturę, 20 x 27 cm,
sygn. l.d.: Iw. Trusz.
12 000 zł

Malarz, wybitny pejzażysta. Kształcił się w krakowskiej ASP u I. Jabłońskiego, L. Loefflera,
J. Unierzyskiego, W. Łuszczkiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego (1891-1897),
studia uzupełniał w Monachium u Antona Ažbčgo. W 1897 osiadł we Lwowie. Z jego
inicjatywy w tymże roku powstało we Lwowie Towarzystwo dla Rozwoju Ruskiej Sztuki.
Wystawiał w lwowskim i krakowskim TPSP, wiele miejsca poświęcił publicystyce
artystycznej. Często podróżował na Huculszczyznę, odwiedzał Wiedeń i Włochy, w 1912
odbył podróż do Egiptu i Palestyny. Kilkakrotnie podróżował na Krym, w 1906 krymskie
pejzaże prezentował na wystawie zbiorowej w lwowskim TPSP. Malował cykle pejzażowe z
okolic Naddnieprza, motywy łąk i pól, kwiaty, drzewa, sceny z życia mieszkańców
Huculszczyzny, portretował znane postacie z ukraińskich kręgów społeczno-kulturalnych.
(Lit.: I. Zawalin, T. Łozinskij, O. Sidor „Iwan Trusz”, Firma Poligraficzna „Oranta”, Lwów,
Kijów, 2005; „Słoneczne akordy w palecie Iwana Trusza. Prace ze zbiorów Muzeum
Narodowego we Lwowie im. Andrzeja Szeptyckiego”, autorka katalogu Oksana Biła,
Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 2011).

28. Julian FAŁAT (1853-1929)
„Pejzaż z Dłoni”, 1912
akwarela, gwasz, papier, 53 x 95,5 cm (w świetle oprawy),
sygn. l.d.: J Fałat / Dłonie / 1912.
39 000 zł

W 1912 Julian Fałat złożył wizytę w wielkopolskiej Dłoni, w pałacu Marii Otylii z Wollerów
i Franciszka Ksawerego  Druckich Lubeckich. Artysta w tym samym czasie złożył również
wizytę Marii Zdzisławowej ks. Czartoryskiej w pobliskim Starym Sielcu. Prezentowana praca
jest jedną z wersji obrazu.(Teresa Dudek-Bujarek, „Julian Fałat – życiorys pędzlem zapisany”,
Bielsko-Biała, 2017, s. 250).

Wybitny polski malarz, w latach 1895-1910 dyrektor krakowskiej szkoły Sztuk Pięknych,
która dzięki jego staraniom uzyskała tytuł Akademii (1900), członek berlińskiej Akademii
Sztuki, członek Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, nadworny malarz polowań
Wilhelma II. W latach 1869-1871 kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, studia
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kontynuował w Akademii monachijskiej u A. Strahubera i J.L. Raaba. Odbył liczne podróże
(Włochy, Hiszpania, Bliski Wschód, Ukraina, Żmudź, Litwa). W latach 1894-1896 malował
wraz z Wojciechem Kossakiem panoramę „Przejście Napoleona I przez Berezynę”. W 1910
artysta zamieszkał w Bystrej. Z Bystrej w 1920 wyjechał na krótki, trzyletni pobyt do Torunia,
gdzie poza widokami miasta z upodobaniem malował Wisłę. W Toruniu aktywnie
uczestniczył w życiu kulturalnym miasta i był inicjatorem założenia Konfraterni Artystów w
Toruniu. Od 1878 brał udział w wystawach w warszawskiej TZSP, gdzie miały również
miejsce wystawy zbiorowe jego prac, w 1886 jego zbiorowa wystawa odbyła się w Berlinie, a
w 1926 w krakowskim TPSP. Artysta był znakomitym akwarelistą, malował pejzaże zimowe,
sceny myśliwskie, sceny rodzajowe, widoki miejskie, wiele miejsca w jego twórczości
zajmują portrety – rodzinne, przyjaciół, znajomych.

29. Stanisław Ignacy FABIJAŃSKI (1865-1947)
„Widok na Wawel”, 1922
akwarela, papier, 39 x 54,5 cm,
sygn. l.d.: St. Fabijański Kraków 1922.
2 400 zł

Malarz, uczeń krakowskiej SSP m.in. u Szynalewskiego, Loefflera, Matejki. Studia
kontynuował w akademii monachijskiej. Odbył podróże do Włoch i Paryża. Na stałe osiadł w
Krakowie. Znany głównie jako malarz architektury Krakowa, chętnie sięgał do tematów
rodzajowo-historycznych oraz wątków legionowych.

30. Wincenty WODZINOWSKI (1886-1940)
„Dobra nowina”
olej, tektura naklejona na tekturę, 49 x 36 cm,
sygn. l.d.: W. Wodzinowski
4 800 zł

Malarz, uczeń Gersona (1880-1881) oraz krakowskiej SSP (1881-1889) w pracowni Leopolda
Loefflera, Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. Studia uzupełniał w akademii
monachijskiej. W 1892 wrócił do kraju i osiadł w Swoszowicach k/Krakowa. W latach 1896-
1916 uczył malarstwa na Wyższych Kursach dla Kobiet im. Baranieckiego. Tematyka jego
prac to najczęściej malowane żywiołowo i z humorem sceny związane z folklorem
podkrakowskiej wsi, kompozycje alegoryczne oraz portrety.

31. Ignacy PIEŃKOWSKI (1877-1948)
„Prz ądki”
olej, płótno, 67 x 58 cm,
sygn. p.d.: Ign. Pieńkowski.
Na krosnach stempel Składu Papieru R. Aleksandrowicz, Kraków, Basztowa 14, oraz stempel
Domu Handlowo-Komisowego, obrazy, dywany, antyki itp., Kraków Szpitalna 11 róg św.
Tomasza, do obrazu dołączony rachunek zakupu obrazu „Prządki”, wystawiony przez Dom
Handlowo-Komisowy z Krakowa, z datą 3.5. (19)40.
8 000 zł

Malarz, grafik, pedagog. Kształcił się warszawskiej Klasie Rysunkowej Gersona, studia
malarskie kontynuował w krakowskiej SSP u Teodora Axentowicza i Leona
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Wyczółkowskiego, oraz w Monachium i Paryżu. Rok przebywał w Rzymie, cztery lata spędził
w Paryżu, odwiedził Włochy. Po powrocie do Warszawy objął profesurę w tamtejszej SSP, a
po I wojnie został profesorem krakowskiej ASP. Jego uczniami byli m.in. Brzozowski, Cybis,
Kantor, Larisch. Znany głównie z martwych natur i portretów, malował również pejzaże,
kompozycje symboliczne (we wczesnej twórczości), religijne, zajmował się grafiką.

32. Jakob MELCHER (1816-1882)
„Sprzedawczyni warzyw z Bałkanów”, 1880
olej, płótno, 63 x 42 cm,
sygn. l.d.: J. Melcher München 1880
Obraz o tytule „Gemüse-Verkäuferin in Slavonien” z 1880 był eksponowany na wystawie w
Kunstakademie w Dreźnie w 1880 i opisany w katalogu wystawy, s.25, poz. 106. (Katalog der
von der Kön. Akademie der bildenden Künste in Dresden alljährlich veranstalteten
Kunstausstellung 1880); Friedrich von Boetticher, „Malerwerke des neunzehnten
Jahrhunderts”, Pantheon Verlag, Lipsk, 1941, t. II, s. 12.
Obraz po konserwacji.
8 000 zł

(https://de.wikisource.org/wiki/Seite:Katalog_Kunstausstellung_Kunstakademie_Dresden_18
80_bis_1882.pdf/29)

Niemiecki malarz, rysownik  i autor litografii. Kształcił się w akademii monachijskiej.
Litografii uczył się w pracowni Dominika Haiza. Przez pewien czas przebywał w Wiedniu.
Tworzył kompozycje rodzajowe, zajmował się litografią, jest m.in. autorem serii  „Austriackie
ubiory” i „Typy austriackich piękności”, wykonywał litograficzne reprodukcje m.in. wg
obrazów F.G. Waldmüllera. Jego liczne rysunki i prace litograficzne znajdują się w zbiorach
Miejskiego Muzeum Historycznego w Monachium.

33. „Portret młodej Hiszpanki”
olej, tektura, 69,5 x 49,5 cm,
sygnatura nieczytelna p.d.
4 000 zł

34. Witold PAŁKA (1928-2013)
„Bal”, 2012
olej, płótno, 105 x 174 cm,
sygn. l.d.: Pałka W / 2012
Obraz z kolekcji rodziny Witolda Pałki, reprodukowany w: E. Krzeszowska, „Witold Pałka.
Malarstwo”, katalog wystawy, Muzeum Historii Katowic, Katowice, 27. 09. 2018 - 05 . 01
2019, il. 39.
39 000 zł

Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach E. Eibischa, J. Fedkowicza i W.
Taranczewskiego, dyplom w 1953. Był wieloletnim przewodniczącym Rady Artystycznej
Malarzy w Zarządzie Okręgu ZPAP w Katowicach, członkiem grupy „Arkat”. Mieszkał i
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pracował w Katowicach. Artysta jest wytrawnym kolorystą, powtarzającym się motywem w
jego obrazach są wnętrza teatralne, sale koncertowe, kawiarnie, miejsca spotkań wytwornych,
eleganckich kobiet.

35. Robert Emil Stübner (1874 – 1931)
 „Dwa akty”, 1922
olej, płótno, 65 x 48 cm,
sygn. l.d.: Rob. E. Stübner / 5. 7. 22
4 200 zł

Niemiecki malarz, uczeń wrocławskiej Szkoły Sztuk Pięknych i akademii berlińskiej.
Malował kompozycje rodzajowe, pejzaże, chętnie nawiązywał do tematów zaczerpniętych z
teatru, baletu i varieté. W swoim malarstwie wyraźnie inspirował się twórczością
Amerykanina Johna Singera Sargenta. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów w Berlinie
i Münster.

36. Ludwik MISKY (1884-1938)
„Zielony pejzaż”
olej, tektura, 49 x 34 cm,
sygn. p.d.: L. Misky
2 700 zł

Malarz i grafik, wybitny kolorysta. Studiował w krakowskiej ASP w pracowniach F. Cynka,
L. Wyczółkowskiego, J. Pankiewicza, J. Mehoffera i J. Stanisławskiego, naukę kontynuował
w Dreźnie, Lipsku, Berlinie i Wiedniu. Był członkiem Cechu Artystów Plastyków "Jednoróg".
W pejzażach inspirował się twórczością Stanisławskiego. Malował martwe natury, motywy
architektoniczne, portrety. Poza malarstwem sztalugowym i grafiką zajmował się
projektowaniem tkanin.

37. Seweryn BIESZCZAD (1852-1923)
„Pejzaż z chatami”
akwarela, papier naklejony na tekturę, 19,5 x 28 cm,
sygn. p.d.: S. Bieszczad.
Stan zachowania: ubytek papieru w p.g. narożniku.
3 000 zł

Malarz, uczeń krakowskiej SSP, akademii wiedeńskiej i monachijskiej. Najchętniej malował
widoki wsi i miasteczek, wiejskie scenki rodzajowe, łagodne pejzaże z okolic Krosna. Dobre
przygotowanie warsztatowe łączył z realistycznym opracowaniem tematu i dużym wyczuciem
koloru.

38. Jan HRYNKOWSKI (HRY ŃKOWSKI) (1891-1971)
„Pejzaż”, 1951
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olej, tektura, 34 x 48 cm,
sygn. l.d. J. Hrynkowski / 951.
*opłata droit de suite.
3 200 zł

Malarz, grafik, scenograf, członek ugrupowań Formiści i Jednoróg, współzałożyciel
krakowskiego Związku Plastyków. Kształcił się w krakowskiej ASP u J. Pankiewicza
(malarstwo) i K. Laszczki (rzeźba), uzyskując w 1913 dyplom. W 1914 wstąpił do Legionów.
W latach 1921-1922 studiował malarstwo dekoracyjne w paryskiej Akademii Lotha. Od 1926
był scenografem w krakowskim teatrze im. Słowackiego (po wojnie także w teatrze im.
Wyspiańskiego w Katowicach i w teatrze Zagłębia w Sosnowcu). Brał udział w powstaniu
warszawskim jako żołnierz Batalionu Zośka. Twórczość Hrynkowskiego obejmuje
doświadczenia okresu formizmu i ekspresjonizmu, oraz swoiście pojmowanego koloryzmu lat
późniejszych, jego martwe natury wyróżnia bogactwo nasyconych, często kontrastujących
barw. W dniach 08.11.2019-08.03.2020 w Muzeum Narodowym w Krakowie miała miejsce
znakomita wystawa monograficzna poświęcona twórczości Hrynkowskiego - "Jan
Hrynkowski. Opowieść artysty".

39. Giancinto GIANNI (1837-?)
„Pejzaż z widokiem na Zatokę Neapolitańską”, 1899
akwarela, gwasz, papier, 27,5 x 43 cm,
sygn. l.d.: G. Gianni 1899
2 400 zł

40. Johann JUNGBLUT (1860-1912)
„Widok fiordu”
olej, deska, 18 x 27 cm
sygn. l.d.: J. Jungblut
Na odwrocie ramy napis atramentem: Norderney 1894 Maler Jungblut, oraz fragment nalepki
z datą atramentem 4. XI. 1911.
3 400 zł

Malarz niemiecki,  początkowo pracował w fabryce porcelany
Villeroy & Boch w Mettlach. Był malarzem samoukiem. Od  1885 mieszkał i pracował w
Düsseldorfie. W swojej twórczości, głównie pejzażowej, nawiązywał do malarstwa
niderlandzkiego, wykorzystując motywy zaczerpnięte z krajobrazów holenderskich i
norweskich.

41. Michał STAŃKO (1901-1969)
„Jezioro w Tatrach”, 1961
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olej, karton,  21 x 29 cm,
sygn. l.d.: M. Stańko / 1961
*opłata droit de suite.
2 700 zł

Malarz, pejzażysta tatrzański. Urodzony w Sosnowcu, młode lata spędził w Miechowie. W
czasie I wojny walczył w Legionach. Ok. 1930 osiadł w Zakopanem, gdzie m.in.
współpracował z Januszem Kotarbińskim przy polichromii w zakopiańskim kościele
parafialnym. W 2 połowie lat trzydziestych mieszkał w Sosnowcu. Był członkiem Szczepu
Rogate Serce Stanisława Szukalskiego. Jako ochotnik brał udział w kampanii wrześniowej
1939. W latach 1942-43 wykonywał polichromię w kościele w Koziegłowach k.
Częstochowy. Krótko pracował w Strzelcach Opolskich w tamtejszym Wydziale Kultury. Po
wojnie związał się ze śląskim środowiskiem artystycznym, pozostając w bliskim kontakcie z
Zakopanem, gdzie mieszkał i miał pracownię. Najchętniej podejmował tematykę pejzażową,
malował również martwe natury i akty, posługując się technika olejną, rzadziej akwarelą.

42. Bolesław STAWIŃSKI (1908-1983)
„Pejzaż zakopiański”
tempera, papier, 22 x 28 cm,
sygn. p.d.: B. Stawiński.
Praca ze zbiorów rodziny artysty.
1 600 zł

Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach W. Jarockiego, T, Axentowicza, F. Pautscha i
W. Weissa. Współzałożyciel I Grupy Krakowskiej. Brał udział w krakowskich i lwowskich
wystawach Grupy, razem z Grupą jeździł na plenery do Krzemieńca, współpracował z teatrem
plastyków Cricot. Lata okupacji spędził w Krzemieńcu, po wojnie osiadł w Bytomiu. Związał
się z katowickim oddziałem ASP, gdzie uzyskał tytuł naukowy docenta. Tematem licznych
prac artysty są martwe natury, podmiejskie pejzaże, scenki rodzajowe w kawiarni, portrety
przyjaciół. Świetnie opanował technikę akwarelową, malował również kompozycje olejne.

43. Cecylia WODNICKA-ZĄBKOWSKA (ur. 1926)
„Samotne drzewo”, 2004
akryl, płótno, 41 x 41 cm
sygn. p.d.: C. Wodnicka
Na odwrocie autorski opis: C. Wodnicka-Ząbkowska / Kraków Morawskiego 12/10 /
„Samotne drzewo” 41 x 41 cm / Akryl 2004.
*droit de suite
1 000 zł

Malarka i graficzka, związana z krakowskim środowiskiem artystycznym. W latach 1948-
1955 studiowała w krakowskiej ASP w pracowni A. Marczyńskiego, H. Rudzkiej-Cybisowej i
W. Taranczewskiego. Dyplom uzyskała w 1955. Była członkiem grupy „Krąg”, z którą
wystawiała w latach 1961-1979. Brała udział w licznych wystawach w kraju i za granicą,
miała wiele wystaw indywidualnych. Artystka została wyróżniona  na wystawie XXV-lecia
PRL, Kraków 1969, oraz w Ogólnopolskim Konkursie na Obraz, Łódź 1972, otrzymała
nagrodę na ogólnopolskim plenerze jurajskim, Zawiercie 1980.
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W latach 1965-1983 współpracowała  z mężem malarzem Józefem Lucjanem Ząbkowskim
przy realizacji wielu polichromii, mozaik, sgraffito oraz kilku rzeźb w obiektach na terenie
południowej Polski. Profesor Maria Rzepińska w eseju zamieszczonym w katalogu wystawy
małżeństwa Cecylii i Józefa Ząbkowskich o malarstwie artystki pisze: „Jest to malarstwo
bardzo zdyscyplinowane; świat skupiony, intymny, pozbawiony wszelkiego efekciarstwa.
Rzetelność skoncentrowanego wysiłku widnieje w tych pejzażach, operując najprostszymi
motywami i ujęciami.” („Cecylia Wodnicka-Ząbkowska, Józef Lucjan Ząbkowski.
Malarstwo”, katalog, BWA Kraków, maj 1984, s. 27)

44. Bolesław STAWIŃSKI (1908-1983)
„Dziewczyna nalewająca mleko”
tempera, tusz, ołówek, papier naklejony na tekturę, 32 x 19,5 cm,
sygn. p.d.: B. Stawiński.
Praca ze zbiorów rodziny artysty.
1 600 zł

Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach W. Jarockiego, T, Axentowicza, F. Pautscha i
W. Weissa. Współzałożyciel I Grupy Krakowskiej. Brał udział w krakowskich i lwowskich
wystawach Grupy, razem z Grupą jeździł na plenery do Krzemieńca, współpracował z teatrem
plastyków Cricot. Lata okupacji spędził w Krzemieńcu, po wojnie osiadł w Bytomiu. Związał
się z katowickim oddziałem ASP, gdzie uzyskał tytuł naukowy docenta. Tematem licznych
prac artysty są martwe natury, podmiejskie pejzaże, scenki rodzajowe w kawiarni, portrety
przyjaciół. Świetnie opanował technikę akwarelową, malował również kompozycje olejne.

45. Witold ZACHAREWICZ (1929-1985)
„Potyczka”
olej, tektura, 18,5 x 28 cm,
sygn. p.d.: Zachar
*opłata droit de suite.
1 000 zł

Malarz związany z krakowskim środowiskiem artystycznym. W latach 1947-1953 kształcił się
w krakowskiej ASP, dyplom w 1953 u prof. J. Fedkowicza.

46. Piotr STAWIŃSKI (ur. 1957)
 „Witra ż wspomnień”, 1994
olej, płótno, 100 x 81 cm,
sygn. l.d.: Piotr Stawiński / VIII. 94 r.
Na odwrocie drukowana nalepka autorska z tekstem maszynowym: „Witraż wspomnień” /
olej na płótnie / 100 x 81 / 1994 / Piotr Stawiński / PL-41-902 Bytom, ul. Józefczaka 8/5 /
6000 zł, oraz informacja Urzędu Konserwatorskiego o wywozie za granicę z 1994.
4 000 zł

Malarz, syn Bolesława, związany ze śląskim środowiskiem artystycznym. Poza malarstwem
uprawia rysunek, grafikę oraz eksperymentalne formy sztuki. Współzałożyciel grupy
„Dell`arte” i Akademii Sztuki Fascynującej. Od 1994 członek die Kunstlergilde. Brał udział w
licznych wystawach zbiorowych i działaniach plastycznych w Polsce i za granicą (Włochy,
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Francja, Niemcy). Miał wiele wystaw indywidualnych w Polsce (m.in. Pałac pod Baranami w
Krakowie, Galeria Kronika w Bytomiu, Galeria teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem,
GCK Katowice) oraz w Niemczech (Ditzingen, Stuttgart).

47. Adam KIEŁB (ur. 1957)
„Abstrakcja 85”, 2019
olej, płyta, 70 x 100 cm,
sygn. śr. d.: Adam Kiełb 2019
4 000 zł

Malarz, grafik, fotograf, absolwent historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyplom w
1984. Od 1977 zajmuje się malarstwem, realizując wielkoformatowe obrazy panoramiczne. Z
technik graficznych uprawia suchą igłę i mezzotintę. Jako fotograf specjalizuje się w technice
gumy chromianowej i cyjanotypii. Znacząca część jego prac fotograficznych to serie i cykle
realizowane na tradycyjnych czarno-białych i barwnych materiałach. Artysta miał 22 wystawy
indywidualne.

48. Paweł STELLER (1895-1974)
„Portret Wiktorii Polewkowej”, 1972
ołówek, pastel, papier, 57 x 39 cm,
sygn.  p.d.: P. Steller / Katowice 1972.
Na odwrocie drukowana nalepka BWA w Katowicach z tekstem długopisem: Nr leg. 1125 /
Paweł Steller / Katowice / Portret Polewkowej / ołówek / 350 x 360.
Powyższa praca powstała na zamówienie syna Państwa Polewków, którzy przyjaźnili się z
Pawłem Stellerem.
*droit de suite
1 600 zł

Grafik, malarz, pedagog, związany ze śląskim środowiskiem artystycznym. Studiował we
Lwowie, Pradze i grafikę u W. Skoczylasa w warszawskiej SSP. Z technik graficznych
uprawiał głównie drzeworyt, z technik malarskich akwarelę. Prace graficzne artysty cechuje
perfekcyjne opanowanie warsztatu i realistyczne, wyraziste opracowanie tematu.

49. Paweł STELLER (1895-1974)
„Portret Wiktora Polewki”, 1972
ołówek, pastel, papier, 57 x 39 cm,
sygn.  p.d.: P. Steller / Katowice 1972.
Na odwrocie drukowana nalepka BWA w Katowicach z tekstem długopisem: Nr leg. 1125 /
Paweł Steller / Katowice / Portret Polewki / ołówek / 350 x 360.
Powyższa praca powstała na zamówienie syna Państwa Polewków, którzy przyjaźnili się z
Pawłem Stellerem.
*droit de suite
1 600 zł

Grafik, malarz, pedagog, związany ze śląskim środowiskiem artystycznym. Studiował we
Lwowie, Pradze i grafikę u W. Skoczylasa w warszawskiej SSP. Z technik graficznych
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uprawiał głównie drzeworyt, z technik malarskich akwarelę. Prace graficzne artysty cechuje
perfekcyjne opanowanie warsztatu i realistyczne, wyraziste opracowanie tematu.

GRAFIKA

50. Tymon NIESIOŁOWSKI (1882-1965)
„Don Kichot”, 1955
linoryt, 32,5 x 24,3 cm,
sygn. oł. p.d.: Tymon
Grafika opisana i reprodukowana m. in. w : „Tymon Niesiołowski (1882-1965)”, katalog
wystawy monograficznej, Muzeum Okręgowe Toruń, październik – grudzień 2005, s. 146, nr
kat.  686, il.
*droit de suite
1 900 zł

Malarz, grafik, pedagog, członek ugrupowań Grupa Pięciu, Formiści, Rytm. Dzieciństwo i
wczesną młodość spędził we Lwowie, gdzie w 1898 i 1899 kształcił się na oddziale
malarstwa dekoracyjnego w Szkole Przemysłowej. W latach 1900-1905 studiował w
krakowskiej  ASP u J. Mehoffera, T. Axentowicza i S. Wyspiańskiego. W 1905 zamieszkał w
Zakopanem, gdzie przyjaźnił się m.in. ze Stanisławem i Stanisławem Ignacym
Witkiewiczami, Janem Kasprowiczem, Tadeuszem Micińskim, Karolem Szymanowskim. W
1907 odwiedził Monachium, w 1912 wyjechał na kilka miesięcy do Paryża. Był jednym z
założycieli grupy Formistów. Po rozpadzie grupy w 1922 związał się z Rytmem. W 1926
osiadł na stałe w Wilnie. W Wilnie rozpoczął pracę pedagogiczną na Wydziale Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego. Po 1945 mieszkał w Toruniu, gdzie związał się z
tamtejszym uniwersytetem. Twórczość Niesiołowskiego przez okres ponad 50 lat cechowała
równomierna aktywność. Artysta czerpał  inspirację z wielu nurtów sztuki europejskiej, w
swojej sztuce przejawiał skłonność do klasycznego ładu i harmonii. Jego martwe natury i akty
wyróżnia  wyszukana rytmika form i płaszczyzn. Cykl cyrkowców kieruje uwagę na
zamiłowanie artysty do świata fantazji, nierealnych barw i fantastycznych linii. Przed 1939
grafiką zajmował się sporadycznie, więcej uwagi poświęcił jej po wojnie.

51. Henri MATISSE (1869-1954)
„Colette”, 1951
oryginalna litografia, wymiary arkusza: 21,7 x 15,8 cm
sygn. na kamieniu l.d.: H. Matisse,
frontyspis książki Colette „La Vagabonde”,  wydawca Andre Sauret, Editeur, Paryż 1951,
wydanie numerowane 3000 sztuk, egzemplarz nr 572.
3 000 zł

Francuski malarz, rzeźbiarz i grafik, jeden z najbardziej wpływowych artystów XX wieku. Był
założycielem i członkiem ugrupowania fowistów, tworzył ekspresyjne, dynamiczne
kompozycje, w których zasadniczą rolę odgrywał czysty, nasycony kolor, eksperymentował z
technikami pointylistycznymi i uproszczonymi płaskimi formami. Inspiracją dla artysty była
m.in. sztuka bliskiego wschodu, rzeźba afrykańska, twórczość Paula Cezanne`a i kubistów.
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Matisse jest autorem około 60 prac rzeźbiarskich. Z końcem lat trzydziestych artysta
zainteresował się grafiką. Jego twórczość była inspiracją dla wielu czołowych artystów XX
w., jak Hans Hofmann, Milton Avery, Tom Wesselmann czy David Hockney.

52. Jan WOJNARSKI (1879-1937)
„Port na Wi śle”
akwaforta, 32 x 27 cm,
sygn. na płycie śr. d.: Jan Wojnarski; oł. p.d.: inv. et sc. Jan Wojnarski; oł. p.d.: własnoręczna
odb. 11-50  „Port na Wiśle”.
Grafika reprodukowana w: B. Lewińska-Gwóźdź, „Jan Wojnarski. Między niebem a
kamieniem”, Pelplin 2006, il. 41.
1000 zł

Malarz i grafik, uczeń krakowskiej ASP w pracowni F. Cynka, J. Stanisławskiego i L.
Wyczółkowskiego. Studia w zakresie grafiki odbył u J. Pankiewicza, w latach 1927-37 był
profesorem krakowskiej ASP. Jeszcze w czasie studiów dwukrotnie odwiedził Włochy.
Należał do grupy "Niezależni", "Kolor" i "Zwornik". We wczesnych pracach inspirował się
sztuką ludową, w pejzażach widać wpływy Stanisławskiego. W 1929 jako profesor objął
katedrę grafiki, którą prowadził do śmierci. Z technik graficznych uprawiał  głównie
miedzioryt, akwafortę i litografię.

53. Wojciech WEISS (1875-1950)
„Kalwaria”, 1928
litografia na kremowej tincie z albumu „Teka autolitografii Czartaka”,
14,5 x 19,5 cm
600 zł

Wydany w 1928 album „Teka autolitografii Czartaka” zawiera prace artystów związanych z
regionalną grupą skupiającą poetów, pisarzy, malarzy i grafików rozmiłowanych w Beskidzie.
Poza Weissem znalazły się tam grafiki Czyżewskiego, Pronaszki, Fałata i innych.

Malarz, grafik, pedagog, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli sztuki Młodej Polski. W
latach 1892-1895 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W.
Łuszczkiewicza, J. Unierzyskiego i J. Matejki, w latach 1895-1899 u L. Wyczółkowskiego i J.
Fałata. Naukę kontynuował w Paryżu (1899-1900) i we Włoszech (1900-1901). Do Włoch i
Francji wracał wielokrotnie. Od 1907 roku prowadził zajęcia w krakowskiej ASP, gdzie w
1910 został profesorem, trzykrotnie był rektorem tej uczelni. Brał udział w wystawach TAP
„Sztuka”, będąc członkiem i w 1909 prezesem tego ugrupowania. W 1906 został członkiem
wiedeńskiej Secesji. Wiele wystawiał w kraju i za granicą . Wczesne prace artysty, utrzymane
w symboliczno-ekspresjonistycznej stylistyce, ok. 1905 ustępują obrazom o jasnej palecie
barw i z czasem to właśnie bogactwo koloru i fascynacja pięknem natury będą określać
malarstwo Weissa. Poza pejzażami i kompozycjami symbolicznymi artysta malował portrety i
akty.

54. Jan NOWAK (ur. 1939)
„Raj”, 1976
linoryt, odbitka wykonana ręcznie bez użycia prasy graficznej, 53,8 x 78,5 cm,
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sygn. oł. p.d.: Jan Nowak 1976 r.; oł. l.d.: Linoryt „Raj”; na płycie p.d.: JN 1976 r.
Odbitkę prezentowanej grafiki posiada w swoich zbiorach Muzeum Śląskie w Katowicach.
(„Szczerze. Linoryty Jana Nowaka”, Muzeum Śląskie w Katowicach, 2014, il. s. 201).
2 000 zł

Grafik związany ze śląskim środowiskiem artystycznym. W latach 1958-1959 uczył się
technik graficznych u Stefana Suberlaka w Ognisku Plastycznym w Katowicach. Z zawodu
górnik, w kopalni „Katowice” przepracował 28 lat. Był współzałożycielem koła plastyków
„Gwarek 58” przy kopalni „Katowice. W 1989 otrzymał zezwolenie na wykonywanie zawodu
artysty plastyka z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uprawia linoryt, miedzioryt i suchą igłę. W
pracach artysty dominuje motyw śląskiego pejzażu i jego mieszkańców, często przedstawiony
z ornamentalną drobiazgowością i bogactwem rozwiązań tematycznych.
( Maria Fiderkiewicz „Sztuka pogranicza. Między etnosztuką a sztuka akademicką. Katalog
zbiorów Muzeum Śląskiego”, Muzeum Śląskie, Katowice, 2007, s. 132).

55. Jan NOWAK (ur. 1939)
„Szalony wyścig”, 1985
linoryt, 3/3, odbitka wykonana ręcznie bez użycia prasy graficznej, 51,8 x 57,5 cm,
sygn. oł. p.d.: Jan Nowak 1985 r.; oł. l.d.: „Szalony wyścig”  Linoryt 3/3; na płycie p.d.: J.N.
985 r.
Prezentowa grafika jest reprodukowana w: „Szczerze. Linoryty Jana Nowaka”, Muzeum
Śląskie w Katowicach, 2014, il. s. 177.
1 600 zł

Grafik związany ze śląskim środowiskiem artystycznym. W latach 1958-1959 uczył się
technik graficznych u Stefana Suberlaka w Ognisku Plastycznym w Katowicach. Z zawodu
górnik, w kopalni „Katowice” przepracował 28 lat. Był współzałożycielem koła plastyków
„Gwarek 58” przy kopalni „Katowice. W 1989 otrzymał zezwolenie na wykonywanie zawodu
artysty plastyka z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uprawia linoryt, miedzioryt i suchą igłę. W
pracach artysty dominuje motyw śląskiego pejzażu i jego mieszkańców, często przedstawiony
z ornamentalną drobiazgowością i bogactwem rozwiązań tematycznych.
( Maria Fiderkiewicz „Sztuka pogranicza. Między etnosztuką a sztuka akademicką. Katalog
zbiorów Muzeum Śląskiego”, Muzeum Śląskie, Katowice, 2007, s. 132).

56. Pierre ALECHINSKY (ur. 1927)
„Niebieska abstrakcja”, 1962
oryginalna litografia barwna, 32 x 24,3 cm, sygn. na płycie l.d.: Alechinsky,
plansza dwustronna z katalogu wystawy malarstwa i rysunku Pierra Alechinskiego w Galerie
de France, 2-28 maja 1962, egzemplarz nr 569.
800 zł

Belgijski malarz i grafik, związany z ekspresyjnym nurtem sztuki abstrakcyjnej. Kształcił się
w École Nationale Supérieure d`Archirecture et des Arts Déoratifs, interesując się szczególnie
typografią i ilustracją książkową. W latach 1947-1951 był członkiem ugrupowania Cobra. W
1951 wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował studia graficzne i rozwinął zainteresowania
japońską kaligrafią. W 1961 odbył podróż do USA i Meksyku. Abstrakcyjny styl
Alechinskiego określany jest jako swobodny, dynamiczny i żywiołowy. Pojawiające się w
jego sztuce motywy figuralne zbliżają go do surrealistycznych fantazji. Artysta wystawiał
swoje prace w Europie, Ameryce i Sao Paulo. Jego prace znajdują się w wielu
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międzynarodowych kolekcjach, m.in. w nowojorskich MOMA i Muzeum Guggenheima,
Stedlijk Museum w Amstardamie, w paryskim Museum National d`Art. Moderne.

57. Pierre ALECHINSKY (ur. 1927)
„Czerwona abstrakcja”, 1962
oryginalna litografia barwna, 32 x 24,3 cm,
plansza dwustronna z katalogu wystawy malarstwa i rysunku Pierra Alechinskiego w Galerie
de France, 2-28 maja 1962, egzemplarz nr 569.
800 zł

Belgijski malarz i grafik, związany z ekspresyjnym nurtem sztuki abstrakcyjnej. Kształcił się
w École Nationale Supérieure d`Archirecture et des Arts Déoratifs, interesując się szczególnie
typografią i ilustracją książkową. W latach 1947-1951 był członkiem ugrupowania Cobra. W
1951 wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował studia graficzne i rozwinął zainteresowania
japońską kaligrafią. W 1961 odbył podróż do USA i Meksyku. Abstrakcyjny styl
Alechinskiego określany jest jako swobodny, dynamiczny i żywiołowy. Pojawiające się w
jego sztuce motywy figuralne zbliżają go do surrealistycznych fantazji. Artysta wystawiał
swoje prace w Europie, Ameryce i Sao Paulo. Jego prace znajdują się w wielu
międzynarodowych kolekcjach, m.in. w nowojorskich MOMA i Muzeum Guggenheima,
Stedlijk Museum w Amstardamie, w paryskim Museum National d`Art. Moderne.

58. Jan DOBKOWSKI (ur. 1942)
„Tryptyk `84"
serigrafia barwna, 10 x 10 cm, każda grafika sygn. i opisana oł. p.d.:
Jan Dobkowski `84, l.d.: H.C. 25/150.
*opłata droit de suite
1 100 zł

Malarz i rysownik, uczeń warszawskiej ASP w pracowniach J. Studnickiego i J. Cybisa, u
którego obronił dyplom. W 1967 roku, wraz z Jerzym Zielinskim, zorganizował w Klubie
Medyka w Warszawie wystawę Neo-Neo-Neo. Po sukcesie jaki odniósł na wystawie
„Secesja-secesja?” w Galerii Współczesnej w Warszawie w 1968, artysta wziął udział w
pokazie sztuki polskiej w Paryżu. W tym samym roku jego obraz „Podwójna dziewczyna”
został zakupiony przez nowojorskie Muzeum Guggenheima i jest to pierwsze zielono-
czerwone dzieło Dobkowskiego, wcześniej na jego obrazach pojawiały się cztery kolory:
czerwony, zielony, błękitny i żółty. Rok później powstał cykl podobnych dzieł, w których od
zielonego tła odcinały się czerwone sylwety postaci. W 1980 powstał cykl obrazów i
rysunków „Erotikon”, później „Nadzieja” i „Mrok” oraz „Albo – albo”. Tworzone w okresie
stanu wojennego niezwykle pesymistyczne prace były objęte zakazem cenzury. Artysta był
stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Otrzymał Nagrodę im. C.K.
Norwida, oraz nagrodę im. Jan Cybisa. Jest honorowym obywatelem Miasta Łomży, swojego
rodzinnego miasta.

RZEŹBA

59. „Próba lancy przed Napoleonem w Schönbrunnie w 1809”
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plakieta reliefowa wg obrazu Juliusza Kossaka z 1885,
metal (galwanoplastyka), ciemnobrązowa patyna, wym.: 11,5 x 20 cm.
(Źródło: https://issuu.com/muzeumwarszawy/docs/almanach_muzealny_tom_4__2003_)
1 900 zł

 „W grudniu 1809 roku, w kilka miesięcy po zwycięstwie pod Wagram 1 Pułk Szwoleżerów
Gwardii Cesarskiej został uzbrojony w lance. Ale pomiędzy lipcem a grudniem doszło do
zabawnego wydarzenia. Otóż wachmistrz tegoż pułku, Wiktor Roman (1786-1847 dosłużył
się stopnia podpułkownika w armii Królestwa Polskiego) założył się z czterema dragonami
francuskimi iż pokona ich będąc uzbrojony w ćwiczebną lancę. Z pojedynku – jeden na
czterech dzielny wachmistrz wyszedł zwycięsko i zakład wygrał. Scenę tą uwiecznił Juliusz
Kossak w 1885 roku malując akwarelę pt. “Próba lancy w Schoenbrunn w 1809 r.” Obraz
przedstawia walkę Romana z czterema dragonami, w momencie kiedy dwóch już pokonanych
leży na ziemi a walka toczy się między wachmistrzem a kolejnymi dwoma. Po prawej stronie
Cesarz Napoleon w otoczeniu świty wraz z pułkownikiem Wincentym Krasińskim – dowódcą
pułku szwoleżerów. Obraz znany jest tylko z czarno-białej fotografii albowiem zaginął przed
1899 rokiem. Druga wersja obrazu sygnowana “JK” (gwasz z akwarelą) jest skromniejsza i
przedstawia pojedynek z trzema a nie czterema dragonami ( obraz został wystawiony przez
Desa Unicum w Warszawie 19 grudnia 2002 roku, pozycja 25). Scenę tą skopiował rzeźbiarz
Antoni Kurzawa (1842-98) w swojej monumentalnej kasecie poświęconej Księciu Józefowi
Poniatowskiemu. Kasetę zwieńczała rzeźba Księcia na koniu, na bokach, z przodu i z tyłu
umieścił cztery plakiety odlane w brązie i pozłacane przedstawiające w reliefie sceny
batalistyczne z czasów napoleońskich w tym właśnie jedną z próbą lancy według Juliusza
Kossaka. Kasetę zaprojektował Wojciech Kossak i Antoni Kurzawa. Została wykonana w
fabryce wyrobów srebrnych i platerowanych Józefa Frageta na przełomie 1887- 88 roku.
Niestety kaseta zaginęła ale w oparciu o materiał ikonograficzny wykonano podobną kasetkę,
ale już bez postaci centralnej Księcia Józefa Poniatowskiego, nie w brązie a w drewnie ale z
podobnymi plakietkami. Kasety były wykonane w zakładach artystycznych wyrobów
brązowych i srebrnych Edwarda Krasnosielskiego w Warszawie w latach 1914-18. W okresie
międzywojennym kasetę wykonywały warszawskie zakłady „Braci Łopieńskich”. Na
podstawie wzoru plakiet wykonano również w nieznanych nam zakładach same plakietki bez
kasety, przystosowane do powieszenia na ścianę.”
(Źródło: https://polskieantyki.com/page/2/)

60. Paweł WRÓBEL (1913-1984)
„Górnik d źwigający bryłę węgla”, 1973
rzeźba w węglu, wys. 43,5 cm,
sygn. ryta na podstawie: Wróbel P 1973.
Na spodzie podstawy nalepka z tekstem maszynowym: Rzeźba w węglu / Paweł Wróbel 1973
/ (tuszem) Wróbel P /1973.
2 700 zł

Górnik, jeden z najaktywniejszych członków koła plastyków amatorów przy ZDK kopalni
„Wieczorek”. W swoich obrazach przedstawiał pejzaże śląskie z charakterystycznymi
hałdami, kominami, szybami kopalnianymi. Jego żywiołowe i niezwykle barwne scenki
rodzajowe ukazują dzień powszedni i świąteczny mieszkańców górniczych osiedli. Artysta
poza malarstwem uprawiał rzeźbę, jednak prac w drewnie i węglu pozostawił niewiele.

61. Paweł WRÓBEL (1913-1984)
„Akt”, 1981
rzeźba, drewno, wys. 52 cm,



Strona 23

sygn. na spodzie podstawy: Wróbel P 1981.
Stan zachowania: podstawa pęknięta, ubytki uzupełnione.
2 700 zł

Górnik, jeden z najaktywniejszych członków koła plastyków amatorów przy ZDK kopalni
„Wieczorek”. W swoich obrazach przedstawiał pejzaże śląskie z charakterystycznymi
hałdami, kominami, szybami kopalnianymi. Jego żywiołowe i niezwykle barwne scenki
rodzajowe ukazują dzień powszedni i świąteczny mieszkańców górniczych osiedli. Artysta
poza malarstwem uprawiał rzeźbę, jednak prac w drewnie i węglu pozostawił niewiele.

62. „Akt na skale”
brąz, jasnobrązowa patyna, wys. 26,5 cm, sygn.: Matscheko.
Stan zachowania dobry.
Austro-Węgry (?), ok. 1910
2  700 zł

RZEMIOSŁO

63. LALKA „CHARACTER CHILD” J.D. KESTNER, ok. 1920
model 260, głowa biskwitowa, szklane, brązowe, zamykające się oczy, malowane rzęsy i
brwi, usta otwarte z widocznymi ząbkami, blond peruka, dziewięcioczęściowy kompozytowy
korpus z przegubami kulowymi, sukienka z kremowego atłasu z koronkami, koronkowy
czepek, bawełniane długie majtki, dł. 56 cm; na korpusie czerwony stempel: Germany / 3369,
sygnowana z tyłu głowy: Made in Germany / JDK / 260 (Johann Daniel Kestner Jr.,
Waltershausen, Turyngia, Niemcy). Stan zachowania: dr. pęknięcia w partiach ramion i na
korpusie u nasady szyi.
Niemcy, ok. 1920
1 200 zł

64. MASKA „JAPONKA” STEATYT
porcelana, farby naszkliwne, złocenie, wym.: 23,5 x 12cm; znak drukowany srebrny: „Steatyt
/ ZB / Katowice” / Ręcznie malowane.
Wytwórnia Wyrobów Ceramicznych „Steatyt” Zygmunt Buksowicz, Katowice, ok. 1960
(Lit.: B. Banaś „Wytwórnia Wyrobów Ceramicznych Steatyt w Katowicach”, Muzeum
Narodowe we Wrocławiu, Wrocław, 2015, s. 206, il. 33).
1 000 zł

65. FRAGMENT SERWISU DO KAWY „KALIPSO” STEATYT
porcelana, farby lustrowe, złocenie; dzbanek do kawy (wys. 22 cm), dzbanek do mleka (wys.
12 cm), cukiernica ( wys. 10 cm), 3 filiżanki (wys. 6 cm), 3 spodki (12 x 10,5 cm) i 3 talerzyki
deserowe (15 x 13,5 cm), dekoracja reliefowa z nieregularną złoconą siatką;
znak drukowany srebrny: „Steatyt / ZB / Katowice / Made in Poland”.
Stan zachowania: b. dr. wyszczerbienie na dziobku mlecznika.
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Wytwórnia Wyrobów Ceramicznych „Steatyt” Zygmunt Buksowicz, Katowice, ok. 1960.
(Lit.: B. Banaś „Wytwórnia Wyrobów Ceramicznych Steatyt w Katowicach”, Muzeum
Narodowe we Wrocławiu, Wrocław, 2015, ss. 94-95, il. 12).
1 400 zł

66. KOSZYK ZE SZKŁEM WG PROJEKTU JULII KEILOWEJ
mosiądz, srebrzenie, szkło bezbarwne, szlifowane, wys. 23 cm, projekt Julia Keilowa (1902-
1943); gładki, trapezoidalny korpus z zachodzących na siebie wachlarzowatych płaszczyzn,
wydatny uchwyt z płaskiej taśmy; znak w owalu: Br. Henneberg / (gwiazda sześcioramienna)
/ Warszawa, wybity numer 779. Stan zachowania: dr. wyszczerbienie w narożniku szkła.
Warszawa, ok. 1935
(źródło: https://issuu.com/muzeumwarszawy/docs/almanach_9/351)
2 500 zł

67. DZBAN SECESYJNY PLEWKIEWICZ
stop cynowy „Britannia”, szkło bezbarwne, wys. 41 cm;
kolista stopa i wylew ujęte w ażurową oprawę, połączone trójkątnym ażurowym uchwytem,
oprawa stopy na 4 nóżkach, dekorowana medalionami z profilami kobiecymi, których
rozwiane włosy oplatają dzban, oprawa wylewu z reliefowym motywem kwiatowym, dziobek
wyniesiony, sercowaty ażurowy korek z reliefową dekoracja roślinną;
sygn. na oprawie stopy: Plewkiewicz, Warszawa, 1/0 B.
Warszawa, ok. 1910.
Podobny dzban firmy WMF z zielonym szkłem opisany i reprodukowany w: „Cyna. Zbiory
Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, KAW, Warszawa 1992, s. 112, il. 123.
3 400 zł

68. PARA  KARAFEK SECESYJNYCH PLEWKIEWICZ
stop cynowy „Britannia”, szkło bezbarwne szlifowane, wys. 24 cm;
kolista stopa i wylew ujęte w ażurową oprawę, połączone trójkątnym ażurowym uchwytem,
oprawa stopy na 4 nóżkach, dekorowana medalionami z profilami kobiecymi, których
rozwiane włosy oplatają dzban, oprawa wylewu z reliefowym motywem kwiatowym, dziobek
wyniesiony, korek sercowaty z reliefową dekoracja roślinną;
sygn. na oprawie stopy: Plewkiewicz, Warszawa, 1/0 B.
Warszawa, ok. 1910.
2 700 zł

69. LAMPA CHANUKOWA FRAGET
mosiądz, srebrzenie, wym. 23,5 x 22,5 x 5,5 cm; na wspartej na 4 nóżkach falistej podstawie
pozioma listwa z ośmioma lampkami na oliwę, krawędzie ekranu dekorowane reliefowymi
rocaille`ami, w części środkowej motyw lwów podtrzymujących menorę, zwieńczenie ekranu
w formie korony flankowanej przez dwa pawie, z boku ekranu oprawka na świecę, brak
dzbanuszka na oliwę; sygn.: orzeł dwugłowy, (w owalu) Fraget/N/Plaque, w owalu  2
młoteczki skrzyżowane z cyrklem, wybity numer modelu: 1945.
Warszawa, XIX/XX w.
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4 000 zł

70. TACA FRAGET
miedź srebrzona, drewno z okleiną mahoniową, zielone sukno, wym.: 9 x 78 x 51,5 cm;
prostokątne mahoniowe lustro obwiedzione kołnierzem z reliefowym motywem liści akantu,
dwa uchwyty z plastycznym motywem winorośli, na spodzie zielone sukno;
sygn. (w owalu): Warszawa / Fraget / Plaque, wybity numer 3.
Stan zachowania: dr. pęknięcia forniru.
Warszawa, 1853-1860
3 800 zł

71. SREBRNY POJEMNIK MONTEITH, Londyn 1912
pojemnik do chłodzenia kieliszków; wysoka, profilowana, kolista stopa, półkulisty, gładki
korpus, wydatna falista krawędź z głębokimi wcięciami, obwiedziona profilowaną taśmą, po
bokach korpusu dwie antaby z motywem lwich głów, na korpusie grawerowany motyw ptaka,
pod nim wstęga z napisem Carpe Diem; wym.: 15 x 20 cm, waga 800 g, srebro pr. 0,925,
londyńska cecha z 1912, znak złotnika: G & S Co. Ltd. (Goldsmiths and Silversmiths Co.
Ltd., Londyn), na spodzie stopy wybity napis: Goldsmiths and Silversmiths Company / 112
Regent Street W, oraz wybite numery: 11519 / 5. Stan zachowania: dr. wgniecenie na
powierzchni korpusu.
4 600 zł


