
N O T Y  przedmiotów przeznaczonych do sprzedania  z zasobów magazynowych 

Filharmonii Lubelskiej . 

Ceny plus 23% VAT     

9.FL/ART./0054/11 ; rzeźba „posąg kobiety” – Nimfa”, imitacja marmuru,  koloru białego, niesygnowany, 

wysokość 142 cm,  Europa Zach,2 poł XX w, wyrób przemysłowy.                                                                                

Rzeźba przedstawia młodą ,nagą kobietę utożsamianą w sztuce mitologii  greckiej  z córkami  Zeusa. 

Prezentowana rzeźba  nawiązuje do najbardziej popularnego motywu „ Nimfa wychodząca z kąpieli „ Etienne 

Maurice Falconeta  z 1757 r., którego popularność do dzisiaj  w galanterii rzeźbiarskiej jest ogromna. 

Cena :1400 zł  

 

 

 

 

10.FL/ART./0058/11 ; obrazy, rękodzieło ,”Góral i Góralka” i  „Pierrot z Colombiną” ,przedmioty kultury 

materialnej, wyroby pamiątkarskie, Europa Zach. 2 poł. XX w. 

Cena: 4 x 75 zł=300 zł 

 

 

 



 

30.FL/ART./0076/12; para przystawek do zegara kominkowego, czarny marmur aplikacjami i 

grawerunkiem,wys.23cm,podstawy: 12x9cm,2 szt., Francja ,pocz. XX w. 

Cena : 2 x 100 zł = 200 zł 

 

 
 

 

11.FL/ART./0066/11 ; obraz, ”Henryk Wieniawski –Concerto No 2”,olej/płótno, sygnowany p. d. Peter 

Krupa,wym.70x100 cm, datowany na odwrociu 2011 r. Praca wykonana przez Petera Krupę                         

(1944-2019),słowackiego, wszechstronnego artystę, reprezentanta nurtu abstrakcyjnego w sztuce XX w. 

Malarstwo w jego wykonaniu zawiera symbole, znaki, tajemnice, które wymagają od odbiorcy indywidualnej 

interpretacji wykorzystując przy tym cały arsenał współczesnych środków malarskich. 

Cena: 2500 zł 

 



12.FL/ART./0068/11 ; obraz” Mimoza w japońskim wazonie”, Iwanowski Błażej ( 1889-1966), olej na płótnie, 

ok.1935 r., wym.100x80,5 cm, sygn .l.d. Błazej Iwanowski. Błażej Iwanowski rozpoczął naukę rysunku u 

Feliksa Rolińskiego, W. Dymitrowicza i B. Kowalewskiego w 1906 roku. W latach 1907-1910 naukę 

kontynuował u Jana Kauzika i Mieczysława Kotarbińskiego w Warszawskiej Szkole Rysunkowej. U S. Lentza 

uczył się rysunku w Szkole Sztuk Plastycznych w Warszawie w latach 1910-1912. Był członkiem grup: 

„Zachęta", „Zespół", „Niezależni" oraz Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego. Uprawiał głównie 

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

Sztuk Pięknych. Obraz zakupiony w Domu Aukcyjnym Rempex , oprawiony w dekoracyjną ramę  z tabliczką 

znamionową, koloru złotego , wymaga konserwacji. 

Cena : 3.500 zł 

- 

 

 

14.FL/ART./0072/11 ; obraz, ”kobieta w stroju ludowym”, tańcząca z tamburynem, niesygnowana, 

naśladownictwo malarstwa Zofii Stryjeńskiej, akwarela /papier, Europa Środk. poł. XX w. 

Cena : 125 zł 

 

 



16.FL/ART./0075/12 ; obraz, „Letni pejzaż wiejski ze sztafażem” , olej/płótno, sygnowany nieczytelnie prawy 

róg, szkoła niemiecka, pocz. XX w, oprawiony we współczesną koloru złotego ramę ,wyrób przemysłowy. Stan 

zachowania: konserwowany, gruby werniks.                                                                

Cena : 750 zł 

 

 

17.FL/ART./0077/12 ; obraz „ Żółte chryzantemy”, olej/płótno, sygnowany górny róg : L. Weyło, datowany 

42 r. Malarz nieznany, praca ukazuje typową kompozycję  kwiatów w szklanym wazonie na stoliku z 

drapowaną tkaniną ,Obraz utrzymany w stylu malarstwa międzywojennego. Oprawiony w typową ramę 

krakowską, narożnikową , do konserwacji. 

Cena : 1000 zł 

 

 



 

20.FL/ART./0082/14 ; figura kobiety, „personifikacja zwycięstwa ”metal patynowany na brąz, odlew,  

marmur,wys.58cm,podstawa:10x9cm,Francja XIX/XX w. 

Stojąca figura kobiety w podniesionych dłoniach trzyma wieniec laurowy i gołębia w nawiązaniu do mitologii 

greckiej symbole zwycięstwa i pokoju. Wyrób wytwarzany masowo w warsztatach rzemieślniczych Francji 

,Belgii.   Cena : 225 zł 

 

 
 

21.FL/ART./0083/14  ; figura kobiety, „personifikacja zwycięstwa ”metal patynowany na brąz, odlew,  

marmur,wys.58cm,podstawa:10x9cm,Francja XIX/XX w. 

Stojąca figura kobiety w podniesionych dłoniach trzyma wieniec laurowy i gołębia w nawiązaniu do mitologii 

greckiej symbole zwycięstwa i pokoju. Wyrób wytwarzany masowo w warsztatach rzemieślniczych Francji 

,Belgii. Figury uzupełniały komplety zegarów kominkowych tworząc tzw. garnitury. 

Cena : 225 zł 

 

                                                                             



22.FL/ART./0084/14 ; zegar kominkowy” Ogrodnik z wiśniami”  według Jean –Jacques Roussau , figura metal 

patynowany na brąz, elementy malowane na kolor złoty,wys.62cm, szer.35cm, gł.18cm, Francja XIX/XX w. 

Mechanizm zegara usytułowany w centralnej część marmurowej podstawy wspieranej przez esowato wygięte 

stylizowane nogi. Mechanizm z naciągiem sprężynowym i wychwytem kotwicznym, bijący godziny i 

półgodziny, tarcza porcelanowa malowana girlandą kwietną z  Les Cerises par Roussau. Wyrób wytwarzany 

masowo w warsztatach Francji ,Belgii. Stan zachowania: ubytki, pęknięcia, konserwacja mechanizmu.   

 Cena : 500 zł      

 
 

     25.FL/ART./0087/14 ; obraz ,P. Krupa, ”Ad honorem J. S. Bach”, olej/płótno, sygnowany,  p. d. P. Krupa, 

     wym.70x100 cm,2012, na odwrociu, Praca wykonana przez Petera Krupę ( 1944-2019), słowackiego,   

wszechstronnego artystę, reprezentanta nurtu abstrakcyjnego w sztuce XX w. Malarstwo w jego wykonaniu 

zwiera symbole, znaki, tajemnice, które wymagają od odbiorcy indywidualnej interpretacji wykorzystując przy 

tym cały arsenał współczesnych środków malarskich. Cena : 1500 zł 

 

 



26.FL/ART./0088/14;  figura,  rzeźba  „Baletnica”, brąz patynowany, niesygnowana, odlew ,rzeźba 

pełnoplastyczna, wys.85cm, szer.94cm, Europa Środkowa, Wyrób współczesny. Rzeźba przedstawia tancerkę  

podczas wykonywania figury baletowej z wygiętym korpusem do przodu, głową , rękami oraz nogami do tyłu. 

Usadowiona na krągłej podstawie ukazuje dynamikę tańca uchwyconego w powietrzu. Wyrób o charakterze 

dekoracyjnym. 

Cena : 2500 zł 

 

 

28.FL/ART./0091/16 ; grafika, „koncert na flet”, grafika , oprawiona w passe partout, wym.62x91cm, wymiar 

całkowity: 111x138cm,Niemcy  XIX/XX w. 

Scena koncertu  we wnętrzu pałacowym, zespół muzyków z dyrygentem grającym na flecie oddaje się muzyce 

przy blaskach świec. Dekoracyjna grafika do urzędowych wnętrz drukowana w Berlinie  przez Towarzystwa 

Sztuk Pięknych. 

Wartość szacunkowa: 500zł zł 

 

 

 

 



40.FL/ART./0103/18 ; obraz „Maksymilian Kolbe”, polski franciszkanin, męczennik Kościoła katolickiego; 

olej/płótno,wym.50x35cm, XXI w. praca amatorska. 

Wartość szacunkowa ; 250 zł 

 

 

 

41.FL/ART./0104/18 ; obraz „Emilian Kowcz”, męczennik grekokatolicki, olej/płótno,wym.50x35cm,  

XXI w,  praca amatorska. 

Wartość szacunkowa : 250 zł 

 

 



42.FL/ART./0105/18 ; obraz „ Grzegorz  Peradze”, gruziński duchowny, męczennik prawosławny ; 

olej/płotno,wym.50x35cm,XXIw, praca amatorska. 

Wartość szacunkowa: 250 zł 

 

 
 

 

1.FL/ART./0008/10; toaletka z lustrem, orzech, blat biały marmur, Francja k. XIX w, szer.128cm, gł. 60 cm 

nadstawka z lustrem 89 cm, do konserwacji. Mebel typu umywalnia, na komodzie 4 szufladowej w tym jedna 

dwudzielna, wsparty blat z bokami marmurowymi. Całość zwieńczona owalnym, uchylnym lustrem i 

stylizowanym obramowaniem. Mebel do konserwacji, widoczne pęknięcia na bokach i przetarcia blatu. Jest to 

nieodłączny element typowego wyposażenia sypialni w zamożnych  domach mieszczańskich Francji przełomu 

wieku XIX/XX. Cena: 750 zł 

 

 



 

2.FL/ART./0009/10; Biblioteka 3 drzwiowa, brzoza  lakierowana, wym. szer. 121 x 191cm, ze środkowymi 

przeszklonymi drzwiami, Polska ,okres międzywojenny, do konserwacji. 

Biblioteczka 3 drzwiowa, środkowa część przeszklona fazowaną szybą z półkami na książki. W bocznych 

skrzydłach po cztery półki .Uchwyty stylizowane wtórne. Całość wymaga konserwacji. Mebel nawiązuje do 

wzornictwa lat 30-ych. Cena : 600 zł 

 

 
 

3.FL/ART./0012/10; Witrynka secesyjna, mahoń/mosiądz/macica perłowa/szkło fazowane, w typie mebli 

wiedeńskich, pocz. XX w , wys.171cm, szer.81cm, gł.36cm. 

Mebel dekoracyjny, dolna część 2 drzwiowa z szufladą pod blatem i przeszkloną nadstawką wspartą na dwóch 

kolumnach. Płyciny frontowe zdobi intarsja z macicy perłowej. Stan zachowania: dobry.                            

Mebel historycznie nawiązuje  do „ wertiko ”, stanowiącego  nieodłączny element ozdobny salonów 

mieszczańskich w zaborze Austro-Węgierskim.   Cena :  750 zł 

 

 
 



4.FL/ART./0020/10; Sekretera ,brzoza z 3-ma szufladami na dole i rozbudowaną  środkową częścią, wykonany 

w typie biedermeier, Europa Środkowa, XX w. 

Mebel służący do przechowywania dokumentów i precjozów rodzinnych stanowił wyposażenie domów 

mieszczańskich od poł. XIX w głównie w krajach niemieckojęzycznych. Sposób wykonania i proporcje wskazują 

na warsztat prowincjonalny. Stan zachowania : do konserwacji . Cena : 1000 zł      

 

 

 

5.FL/ART./0027/10; Szafa 2-u drzwiowa, eklektyczna, dębowa, Europa Środkowa, k. XIX/XX w 

szer.154cm,wys.220cm 

Szafa ubraniowa, z pełnymi  płycinami i ozdobnymi kolumnami po bokach .Mebel  wykonany w stylu 

eklektycznym ,bardzo popularnym  w Europie Środkowej od lat 80-ych XIX w.  

Stan zachowania: dobry, wymaga konserwacji zachowawczej. Cena : 1000 zł 

 

 
 



13.FL/ART./0041/10 ;  stół dębowy, masywny, rozkładany,  w stylu eklektycznym, wym.144x128cm, 

wys.74cm, rozkładany, ( bez wkładów),do konserwacji, Francja XIX/XX w.                                                                                                                                              

Mebel użytkowy, masywny, wykonany w stylu eklektycznym. Nogi zakończone kółeczkami. Brak wkładów 

powoduje, że może być użytkowany przez 6 osób. Najczęściej tego typu stoły były przeznaczone od 12-18  

osób. Bogate rzeźbienia  utrzymane w stylistyce neorenesansowej. Blat  zabezpieczony szkłem. 

Stan zachowania: pokryty lakierem , uszkodzenia mechaniczne powierzchni blatu. 

Cena : 1000 zł 

 

 

14.FL/ART./0042/11 ; kanapa 3 osobowa, w stylu eklektycznym o profilowanych elementach szkieletu z 

falistym gładkim oparciem, orzech, wyściełana na oparciu , bokach  i siedzeniu welurem koloru oliwkowego. 

Wsparta na czterech esowatych nogach, Wymiary: szer.192cm, wys.93 cm.  Europa Środkowa, ok.1880-90 r. 

Stan zachowania: do konserwacji i wymiany tapicerki. Kanapa będąca fragmentem zestawu siedzisk o 

typowych cechach stylu popularnego na terenie Europy Środkowej także po okresie panowania Ludwika Filipa, 

Jest to typowy mebel w stylu eklektycznym wykonany rzemieślniczymi metodami. Cena: 750 zł 

 

 
 



15.FL/ART./0044/11 ; pomocnik, toaletka eklektyczna; orzech, z prostokątnym, uchylnym lustrem, ujętym 

tralkami i wspartym na podstawie w formie wysokiego prostokątnego stolika z szufladą. Całość wsparta  na 

toczonym trzonie  rozwidlonym  w esowaty trójnóg. Europa Środkowa k. XIX w, do konserwacji. Mebel 

pomocniczy stosowany być może nie tylko do celów toaletowych lecz również do trefienia włosów czy do 

przechowywania robótek. Cena : 600 zł 

 

 

16.FL/ART./0049/11 ; tremo eklektyczne, drewno malowane na kolor bordowy ze złoceniami, wymiary:  

wys.245cm,szer.95cm,gł.33cm,Francja,k.XIXw. Lustro prostokątne zwieńczone dekoracyjnym  gzymsem, tafla 

odlewana,   w dolnej części mebla sztafaż ujęty w profilowaną dekoracyjną ramę. Francja k. XIX w , do 

konserwacji. Mebel będący na wyposażeniu pałaców lub zamożnych domów mieszczańskich we Francji. Pełnił 

jedynie funkcję ozdobną i sprawiał, że pomieszczenia optycznie wydawały się większe. Cena : 1250 zł          

 



17.FL/ART./0051/11 ; stół w stylu Ludwika Filipa, z blatem zbliżonym do owalu, wsparty na czterech 

kabriolowych nogach, fornirowany orzechem , z przyciętym szkłem zabezpieczającym blat, Polska ? ok.1860-

1880. Mebel wykonany w stylu Ludwika Filipa o bardzo charakterystycznej dlatego okresu formie i dekoracji 

ograniczonej do wzorzystego usłojenia forniru. Cena : 1000 zł   

 

                                                  

18.FL/ART./0056/11 ; szafa dwudrzwiowa z lustrami , w stylu eklektycznym  z  szufladą u dołu i profilowanym 

gzymsem zwieńczonym po bokach sterczynami. Lustra wypełniają całe frontowe płyciny. Europa Środkowa 

XIX/XX w. ,do konserwacji i uzupełnienia ubytków. 

Klasyczny mebel do sypialni z wymienionymi płycinami frontowymi na tafle luster. Okucia stylizowane. 

Cena :  750 zł 

        
  



 19.FL/ART./0064/11 ;   tremo eklektyczne z białym marmurem. Rama i konsola malowane na czarno z 

malowanymi na złoto niewielkimi elementami dekoracyjnymi. Lustro ujęte w stylizowane kolumny z 

architektonicznym gzymsem. Tafla lustra ze szlifowaną fazą ,ubytki w obramowaniu ,wymiary blatu : 98cmx34 

cmx58 cm ,wys.ok.3m .Stan zachowania: do konserwacji. Mebel użytkowy, przeznaczony do dekoracji holu w 

pomieszczeniach pałacowych bądź mieszczańskich Europy Środkowej 2 poł. XIX w. Obiekt  o cechach 

stylistycznych przypominających meble z okresu panowania Napoleona III, kiedy to popularne były 

lakierowane na ciemno i ozdabiane różnymi imitacjami. Stan zachowania: uzupełnienia brakujących profili. 

Cena : 1250 zł  

 

 

22.FL/ART./0074/12 ; para kolumn marmurowych, wys.101 cm , Europa Środkowa XX w , podstawa na planie 

kwadratu z toczonym trzonem rozszerzającym się do góry i zakończonym fragmentem  

kanelowanej kolumny zwieńczonej  profilowaną prostokątną płytą. Całość zdobi ażurowa mosiężna we 

fragmentach aplikacja. Kolumny pełniły funkcje czysto dekoracyjne często umieszczano na nich kwiaty bądź 

rzeźby. Stylistycznie nawiązuje do kolumn neoklasycystycznych jednak jest to kompilacja XX w. 

Cena : 2 szt. za 750 zł = 1500 zł 

 

 



 

23.FL./Art./0089/15 ; biurko w typie Ludwika Filipa  ,wolnostojące, dwustronne, z prostokątnym blatem 

wyściełanym zielonym suknem ,okleina orzech. Po dwóch stronach siedziska po dwie szuflady ze środkową 

pod blatem. Wsparte na czterech kabriolowych nogach,Wys.77cm,szer.124cm,gł.65cm, Polska k. XIX/XX, 

warsztat prowincjonalny, do konserwacji 

Cena : 600 zł 

 

 

 

     2.FL/ART./0001/10 ; figurka „dama z lirą”/dział porcelana2.FL/ART/0001/10;  Figurka – „ Dama z lirą” 

     porcelana, biała z niebieskimi elementami, niesygnowana, z  2 poł. XX w, Europa Środkowa,wys.20 cm,  

     wyrób przemysłowy o charakterze pamiątkarskim.  

     Figurka  ukazuje stojącą  damę w kapeluszu grającą na harfie i stylistycznie  nawiązuje do modnych  

     tematów wyrobów miśnieńskich w XVIII w.    Cena : 30 zł 

 

 
 



5.FL/ART./0005/10 ;  Figurka-„Młodzieniec z mandoliną”, porcelana  biała z niebieskimi 

elementami,niesygnowana,2 poł. XX w, Europa Środkowa,wys.20cm, wyrób przemysłowy o charakterze 

pamiątkarskim.  Figurka ukazuje  stojącego młodzieńca w kapeluszu z instrumentem w lewej ręce , stylistycznie 

nawiązuje do modnych tematów wyrobów miśnieńskich w XVIII w. Często były to kompozycje, które łączono w 

pary lub większe zespoły tematyczne.  Cena : 30 zł 

 
 

 

3.FL/ART./0003/10 ; szafka ,sepet , drewno pokryte czarną laką, dekoracje technikami intarsjowanymi. 

Wymiary: wys.124, szer.62cm, gł.39cm,  Chiny poł. XX w, do konserwacji. 

Sepet- skrzynka z drzwiami, wzbogacona  dużą ilością szuflad i schowków, wywodzący się z tradycji 

wschodniej. Mebel w formie prostopadłościennej skrzynki, na podstawie z czterema wygiętymi nóżkami,  

z przeznaczeniem na ważne dokumenty bądź precjoza. Fronton dwudrzwiowy zamykany dekoracyjnym 

okuciem. Frontowe lica dekorowane  pięcioma postaciami kobiet z instrumentami muzycznymi na tle pejzażu 

z pagodą. Boczne ściany zdobione malaturą  z motywami kwitnącego  drzewa z ptakami . 

Cena : 1000 zł 

 



 

 

 

 

     

     

 

 6.FL/ART./0007/10 ; Figurka  „Grupa figuralna „ koncert”, porcelana, niesygnowana, Niemcy 2 poł. XX w, 

     Wys.18 cm. 

     Figurka ukazuje scenę dworskiego muzykowania. Dama w sukni ozdobnej z imitacją koronki gra na  

     klawesynie zaś obok mężczyzna w stroju dworskim gra na flecie. Całość dopełnia piesek u stóp grającego.  

     kompozycja nawiązuje do popularnych motywów dworskiego muzykowania tak licznie  wytwarzanych  w  

     manufakturach drezdeńskich. Wyrób z gatunku galanterii dekoracyjnej.   Cena  : 400 zł 

 

 
 

 

 

 



10.FL/ART./0016/10 ; lustro w ramie drewnianej, wiszące, prostokątne, z dekorem  na froncie, 

      Polska, warsztat prowincjonalny, XX w. Cena : 300 zł 

 

 

    

     12.FL/ART./0021/10 ; Niciak, stolik do robótek, w stylu eklektycznym, fornirowany  

orzechem,wym.72cmx59x44cm, Polska, XIX/XX w. 

Mebel z prostokątnym blatem z szufladką w szerokim oskrzynieniu , wsparty na dwóch tralkowych podporach, 

zakończonych dwójnogami i spiętych tralkową łączyną. 

Stolik o prostej formie nawiązuje do wzorów wcześniejszych z wykorzystaniem typowych elementów 

neostylowych XIX w. Cena : 300 zł 

 

 



 

14.FL/ART/0024/10 ; Lampa elektryczna stojąca, trzon toczony  mosiężny z elementami drewnianymi 

zakończony trójnogiem; zwieńczona stożkowatym abażurem. Europa Zachodnia 2 poł .XX w. 

Cena : 125 zł 

 

 
 

15.FL/ART./0040/10 ; Figurka – „Tancerka tańcząca kankana””, porcelana, sygnowana znakiem  na  

     zielono, nieznanej manufaktury, z  2 poł. XX w, wys.28cm, 

     Figurka ukazuje tancerkę w czerwonym gorsecie i falbaniastej sukni  podczas wykonywania francuskiego  

     tańca „kankana „ na owalnej białej podstawie. Wyrób  z gatunku galanterii dekoracyjnej. Cena : 350 zł  

 

 
 

 



16.FL/ART./0043/11 ; Krzesła ,dębowe 6 szt. , w stylu eklektycznym, tapicerowane wtórnie;  toczone 

elementy szkieletu, przednie nogi  i łączyna. Zaplecek w górnej części tapicerowany w dolnej ażurowy 

toczonymi tralkami. Siedzenie trapezoidalne, jednoskrzyniowe w   całości tapicerowane. 

Wymiary: wys.96cm, siedzisko: 41x40cm, 6 szt. Polska XIX/XX w. Do konserwacji, wymiany tapicerki. 

Cena : 6 a 150 zł = 450 zł 

 
 

 

17.FL/ART./0045/11 ; Lustro mahoniowe , o falistych i profilowanych elementach szkieletu z ozdobnym 

stylizowanym  trzonem tralkowym i dekorem w  zwieńczeniu, mahoń. Tafla lustra szkło fazowane, wtórne, XX 

w . Cena : 175 zł 

 

 
 



18.FL/ART./0046/11 ;  Lustro  eklektyczne, stojące, rama prostokątna ,architektoniczna w formie ścianki 

zwieńczonej daszkiem, okleinowane mahoniem. Powyżej tafli lustra XX w z fazą , wtórna mosiężna aplika z 

kwadrygą.Wym.95x46cm,Europa Środkowa, pocz. XX w. 

Cena : 375 zł 

 

 
20.FL/ART./0048/11 ; Obraz ludowy, „scena tańca ludowego na tle pejzażu z chałupą ”, niesygnowany, 

malarstwo amatorskie, XX w. 

Cena :  50 zł 

 

 
 



 

21.FL/ART./0050/11 ; Świecznik mosiężny, ślady srebrzenia,3 świecowy, na okrągłej podstawie , wyrób 

przemysłowy  w typie art.`deco, Europa Środkowa, poł. XX w . 

Cena  : 75 zł 

 

 
 

 

 

 

22.FL/ART./0052/11 ; Fotel obrotowy, eklektyczny, dębowy, w typie karła neorenesansowego. Oparcie i 

siedzenie wyściełane skórą. Bogata  ornamentyka snycerska: liście akantu, kanele, ornament cekinowy, 

sterczyny. Wymiary: wys.96cm, szer.55 cm. Niemcy, XIX/XX w ; do gruntownej  konserwacji. 

Cena : 400 zł 

 

 
 



 

 

23.FL/ART./0053/11 ; półka do fortepianu, orzech ,wicie roślinne stylizowane, wysokiej jakości  snycerka, 

dł.134 cm, Europa Środkowa XIX/XX w.  Cena : 200 zł       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     24.FL/ART./0055/11/ ;  Figurka- „Kobieta w tańcu orientalnym”, porcelana, sygnowana znakiem  

     i napisem  Germany koloru   zielonego i wyciskiem formy, Niemcy 2 poł. XX w ,wys.21 cm.  

     Figurka ukazuje skąpo odzianą  tancerkę w zwiewnych szatach koloru różowego podczas tańca   

     orientalnego z rękami uniesionymi do góry. Wyrób z gatunku galanterii dekoracyjnej. Cena: 200 zł      

                                                        

 

 

 

 

 

 



26.FL/ART./0059/11 ; stolik owalny, niski, w typie neobaroku, blat wtórny marmurowy pęknięty, malowany 

na złoto. Wymiary : wys.62,5cm,dł.90cm,szer.60cm. Europa Środkowa, k. XIX w .  

Do konserwacji, pęknięcia blatu i drewna. Imitacje barokowych mebli w późnym wydaniu prowincjonalnych 

warsztatów. Cena  : 450 zł 

 

 
 

27.FL/ART./0061/11 ; misa mosiężna, pękata  z okrągłą wytłaczaną stylizowaną dekoracją roślinną  na tacy. 

Całość  zwieńczona przykrywą  z otworami , zakończona spłaszczoną   kulą. Usadowiona przy pomocy 

stylizowanego trójnogu. Wyrób rzemiosła wschodniego, w technice wytłaczanej, toczonej i sztancowej. 

Stylistycznie nawiązuje do naczyń neobarokowych ,widoczne otwory  w górnej części mogą sugerować ,że 

przedmiot mógł być  przeznaczony na wonności tzw. potpourri ; wysokość 70 cm, średnica tacy : 71cm,Daleki 

Wschód ? k. XIX/XX w. Stan zachowania: do konserwacji, wzmocnienie konstrukcji. 

Cena : 300 zł 

 

 



 

31.FL/ART./0078/12 ; Lustro- rama drewniana, orzech. Wykonana  w stylu  neorenesansowym , głęboko 

rozbudowana, z taflą współczesnego lustra. Bardzo bogata snycerka, w zwieńczeniu pełnoplastyczna 

dekoracja figuralna. Europa Zachodnia ,poł. XIX w. Bardzo dobry warsztat snycerski. 

Cena : 1000 zł 

 
 

4.FL/ART./0067/11 ; kredens- witryna , 3 skrzydłowy, dwuczęściowy, masywny; profilowany elementami 

architektonicznymi. Przeszklony szkłem fazowanym w górnej części zaś dolna skrzynia zabudowana 

markującymi  otwory  okienne listwami;  drewno okleinowane orzechem, w typie mebla neorenesansowego, 

wymiary: wys.191cm,okucia stylizowane, Europa Środkowa pocz. XX w. 

Mebel neostylowy powstał na fali powrotów do wzorów epok historycznych  XIX/XX w. Wykorzystując typowe 

dla tego okresu formy i dekoracje. Meble te wykonywano w sposób seryjny, dbając jednakże o szczegóły i 

jakość.  Cena :  1500 zł 

 

 



 

27.FL/ART./0060/11 ; stolik okrągły, orzech , niski, osadzony na jednej masywnej nodze z czterema 

wspornikami ,blatem  marmurowym zielonego koloru .Europa Środkowa, poł. XX w,  do konserwacji, 

przetarcia. 

Cena : 400 zł 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.FL/ART./0057/11 ; zwieńczenie  meblarskie, orzech, dekoracyjny gzyms zwieńczony stylizowanym 

elementem palmety  z wypukłym guzem, wyrób snycerski ,fragment wykończenia np. lustra, XX w. 

Cena :  125 zł 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.FL/ART./0047/11 ; stojaki do choinki  ,w kształcie dekoracyjnego trójnogu ,mosiądz, Polska, poł. XX w. 

wyrób rzemieślniczy,  szt.2 

Cena : 2 x 50 zł =100 zł 

 

      9.FL/ART./0015/10 ; Figurka – „Tancerka w stroju egipskim ”, art.`deco, porcelana, złocenia,  

      niesygnowana, Niemcy, lata 30-40-e XX w, wys.27 cm, 

      Figurka ukazuje tancerkę w egipskim stroju, z rozłożonymi ramionami, klęczącą na drewnianym czarnym  

      postumencie. Stylistyką nawiązuje do modnych tematów lat 30-ych XX w, sposób wykonania kwalifikuje  

      przedmiot do luksusowych wyrobów dekoracyjnych. Cena : 350 zł 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.FL/ART./0014/10 ; Lustro prostokątne, ścienne w drewnianej ramie z okleiną mahoniową, z aplikacją  w 

gzymsie ,tafla lustra z fazą ,współczesna, wym.52x80 cm, Europa Środkowa, XX ,w. Cena : 200 zł 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.FL/ART./0092/16 ; obraz  „Muzyka baroku „ Lech Ledecki. , olej/płótno, sygn. p. d. , wym.70x60cm,  

Obraz współczesny, tematycznie nawiązujący do  impresji  muzyki  baroku w ujęciu abstrakcyjnym 

namalowany przez profesjonalnego malarza Lecha Ledeckiego. Na rewersie nalepka znamionowa. 

Wartość szacunkowa ; 750 zł 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Anną Paschke, biegłą z zakresu historii sztuki, powołaną z 

ramienia Filharmonii do rozmów z Państwem (tel: 605 242 605). 

                                                                       

 

 

 


