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19 maja 2021 roku w Galerii DESA Biżuteria przy ul. Nowy Świat 48, będzie miała
miejsce kolejna Aukcja Biżuterii & Zegarków. W wiosennym katalogu znalazło się
130 skrupulatnie wyselekcjonowanych wyrobów złotniczych wysokiej klasy, które
mogą stać się idealnym początkiem prywatnej kolekcji, czy niepowtarzalnym
prezentem dla ukochanej osoby. Oferta pełna jest prawdziwie kolekcjonerskich
dzieł jubilerskich i antykwarycznych białych kruków zarówno dla kobiet jak
i mężczyzn. Ceny wywoławcze zaczynają się już od 500 zł. W katalogu znalazło
się wiele wyrobów w stylu biedermeier, secesyjnym, edwardiańskim, czy art
deco. Nie zabraknie biżuterii o proweniencji francuskiej, austriackiej, angielskiej,
włoskiej, czy rosyjskiej. Mamy nadzieję spełnić oczekiwania nawet najbardziej
wymagających miłośników sztuki złotniczej.
Państwa uwadze polecamy szczególnie poz. 10 – kolczyki z niebieską i białą
emalią, stworzone z niesamowitą dbałością o detale w 18 K złocie z precyzyjnym
floralnym zdobieniem, znajdującym się również po wewnętrznej stronie. Pod
numerem 21 znalazł się nietuzinkowy wisiorek „blackamoor” z łańcuszkiem,
więcej o jego historii przeczytacie Państwo pod tą pozycją katalogową, warto
jednak zaznaczyć, że tego rodzaju biżuteria na polskim rynku antykwarycznym
pojawia się niezwykle rzadko i jest poszukiwana przez kolekcjonerów na całym
świecie. Kolejnym flagowym obiektem jest angielska, emaliowana brosza
z początku XX wykonana przez Braci Cole jako honorowe odznaczenie dla
członka zwycięskiej drużyny wioślarskiej z Uniwersytetu Cambridge – o historii
słynnych regat na Tamizie przeczytacie pod pozycją 90.W katalogu znalazło
się wiele ciekawych pozycji, które ucieszą wszystkich entuzjastów fauny, od
owadów, przez ptactwo, aż po zwierzęta myśliwskie. Na temat ich znaczenia
i symboliki umieściliśmy krótki tekst przy pozycji 35. Szczególnie wyjątkowymi
klejnotami na majowej aukcji będą: rosyjskie kolczyki diamentowe o łącznej
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masie ~ 3,00 ct (poz. 107), pochodzący z przełomu XIX/XX wieku naszyjnik
~ 3,60 ct diamentów (poz. 103), czy bransoleta tenisowa (poz. 95) wysadzana
77 sztukami brylantów o masie ~ 3,80 ct. Pod młotek pójdą również cztery
niepowtarzalne pierścionki z dużymi brylantami o masie ~ 2,08 ct z okresu
międzywojennego (poz. 110), ~ 1,27 ct I/VS1 otoczony rubinami w szlifach carre
(poz. 96) oraz dwa wykonane w stylu art déco ~ 1,30 ct (poz. 105) i w formie
markizy z diamentem ~ 1,10 ct (poz. 80). Pojawi się biżuteria z rzadkim motywem
muszli (kolczyki poz. 57), uwielbianym symbolem koniczyny (wisior poz. 43),
w formie serca (poz.1, 8 i 11, 75, 92) oraz kokardek (kolczyki poz. 81). Dla Pań
przygotowaliśmy także szeroką gamę wisiorków, kolczyków, pierścionków,
bransoletek dekorowanych diamentami w połączeniu z szafirami, rubinami
i szmaragdami oraz wiele innych. Pod młotek pójdą również wyjątkowe okazy
broszek w atrakcyjnych cenach, m.in. zdobiona emalią witrażową secesyjna
brosza – poz. 74. Panowie będą mogli wziąć udział w licytacji kieszonkowego
czasomierza z pocz. XX wieku, pionierskiej marki Patek Philippe, który
zachował się w idealnym stanie wraz z etui i certyfikatem . Nie zabraknie
również przepięknych spinek do mankietów i szpilek do krawata. Większość
prezentowanej na aukcji biżuterii to projekty unikatowe, których próżno szukać
we współczesnych salonach jubilerskich. Inspiracją do zdjęć aranżacyjnych
biżuterii stały się szachy - motyw z serialu Gambit Królowej, którego historia
toczy się w latach 50-60. XX wieku. Biżuteria z tego okresu w naszym katalogu
oznaczona została szachową figurą, ułatwiając w ten sposób rozpoznanie jej
w ofercie. Zafascynowani światem szachowych potyczek, życzymy Państwu
samych zwycięskich licytacji na zbliżającej się Aukcji Biżuterii & Zegarków.
Zespół DESA Biżuteria

2021

o1. Wisiorek w formie serca
II poł. XX w.
złoto pr. ~ 0,585, srebro, 2 szt. diamentów ł. ~ 0,10 ct H/Si,
masa: 1,93 g; wym.: 3 x 1,5 cm
cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 3 000 - 4 500 zł
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2021

o2. Kolczyki

Francja, I poł. XIX w.

złoto pr. ~ 0,750, 2 szt. rozety diamentowe, 2 szt. półperły,
masa: 2,10 g; wym.: 1 x 1,5 cm; sygn.: „F.B.”
cena wywoławcza: 1 500 zł
		 estymacja: 2 000 - 3 000 zł

desa biżuteria

2021

o3. Pierścionek
I poł. XX w.
złoto pr. ~ 0,585, 1 szt. diament ~ 0,10 ct J/Si, masa: 2,26 g; rozmiar: 12;
sygn.: „D.K.”, „1930”; stan zachowania: diament uszkodzony
cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 3 000 - 4 500 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o4. Kolczyki z chwostami
Austria, I poł. XIX w., biedermeier
złoto pr. „4” (0,585), metal nieszlachetny, 2 szt. półperły,
turkusy w szlifach kaboszon, masa: 3,81 g; wym.: 4,5 x 1,3 cm
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 - 6 500 zł
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o5. Szpila do krawata
Rosja, I poł. XX w.

złoto pr. „56” (0,585), turkusy, masa: 2,85 g; wym.: 6,5 x 1,3 cm
cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 500 - 2 500 zł
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2021

o6. Kolczyki
II poł. XX w
złoto pr. ~ 0,500, srebro, 2 szt. rozety diamentowe, 2 szt. turkusów
fasetowanych, masa: 5,54 g; wym.: 6,4 x 0,5 cm
cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 - 3 500 zł
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2021

o7. Szpila do krawata w formie motyla
Francja, I poł. XX w.
srebro, metal nieszlachetny, turkusy w szlifie kaboszon, półperły,
3 szt. rubinów, masa: 3,66 g, wym.: 6,5 x 2,3 cm
cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 2000 - 3 500 zł
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2021

o8. Medalion w formie serca
l. 40. – 50. XX w.
srebro pr. ~ 0,800, turkusy w szlifach kaboszon,
pojedynczy sznur turkusów, szkło, masa: 22,72 g;
wym. zawieszki: 5,3 x 3,2 cm; dł.: 43 cm
cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 4 000 - 6 000 zł
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2021

o9. Naszyjnik-dewizka
Rosja, II poł. XIX w.

złoto pr. „56” (0,585), emalia niebieska i czarna,
masa: 15,22 g; dł.: 42 cm; stan zachowania: delikatne
ubytki w emalii
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7000 - 9 000 zł
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o10. Kolczyki
I poł. XIX w., biedermeier
złoto 18 K, emalia niebieska i biała, możliwość demontażu
dolnych elementów, masa: 6,44 g; wym.: 5 x 1,3 cm
cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 - 10 000 zł
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o11. Medalion w formie serca
Austria, I poł. XIX w., biedermeier
złoto pr. „4” (0,585), 1 szt. półrozeta holenderska, wewnątrz miejsce
na fotografię, masa: 5,77 g; wym.: 3 x 2,2 cm; sygn.: „ACZ”
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 - 6 000 zł
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o12. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, platyna, 3 szt. brylantów ł. ~ 0,50 ct H/VS-Si,
masa: 4,12 g; rozmiar: 18
cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 5 500 - 7 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o13. Kolczyki
Francja, XIX/XX w.
złoto dwubarwne pr. 0,750, 2 szt. diamentów ł. ~ 0,58 ct I-J/VS-Si,
2 szt. diamentów ł. ~ 0,12 ct I-J/Si-P, masa: 4,98 g; wym.: 1,2 x 1 cm
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 - 8 000 zł
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2021

o14. Wisiorek z łańcuszkiem
I poł. XIX w., biedermeier
złoto dwubarwne pr. ~ 0,750, metal nieszlachetny, emalia
wielobarwna – przedstawienie aniołków, 15 szt. półpereł,
łańcuszek (wtórny) złoto pr. ~ 0,750, masa: 6,22 g;
wym. wisiorka 4 x 2 cm; dł. łańc.: 45 cm
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 - 6 000 zł

desa biżuteria

2021

o15. Pierścionek
I poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, 1 szt. diament ~ 0,58 ct K/VS, masa: 2,09 g;
rozmiar: 13
cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 500 - 7 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o16. Bransoleta z motywem węża
XIX/XX w.
złoto pr. ~ 0,580, 3 szt. rubinów (?), turkusy,
korale, masa: 60,45 g, dł.: 17,5 cm
cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 11 000 – 13 000 zł

desa biżuteria

2021

o17. Kolczyki
II poł. XIX w.
złoto pr. ~ 0,585, srebro, 2 szt. korali w szlifie kaboszon,
2 szt. półrozety holenderskie, masa: 6,24 g; wym.: 2,2 x 1 cm
cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 5 500 - 13 000 zł

desa biżuteria

2021

o18. Wisiorek w formie jajka z łańcuszkiem
II poł. XX w., w typie Fabergé

srebro pr. 0,925, emalia wielobarwna na giloszu, masa: 5,18 g;
dł.: 45,5 cm; wym. wisiorka: 2 x 1,4 cm
cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 - 2 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o19. Kolczyki

II poł. XX w.

złoto pr. 0,750, srebro, 2 szt. korali w szlifie kaboszon,
2 szt. diamentów ł. ~ 0,30 ct I-J/Si, masa: 9,68 g; wym.: 2,4 x 1,5 cm
cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 7 500 - 9 000 zł
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2021

o20. Pierścionek w formie węża
II poł. XX w., w typie Cartier
złoto pr. ~ 0,750, emalia koralowa, 2 szt. brylantów ł. ~ 0,06 ct H/VS,
masa: 19,05 g; rozmiar: 16,5
cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 12 000 - 15 000 zł

desa biżuteria

2021

o21. Wisiorek „blackamoor” z łańcuszkiem
l. 20. – 30. XX w.
złoto pr. ~ 0,585, metal nieszlachetny,
1 szt. bazalt rzeźbiony w formie kobiecej głowy,
1 szt. szmaragd, 1 szt. szafir, 1 szt. rubin, 1 szt. koral,
13 szt. półpereł, masa: 11,27 g; wym. wisiorka: 2,8 x 1,1 cm;
dł.: 63 cm; stan zachowania: 1 szt. szmaragd
uszkodzony, 1 szt. rubin uszkodzony
cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 5 000 - 7 000 zł

Wisiorek „blackamoor” to wyjątkowo rzadki okaz na polskim, biżuteryjnym rynku
antykwarycznym. Tego rodzaju wyroby jubilerskie częściej spotyka się w kręgu krajów
śródziemnomorskich. Szczególnie popularne były we Włoszech, gdzie określano
je terminem „moretto” i kojarzono są ze słynnym jubilerem Giulio Nardi. Tworzone
przez niego wisiorki, broszki i kolczyki miały kupującym przypominać o miłości do
Wenecji i przynosić szczęście. W Chorwacji, głównie w jej północnych rejonach,
zwłaszcza w Rijece ten rodzaj biżuterii nazywano „morčić”. Miał on chronić od zła,
wzbudzać optymizm i pozytywną energię, a związany był z legendą o zwycięstwie nad
turecką armią. „Blackamoor” poszukiwane są przez kolekcjonerów na całym świecie.
Niepowtarzalne eksponaty osiągają na aukcjach ceny od kilkunastu do kilkudziesięciu
tysięcy dolarów. Najlepiej zachowane egzemplarze w tym stylu pochodzą z czasów
największego zainteresowania biżuterią „blackamoor” przede wszystkim z lat 20.-50.
XX wieku. Do miłośniczek tych nietuzinkowych wyrobów należała Elizabeth Taylor,
szwedzka aktorka Ingrid Bergman, czy Grace Kelly. Historia biżuterii „blackamoor” sięga
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prawdopodobnie już XVI wieku, jest dość zagmatwana i wiąże się wieloma legendami,
anegdotami, ale także i nieporozumieniami. Te ostatnie związane są z niesławną
historią niewolnictwa, którą artyści często obrazowali w swoich dziełach. W biżuterii
„blackamoor” nie mamy jednak do czynienia z przedstawieniem osób o ciemnej
karnacji w sposób negatywny. Zważywszy na technikę wykonania tych jubilerskich
dzieł, dekorowanych kamieniami szlachetnymi i złotem, przedstawiają one raczej
osobę dostojną i majętną, o orientalnym charakterze, który podkreślony jest przez
nietypowe nakrycie głowy przypominające bogato zdobiony turban. Inspiracją dla tych
unikatowych dzieł złotniczych było odwieczne przenikanie się kultur z Europy, Afryki
i Azji. Mogą odwoływać się również do Imperium Osmańskiego i berberyjskich korsarzy,
przed których najazdami biżuteria „blackamoor” miała chronić swoich właścicieli,
niczym talizman. Wykonywano je najczęściej z hebanu, rzeźbionego agatu, czy bazaltu,
kameryzowano perłami, koralami, rubinami, szmaragdami i innymi kamieniami,
zdobiono emalią, były niezwykle dekoracyjne i pełne finezji.

2021

o22. Kolczyki
II poł. XX w
złoto pr. ~ 0,750, 4 szt. brylantów ł. ~ 0,11 ct, 2 szt. onyksów w formie
kropli, masa: 6,86 g; wym.: 6 x 0,5 cm
cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 500 - 5 500 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o23. Krzyżyk

I poł. XIX w., styl georgiański.
złoto pr.~ 0,580, srebro, 6 szt. rozety diamentowe, masa: 1,61 g;
wym.: 2,5 x 1,8 cm
cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 - 3 000 zł

desa biżuteria

2021

o24. Brosza w formie osy
l. 50. – 60. XX w.
złoto pr. ~ 0,750, emalia żółta, czerwona i czarna,
2 szt. brylantów ł. ~ 0,10 ct H/VS, masa: 8,47 g; wym.: 4,5 x 4,5 cm
cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 500 - 7 000 zł

desa biżuteria

2021

o25. Wisiorek
Francja II poł. XX w.
złoto pr. 0,750, grawerowanie, perły hodowane,
1 szt. diament ~ 0,03 ct, onyks w szlifie kaboszon,
masa: 3,42 g; wym.: 3,5 x 2,5 cm
cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 500 - 2 600 zł
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2021

o26. Zawieszka w formie słonia
II poł. XX w.

złoto pr. 0,750, białe złoto, 11 szt. brylantów ł. ~ 0,07 ct H/VS-Si,
emalia zielona, masa: 5,39 g; wym.: 2,2 x 2 cm
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 4 000 - 5 000 zł

desa biżuteria

2021

o27. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, 1 szt. brylant ~ 0,28 ct F/VS2,
masa: 2,36 g; rozmiar: 13,5
cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 500 - 6000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o28. Kolczyki
II poł. XX w.
złoto pr. ~ 0,585, rodowane przy diamentach, 4 szt. brylantów
ł. ~ 0,22 ct H/P, masa: 2,14 g; wym.: 1,3 x 0,6 cm
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 - 5 500 zł
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o29. Zegarek z motywem anioła
Francja (?), ~ 1898 r.,

złoto pr. ~ 0,750, emalia wielobarwna, rozety diamentowe, 1 szt. rubin,
5 szt. szmaragdów, nr koperty: 95981, zegarek mechaniczny, naciąg
manualny, szkło akrylowe, masa: 17,29 g; wym.: 3,5 x 2,5 cm; sygn.: „S.G.”;
stan zachowania: koronka wytarta, emalia delikatnie uszkodzona
brak 1 szt. szmaragd
cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 7 500 - 10 000 zł
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2021

o30. Zegarek naręczny MOVADO

MOVADO, Szwajcaria około 1931-1963 r.
złoto trójbarwne pr. „3”, nr koperty: 0174377 41532,
zegarek mechaniczny, naciąg manualny, szkło akrylowe, masa: 28,51 g;
dł.: 20,5 cm; dołączona roczna gwarancja

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 10 000 - 12 000 zł
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o31. Kolczyki diamentowe
Rosja, II poł. XIX w..
złoto pr. „56” (0,585), srebro, 2 szt. diamentów ł. ~ 1,40 ct J-K/Si2,
2 szt. diamentów ł. ~ 0,14 ct I-J/Si2-P, masa: 2,97 g;
stan zachowania: 1 szt. zapięcie wtórne złoto pr. ~ 0,585
cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 19 000 – 30 000 zł
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o32. Wisior w formie ptaszka
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, 1 szt. rubin ~ 0,04 ct, 9 szt. brylantów ł. ~ 0,55 ct
H-I/VS-Si, masa: 11,16 g £; wym.: 3,5 x 4,5 cm
cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 - 8 000 zł
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2021

o33. Obrączka
II poł. XX w.
złoto pr. ~ 0,585, 10 szt. diamentów ł. ~ 0,80 ct I-J/Si-P,
masa: 3,27 g; rozmiar: 8,5
cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 6 000 - 8 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o34. Wisiorek w formie konika morskiego z łańcuszkiem
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. rubin ~ 0,05 ct, 5 szt. brylantów
ł. ~0,23 ct H/VS, masa: 4,15 g; wym. wisiorka: 3,7 x 1,5 cm;
dł. łańc.: 50 cm
cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 3 500 - 4 500 zł

desa biżuteria

2021

o35. Brosza w formie ważki
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. akwamaryn, masa: 4,71 g; wym.: 3 x 2,8 cm
cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 500 - 5 000 zł

desa biżuteria

2021

Wraz z zafascynowaniem człowieka nad otaczającym go światem,
jubilerzy często wykorzystywali w swych dziełach biżuteryjnych
niewyczerpany temat, którym były odniesienia do zwierząt. Zależnie
od królującego stylu w danych okresach, panowała nie tylko moda na
konkretne techniki jubilerskie, ale również wybrane gatunki zwierząt
potrafiły cieszyć się mniejszą bądź większą popularnością.
W naszym katalogu aukcyjnym znajdą Państwo biżuterię z motywami
zwierząt sięgającą XIX wieku. Wśród niej wielokrotnie pojawi się wąż
(poz. 16, 20, 79), którego przedstawiano między innymi na bransoletach,
których końce często połączone były głową gada pożerającą własny
ogon. Tak powstałe zamknięte koło traktowano jako symbol wieczności.
W epoce wiktoriańskiej i edwardiańskiej tworzono także pierścionki
z pojedynczym gadem lub dwoma głowami węży, które ozdabiano
kamieniami szlachetnymi lub emalią imitującą łuskę.
Secesyjne dzieła jubilerskie z początku XX wieku i te późniejsze nimi
inspirowane, będą niejednokrotnie odnosiły się do owadów takich jak
ważka (poz. 29, 35) – symbol zmienności, energii i tajemniczości; motyl
(poz. 7) – znak osobistej przemiany i odnowy; czy osa (poz.24) – metafora
czujności i niezłomności charakteru. Opalizujące skrzydła i kolorowe
odwłoki pozwalały na fantazyjne przeniesienie owadzich form do
biżuterii stworzonej z malowniczych emalii i kamieni ozdobnych.
Jakość tych wyrobów była niezwykle zróżnicowana. Francuscy
mistrzowie, między innymi René Lalique, tworzyli biżuterię najczęściej
z 18-, rzadziej z 14-karatowego złota, gdzie kunsztownie nakładana
emalia zachwycała precyzyjnością przechodzenia barw. Aby zaspokoić
potrzeby także niższych warstw społecznych, tworzono mniej staranne
kopie w 9-karatowym złocie i wysadzano kamieniami syntetycznymi.
Bogatą symboliką obdarzano także ptaki. Najczęściej, jako istotom
pośredniczącym między niebem i ziemią, przypisywano im związek
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ze sztuką i marzeniami. W niektórych gatunkach dopatrywano się
dodatkowych znaczeń i w ten sposób w biżuterii często można spotkać
pawia (poz.47) – symbol piękna, gracji i dostojeństwa, którego kolorowe
pióra zdobiły secesyjne broszki i wisiorki; żurawie przedstawiane
najczęściej w parze – znak wierności małżeńskiej, łabędzie (poz. 114)
– uosobienie doskonałości i piękna; ptaki drapieżne takie jak orzeł czy
jastrząb (poz. 53) – symbole odwagi, męstwa i królewskiej władzy; czy
nawet pingwina (poz. 87) – oznakę wytrzymałości i kochającej, oddanej
rodziny.
Popularnością cieszyły się także zwierzęta nawiązujące do kultury
polowań. W XIX- i XX-wiecznej Anglii, wykorzystując emalię kładzioną
na metalu lub nakładaną za pomocą wklęsłego intaglio w kryształach
górskich, ukazywano wizerunki zwierząt, na które polowano (lisy,
jelenie, bażanty), a także tych istot, które pomagały w łowach. W ten
sposób na pierścionkach, wisiorach czy spinkach do mankietów
pojawiały się psy myśliwskie takie jak charty, beagle czy wreszcie
pointery (poz. 89) – symbolizujące inteligencję, przywiązanie i wierność.
Po sukcesie tych wyrobów, do jubilerów zaczęły spływać zamówienia
na biżuterię także z najbliższymi pupilami. Powstawało więc sporo
klejnotów ozdobionych wizerunkami kotów lub psów domowych, które
z upodobaniem i sentymentem zakładali ich właściciele.
Współcześnie największe firmy jubilerskie także sięgają po motywy
zwierząt. Nazywana „Panterą” dyrektorka artystyczna Cartier, Jenne
Toussaint, zaprojektowała serię pierścionków, bransoletek i innych
wyrobów ozdobionych kocim symbolem, który stał się ikoną marki.
Bulgari stworzył całą kolekcję Serpenti, która odwołuje się do węża jako
niepowstrzymanej siły, symbolu przemiany i uwodzicielstwa. Podobne
motywy pojawiają się u marek takich jak Van Cleef & Arples, Chopard,
Boucheron, Seamen Schepps, Suzanne Belperron.

2021

o36. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, białe złoto, grawerowanie, 1 szt. opal biały w szlifie
kaboszon, 20 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,18 ct H/VS,
masa: 8,06 g; rozmiar: 8
cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 - 9 500 zł

desa biżuteria

2021

o37. Wisiorek w formie kwiatka
XIX/XX w.
złoto pr. ~ 0,585, 8 szt. opali w szlifach kaboszon,
1 szt. diament ~ 0,15 ct H/VS, masa: 3,56 g; wym.: 4 x 2,7 cm
cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 5 000 - 6 500 zł

desa biżuteria

2021

o38. Bransoleta
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, 27 szt. opali, masa: 11,94 g; dł.: 19,5 cm;
stan zachowania: 2 szt. opali pęknięte,
cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 6 000 - 8 000 zł

desa biżuteria

2021

o39. Naszyjnik
II poł. XX w.
złoto pr. ~ 0,375, 1 szt. diament ~ 0,42 ct I/VS, 1 szt. czarny opal,
masa: 2,20 g; dł.: 42 cm; wym. zawieszki: 1,8 x 1 cm;
stan zachowania: 1 szt. diament uszkodzony
cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 6  000 - 8 000 zł

desa biżuteria

2021

o40. Bransoleta
Francja, Paryż, XIX/XX w.
złoto pr. 0,750, srebro, emalia dwubarwna na giloszu,
elementy grawerowane, 1 szt. morganit jasnoróżowy,
masa: 33,83 g; dł.: 19,5 cm
cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 28 000 - 30 000 zł

desa biżuteria

2021

o41. Medalion
Francja, I poł. XIX w.
złoto pr. 0,750 / wg. świadectwa badania nr 2092/2020/, miniatura
przedstawiająca kobiecą twarz, masa: 10,86 g; wym.: 5 x 2,5 cm
cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 6 000 - 7 500 zł

Termin „miniatura” w języku włoskim określał „mały obraz” w łacinie oznaczał
„pomalowane na czerwono”. Miniatury portretowe były niezwykle popularne
między XVI-XIX wiekiem, zwłaszcza przed wynalezieniem fotografii. Pojawiły
się już w XV wieku w iluminowanych manuskryptach. Dopiero w XVI wieku
zmieniły przeznaczenie i zaczęto używać ich do zdobienia biżuterii. Wraz
z ruchem humanistycznym i potrzebą podróżowania oraz pogłębiania wiedzy,
a także ruchem militarnym, miniatury portretowe darowane ukochanym
pozwalały zachować obraz twarzy wybranka na czas jego nieobecności, były
swoistym symbolem oddania i miłości, a ich niewielkie rozmiary pozwalały
na trzymanie ich zawsze blisko siebie.
W XVIII i XIX stuleciu związane były także z biżuterią sentymentalną
i żałobną. Pierwsze miniatury portretowe powstały na welinie – cieniutkiej,
zagruntowanej, półprzezroczystej skórze cielęcej, w XVII wieku wprowadzono
monochromatyczne portrety tzw. plumbago tworząc miniatury grafitem na
pergaminie lub welinie, a w XVIII zaczęto wykorzystywać kość słoniową. Postać
malowano zwykle akwarelą, gwaszem, później również emalią. Noszono je
w naszyjnikach, broszkach, pierścionkach, zdobiły zegarki, puzderka, a nawet
tabakierki. Małe portrety oprawiano w zdobne ramki, dekorowane motywami
odpowiadającymi epoce. Były odpowiedzią na oczekiwanie i tęsknotę za
ukochaną osobą.

desa biżuteria

2021

o42. Spinki do mankietów w formie podkowy
okres międzywojenny

złoto pr. ~ 0,500, srebro, 2 szt. szmaragdów fasetowanych ł. ~ 1,40 ct,
rozety diamentowe, masa: 6,79 g; wym.: 1,5 x 1,3 cm
cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 3 500 - 6 000 zł

desa biżuteria

2021

o43. Medalion z motywem czterolistnej koniczyny
pocz. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, grawerowanie, emalia zielona na giloszu, wewnątrz miejsce na fotografię,
masa: 4,42 g; wym.: 3 x 2,2 cm; stan zachowania: ubytki w emalii uzupełnione wtórnie
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 000 - 4 500 zł

Typ wisiora nazywanego medalionem wpisuje się w nurt biżuterii sentymentalnej.
Dzieli się ona na dwa typy: miłosną, stanowiącą pamiątkę łączącej parę więzi oraz
na żałobną, wyrażającą smutek po ukochanej osobie. Oba rodzaje charakteryzuje
posługiwanie się znakami i symbolami, które odwołują się do uczuć. Niewątpliwie
najbogatszym źródłem symbolicznych odwołań w biżuterii pamiątkowej były
kwiaty i rośliny. Wśród nich chętnie wykorzystywano niezapominajki oznaczające
„prawdziwą miłość”, bluszcz przywołujący na myśl „wierność i małżeństwo”, bratki
odwołujące się do „myśli”, paproci symbolizujących „fascynację i szczerość”, czy
w końcu czterolistną koniczynę kojarzoną od dawna ze „szczęściem i pomyślnością”.
Symbolika czterolistnej koniczyny wywodzi się z wierzeń celtyckich. Uznawano ją
desa biżuteria

za roślinę magiczną, a nawet świętą i ufano, że może ona ochronić przed złem.
Każdy jej liść odpowiadał innej wartości: nadziei, wierze, miłości i szczęściu,
którymi miała ona obdarzać swego właściciela. Zielona koniczyna swoje odwołania
miała także w religii chrześcijańskiej. Trójlistna utożsamiana była z Trójcą Świętą,
a czterolistną porównywano często do ramion krzyża. Z powodu rzadkiego
występowania odmiany z czterema listkami, takie koniczyny suszono i ukrywano
w medalionach, aby zapewnić sobie szczęście. Jubilerzy również wykorzystywali
ten motyw, tworząc piękne zielone emalie w zdobieniach swych dzieł złotniczych.
Dziś po roślinne symbole sięgają również najbardziej prestiżowe marki takie jak
Buccellati czy Van Cleef & Arples.
2021

o44. Pierścionek
pocz. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, platyna, grawerowanie, 1 szt. turkus w szlifie
kaboszon, 24 szt. rozety diamentowe, masa: 5,30 g; rozmiar: 14
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 500 - 9 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o45. Naszyjnik
I poł. XX w.
dwa sznury pereł hodowanych, zapięcie złoto pr. ~ 0,585,
1 szt. jadeit w szlifie kaboszon, perły hodowane, masa: 57,62 g;
wym. zapięcia: 2,5 x 1,8 cm; dł. 40 cm; sygn.: „V.W.”
cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 5 000 - 7 500 zł

desa biżuteria

2021

o46. Pierścionek
I poł. XX w.

złoto pr. „3”, 1 szt. szmaragd ~ 0,80 ct,
2 szt. diamentów ł. ~ 0,20 ct H/VS,
masa: 3,55 g; rozmiar: 15
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 500 - 8 500 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o47. Broszo-wisior w formie pawia
l. 50. – 60. XX w.

złoto pr. ~ 0,500, 57 szt. szmaragdów ł. ~ 2,00 ct,
masa: 14,86 g; wym.: 3,3 x 3,2 cm
cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 7 000 - 9 000 zł

desa biżuteria

2021

o48. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto 18 K, 1 szt. szmaragd ~ 0,50 ct (kolumbijski?), masa: 3,10 g;
rozmiar: 15; stan zachowania: szmaragd delikatnie wykruszony
cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 4 000 - 6 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o49. Pierścionek
pocz. XX w.

złoto pr. ~ 0,580, złoto pr. ~ 0,750, srebro, 1 szt. szmaragd ~ 1,50 ct,
12 szt. diamentów ł. ~ 0,90 ct I-J/VS-P, masa: 2,81 g; rozmiar: 14,5
cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 15 000 - 18 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o50. Bransoleta
II poł. XX w.

dwubarwne złoto pr. ~ 0,750, 5 szt. szmaragdów ł. ~ 5,00 ct,
12 szt. brylantów ł. ~ 0,48 ct I-J/VS-Si, masa: 20,92 g; dł.: 19,5 cm
cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 18 000 - 22 500 zł

desa biżuteria

o51. Pierścionek
I poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,580, srebro, grawerowanie, 1 szt. szmaragd ~ 1,70 ct,
4 szt. szmaragdów, diamenty w różnych szlifach, masa; 9,42 g;
rozmiar: 16,5
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 500 - 7 000 zł

desa biżuteria

2021

o52. Wisiorek z motywem kratki
pocz. XX w.

złoto pr. ~ 0,580, 4 szt. mołdawity, 4 szt. półperły, masa: 1,24 g;
wym.: 2,5 x 2 cm
cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 500 - 2 500 zł

desa biżuteria

2021

o53. Brosza w formie ptaka
l. 40. – 50. XX w.

srebro werbletowane, metal nieszlachetny, rozety diamentowe,
syntetyczne korundy, masa: 13,10 g; wym.: 5 x 4,5 cm
cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 12 000 - 16 000 zł

desa biżuteria

2021

o54. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. turmalin ~ 2,00 ct,
14 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,28 ct H/VS,
masa: 3,65 g; rozmiar: 21,5;
stan zachowania: turmalin delikatnie wytarty
cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 4 000 - 5 000 zł

desa biżuteria

2021

o55. Bransoleta
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, 19 szt. brylantów ł. ~ 0,30 ct H-I/P1,
19 szt. szmaragdów ~ 5,00 ct , masa: 12,74 g; dł.: 18 cm
cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 11 000 - 13 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o56. Naszyjnik
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,333, srebro, 1 szt. szmaragd w formie kropli ~ 1,30 ct,
1 szt. szmaragd w szlifie szmaragdowym ~ 0,60 ct, 1 szt. diament
w szlifie 16/16 ł. ~ 0,05 ct J/Si, masa: 2,34 g; wym. zawieszki: 2 x 0,8 cm;
dł. 40,5 cm
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 000 - 5 000 zł

desa biżuteria

2021

o57. Kolczyki z motywem muszli
l. 40. – 50. XX w., w typie art déco

platyna, 6 szt. szmaragdów ł. ~ 0,18 ct,
60 szt. brylantów ł. ~ 1,70 ct H/VS-Si,
masa: 6,03 g; wym.: 3 x 2 cm
cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 18 000 - 22 000 zł

desa biżuteria

2021

o58. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto 14 K, 1 szt. szmaragd ~ 0,50 ct, 8 szt. diamentów
ł. ~ 0,40 ct I-K/Si, masa: 3,71 g; rozmiar: 16,5;
stan zachowania: 1 szt. diament uszkodzony
cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 6 000 - 8 000 zł

desa biżuteria

2021

o59. Kolczyki

l. 40. -50. XX w., w typie art déco
platyna, białe złoto pr. ~ 0,585, 2 szt. szmaragdów w formie kropli
ł. ~ 10,00 ct, 44 szt. diamentów w różnych szlifach ł. ~ 1,00 ct H-I/VS-P,
masa: 12,34 g, wym.: 4,5 x 1 cm;
stan zachowania: 2 szt. szmaragdów posiadają naturalne szczeliny

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 2 000 - 28 000 zł

desa biżuteria
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o60. Pierścionek

l. 30. – 40. XX w.
złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. szmaragd ~ 6,50 ct, 24 szt. diamentów
w szlifach 8/8 ł. ~ 0,30 ct H/VS-Si, masa: 6,58 g; rozmiar: 11

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 19 000 - 25 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o61. Obrączka
II poł. XX w.
złoto pr. ~ 0,585, 23 szt. diamentów w szlifach 8/8
i 2 szt. brylantów ł. ~ 0,65 ct H/VS-Si, masa: 2,11 g; rozmiar: 7,5
cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 4 000 - 6 000 zł

desa biżuteria

2021

o62. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. brylant ~ 0,19 ct H/Si1,
masa: 2,10 g; rozmiar: 14
cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 3 000 - 45 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o63. Naszyjnik
II poł. XX w.

złoto pr. 0,750, brylanty ł. ~ 0,83 ct I-J/Si-P,
masa: 8,90 g; wym. zawieszki: 5 x 1 cm; dł.: 40 cm;
stan zachowania: 1 szt. brylant uszkodzony
cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 - 11 000 zł

desa biżuteria
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o64. Pierścionek

Francja, II poł. XX w.
złoto pr. ~ 0,750, platyna, 1 szt. diament ~ 0,51 ct I/Si2,
1 szt. diament ~ 0,50 ct J/Si2, 3 szt. brylantów ł. ~ 0,15 ct H-I/VS-Si,
(diamenty ł. ~ 1,16 ct) masa: 3,77 g; rozmiar: 19

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 - 17 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o65. Zegarek naręczny HAMILTON
USA, poł. XX w.
platyna, iryd, koronka złoto, 55 szt. diamentów w różnych szlifach
ł. ~ 1,20 ct H/VS, szkło, łańcuszek zabezpieczający, masa: 21,90 g,
dł.: 17 cm
cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 - 19 000 zł

desa biżuteria

o66. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,500, rodowane, 5 szt. brylantów ł. ~ 0,90 ct H-I/VS-Si,
masa: 3,47 g; rozmiar: 13
cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 6 000 - 8 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o67. Pierścionek „toi et moi”
Francja, I poł. XX w.

białe złoto pr. 0,750 , 2 szt. diamentów ł. ~ 0,65 ct I-K/Si-P,
masa: 4,15 g; rozmiar: 14
cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 500 - 9 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o68. Bransoleta
poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, rodowane, 7 szt. brylantów
ł. ~ 0,47 ct H-I/VS-Si, masa: 16,10 g; dł.: 18,5 cm
cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 - 11 000 zł

desa biżuteria

2021

o69. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto 14 K, rodowane, 1 szt. brylant ~ 0,50 ct J/Si2,
2 szt. diamentów w szlifach bagiet ł. ~ 0,10 ct H/VS,
masa: 1,99 g; rozmiar: 9
cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 6 000 - 9 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o70. Zegarek naręczny HAMILTON
USA, l. 20.-30. XX w., art déco

złoto 14 K, 72 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,65 ct H-I/VS-Si,
nr koperty 5338730, łańcuszek zabezpieczający, masa: 17,78 g; dł.: 17 cm;
dołączono roczną gwarancję
cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 14 000 - 18 000 zł

desa biżuteria

2021

o71. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto dwubarwne pr. ~ 0,585, 1 szt. brylant ~ 0,18 ct H/Si,
8 szt. brylantów ł. ~ 0,10 ct, masa: 2,90 g; rozmiar: 18
cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 000 - 5 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o72. Broszo-wisior z łańcuszkiem
Francja, II poł. XIX w.

złoto pr. ~ 0,750, platyna, 1 szt. diament ~ 0,10 ct I/Si, 1 szt. rozeta
diamentowa, rauty diamentowe, łańcuszek złoto pr. ~ 0,585, rodowany (wtórny),
masa: 7,89 g; wym. broszo-wisiora: 4,5 x 4 cm; dł. łańc.: 41 cm
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 - 10 000 zł

desa biżuteria

2021

o73. Kolczyki
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, srebro, 2 szt. diamentów ł. ~ 0,06 ct I-J/VS-Si,
2 szt. diamentów ł. ~ 0,60 ct I-J/VS, masa: 2,17 g; wym.: 1,5 x 0,5 cm
cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 - 8 000 zł

desa biżuteria

2021

o74. Brosza z motywem floralnym
Austria, II poł. XIX w., secesja

złoto pr. ~ 0,585, emalia zielona witrażowa, emalia zielono-różowa,
1 szt. diament ~ 0,09 ct H/P, masa: 3,69 g; wym.: 2,5 x 2,3 cm
cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 5 000 - 7 000 zł

desa biżuteria

2021

o75. Wisiorek z łańcuszkiem z motywem serca
XIX/XX w., secesja

złoto 18 K, platyna, 4 szt. pereł słodkowodnych, emalia wielobarwna
na giloszu, rozety diamentowe, łańcuszek złoto pr. 0,585 (wtórny),
masa: 5,92 g; dł.: 55 cm; wym. wisiorka: 3,5 x 2 cm
cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 - 9 000 zł

desa biżuteria

2021

o76. Kolczyki z motywem floralnym
k. XIX w., secesja

złoto pr. ~ 0,585, srebro, 6 szt. diamentów ł. ~ 0,10 ct,
4 szt. kryształów górskich, masa: 3,20 g; wym.: 2,5 x 0,5 cm
cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 500 - 6 000 zł

desa biżuteria

2021

o77. Broszo-wisior z łańcuszkiem z motywem floralnym
pocz. XX w., styl edwardiański

złoto pr. ~ 0,750, platyna, metal nieszlachetny (sztyft w agrafce),
rozety diamentowe, 1 szt. perła barokowa, łańcuszek platyna,
masa: 8,71 g; dł.: 44 cm; wym. wisiorka: 4 x 3,2 cm
cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 7 500 - 10 000 zł

desa biżuteria

o78. Kolczyki
II poł. XX w.

złoto dwubarwne pr.~ 0,750, 10 szt. półrozet holenderskich, 2 szt. pereł
hodowanych w formie kropli, masa: 4,51 g; wym.: 3,5 x 0,7 cm
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 4 000 - 6 000 zł

desa biżuteria

2021

o79. Bransoleta z motywem węży
pocz. XX w., styl edwardiański

złoto pr. 0,585, platyna, 1 szt. perła hodowlana, 2 szt. diamentów ł. ~ 0,10 ct,
rozety diamentowe, 2 szt. szmaragdów, 2 szt. szafirów, masa: 8,19 g, dł.: 18 cm
cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 9 000 - 11 000 zł

Bransoletę z motywem węży cechują typowe dla epoki edwardiańskiej
delikatność, lekkość, precyzja w wykonaniu oraz stosowanie cieńszych niż
kiedykolwiek przedtem opraw z platyny i złota. Wyrób składa się z gładkich,
ruchomych ogniw, a zapięcie jest w nim dyskretnie ukryte, przez co biżuteria
miękko dopasowuje się do przegubu dłoni. W przeciwieństwie do mody
z poprzednich epok, za czasów panowania króla Edwarda VII nie noszono
wielu bransolet na raz, a raczej pozwalano na wydobycie blasku pojedynczego
precjoza. Chętnie sięgano po diamenty i perły – tak, jak widoczne jest to
w elemencie ozdobnym bransolety, gdzie dwa węże wysadzane są rozetami
diamentowymi oraz drobnymi szafirami i szmaragdami w miejscu oczu, a ich
ciała przeplatają się wokół centralnie osadzonej perły.

desa biżuteria

Wąż już od starożytności funkcjonuje w wielu kulturach jako symbol wieczności,
władzy czy odrodzenia i chętnie wykorzystywany był w biżuterii. Swą największą
popularność zdobył w 1839 roku, kiedy królowa Wiktoria zaręczyła się z księciem
Albertem, a znakiem ich miłości miał stać się pierścionek w kształcie węża. Dzięki
historii ich udanego małżeństwa, tego wyjątkowego gada zaczęto uosabiać
z symbolem wiecznej miłości i wierności uczuć dwojga ludzi. Wkrótce biżuterię
z tym nieśmiertelnym motywem wytwarzano masowo, aby sprostać ogromnemu
zainteresowaniu, ale jakość wykonania tych wyrobów była bardzo zróżnicowana.
Z tego powodu warto inwestować w egzemplarze zrobione ze szlachetnych
materiałów i z jak największą precyzją. Motyw węża funkcjonuje także w wyrobach
jubilerskich takich marek jak Bulgari, Boucheron, Fabergé, Cartier czy Chopard.

2021

o80. Pierścionek w formie markizy
l. 20.-30. XX w., art déco

platyna pr. ~ 0,950, 1 szt. diament ~ 1,10 ct I/P1,
10 szt. diamentów w różnych szlifach ł. ~ 0,25 ct I-J/Si,
masa: 3,35 g; rozmiar: 10
cena wywoławcza: 24 000 zł
estymacja: 30 000 - 38 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o81. Kolczyki z motywem kokardy
l. 20.-30. XX w., art déco

platyna pr. ~ 0,950, 2 szt. pereł hodowanych akoya, 4 szt. diamentów w różnych
szlifach ł. ~ 0,28 ct I-J/VS-Si, 62 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,90 ct I-J/VS-Si,
masa: 10,23 g; wym.: 3 x 1,8 cm
cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 11 000 - 14 000 zł

desa biżuteria

2021

o82. Brosza

pocz. XX w.
złoto pr. 0,750, platyna, 1 szt. perła hodowana, 2 szt. diamentów ł. ~ 0,70 ct I-J/VS,
rozety diamentowe, masa: 6,67 g; wym.: 7,5 x 0,7 cm

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 - 8 000 zł

desa biżuteria

2021

o83. Pierścionek

I. 20.-30. XX w., art déco
złoto pr. ~ 0,580, srebro, 1 szt. brylant ~ 0,39 ct
I/P1 (wtórny), 1 szt. diament ~ 0,35 ct I/Si1,
1 szt. diament ~ 0,05 ct J/Si, 16 szt. diamentów
w szlifach 8/8 ł. ~ 0,08 ct (diamenty ł. ~ 0,87 ct),
masa: 2,85 g; rozmiar: 17,5

cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 6 500 - 8 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o84. Bransoleta
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, rodowane, 42 szt. brylantów ł. ~ 1,20 ct I-J/VS-Si,
masa: 19,82 g; dł.: 18,5 cm
cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 14 000 - 16 000 zł

desa biżuteria

2021

o85. Brosza

l. 20.-30. XX w., art déco
złoto pr. ~ 0,750, platyna, 53 szt. diamentów w różnych szlifach
ł. ~ 1,70 ct H/VS-Si ( w tym 1 szt. diament w kolorze koniakowym),
rozety diamentowe, masa: 10,04 g; wym.: 6,5 x 1 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 13 000 - 16 000 zł

desa biżuteria

2021

o86. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, platyna, rozety diamentowe,
masa: 3,49 g; rozmiar: 19,5
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 - 6 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o87. Brosza w formie pingwina
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, skrzydła - złoto rodowane, szpila – białe złoto,
4 szt. brylantów ł. ~ 0,04 ct, masa: 2,45 g; wym.: 2,2 x 1,5 cm
cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 500 - 2 000 zł

desa biżuteria
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o88. Spinki do mankietów
okres międzywojenny

złoto pr. „3”, metal nieszlachetny, 4 szt. diamentów ł. ~ 0,14 ct
H-I/VS-Si, masa perłowa, masa: 8,97 g; wym.: 1,2 x 1,2 cm;
stan zachowania: na jednym z elementów minimalne
wykruszenie masy perłowej
cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 - 6 000 zł

desa biżuteria
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o89. Spinki do mankietów z wizerunkiem Pointerów
l. 50. – 60. XX w.

srebro pr. ~ 0,800, emalia wielobarwna - przedstawienie psów, masa: 8,73 g;
wym.: 2 x 1,5 cm; stan zachowania: delikatnie porysowane
cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 2 000 - 3 000 zł

desa biżuteria
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o90. Brosza „Cambridge Boat Club”

L. & F. Cole, Anglia, Cambridge, pocz. XX w.
złoto 15 K, emalia czerwona na giloszu, emalia komórkowa
biała i niebieska, masa: 4,61 g; wym.: 5 x 1,6 cm;
sygn.: „L.& F. Cole Cambridge”; dołączono oryginalne etui

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 5 000 - 8 000 zł

desa biżuteria

1914, Drużyna wioślarska Cambridge, fot. Christina Broom, źródło: cubc.org.uk

Zakład zegarmistrzowski i jubilerski L. & F. Cole mieścił się niegdyś przy Market Street
5-6 naprzeciwko Kościoła Św. Trójcy w Cambridge. W lokalnej prasie z 1878 roku
reklamował się jako miejsce specjalizujące się między innymi w produkcji zegarków,
wyrobów ze złota i srebra, prezentów ślubnych, lornetek operowych czy oprawek do
okularów. W późniejszych wzmiankach o L. & F. Cole, jak na przykład tej z 1903 roku,
pojawia się także informacja o emaliowanych rękodziełach wręczanych w formie
pamiątek z Cambridge, które tworzył warsztat. Na naszej aukcji dostępna jest brosza
braci Cole, której środek zdobi herb Uniwersytetu w Cambridge, a boki nawiązują
do klubu wioślarskiego, z którego słynie uczelnia. Na herbie widnieją cztery lwy
z uniesioną łapą – reprezentujące królewski patronat nad uczelnią, futro z gronostajów
– symbolizujące dostojeństwo, zamknięta Biblia na tle krzyża – oznaczająca zarówno
wiedzę jak i wiarę chrześcijańską. Wiosła na broszy wykończone są niebieską emalią
o odcieniu używanym przez drużyny z uniwersytetu, dzięki czemu kolor rozsławił się
jako „Cambridge Blue”.
Idea wyścigów wioślarskich między Cambridge a Oxfordem, jednych z najstarszych
zawodów sportowych na świecie, narodziła się najprawdopodobniej podczas rozmowy

desa biżuteria

studentów z dwóch rywalizujących ze sobą uczelni. W 1829 został wysłany przez
Uniwersytet w Cambridge list rzucający wyzwanie klubowi wioślarskiemu z Uniwersytetu
w Oxfordzie. Dwie ośmioosobowe drużyny miały rywalizować na siedmiokilometrowej
trasie Tamizy. Rozgrywki co parę lat powtarzano, aż od 1856 roku (z drobnymi
wyjątkami) zaczęto je organizować co roku. Wykonana przez L. & F. Cole brosza była
najprawdopodobniej honorowym odznaczeniem dla jednego z członków prestiżowego
zespołu wioślarskiego Cambridge.
Brosza „Cambridge Boat Club” została wykonana z największą starannością o każdy detal.
Były przy niej wykorzystane dwa sposoby kładzenia emalii. Pierwsza na giloszowanym
podkładzie (guilloché) polegała na nakładaniu transparentnej emalii na metalową
powierzchnię, uprzednio ozdobioną misternie rytym wzorem, przez co wyrzeźbiony
motyw przeświecał przez emalię. Druga technika emalii komórkowej (cloisonné) polegała
na wypełnianiu emalią „komórek” powstałych na zdobionym przedmiocie za pomocą
przylutowanych cienkich drutów lub blaszek, które po wypaleniu należało wypolerować.
Z uwagi na to, jak delikatna jest ta technika, wartość emaliowanej biżuterii zależy nie
tylko od precyzji wykonania, ale również od tego, czy z biegiem lat emalia nie została
w żaden sposób uszkodzona lub wtórnie uzupełniana. Wyroby takie, jak ta unikatowa
brosza o doskonałym stanie zachowania to prawdziwa rzadkość.

1878 i 1903, Reklamy zakładu L. & F. Cole, źródło: Online Encyclopedia of Silver Marks, Hallmarks & Maker’s Marks
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o91. Pierścionek

Francja, II poł. XX w.
złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. rubin w szlifie owalnym ~ 0,18 ct,
10 szt. rubinów ł. ~ 0,30 ct, 14 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,09 ct,
masa: 3,01 g; rozmiar: 15

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 4 500 - 6 500 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o92. Naszyjnik z motywem serca
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. rubin w formie kropli ~ 0,92 ct,
1 szt. brylant ~ 0,03 ct, 1 szt. topaz w formie serca ~ 4,00 ct,
masa: 3,32 g; dł.: 41,5 cm; wym. zawieszki: 2,4 x 1,2 cm;
stan zachowania: rubin spękany
cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 3 000 - 5 000 zł

desa biżuteria

2021

o93. Pierścionek
II poł. XX w.

białe złoto, żółte złoto 14 K, 1 szt. diament ~ 0,15 ct, 4 szt. diamentów
w szlifach 8/8 ł. ~ 0,10 ct, 2 szt. diamentów ł. ~ 0,10 ct, 7 szt. rubinów
ł. ~ 0,16 ct, masa: 7,75 g; rozmiar: 17,5
cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 - 7 500 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o94. Pierścionek
II poł. XX w.

platyna, 1 szt. diament ~ 1,10 ct K/VS2,
masa: 5,70 g; rozmiar: 18
cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 18 000 - 24 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria
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o95. Bransoleta tzw. tenisówka
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 77 szt. diamentów
w różnych szlifach ł. ~ 3,80 ct H-K/VS-Si,
masa: 6,73 g; dł.: 18 cm
cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 19 000 - 22 000 zł

desa biżuteria

Wydawać by się mogło, że biżuteria i sport, nie mają ze sobą nic wspólnego. Uważa się, że uprawiający sport powinni
wyzbyć się biżuteryjnych ozdób, które mogłyby przeszkadzać, bądź utrudniać wykonywanie swobodnych ruchów.
Zdarzają się jednak przypadki, które ów schemat przełamują, pokazując, że świat sztuki i kultury jest ze sobą powiązany
i wzajemnie na siebie oddziałuje. Znana jest bowiem historia Chris Evert i jej słynnej diamentowej bransoletki, która
rozerwała się podczas meczu na międzynarodowych mistrzostwach tenisa w Stanach Zjednoczonych w 1987 roku.
Gdy tenisistka oddała dynamiczne uderzenie rakietą w stronę przeciwnika, połączone ze sobą szeregowo diamenty
rozsypały się po korcie. Mecz przerwano, aby umożliwić zebranie drogocennych kamieni ich właścicielce. Mimo,
że określenie „bransoleta tenisowa” funkcjonowało już wcześniej, to jednak to wyjątkowe wydarzenie na korcie
tenisowym sprawiło, że „tenisówka” zyskała ogromną popularność.

2021

o96. Pierścionek

l. 20.-30. XX w., art déco
złoto pr. 0,750, platyna, 1 szt. diament ~ 1,27 ct I/VS1, 16 szt. rubinów w szlifach
carré ł. ~ 0,30 ct, 6 szt. diamentów w różnych szlifach ł. ~ 0,09 ct I-J/Si,
masa: 3,17 g; rozmiar: 14

cena wywoławcza: 32 000 zł
estymacja: 40 000 - 50 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o97. Pierścionek

l. 20.-30. XX w., art déco
złoto pr. 0,750, złoto wyższej próby, platyna, 2 szt. diamentów centralnych
ł. ~ 0,20 ct I-J/VS, 36 szt. diamentów w różnych szlifach ł. ~ 0,25 ct,
22 szt. rubinów w różnych szlifach ł. ~ 0,30 ct, masa: 3,18 g, rozmiar: 10,5

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 - 17 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o98. Pierścionek
pocz. XX w.

złoto pr. 0,580, srebro, 5 szt. rubinów ł. ~ 0,50 ct,
10 szt. rozet diamentowych, masa: 3,94 g; rozmiar: 17
cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 5 000 - 7 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

o99. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. diament ~ 0,25 ct H/VS, 6 szt. diamentów
w szlifach carré ł. ~ 0,30 ct H/VS, masa: 2,93 g; rozmiar: 9
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 500 - 9 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

100. Zegarek kieszonkowy PATEK PHILIPPE
Szwajcaria, 1905-1910 r.

złoto pr. 0,750, nr mech. I koperty 130044, masa: 112 g; dołączono: oryginalne:
etui, certyfikat; stan zachowania: zegarek sprawny, stan bardzo dobry, tarcza
bez ubytków i pęknięć, koperta bez wgnieceń
cena wywoławcza: 48 000 zł
estymacja: 60 000 - 70 000 zł

desa biżuteria

Początki tej legendarnej firmy zegarków sięgają 1839 roku, kiedy dwóch emigrantów
z Polski: biorący udział w powstaniu listopadowym Antoni Patek herbu Prawdzic oraz
czeskiego pochodzenia zegarmistrz Franciszek Czapek utworzyli firmę Patek, Czapek
& Cie w Genewie. Ich przedsiębiorstwo zajmowało się głównie wyrobem zegarków
kieszonkowych ze zdobionymi patriotycznie kopertami i o wysokiej precyzji mechanizmie.
O dwóch panach zrobiło się głośno, kiedy w 1841 roku przedstawili światu pierwszy
czasomierz z niezależnym sekundnikiem i, chociaż bardzo owocna była ich współpraca,
ich drogi się rozeszły, gdy Czapek wolał zostać przy bardziej tradycyjnych projektach,
a zafascynowany innowacjami Patek nawiązał nową współpracę z Adrienem Philippe’m
- wynalazcą mechanizmu naciągowego z koronką, umożliwiającego rezygnację
z uciążliwego nakręcania czasomierzy kluczykiem. Gdy ten francuski inżynier został
zatrudniony jako dyrektor techniczny w 1851 roku, nazwę firmy przemianowano na
Patek Philippe & Cie.
Spektakularny sukces przyniósł spółce złoty medal na wystawie światowej w Londynie.
Zegarmistrzowskimi dziełami zachwyciła się wówczas sama królowa Wiktoria, która
zaczęła nosić jeden z wyrobów firmy jako broszkę przy sukni. Wkrótce zamówienia
zaczęły spływać także od księcia Alberta, cara Mikołaja II, królowej duńskiej Luizy i wielu
innych władców. Patek Philippe zyskał renomę marki królów, dochodząc do momentu,

desa biżuteria

2021

w którym firma wręcz nie nadążała z zamówieniami. Na przestrzeni lat marka
rozwijała się, utrzymując jakość na najwyższym poziomie oraz wprowadzając
coraz nowsze rozwiązania konstrukcyjne.
Patek Philippe w 1933 roku stworzył na zamówienie bankiera i miłośnika
zegarków Henry’ego Gravesa czasomierz o największym poziomie komplikacji,
jego wykonanie zajęło firmie aż 8 lat, a mechanizm składał się z 900 części.
Model Supercomplication przysłużył się marce do zdobycia niepodważalnej
reputacji i uznania na całym świecie. Skomplikowane zegarki vintage marki
Patek Philippe szczycą się największą liczbą światowych rekordów sprzedaży
na międzynarodowych aukcjach i wciąż pozostają bezkonkurencyjne.
Na naszej aukcji znajdą Państwo wyjątkowy zegarek wykonany po 1901 r., kiedy
to firma zmieniła swoją nazwę na Manufacture d’Horlogerie Patek Philippe &
Cie, S.A. To prawdziwy biały kruk na polskim rynku antykwarycznym. Czasomierz
jest w idealnym stanie, posiada nie tylko oryginalne etui, ale przede wszystkim
i co jest niezwykle unikatowe, zachował sie oryginalny certyfikat. Podobne
egzemplarze odnaleźć można na archiwalnych aukcjach największych, domów
aukcyjnych na świecie.

desa biżuteria

Fabryka zegarków Philippe & Co, Genewa, fot. Bettmann, źródło: culture.pl

2021

101. Naszyjnik
XIX/XX w.

srebro werbletowane, diamenty w różnych szlifach ł. ~ 1,60 ct H-K/
Si-P, łańcuszek złoto pr. ~ 0,585 (wtórny), masa: 4,21 g;
wym. zawieszki: 5 x 1 cm; dł.: 44 cm
cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 - 9 000 zł

desa biżuteria

2021

102. Kolczyki
XIX/XX w.

srebro, metal nieszlachetny, 4 szt. diamentów ł. ~0,45 ct L-M/P, rozety
diamentowe, zapięcia złoto pr. ~ 0,580, masa: 6,06 g, wym.: 2,5 x 1,5 cm
cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 7 500 - 9 000 zł

desa biżuteria

2021

103. Naszyjnik
XIX/XX w.

srebro werbletowane, 1 szt. diament w szlifie tzw. antyk ~ 0,60 ct J/Si2,
diamenty w różnych szlifach ł. ~ 3,00 ct H-J/VS-Si, diamenty (ł. ~ 3,60 ct)
łańcuszek złoto pr. ~ 0,585 (wtórny), masa: 6,99 g;
wym. zawieszki: 5,5 x 2,3 cm; dł.: 46 cm;
cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 15 000 - 18 000 zł

desa biżuteria

2021

104. Kolczyki w formie kwiatów
Austria, I poł. XX w.,

złoto pr. „4” (0,585), srebro werbletowane, rozety diamentowe,
masa: 3,95 g; wym.: 1,5 x 1,1 cm
cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 - 6 500 zł

desa biżuteria

2021

105. Pierścionek

l. 20.-30. XX w., art déco
platyna, 1 szt. diament ~ 1,30 ct K/VS1, 6 szt. diamentów
w różnych szlifach ł. ~ 0,03 ct, masa: 3,74 g; rozmiar: 14

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 37 000 - 43 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

106. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 3 szt. rozety diamentowe,
2 szt. diamentów ł. ~ 0,24 ct I-J/Si-P, masa: 2,51 g;
rozmiar: 11
cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 4 000 - 6 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

107. Kolczyki

Rosja, II poł. XIX w.
złoto pr. “56” (0,585), srebro, metal nieszlachetny,
2 szt. diamentów centralnych ł. ~ 1,50 ct J-L/P1,
16 szt. diamentów w różnych szlifach ł. ~ 1,50 ct H-J/VS-Si
(diamenty ł. ~ 3,00 ct), masa: 3,76 g; wym.: 1,5 x 1 cm
stan zachowania: jedno zapięcie wtórne złoto pr. 0,585

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 24 000 - 28 000 zł

desa biżuteria

2021

108. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, platyna, 1 szt. diament ~ 0,26 ct I/Si,
rozety diamentowe, masa: 3,23 g; rozmiar: 18;
stan zachowania: diament posiada naturalne wykruszenie
cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 500 - 6 000 zł

desa biżuteria

2021

109. Kolczyki

okres międzywojenny
złoto pr. ~ 0,750, platyna, 2 szt. diamentów ł. ~ 0,80 ct H/VS-Si,
4 szt. diamentów ł. ~ 0,08 ct, 4 szt. rozety diamentowe,
masa: 3,55 g; wym.: 3,8 x 0,7 cm

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 12 000 - 14 000 zł

desa biżuteria

2021

110. Pierścionek

okres międzywojenny
złoto pr. “3” (0,585), srebro, 1 szt. diament ~ 2,08 ct J/P1,
masa: 3,44 g; rozmiar: 10

cena wywoławcza: 32 000 zł
estymacja: 40 000 - 50 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

111. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. diament ~ 0,20 ct I/Si, 56 szt. diamentów
w szlifach 8/8 ł. ~ 0,90 ct H-I/VS-Si, masa: 9,93 g; rozmiar: 14;
cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 12 500 - 15 000 zł

desa biżuteria
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112. Bransoleta
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 4 szt. szafirów ł. ~ 3,50 ct, 7 szt. brylantów
ł. ~ 0,55 ct H/VS-Si, masa: 22,32 g; dł.: 19 cm
cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 14 000 - 17 000 zł

desa biżuteria

2021

113. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. szafir w formie markizy ~ 0,25 ct, 28 szt. szafirów,
12 szt. brylantów ł. ~ 0,08 ct, masa: 3,48 g; rozmiar: 14
cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 - 7 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

114. Brosza w formie pary łabędzi
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 23 szt. brylantów ł. ~ 0,17 ct, 2 szt. rubinów, 1 szt. szafir
w formie kropli ~ 0,25 ct, szafiry w szlifach geometrycznych ł. ~ 0,60 ct,
masa: 8,40 g; wym.: 2,8 x 2 cm
cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 10 000 - 13 000 zł

desa biżuteria

2021

115. Pierścionek
I poł. XX w.
złoto pr. ~ 0,750, platyna, grawerowanie,
5 szt. diamentów ł.~ 0,75 ct H-I/VS-Si, masa: 3,35 g; rozmiar: 14
cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 - 9 000 zł

desa biżuteria

2021

116. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. 0,750, 1 szt. szafir centralny ~ 1,00 ct, 16 szt. szafirów w szlifach
geometrycznych ł. ~ 0,70 ct, 22 szt. brylantów ł. ~ 0,60 ct H-I/VS-Si,
masa: 5,21 g; rozmiar: 12,5
cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 - 10 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

117. Kolczyki

II poł. XX w.
złoto pr. ~ 0,585, zapięcia: złoto pr. ~ 0,750, 4 szt. szafirów
cejlońskich w szlifach kaboszon ł. ~ 7,30 ct, 4 szt. diamentów
ł. ~ 0,32 ct J-K/Si-P, masa: 5,02 g; wym.: 3,5 x 0,7 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 6 000 - 8 000 zł

desa biżuteria

2021

118. Pierścionek
l. 40.-50. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. szafir cejloński ~ 1,00 ct, 38 szt. diamentów
w różnych szlifach ł. ~ 1,00 ct H/VS, masa: 4,96 g; rozmiar: 15
cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 - 10 000 zł

desa biżuteria

2021

119. Naszyjnik
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, srebro, 5 szt. diamentów w różnych szlifach,
1 szt. perła hodowana w kształcie kropli, 1 szt. szafir cejloński
~ 4,00 ct, masa: 3,87 g; dł.: 40 cm; wym. zawieszki: 2,7 x 1 cm;
stan zachowania: szafir delikatnie uszkodzony
cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 7 500 - 10 000 zł

desa biżuteria

2021

120. Bransoleta
pocz. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, metal nieszlachetny,
77 szt. szafirów ł. ~ 7,67 ct,
92 szt. półperły i perły hodowane,
masa: 43,73 g; dł.: 17 cm
cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 11 000 - 14 000 zł

desa biżuteria

121. Pierścionek

I. 20.-30. XX w., art déco
złoto pr. ~ 0,750, złoto pr. ~ 0,585, platyna,
1 szt. szafir w szlifie kaboszon ~ 1,70 ct, 4 szt. szafirów w szlifach bagiet,
rozety diamentowe,masa: 2,97 g; rozmiar: 14,5;
stan zachowania: szafir centralny posiada naturalne szczeliny

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 11 000 - 14 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

122. Bransoleta
II poł. XIX w.

złoto pr. ~ 0,580, metal nieszlachetny, srebro, 1 szt. szafir ~ 23,00 ct,
rozety diamentowe, masa: 31,97 g; dł.: 17 cm
cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 18 000 - 24 000 zł

desa biżuteria

2021

123. Pierścionek

Austria, pocz. XX w.
złoto pr. „4” (0,585), rodowane, 1 szt. szafir w szlifie kaboszon ~ 1,50 ct,
12 szt. diamentów ł. ~ 0,18 ct H-I/VS-P, masa: 2,20 g; rozmiar: 17

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 - 8 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

124. Pierścionek
pocz. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, rodowane, 1 szt. diament ~ 0,85 ct J/P1,
2 szt. półrozety holdenderskie, masa: 2,70 g; rozmiar: 11,5;
stan zachowania: diament uszkodzony
cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 8 000 - 11 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

125. Obrączka
II poł. XX w.

platyna, diamenty w szlifach markizy ł. ~ 3,00 ct H-J/VS-Si,
masa: 4,73 g; rozmiar: 12,5
cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 12 000 - 14 000 zł

desa biżuteria

2021

126. Kolczyki

II poł. XX w.
złoto pr. ~ 0,750, 2 szt. szafirów owalnych ł. ~ 0,85 ct,
brylanty ł. ~ 0,20 ct, masa: 2,10 g, wym.: 0,8 x 0,6 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 500 - 6 500 zł

desa biżuteria

2021

127. Pierścionek

l. 20.-30. XX w., art déco
złoto pr. ~ 0,580, srebro, szafiry w szlifach carré,
rauty diamentowe, masa: 2,89 g; rozmiar: 18;
stan zachowania: 5 szt. szafirów delikatnie uszkodzonych

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 4 000 - 6 000 zł

*istni eje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z n aszymi pracownikami
desa biżuteria

2021

128. Spinki do mankietów
II poł. XX w.

złoto dwubarwne białe i żółte pr. ~ 0,750, emalia kobaltowa
ze złoceniami, 2 szt. białych kamieni, masa: 6,68 g; wym.: 1,4 x 1,4 cm,
stan zachowania: 1 szt. kamień uszkodzony
cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 500 - 3 500 zł

desa biżuteria

2021

129. Wisiorek z motywem liścia
pocz. XX w.

złoto pr. ~ 0,580, srebro, emalia kobaltowa na giloszu,
rozety diamentowe, masa: 4,66 g; wym.: 3,5 x 2,1 cm;
stan zachowania: emalia wtórnie uzupełniana
cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 000 - 6 000 zł

desa biżuteria

2021

Biedermeier jako artystyczna konwencja obowiązywał w sztuce pomiędzy 1815
a 1848 rokiem. Wykształcony w Austrii i Niemczech, szybko rozpowszechniał
się w innych krajach Europy, zdobywając uznanie swoim dobrym stylem, mimo
swej mieszczańskiej genezy. W I połowie XX wieku rozwijająca się urbanizacja
i rodząca się industrializacja sprzyjały powstawaniu nowej miejskiej klasy średniej,
która z jednej strony wciąż była odrobinę zaściankowa, a z drugiej pragnęła iść
z duchem czasu, żądając nowych wrażeń. Sztuka tworzona była przez mieszczan
i dla mieszczan. Koncentrowano się na rzemiośle, które miało być przede wszystkim
funkcjonalne, ale także estetyczne. To samo dotyczyło jubilerstwa.
W związku z tym, że w XIX wieku przedstawicielki mieszczaństwa nie mogły
sobie pozwolić na zakup królewskich klejnotów, idealna stała się lekka biżuteria
wykonana z 14- lub 18-karatowego złota, której nadawano dekoracyjne, najczęściej
florystyczne, kształty i nierzadko inkrustowano kamieniami szlachetnymi. Żółte,
ręcznie repusowane złoto stanowiło największy atut wyrobów w tym nurcie.
Biżuteria była wygodna w noszeniu i funkcjonalna, a jednocześnie niezwykle
ozdobna, co spełniało najważniejsze założenia stylu biedermeier. Czasami wyroby
dekorowano również turkusami, koralami, perłami czy granatami,
a najciekawsze obiekty zdobione były również emalią. Wyjątkowym przykładem
wydaje się być bransoleta z naszej aukcji, prezentująca nie tylko piękną pracę
w złocie z połączeniem szlachetnych technik i materiałów jubilerskich, ale także
stanowiąca prawdziwy unikat dla stylu biedermeier.

desa biżuteria

2021

130. Bransoleta

Austria, I poł. XIX w., biedermeier
złoto pr. ~ 0,750, srebro, metal nieszlachetny, grawerowanie, emalia
kobaltowa na giloszu, emalia czarna, 3 szt. rubinów ł. ~ 1,50 ct, 12 szt. rozety
diamentowe, masa: 22,66 g; dł.: ~ 16 cm; wym. elementu dekoracyjnego:
2,3 x 3,5 cm; stan zachowania: emalia delikatnie uszkodzona

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 - 13 000 zł

desa biżuteria

SZTUKA JEST KOBIETĄ
Malarstwo, rzeźba, fotograf ia
Pierwsza aukcja Flow Art House
12 MAJA 2021, 19.00, WARSZAWA
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