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PP LL AA CC óó WW KK II   DD EE SS yy ::

Prezes - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91
Rzeczoznawcy - ul. Floriańska 13, tel. 12 429-12- 51

Dom Aukcyjny - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14
e-mail: aukcje@desa.art.pl

Antykwariaty w innych miastach

42-200 Częstochowa, Al. N.M.P. 40/42, tel. 34 324-37-26 e-mail: kontakt@desaczestochowa.com
81-395 Gdynia, ul. Abrahama 54, tel. 58 620-36-63 e-mail: salon19@desa.art.pl
40-014 Katowice, ul. Mariacka 5, tel. 32 253-99-22 e-mail: kontakt@desakatowice.com
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. 32 253-94-70 e-mail: salon12@desa.art.pl
24-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 28, tel. 41 344-33-51 e-mail: salon21@desa.art.pl
35-060 Rzeszów, Rynek 4, tel. 17  862-47-82 e-mail: desarzeszow@neostrada.pl

WSzyStkiE SAlony przyjmują DziEłA Sztuki nA kolEjnE AukcjE

DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest najstarszą firmą w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

Prowadzi działalność handlową i kulturotwórczą, zabezpiecza cenne dzieła sztuki dla zbiorów muzealnych, prowadzi promocję
dzieł sztuki współczesnej i jej twórców poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granicą. Posiada doświadczonych i wykwali-
fikowanych rzeczoznawców, również biegłych sądowych wykonujących ekspertyzy, oceny i wyceny dzieł sztuki. 

DESA posiada salony antykwaryczne na terenie całego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie. 
Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące poloników
m.in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeami
krajowymi i zagranicznymi. 

Firma DESA uczestniczy w programie „Leonardo da Vinci“, utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą środowiska
akademickie, przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej Europy.  
DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania.

Siedziba Desy mieści się w Pałacu Kmitów. Budynek wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w pierwszej poł. XVI wieku na
okazałą rezydencję dla możnowładczej rodziny Kmitów. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementów wczesnorenesan-
sowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego piętra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejna
przebudowa miała miejsce w drugiej połowie XVIII wieku, stąd pochodzą polichromie wnętrz pierwszego piętra., stropy belkowe
i kominki na II piętrze, a także neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema płaskorzeźbami przedstawiającymi scenę ko-
ronacji Najświętszej Marii Panny i orły pokonujące węże. Obiekt jest siedzibą firmy od 1988 roku.

Antykwariaty w Krakowie

Salon, ul. Floriańska 13, tel. 12 421-89-87 e-mail: salon2@desa.art.pl
Salon, ul. Floriańska 13, tel. 12 422-62-57 e-mail: salon4@desa.art.pl

1. Udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu i wpłaceniu wadium
NNuummeerr  kkoonnttaa:: Bank Pekao S.A. 6699  11224400  44553333  11111111  00000000  55442277  33889944
2. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi
3. Gwiazdka (*) obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie może
zostać sprzedany
4. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu
5. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w Domu Aukcyjnym 
tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy
6. Prenumerata katalogów aukcyjnych (4 egz.) w 2017 r. – 60 zł

WWyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd  2200  ddoo  2244  mmaarrccaa w godz. 11.00 – 19.00, w Krakowie,
w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 10.00 – 14.00

Zdjęcia i skład: Piotr Nosek
Druk: Drukarnia Skleniarz

ISSN 1429-6098

DESA Dzieła Sztuki i Antyki sp. z o.o.

Prezes zarządu: MMaałłggoorrzzaattaa  LLaalloowwiicczz
tel. 12 422-27-06     lalowicz@desa.art.pl

V-ce Prezes, Dyrektor Domu Aukcyjnego: JJeerrzzyy  MMaajjeewwsskkii
tel. 12 422-19-66     majewski@desa.art.pl 

Rzeczoznawcy: AAllddoonnaa  SSoołłttyyss,,  JJaaddwwiiggaa  OOcczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa

Opracowanie katalogu: KKrrzzyysszzttooff  KKoonniieecczznnyy,,  AAllddoonnaa  SSoołłttyyss,,  JJaaddwwiiggaa  OOcczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa,,  
KKaattaarrzzyynnaa  KKwwaattrroo--WWooźźnniiaakk,,  PPaattrryyccjjaa  GGaabbrryyśś--DDuuddzziiaakk,, KKaarroolliinnaa  PPłłuużżeekk,,  GGrraażżyynnaa  MMrróózz,,  
AAnnnnaa  KKoozzaakkiieewwiicczz
tel. 12 422-19-66     konieczny@desa.art.pl

Na okładce: MN (1 ćw. XVII w.), Ukrzyżowanie, poz. 34 (fragment).

ul. Floriańska 13
31-019 Kraków
Tel. 12 422-31-14
Fax. 12 422-98-91

biuro@desa.art.pl
www.desa.art.pl 

Patronat medialny
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2255  mmaarrccaa  22001177  rr..,,  oo  ggooddzz..  11660000

w Krakowie, Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13, I p.

malarstwo, rysunek, grafika
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OOggóóllnnee  wwaarruunnkkii  aauukkccjjii..

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Auk-
cyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących - zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego -
wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 
3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnicę handlową.
4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie potwierdzone jest przez ekspertów DESY względnie przez za-
proszonych konsultantów. 
5. DDoo  wwyylliiccyyttoowwaanneejj  cceennyy  ddoolliicczzaannaa  jjeesstt  ooppłłaattaa  oorrggaanniizzaaccyyjjnnaa  ww  wwyyssookkoośśccii  1155  %%..  
OOppłłaattaa  1155%%  oobboowwiiąązzuujjee  rróówwnniieeżż  ww  sspprrzzeeddaażżyy  ppooaauukkccyyjjnneejj..  

II
1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną „Akcjonerem“, która działa
w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o. 
2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji, czyli podwyższenie stawki. 
3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektów bez podawania przyczyn.
4. nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
5. Zakończenie licytacji danego obiektunastępuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem
umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

IIII
1. DDoo  uuddzziiaałłuu  ww  lliiccyyttaaccjjii  uuppoowwaażżnniioonnee  ssąą  oossoobbyy,,  kkttóórree  wwppłłaacciiłłyy  wwaaddiiuumm  ww  wwyyssookkoośśccii  770000  zzłł  
ii  oottrrzzyymmaałłyy  ttaabblliicczzkkęę  zzggłłoosszzeenniioowwąą..
2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze zobowiązań w stosunku
do DESY lub z innych istotnych przyczyn.
3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium: 
– pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość
oferowanej ceny jest informacją poufną), 
– telefonicznego udziału w licytacji.

IIIIII
1. nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt. W przypadku
przekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzyć składowe.
2. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. na wyraźne życzenie Klienta możemy
pomóc w kontakcie z firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki.
3. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20 % wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w
terminie 14 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. na poczet
zadatku zalicza się wadium, stanowiące wówczas zadatek lub jego część.
4. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
5. nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. niezależnie nabywca zobowiązany jest do
pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.
6. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiający odbiór osobisty. na wyraźne życzenie klienta pakowanie
do wysyłki i wysyłka za dodatkową odpłatnością.

IIVV
1. Dom Aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności
pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej
kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
3. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji
obiektu.
4. WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  nnoowweelliizzaaccjjąą  uussttaawwyy  zz  ddnniiaa  1188  mmaarrccaa  22001100  rr..  oo  oocchhrroonniiee  zzaabbyyttkkóóww  ii  ooppiieeccee  nnaadd  zzaabbyyttkkaammii  zzeezzwwoolleenniiaa  nnaa  wwyywwóózz  wwyymmaaggaajjąą
ttyyllkkoo  ttee  oobbiieekkttyy,,  kkttóórree  pprrzzeekkrroocczzyyłłyy  pprrooggii  wwiieekkoowwoo--kkwwoottoowwee  ddllaa  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  kkaatteeggoorriiii  zzaabbyyttkkóóww,,  ookkrreeśślloonnee  ww  aarrtt..  5511  wwyyżżeejj
wwyymmiieenniioonneejj  uussttaawwyy..
5. PPrrzzyyppoommiinnaammyy  rróówwnniieeżż,,  żżee  zzggooddnniiee  zz  oobboowwiiąązzuujjąąccyymmii  pprrzzeeppiissaammii,,  DDoomm  AAuukkccyyjjnnyy  jjeesstt  zzoobboowwiiąązzaannyy  ddoo  zzbbiieerraanniiaa  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh
kklliieennttóóww  ddookkoonnuujjąąccyycchh  ttrraannssaakkccjjii  ww  kkwwoocciiee  ppoowwyyżżeejj  1155000000  EEuuRR..

REgulAmIn AuKcjI
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Pejzaż zimowy
olej, tektura, 24 x 34 cm, sygn. p.d.: m. Stańko.
44..000000,,--
malarz, pejzażysta tatrzański. ok. 1930 osiadł w zakopanem, gdzie m.in. współpracował z januszem Kotarbińskim przy po-
lichromii w zakopiańskim kościele para\alnym. 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. Często-
chowy. Krótko pracował w Strzelcach opolskich w tamtejszym wydziale Kultury. Po wojnie związany ze śląskim środowi-
skiem artystycznym, pozostaje w kontakcie z zakopanem, gdzie mieszkał i pracował. Najchętniej podejmował tematykę
pejzażową, malował martwe natury i akty, posługując się technika olejną, rzadziej akwarelą.

1. michał SSttAAńńKKOO (1901-1969)

Pejzaż zimowy
olej, tektura, 24 x 34 cm, sygn. p.d.: m. Stańko.
33..220000,,--

2. michał SSttAAńńKKOO (1901-1969)
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Pejzaż zimowy
olej, tektura, 24 x 34 cm, sygn. p.d.: m. Stańko.
33..220000,,--

3. michał SSttAAńńKKOO (1901-1969)

maRtwa NatuY z Różami
olej, tektura, 48,5 x 68 cm, sygn. l.d.: a.Karpiński.
2255..000000,,--

Studia w latach 1891-1899 w krakowskiej SSP u F. Cynka, i. jabłońskiego, w. Łuszczkiewicza i L. wyczółkowskiego
oraz azbego w monachium (1903 r.). w latach 1904-1907 kontynuował naukę w aSP w wiedniu u K. Pochwal-
skiego , w Paryżu w academie willi (1908-1912) oraz w 1922r. w academie Collarossi. Członek krakowskiego to-
warzystwa artystów Polskich "Sztuka" i warszawskiego towarzystwa zachęty Sztuk Pięknych. Popularność zdobył
dzięki przedstawieniom martwych natur i portretów kobiet. Był członkiem m.in. tPSP w Krakowie, wiedeńskiej "Se-
cesji". w latach 1918-1927 został wiceprezesem tPSP w Krakowie. Głównym tematem jego prac były portrety, sceny
rodzajowe, widoki miejskie głównie monachium i Paryża oraz martwa natura z motywem kwiatowym.

4. Alfons NNRRPPIIńńSSKKII (1875-1961) 
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Pejzaż
olej, tektura, 50 x 61,5 cm, sygn. l.d.: St. Paciorek Brzesko 1949.
55..550000,,--

malarz, scenograf. w latach 1908-1915 studiował w aSP w Krakowie u j. malczewskiego, j. mehoffera, S. Dębic-
kiego i K. Laszczki, a w latach 1918-1919 u t. axentowicza. Przed ii wojną światową pracował w teatrze Bagatela
w Krakowie jako dyrektor . wystawiał m.in. w tPSP w Krakowie, we Lwowie oraz w Łodzi, Poznaniu. tematem jego
prac były pejzaże, widoki architektoniczne Krakowa, sceny rodzajowe. Stosował technikę olejną. jego obrazy można
oglądać m.in. w muzeum Narodowym i muzeum Historycznym w Krakowie oraz w zbiorach prywatnych. 

6. Stanisław PPAAccIIOORREEKK (1889-1952)

maRtwa NatuY z jaBŁZmi
olej, tektura, 28 x 34 cm, sygn. l.d.: Giżbert.
33..220000,,--

Studia artystyczne w Krakowie na Kursach dla Kobiet im. a. Baranieckiego. Pogłębione w latach 1895-1900 w
Paryżu w académie Colarossi, między innymi u e. j. Pruneta. jednocześnie uczęszczała na wykłady z historii
sztuki w Sorbonie. Debiutowała w 1901 roku w towarzystwie Przyjaciół sztuk Pięknych w Krakowie obrazem
pt. „Smutek”. w roku 1914 przeniosła się do Lwowa, gdzie wystawiała na licznych ekspozycjach. malowała
przede wszystkim pejzaże i kwiaty, utrzymane w konwencji impresjonistycznej, oraz symboliczno-secesyjne sceny
\guralne i projekty witraży. 

5. maria SSttuuDDnnIIccNN--ggIIżżbbEERRtt (1868-1955)
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HuCuŁ
akwarela, papier, 31 x 20,5 cm, sygn. p.d.: K. Kossak.
33..330000,,--

Polski malarz, ilustrator, wnuk juliusza, bratanek malarza wojciecha i stryjeczny brat
jerzego Kossaka. od 1950 członek związku Polskich artystów Plastyków. malował
głównie sceny z motywami koni (powozy, zaprzęgi, jeźdźcy), także o tematyce fanta-
stycznej, bajkowej. jego ulubioną techniką była akwarela. wydał we Lwowie cykl po-
cztówek-reprodukcji swoich akwareli z huculskimi widokami. ilustrował książki zo\i
Kossak-Szczuckiej (Kłopoty Kacperka, góreckiego skrzata, Ku swoim).

8. Karol KKOOSSSSAAKK (1895-1975)

zauŁeK
olej, płótno, tektura, 22 x 14 cm, sygn. p.d.: Harland-zajączkowska.
22..550000,,--

uczyła się w prywatnej szkole rysunkowej S. Batowskiego we Lwowie, i Szkole Sztuk
Pięknych dla Kobiet t. Certowiczówny w Krakowie, następnie w Kunstgewerbeschule w
monachium. Studia uzupełniała w académie Colarossi w Paryżu oraz w Londynie i we
włoszech. mieszkała we Lwowie, gdzie uczyła rysunku w gimnazjum im. Królowej jad-
wigi. Była organizatorką ogólnopolskiego związku artystek Polskich. wystawiała swe
prace we Lwowie, wiedniu, warszawie i Krakowie. uprawiała malarstwo dekoracyjne,
stylizowane. malowała, głównie olejno, pejzaże, często z motywami zabytkowej archi-
tektury miast (Bałkany, Francja, Lwów, Kraków), kompozycje religijne i portrety. ilust-
rowała Ptaki arystofanesa (wydane we Lwowie, 1922) i odyseję Homera (Lwów,
1924). wykonywała projekty kart tytułowych i adresy na pergaminie (m.in. dla S.
Przybyszewskiego i marszałka F. Focha). 

7. Anna HHAARRllAAnnDD--ZZAAjjąąccZZKKOOWWSSNN (1883-1930)
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Na oSioŁKu 
tempera, papier, sygn. p.d.: j.Hrynkowski 944, 47 x 35,5 cm, na
odwrocie etykieta towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych Kra-
ków.
33..880000,,--

Studia w krakowskiej aSP pod kierunkiem S. Dębickiego, j. Pankiewicza, w.
weissa, K. Laszczki. współzałożyciel grupy ekspresjonistów Polskich - od 1919
Formistów. w latach 1921-22 uzupełniał studia artystyczne w Paryżu. w 1925 r
wraz z F. S. Kowarskim, w. zawadowskim i j. Rubczakiem założył Cech artystów
Plastyków "jednoróg" - grupę o orientacji kolorystycznej. w okresie międzywojen-
nym przez kilka lat przebywał we Francji, gdzie malował głównie pejzaże. Po woj-
nie pracował jako scenograf w teatrach w Katowicach i Sosnowcu. w późniejszej
twórczości dominowały pejzaże o łagodnej kolorystyce.

10. jan Piotr HHRRYYnnKKOOWWSSKKII (1891-1971)

wiDoK z oKNa
olej, tektura, 47,3 x 32,3 cm, sygn. p.d.: Stanisław Filipkiewicz.
77..550000,,--

malarz i gra\k, młodopolski pejzażysta. w latach 1900-1908 studiował w akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie u józefa mehoffera, Leona wyczółkowskiego, jó-
zefa Pankiewicza oraz jana Stanisławskiego, który wywarł duży wpływ na jego
twórczość. uznany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli "szkoły Stani-
sławskiego". Debiutował w 1899 r. serią pejzaży tatrzańskich wystawionych w to-
warzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. od 1905 roku członek wiedeńskiej "Secesji".
od 1908 członek towarzystwa artystów Polskich Sztuka. w latach 1913-1914
prowadził kurs malarstwa dekoracyjnego w Szkole Przemysłowej w Krakowie. w
latach 1914-1917 służył w Legionach. 

9. Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879-1944)
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PoRt GDyNia
Gwasz, tektura, 68,5 x 97 cm, sygn. p.d.: S jaxa.
1100..000000,,--

malarz, wybitny marynista. Kształcił się w szkole rysunkowej w odessie. w latach 1882-1894 studiował w krakow-
skiej 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, malował pejzaże, często
nokturny. Do jego ulubionych motywów należały widoki morskie. uprawiał technikę olejną, w latach międzywojen-
nych posługiwał się akwarelą, gwaszem i pastelem.

11. Soter jjAAxxAA--mmAAłłAAccHHOOWWSSKKII (1867-1952)

ZNaŁ w weNeCji – NoKtuRN
olej, płótno, 56,5 x 87 cm, XX w.
99..000000,,--
Fausto GiuSto (1867-1941). włoski malarz o międzynarodowej sławie, malował widoki miast (Paryż, wenecję,
Brno, Neapol) oraz stylizowane na wiek XViii sceny rodzajowe przedstawiające bogatą arystokrację. jego styl nawią-
zuje do twórczości znanego i cenionego ^ancuskiego twórcy widoków Paryża eugène’a Galien-Laloue (1854 - 1941).
motywy ikonogra\czne przedstawiane przez Fausta Giusto były popularne w europie nie tylko za sprawą jego licz-
nych podróży, ale także ze względu na rozpowszechnianie ich w formie rycin. obecnie artysta jest znany i ceniony na
rynku antykwarycznym i wyróżniany wśród włoskich malarzy dziewiętnastego stulecia. obrazy Fausto Giusto znaj-
dują się w kolekcjach muzeów na całym świecie.

12. Fausto ggIIuuSSttOO (1867-1941)
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Pejzaż z DwoRKiem
akwarela, papier, 27,7 x 38 cm, sygn. p.d.: jul Fałat.
1122..000000,,--

jeden z najwybitniejszych polskich malarzy akwarelistów przełomu XiX/XX w. w latach 1869-1871 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w
Krakowie, a następnie w latach 1875-1880 w monachijskiej akademii u a. Strahubera i j.L. Raaba. w 1886 r. na zaproszenie cesarza wil-
helma ii wyjechał do Berlina. w 1893 r. został członkiem berlińskiej akademii Sztuki. od 1895 r. dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie,
którą przekształcił w nowoczesną akademię, której był rektorem w latach 1905-1909. w 1910 osiadł na stałe w Bystrej na Śląsku. malował kra-
jobrazy, często zimowe, sceny rodzajowe, widoki architektury, portrety. ulubioną techniką, którą doprowadził do mistrzostwa, była akwarela.

13. julian FFAAłłAAtt  (1853-1929) 

SPotZNie 
akwarela, papier, 16 x 31 cm, sygn. l.d.: a. Setkowicz.
22..440000,,--

w latach 1897 - 1898 kształcił się w krakowskiej akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem teodora axentowicza. malował sceny rodzajowe –
często zaprzęgi, sanie, konie i śniegi nawiązując w tych obrazach do dzieł Fałata, wierusza-Kowalskiego czy Brandta.

14. Adam SSEEttKKOOWWIIccZZ (1876-1945)
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KuLt SŁońCa
akwarela, gwasz, kredka, papier, 47,5 x 37,5 cm, sygn. dat. p.d.:
monogram mw między nim swastyka/25/Viii/1918.
22..990000,,--

malarz, archeolog (m.in. prowadził wykopaliska na miejscu bitwy pod Racławicami,
dokonując jej opisu na podstawie znalezisk – szersze informacje na stronach Pano-
ramy Racławickiej), rysownik i historyk sztuki. uczeń jana matejki, członek akade-
mii umiejętności w Krakowie. jego specjalnością było badanie kultury dawnych
Słowian i jej źródeł. w swoim malarstwie nawiązywał do kultury słowiańskiej (m.in.
obrazy uroczysko słowiańskie, Los, Smok i o\ara) a jego dzieła pojawiały się na
kartkach i znaczkach pocztowych. jest autorem wielu prac naukowych historycznych
i krytycznych. jego kontrowersyjne poglądy wywoływały w świecie nauki i wśród ar-
tystów wiele sporów m.in. ze Stanisławem witkiewiczem. uważany za jednego z pre-
kursorów rodzimowierstwa słowiańskiego w Polsce.

15. marian michał WWAAWWRRZZEEnnIIEEccKKII (1863-1943)

Kwiaty jeSieNNe
olej, tektura, 99 x 64 cm, sygn. p.d.: t. Cybulski, opinia: j. oczko-
Kozłowska.
88..000000,,--

malarz, rzeźbiarz, scenograf, krytyk artystyczny. Studiował w krakowskiej aSP u K.
Laszczki i w. weissa, naukę kontynuował w wiedniu i u j. Pankiewicza w Paryżu.
Członek grupy zwornik, Cechu artystów Plastyków jednoróg i zzPaP w Krakowie.
w 1939 brał udział w wystawie martwa natura w malarstwie Polskim w iPS. w
swoim malarstwie artysta najchętniej wykorzystuje osiągnięcia postimpresjonizmu.

16. tadeusz ccYYbbuullSSKKII (1878-1954)
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żeBYK StuDium aKwaReLowe
Papier, akwarela, 94 x 52 cm, sygn. p.d.: j. Fałat, Bystra 1918, na odwrocie naklejka: salon
sprzedaży dzieł sztuki, pl. Szczepański 4.
4422..000000,,--

jeden z najwybitniejszych polskich malarzy akwarelistów przełomu XiX/XX w. w latach 1869-1871 studiował w
Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, a następnie w latach 1875-1880 w monachijskiej akademii u a. Strahubera i
j.L. Raaba. w 1886 r. na zaproszenie cesarza wilhelma ii wyjechał do Berlina. w 1893 r. został członkiem berliń-
skiej akademii Sztuki. od 1895 r. dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, którą przekształcił w nowoczesną
akademię, której był rektorem w latach 1905-1909. w 1910 osiadł na stałe w Bystrej na Śląsku. malował krajob-
razy, często zimowe, sceny rodzajowe, widoki architektury, portrety. ulubioną techniką, którą doprowadził do mistrzo-
stwa, była akwarela.

17. julian FFAAłłAAtt (1853-1929)
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jeźDzieC Na KoNiu
akwarela, papier, tusz, 53 x 43 cm, niesygn. opinia historyk sztuki 
anny zeńczak. 
2299..550000,,--

18. Piotr mmIIccHHAAłłOOWWSSKKII (1800-1855)
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Piotr michałowski (1800-1855)

w latach 1816-1818 pobierał lekcje rysunku u m. Stachowicza, j. Brodowskiego, F. Lampiego. Studia malarskie kontynuował
w Paryżu. wiele podróżował. malował motywy z kampanii napoleońskiej, konie, sceny batalistyczne, rodzajowe, portrety.
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DeRwiD
olej, tektura, 51 x 44,5 cm, sygn. i dat. u dołu po lewej: j. malczewski 1907.
111155..000000,,--

Na odwrocie pośrodku, przyklejone poświadczenie autentyczności i pochodzenia dzieła, pisane odręcznie: „Poświadczam, że niniejsze
dzieło przedstawiające Derwida(Derwisza?) na tle krajobrazu, otrzymałem od jacka malczewskiego w dzień moich imienin 25
sierpnia w r. 1908, tytułem pamiątki jako Przyjaciela a późniaj Sąsiada w majątku Lusławice koło zakliczyna nad Dunajcem, gdzie
w tym ulubionym i często odwiedznym miejscu mile przebywał i malował/ Ludwik Nowina Krasuski./ (właściel dóbr ziemskich w
Drużkowie)/ Drużków n/Dunajcem, 1908 r.”. temat obrazu odnosi się do dramatu juliusza Słowackiego „Lilla weneda”. Przed-
stawiony starzec to Derwid, król wenedów, ojciec Rozy i Lilly wenedy, właściciel magicznej, złotostrunnej harfy. obraz jest drugą,
zmienioną stylistycznie, autorską wersja namalowanej przez jacka malczewskiego w 1902 r. kompozycji „Derwid”, olej, deska, 54 x
45,5 cm (wł. muzeum Narodowe w Krakowie)
według opinii pani agnieszki Ławniczakowej – dzieło jacka malczewskiego należy do bardzo ciekawych i oryginalnych stylistycznie
prac naszego wielkiego symbolisty. (…) jest on jak sądzę, jednym z ciekawych ogniw w aktualnej wówczas, na początku ubiegłego
stulecia, ideowo-artystycznej dyskusji o potrzebie stylu narodowego; dziełem, które ukazuje indywidualne poszukiwania i propozycje
w tym względzie jacka malczewskiego.

19. jacek mmAAllccZZEEWWSSKKII (1854-1929)
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Na taRG
akwarela, papier, 44 x 49 cm, sygn. l.d.: juliusz Holzmuller/ 1908 wiedeń.
55..880000,,--

malarz, pedagog. Studiował malarstwo dekoracyjne w Państwowej Szkole Przemysłowej we Lwowie, kształcił się w
krakowskiej aSP, studia kontynuował w monachium. Brał udział w i wojnie światowej. mieszkał kolejno w Krakowie i
we Lwowie. malował i rysował pejzaże, sceny batalistyczne i rodzajowe, najchętniej wykorzystując motyw koni. Świetnie
opanował technikę akwareli, dużo szkicował, zachowało się wiele jego rysunków wykonanych tuszem, sepią i atramentem.

21. juliusz HHOOllZZmmüüllllEERR (1876-1932)

zaPRzęG
olej, deska, 18 x 26 cm, sygn l.d.: j. Konarski.
88..770000,,--

malarz monachijski, naśladowca twórczości al^eda wierusza-Kowalskiego. istnieje również hipoteza, że „j. Konarski“
to pseudonim samego a. wierusza-Kowalskiego używany przez malarza w późniejszym okresie twórczości (zob. m.in.
w opracowaniu Hansa-Petera Buehlera, Polska szkoła monachijska, józef Brandt, al^ed wierusz-Kowalski i inni,
amber, warszawa, 1998, s.124). istnieje również teoria, że jest to pseudonim malarza Franciszka Bujakiewicza
(1856-1918).

20. j. KKOOnnAARRSSKKII (xIx/xx w.)
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PLaC taRGowy – SCeNa RoDzajowa
Rysunek, akwarela, papier, 20 x 33,4 cm, sygn. l.d.: e. Herncisz 885.
33..550000,,--  

Studia SSP w Krakowie u w. Łuszczkiewicza, j. matejki. w latach 1882-1883 studiowała w akademii w mona-
chium (stypendium rządu austriackiego). w monachium przyjaźnił się z S. Bieszczadem i a. mroczkowskim jak rów-
nież z F. Streitem i a. Kozakiewiczem. malował sceny rodzajowe z życia polskiej wsi, obrazy historyczne, w których
widoczne są wpływy szkoły monachijskiej oraz wpływy malarstwa jana matejki, od którego zaczerpnął dosadną cha-
rakterystykę postaci. wystawiał m.in. w tPSP w Krakowie, tzSP w warszawie, w monachium, Budapeszcie. wy-
stawa retrospektywna w 1898 r.

22. Emanuel Edmund HHEERRnnccIISSZZ (1858-1885)

Rozmowa
akwarela, ołówek, papier, 29 x 39 cm, sygn. p.d.: markowicz.
22..220000,,--

Studia w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych m.in. u jana matejki, a następnie w akademii monachijskiej i w Paryżu.
Podróżował do włoch, wiednia, Holandii, Belgii i jerozolimy znajdując tematy do obrazów. malował głównie paste-
lami, rzadziej olejno – pejzaże, portrety, wnętrza „holenderskie“, a przede wszystkim sceny rodzajowe z żydowskiej
dzielnicy Krakowa (modlitwa w świątyni, adoracja tory, talmudyści). większe kolekcje obrazów artura mar-
kowicza zgromadzone są w muzeum Narodowym i muzeum Historycznym w Krakowie oraz żydowskim instytu-
cie Historycznym w warszawie; bardzo wiele jego prac znajduje się w kolekcjach prywatnych w Stanach
zjednoczonych i izraelu.

23. Artur mmAARRKKOOWWIIccZZ (1872-1934)
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Pejzaż z RzeKą
akwarela, papier, 29 x 39 cm, sygn. l.d.: H. Sajdak. 
11..550000,,--

Studiował na krakowskiej akademii Sztuk Pięknych, pogłębione w Paryżu. tworzył głównie w technice akwareli, sięgał rów-
nież po farby olejne. artysta związany z Krakowem, architektura obok pejzażu wielokrotnie pojawiała się w jego pracach.

25. Henryk SSAAjjDDAAKK (1905-1995) 

PotoK GóRSKi
olej, płótno, 49,5 x 61 cm, sygn. p.d. Lipeż 1946.
44..550000,,--

24. Romana llIIPPEEżż (1917-2003)
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PoRtRet żyDa
olej, technika mieszana, tektura, 54,5 x 42,3 cm, sygn. 
p.d.: mandelbaum.
22..550000,,--

malarz, studia u Leona wyczółkowskiego i józefa mehoffera w krakowskiej akademii
Sztuk Pięknych odbył dzięki pomocy pierwszego nauczyciela, malarza S. Hirszenberga.
Podróżował do egiptu, zwiedził Palestynę, włochy, wiedeń i Pragę. w czasie i wojny
światowej, podczas pracy w plenerze, został zatrzymany przez żandarmerię austriacką
pod zarzutem szpiegostwa. związane z tym wydarzeniem przeżycia pociągnęły za
sobą powracającą chorobę i kuracje w szpitalach psychiatrycznych. w 1925 r. wraz z
rodziną wyjechał do Paryża, gdzie odnowił studencką przyjaźń z m. Kislingiem,
przyjaźnił się z t. makowskim, wystawiał na paryskich Salonach. Kilkakrotnie
także pokazywał swe prace na wystawach w kraju. w 1942 r. aresztowany, został
wywieziony do obozu koncentracyjnego w Drancy, a stamtąd do oświęcimia.

26. Efraim mmAAnnDDEEllbbAAuumm (18874-1942)

jaNKieL
akwarela, gwasz, 25 x 17 cm, sygn. l.d.: St. Grochalski.
660000,,--  

27. St. ggRROOccHHAAllSSKKII
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żyD wStRoju RytuaLNym 
olej, płótno, 45 x 39 cm, sygn. l.g.: max Haneman.
55..550000,,--

malarz, pejzażysta tatrzański, uczeń krakowskiej aSP w pracow-
niach L. wyczółkowskiego i t. axentowicza, od 1916 studiował w
warszawskiej SSP. Przed 1925 odbył podróż do Palestyny, z tego
okresu pochodzą prace o tematyce bliskowschodniej. Po studiach
osiedlił się w zakopanem i związał z zakopiańskim środowiskiem
artystycznym, był aktywnym członkiem towarzystwa Sztuka Pod-
halańska. Haneman prowadził na Krupówkach Bazar artystyczny,
w którym poza swoimi pracami sprzedawał materiały malarskie i za-
kopiańskie pamiątki. zginął w warszawskim ge_cie w 1943.

28. max HHAAnnEEmmAAnn (1882-1941)

Róże mieSzaNe
olej, tektura, 59 x 49 cm, sygn. l.d.: a. Karpiński, na
odwrocie naklejka: Salon Dzieł Sztuki Kazimierza
wojciechowskiego, Kraków ul. Św. jana, data: 1942
rok.
1166..000000,,--

29. Alfons NNRRPPIIńńSSKKII (1875-1961)
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SCeNa RoDzajowa – mŁoDzieNieC z DziewCzyNą
olej, deska, 48 x 36 cm, nie sygn. Stan zachowania: do konser-
wacji.
22..880000,,--

31. mmnn (xIx w.)

SCeNa RoDzajowa – ŚPiąCe DzieCKo
olej, deska, 48 x 36 cm, nie sygn. Stan zachowania: do kon-
serwacji, deska wygięta.
22..880000,,--

30. mmnn  (xIx w.)
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NaYDa Na tYSie
akwarela, papier 33 x23 cm w świetle p.-p., sygn. l.d.: w. Kossak
1914 oraz opis ołowiem „mojemu (…).
1188..550000,,--

Syn i uczeń juliusza Kossaka. Studia w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, w akademii
monachijskiej oraz w Paryżu. w latach 1895-1902 pracował dla Cesarza wilhelma ii i
dla dworu Franciszka józefa ii. w 1913 r. objął stanowisko profesora malarstwa w
warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. malarz scen batalistycznych i historycznych. Przed-
stawiał w obrazach polskich ułanów, szwoleżerów, legionistów na tle wydarzeń histo-
rycznych. malował z upodobaniem i znawstwem konie. 

33. Wojciech KKOOSSSSAAKK (1854-1942)

tuReCKi jeźDzieC
olej, deska, 17 x 12 cm, sygn. l.d.: j.Konarski münchen.
66..550000,,--

32. j. KKOOnnAARRSSKKII (xIx/xx w.)
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uKRzyżowaNie
olej, deska, 112 x 87 cm, nie sygn. 
115500..000000,,--**

opinia historyka sztuki joanny winiewicz-wolskiej.

wykonane zostały również analizy próbek warstw malarskich obrazu przez dr. Pawła Karaszkiewicza w CSlab (Laborato-
rium konserwacji zabytków badania i analizy).

34. mmnn (1 ćw. xVII w.)
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wg opinii joanny winiewicz-wolskiej obraz jest dziełem artysty miejscowego, który posłużył się gra\ką powielającą kompozycję mala-
rza niderlandzkiego z początku XVii w. z kręgu michiela Coxcie. układ obrazu oddaje wielo\guralną, narracyjną scenę ukrzyżowa-
nia, charakterystyczną m.in. dla malarstwa niemieckiego wieku XV i pierwszych dziesięcioleci wieku XVi malowanych w oparciu o
ewangelię. tematem była ukrzyżowanie z wieloplanowym widokiem Golgoty. 
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KSiążę PeyotL
węgiel, szary papier, 72 x 50 cm, sygn. p. d.: janusz Kotarbiński 11/iii
- 1929 / Peyotl. 18 "Halna" nieco niżej: jankowi - w rocznicę Peyotlu. /
17/ii. 1930. zakopane.
77..550000,,--

malarz i literat, uczestnik walk legionowych, członek ugrupowania Sztuka Podhalańska,
zaprzyjaźniony ze Stanisławem ignacym witkiewiczem. uczestniczył w wystawach
tzSP, Sztuki Podhalańskiej i innych. jest autorem polichromii kościoła para\alnego w
zakopanem. malował głównie tatrzańskie pejzaże.

36. janusz KKOOttAARRbbIIńńSSKKII (1890-1940) 

PoRtRet DziewCzyNKi z LaLKą
olej, płótno, tektura, 68 x 48 cm, sygn. l.d.: Ludomir z wilna Ślendziń-
ski, na odwrocie naklejka: Biuro wystaw artystycznych w Krakowie.
1100..000000,,--

malarz, pedagog. Studia w petersburskiej akademii Sztuk Pięknych. w 1925 r objął ka-
tedrę malarstwa monumentalnego na wydziale Sztuk Pięknych uniwersytetu Stefana
Batorego w wilnie. Po wojnie osiadł w Krakowie, prowadził katedrę rysunku i rzeźby na
wydziale architektury krakowskiej Politechniki, w latach 1948-56 był prorektorem i
rektorem tej uczelni. wystawiał w Polsce i na wystawach zagranicznych. w 1937 r otrzy-
mał złoty medal za polichromowaną płaskorzeźbę na międzynarodowej wystawie
"Sztuka i technika". zafascynowany był sztuką włoskiego renesansu i tradycyjnymi tech-
nikami malarskimi, co widoczne jest w jego twórczości artystycznej. malował obrazy na
desce z podkładem gipsowym. Przywiązywał dużą wagę do rysunku obrazu, obrazom
nadawał reliefowe, często złocone i srebrzone, wykończenie. Neoklasycystyczne obrazy i
płaskorzeźby przedstawiały na ogół ludzkie postacie.

35. ludomir ŚŚllEEnnDDZZIIńńSSKKII (1889-1980) 
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KYKów
akwarela tusz papier, 19,5 x 30,5 cm, sygn. pd L. wyczół 1928 …na gwiazdkę.
2255..000000--

Studiował w latach 1869-73 w Szkole Rysunkowej w. Gersona, a następnie w latach 1875-77 w aSP w monachium u a. wagnera i w 1877-79 w
SSP w Krakowie, gdzie w latach 1909-10 był jej rektorem. w latach 1934-1935 był profesorem aSP w warszawie. uprawiał malarstwo historyczne,
realistyczne, symboliczne i impresjonistyczne. malował sceny rodzajowe, portrety, pejzaże, martwe natury, kwiaty.

37. leon WWYYccZZóółłKKOOWWSSKKII (1852-1936)
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SCeNa RoDzajowa
akwarela, tusz, papier, 38 x 55 cm., sygn. p.d.: Karol Kossak 1917 Kraków. 
33..990000,,--
Polski malarz, ilustrator, wnuk juliusza, bratanek malarza wojciecha i stryjeczny brat jerzego Kossaka. od 1950 członek
związku Polskich artystów Plastyków. malował głównie sceny z motywami koni (powozy, zaprzęgi, jeźdźcy), także o tematyce
fantastycznej, bajkowej. jego ulubioną techniką była akwarela. wydał we Lwowie cykl pocztówek-reprodukcji swoich akwareli z
huculskimi widokami. ilustrował książki zo\i Kossak-Szczuckiej (Kłopoty Kacperka, góreckiego skrzata, Ku swoim).

38. Karol KKOOSSSSAAKK (1896-1975)

Pejzaż wiejSKi
olej, płótno, tektura, 38 x 49 cm, sygn. l.d.: B. Rychter-janowska.
77..550000,,--
Pierwszym nauczycielem artystki był jej brat, malarz, Stanisław janowski. Następnie w latach 1896-1902 uczyła się w
monachium u a. abégo i L. Bollera oraz w prywatnej szkole S. Hollósy`ego. Po studiach odbyła podróż po południo-
wej europie uzupełniając wykształcenie w akademii ]orenckiej (1904). związana była z Krakowem i Lwowem, tam
też wystawiała swoje obrazy na wystawach w tPSP. Przejściowo zamieszkała w Starym Sączu (1908-09), gdzie pro-
wadziła prywatną szkołę malarstwa. Była malarką dworów polskich; pokazywała w swoich pracach ich wnętrza, ar-
chitekturę, a także sceny z życia dworu i wsi. malowała także pejzaże - włoskie i rodzime, rzadziej portrety.

39.  bronisława RRYYccHHttEERR--jjAAnnOOWWSSNN (1868-1953)
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Pejzaż zimowy z CHatą
olej, płótno, tektura, 16,5 x 27,5 cm, sygn. l.d.: m.G. wywiórski.
88..550000,,--

Polski malarz, naturalista, marynista. w latach 1883-87 studiował w akademii monachijskiej u K. Rauppa i N. Gysisa w 1883, także w
prywatnych pracowniach j. Brandta i a. wierusza-Kowalskiego. Członek Stowarzyszenia artystów oraz członek zarządu towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu. malował sceny o tematyce orientalnej, rodzajowej oraz pejzaże.  w latach 1894-96 współpracował
przy malowaniu panoramy „Przejście przez Berezynę” z j. Fałatem i w. Kossakiem oraz w 1896 pracował przy panoramie „Bem w Siedmio-
grodzie” z j Styką. wykonał olejne szkice – projekty – do panoramy Somosierra. artysta bardzo wzięty, o bogatej twórczości artystycznej.

40. michał ggOORRSSttKKIInn--WWYYWWIIóóRRSSKKII (1861-1926)

ZPLiCzZ
olej, tektura, 22,5 x 33 cm, sygn. p.d.: Na pamiątkę … Br. Rychter janowska 1920. Na odwrocie portret
męski szkic olejny.
66..550000..--  

41. bronisława RRYYccHHttEERR--jjAAnnOOWWSSNN (1868-1953)
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PoRtRet żoNy aNNy
olej, sklejka, 35 x 25,3 cm, sygn. l.d.: St. żarnecki
1915.
44..550000,,--

właściwie izydor Gold\nger. Studiował w akademii SP w Krako-
wie 1897-1904 m.in. u t. axentowicza i j. mehoffera, dwukrotnie
wyróżniony medalami. Krakowski portrecista, malował też pejzaże i
kwiaty.

43. Stanisław żżAARRnnEEccKKII (1877-1956)

PRzy StuDNi
olej, tektura, 60 x 50 cm, sygn. l.d.: wojciech Kossak
1911.
4466..000000,,--

Syn i uczeń juliusza Kossaka. Studia w krakowskiej Szkole Sztuk
Pięknych, w akademii monachijskiej oraz w Paryżu. w latach
1895-1902 pracował dla Cesarza wilhelma ii i dla dworu Fran-
ciszka józefa ii. w 1913 r. objął stanowisko profesora malarstwa w
warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. malarz scen batalistycznych i
historycznych. Przedstawiał w obrazach polskich ułanów, szwoleże-
rów, legionistów na tle wydarzeń historycznych. malował z upodo-
baniem i znawstwem konie. 

42. Wojciech KKOOSSSSAAKK  (1854-1942)
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BażaNty
olej, płótno, 60 x 70 cm, sygn. l.d.: j. Korolkiewicz (19)75.
55..000000,,--

w wieku 15 lat, został najmłodszym studentem w. Kossaka w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. w latach 1922–1923 kon-
tynuował studia w Krakowie w pracowni i. Pieńkowskiego. w roku 1924 powrócił do warszawy szkoląc się pod okiem t.
Pruszkowskiego. w latach 60-tych zajmował się sztuką użytkową; projektował gobeliny, mozaiki, medale i znaczki oraz ilustrował
podręczniki z dziedziny sportu.

44. józef KKOORROOllKKIIEEWWIIccZZ (1902-1988)

Pejzaż z wiDoKiem Na PoRt
olej, płótno, 88 x 117,5 cm. europa zachodnia. Stan do konserwacji.
1166..000000,,--

45. mmnn  (2 poł. xVIII w.)
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oDPuSt
akwarela, gwasz, tusz, technika mieszana, sygn. l.d. e. i m. Seidenbeutel, 25 x 34 cm (w świetle
passe-partout). wystawa „Seidenbeutlowie” muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym: li-
piec-wrzesień 2007.
33..550000,,--

jedne z najciekawszych postaci bohemy międzywojennej Polski. Bliźniacy w sensie biologicznym, ale także artystycznym. wy-
brali wspólne życie jako malarze, i wytrwali w swoim postanowieniu. Studiowali w warszawskiej miejskiej Szkole Sztuk
zdobniczych i malarstwa u m. Kotarbińskiego oraz w warszawskiej SSP w pracowniach w. Skoczylasa i t. Pruszkow-
skiego. Członkowie stowarzyszenia Szkoła warszawska. wystawiali w kraju i za granicą. malowali martwe natury, pejzaże
w duchu nauk swojego mistrza - tadeusza Pruszkowskiego - delikatne, blade kolory, fakturowane nakładanie farby, kame-
ralne wnętrza i ^agmenty architektury lekko geometryzowane. malowali także liryczne portrety. 

46. Efraim i menasze SSEEIIDDEEnnbbEEuuttEEll (1902-1945)

maRtwa NatuY
olej, tektura, 33,5 x 53 cm, sygn. l.d.: w języku hebrajskim.
22..550000,,--

Studia artystyczne rozpoczął w wilnie, kontynuował je w mediolanie w słynnej accademia di Brera, gdzie zetknął się z ta-
kimi artystami jak Carra, Valenti, Salvadori. Najbardziej znaczącym dla jego dalszej twórczości był pobyt w Paryżu. w
1949 r. miał indywidualną wystawę w mediolanie, po zakończeniu której na stałe wyjechał do izraela. 

47. Samuel ttEEPPllEERR (1918-1998)
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ZRyZtuY
ołówek, akwarela, papier, 18 x 15 cm, sygn. p.d. Sich 06.
22..550000,,--

w latach 1901-1908 studiował w aSP w Krakowie, w Kunstgewebeschule w wiedniu,
monachium, Dreźnie, Florencji, Rzymie i Paryżu. od 1907 roku członek towarzy-
stwa artystów Polskich "Sztuka".  w 1937 roku został profesorem aSP w Krakowie.
malował sceny rodzajowe z życia Hucułów, pejzaże, portrety, obrazy religijne i histo-
ryczne. wystawiał w tPSP w Krakowie i Lwowie oraz w tzSP w warszawie.

48. Kazimierz SSIIccHHuullSSKKII (1879-1942)

wNętRze
monotypia, 28,5 x 18,5, sygn. p.d.: w. Fleck.
11..000000,,--

50. Wojciech FFllEEccKK (1903-1972)

maRtwa NatuY z zieLoNymi jaBŁZmi
olej, płótno, 70,3 x 50 cm, sygn. p.d.: Lipeż 1949.
44..990000,,--

Studia malarskie u prof. H. uziembło w latach 1935-1938 w Państwowej Szkole
Sztuk zdobniczych i Przemysłu artystycznego oraz 1938-1939 w Państwowym insty-
tucie Sztuk Plastycznych w Krakowie. Podczas ii wojny światowej uczyła się w Kunstge-
werbeschule w okupowanym przez Niemców Krakowie. 1945-1950 studiowała w
krakowskiej akademii Sztuk Pięknych w pracowniach profesorów — w. jarockiego, e.
eibischa i H. Rudzkiej-Cybis (dyplom w 1960). od 1945 r. członek związku Polskich
artystów Plastyków. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych organizo-
wanych m.in. przez: zPaP, towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Biuro wystaw
artystycznych, w wystawie malarstwa polskiego w muzeum Narodowym w warszawie,
w wystawie w Lyonie, gdzie prezentowano współczesne malarstwo polskie; miała kilka
wystaw indywidualnych (m.in. w Domu Plastyka, w Galerii Kocioł artystyczny). Prace
w zbiorach państwowych i prywatnych Polski i świata. 

49. Romana llIIPPEEżż (1917-2003)
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PoRtRet BaBCi z Kotem
olej, płótno, 71,5 x 68,5 cm, nie sygn. obraz wystawiony w
muzeum Historycznym miasta Krakowa na wystawie ”jak
pies z kotem”. 
1122..000000,,--

w latach 1917-22 kształcił się w krakowskiej akademii Sztuk Pięknych u jó-
zefa mehoffera, który uważał go za swego najzdolniejszego ucznia. Równocześ-
nie studiował historię sztuki na uniwersytecie jagiellońskim. Po uzyskaniu
stypendium rządu ^ancuskiego, przez rok kształcił się u m. Denisa w académie
Ranson w Paryżu, m.in. u G. L. jaunesa, j zingga i m. Denisa. Po powrocie do
kraju wstąpił do zrzeszenia artystów Plastyków 'zwornik". wystawiał w tPSP
w Krakowie, Lwowie i Poznaniu, w zachęcie i iPS-ie w warszawie. Ponadto
brał udział w wystawach ugrupowań "Sztuka" (od 1924), "jednoróg" i "zwor-
nik”. malował pejzaże, widoki architektoniczne, portrety, martwe natury, rza-
dziej sceny rodzajowe. 

51. Kasper PPOOccHHWWAAllSSKKII (1899-1971)

okładka albumu Sztuka Polska. malarstwo wg projektu jó-
zefa mehoffera, 1903.
Litogra\a barwna na szarym kartonie, 38,5 x 28,5 cm; sygn.
na kamieniu l.d.: józef mehoffer / 1903; album „Sztuka Pol-
ska“ ukazał się nakładem księgarni H. altenberga we Lwowie,
praca reprodukowana m.in. w: mieczysław wallis „Secesja“,
arkady, 1984, s. 119.
770000,,--

52. józef mmEEHHOOFFFFEERR (1869-1946)
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zimowy Pejzaż
olej, tektura, 33 x 26,5 cm, na odwrocie: autorem
szkicu na odwrocie: „Feliks Franić 1871-1937.
uczeń juliusza i wojciecha Kossaków. Czchów 4
Xii 2006. wojciech Kubiczek”. 
11..550000,,--

uczeń wojciecha Kossaka i jana matejki. malował sceny batalis-
tyczne związane z kampanią napoleońską i powstaniami naro-
dowymi.

53. Felix FFMMnnIIĆĆ (1871-1937)

maRtwa NatuY z LaLKą
olej, płyta, 63,5 x 67,5 cm, sygn. p.d.: Dora muku-
łowska.
66..000000,,--

Ceniona artystka malarka, córka Leonarda mukułowskiego,
posła na sejm pruski. odznaczona srebrnym medalem na Salonie
Paryskim w 1912 roku oraz krzyżem zasługi za walkę o szkołę
polską. 

54. teodora mmuuKKuułłOOWWSSNN (1880-1946)
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uLiCa w NeSeBeRze
olej, płótno, 63,5 x 50 cm, sygn. p.d.: w Sera\n.
44..220000,,--

malarz, związany z krakowskim środowiskiem artystycznym,
uczeń krakowskiej aSP, dyplom w 1932. uprawiał realistyczne
malarstwo np. widoki Krakowa, tatrzańskie pejzaże i martwe na-
tury, posługując się techniką olejną i pastelową. 

55. Władysław SSEEMMFFIInn (1905-1988)

KotKi
olej, płyta, 26,4 x 33,7 cm, sygn. p.g.: Kasper 
Pochwalski 1934.
33..770000,,--

w latach 1917-22 kształcił się w krakowskiej akademii Sztuk
Pięknych u j. mehoffera, który uważał go za swego najzdolniej-
szego ucznia. Równocześnie studiował historię sztuki na uniwersy-
tecie jagiellońskim. Po uzyskaniu stypendium rządu ^ancuskiego,
przez rok kształcił się u m. Denisa w académie Ranson w Paryżu,
m.in. u G. L. jaunesa, j. zingga i m. Denisa. Po powrocie do kraju
wstąpił do zrzeszenia artystów Plastyków „zwornik". wystawiał
w tPSP w Krakowie, Lwowie i Poznaniu, w zachęcie i iPS-ie w
warszawie. Ponadto brał udział w wystawach ugrupowań
"Sztuka" (od 1924), "jednoróg" i "zwornik”. malował pejzaże,
widoki architektoniczne, portrety, martwe natury, rzadziej sceny
rodzajowe. 

56. Kasper PPOOccHHWWAAllSSKKII (1899-1971)
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imPReSja
olej, płótno, 45,7 x 53,3 cm, sygn. l.d.: Kasper Pochwalski.
88..000000,,--

57. Kasper PPOOccHHWWAAllSSKKII (1899-1971)

żaGLówKi w zatoCe
olej, płótno, 17 x 23 cm, sygn. p.d.: jan Cybis. Przedstawiony obraz „żaglówki w zatoce” pocho-
dzi z wczesnej fazy twórczości j. Cybisa z pejzażem rozświetlonym słońcem w duchu impresjo-
nizmu. w załączeniu opinia włodzimierza Nowaczyka – historyka sztuki, wrzesień 2006 r.
1122..000000,,--

58. jan ccYYbbIISS (1897-1972)

Studia artystyczne we wrocławiu w latach 1920-21 w
akademii Sztuki i Przemysłu artystycznego pod kierun-
kiem o. müllera, członka grupy Die Brücke, oraz w kra-
kowskiej aSP u j. Pankiewicza w latach 1921-24. w
twórczości swej był pod wpływem ^ancuskiego impresjo-
nizmu. Po studiach, wraz z malarzami skupionymi w
Komitecie Paryskim przebywał w Paryżu. wystawiał
prace z kapistami w Galerie zak w Paryżu i Galerie
moos w Genewie. inicjator nurtu kolorystycznego w ma-
larstwie polskim z tematyką: martwa natura, akt, pejzaż.
Powojenne obrazy utrzymane są w jednym tonie szarości
z gruboziarnistą fakturą. w tym okresie prócz oleju, upra-
wiał też akwarelę i rysunek. w latach 1955-57 wykładał
w wSSP w Gdańsku. 

w latach 1917-22 kształcił się w krakowskiej akademii
Sztuk Pięknych u józefa mehoffera, który uważał go za
swego najzdolniejszego ucznia. Równocześnie studiował
historię sztuki na uniwersytecie jagiellońskim. Po uzyska-
niu stypendium rządu ^ancuskiego, przez rok kształcił się
u m. Denisa w académie Ranson w Paryżu, m.in. u G. L.
jaunesa, j zingga i m. Denisa. Po powrocie do kraju wstą-
pił do zrzeszenia artystów Plastyków 'zwornik". wysta-
wiał w tPSP w Krakowie, Lwowie i Poznaniu, w
zachęcie i iPS-ie w warszawie. Ponadto brał udział w
wystawach ugrupowań „Sztuka" (od 1924), „jednoróg" i
„zwornik”. malował pejzaże, widoki architektoniczne,
portrety, martwe natury, rzadziej sceny rodzajowe. 
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eRotyK
Kredka, papier, 31 x 23,5 cm, sygn. p.d.: S. ż. 1942.
88..000000,,--

59. Stefan żżEEccHHOOWWSSKKII (1912-1984)

aKt DziewCzyNy
Kredka, papier, 29 x 9,5 cm, sygn. l.d.: S. żechowski 1938.
55..000000,,--

60. Stefan żżEEccHHOOWWSSKKII (1912-1984)
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eRotyK
Pastel, papier, 27,5 x 37 cm,  sygn. l.d.: S.ż. 82. 
66..000000,,--

od 1928 r. studiował w krakowskiej Państwowej Szkole Sztuk zdobniczych i Przemysłu artystycznego. w tym samym roku został przyjęty do "Szczepu Rogate Serce"
S. Szukalskiego. w latach 1930-1936 uczestniczył we wszystkich wystawach ugrupowania. w 1937 r. żechowski rozpoczął prace nad cyklem 37 ilustracji do powstają-
cych „motorów" e. zegadłowicza. ilustrował także dzieła a. mickiewicza, j. Kasprowicza, B. Leśmiana, j. żuławskiego.

61. Stefan żżEEccHHOOWWSSKKII (1912-1984)
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Bez tytuŁu
akwarela, papier, 42 x 30 cm, sygn. p.d.: a.jachtoma
1996.
11..220000,,--

ur.  w 1932 na zamojszczyźnie - Barchaczów. Studia w
krakowskiej aSP, a następnie w warszawie, dyplom z wy-
różnieniem w pracowni K. tomorowicza 1958 r. Była
członkiem warszawskiej grupy „Rekonesans“ założonej w
1963 r. twórczość w zakresie malarstwa, udział w ponad
80 wystawach zbiorowych i ok. 30 wystawach indywi-
dualnych. 1987 r. nagroda ministra Kultury i Sztuki za
całokształt twórczości.

malarstwo aleksandry jachtomy charakteryzuje się as-
cetyczną zdyscyplinowaną kompozycją zbudowaną ze
skondensowanych jednolitych plam. matematyczny
rygor jest w nich zmiękczony delikatnością rozwiązań
barwnych emanujących smugami światła. Lapidarność
geometrycznych form (owali, prostokątów) i jednorod-
ność tonacji kolorystycznych nadają tym kompozycją
ściszony poetycki, nawet kontemplacyjny charakter. ten
rys stanowi o oryginalności dzieł artystki i odróżnia je od
wielu innych podobnych realizacji.

62. Aleksandra jjAAccHHttOOmmAA (ur. 1932)

PLeCy
olej, płótno, 76 x 63,5 cm, sygn. pr.d.: z.B. 71, na od-
wrocie naklejka z pracowni artysty z ul. Krakowskiej
21 oraz dedykacja „Dla józka z serdecznością, styczeń
80 zbylut“.
1144..000000,,--

obraz powstał w roku 1971 w krakowskiej pracowni
artysty przy ulicy Krakowskiej 21, o czym świadczy
naklejka na odwrocie. z tego czasu pochodzi również
dzieło ,,marnotrawny anioł” znane z wystawy mono-
gra\cznej zbyluta Grzywacza w muzeum Narodo-
wym w Krakowie (zob. Katalog wystawy zbylut
Grzywacz 1939-2004, Kraków 2008, s. 152). zbylut
Grzywacz w tym okresie odwoływał się do twórczości
augusta Rodina.

malarz, rysownik, gra\k, rzeźbiarz, fotogra\k, eseista,
krytyk, erudyta. ukończył studia artystyczne na wy-
dziale malarstwa akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie (1957-63), gdzie był pedagogiem od roku 1972.
Brał udział w licznych wystawach (ok. 150) zarówno
krajowych jak i zagranicznych. założyciel i członek
grupy artystycznej ,,wprost”. obrazy zbyluta Grzy-
wacza znajdują się w zbiorach niemal wszystkich mu-
zeów polskich, a także w zagranicznych kolekcjach
prywatnych.

63. Zbylut ggRRZZYYWWAAccZZ (1939-2004)
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CzŁowieK w oKNie
Pastel, papier, 35,5 x 29 cm, sygn. p.d.: pastel, j. Sienicki 97.
55..550000,,--

Studia w warszawskiej aSP pod kierunkiem a. Nachta-Samborskiego, przez
wiele lat był jego asystentem, a następnie profesorem macierzystej uczelni. De-
biutował na wystawie "Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi" w warszawskim
arsenale w 1955 r. uprawiał malarstwo w ograniczonej palecie barw,
szarości, przygaszone kolory. Dążył do maksymalnej syntezy przekazu. tem-
aty czerpał z natury - pojedyncza roślina, pejzaż z najbliższego otoczenia - np.
wnętrze pracowni, mieszkania. używając oszczędnie środków malarskich,
tworzył obrazy o ogromnym bogactwie materii obrazów. Laureat Nagrody
Krytyki artystycznej im. C. K. Norwida w 1975 r., niezależnej Nagrody im. j.
Cybisa w 1983 r oraz nowojorskiej Nagrody Fundacji a. jurzykowskiego w
1993 r.

65. jacek SSIIEEnnIIccKKII (1928-2000) 

PoRtRet KoBiety
akwarela, papier, 42 x 30 cm w świetle p.-p., sygn. d.śr.: m.
abakanowicz 09.
1155..000000,,--

urodziła się w Falentach pod warszawą. Studiowała w latach 1950-
1954 w warszawskiej aSP. Pierwsze prace, które przyniosły jej międzynar-
odową sławę to monumentalne, przestrzenne gobeliny o reliefowej fakturze
abakany. Rzeźby artystki wykonane są w wielu technikach i różnych mate-
riałach: ceramika, drewno, brąz, plastik - zarówno \guratywne, jak i nie\g-
uratywne. wykonała i zrealizowała wiele projektów dla miejsc publicznych
i muzeów. w latach 1965-1990 wykładała w poznańskiej aSP. jest au-
torką wielu erudycyjnych esejów poświęconych sztuce, mitologii i religii. w
roku 1965 otrzymała nagrodę Grand Prix na Biennale Sao Paulo. Przez
krytykę światową jest zaliczana do ścisłej czołówki artystów XX wieku. 

64. magdalena AAbbAANNnnOOWWIIccZZ (ur.1930)
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KomPozyCja RoDzajowa
Rysunek, collage, tusz, tempera, karton, 26,4 x 36,4 cm, nie sygn., na odwrotnej stronie in-
skrypcja: Kazimierz mikulski Projekt do sztuki t. Różewicza / „Kartoteka”.
1122..550000,,--

66. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)
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jaZ PRzySzŁoŚć PRzeD Nami?
olej, płótno, 60,5 x 50 cm, sygn. na odwrocie: jaka przyszłość przed nami?, K. mikulski, Kraków 1991.
3377..550000,,--

malarz, aktor, reżyser, scenograf. od roku 1938 studiował malarstwo w akademii krakowskiej pod kierunkiem P. Dadleza i K. Sichulskiego. Następ-
nie, w okresie okupacji, pogłębione w Kunstgewerbeschule u F. Pautscha. Po wojnie, w latach 1945-46, uczył się aktorstwa i reżyserii w Studiu Drama-
tycznym przy Starym teatrze w Krakowie. Członek Grupy młodych Plastyków, a w roku 1957 został członkiem reaktywowanej wówczas Grupy
Krakowskiej. Podobnie jak inni artyści skupieni w obu grupach, a przede wszystkim wokół przewodzącego im t. Kantora, brał udział w wystawach
sztuki nowoczesnej(Kraków 1948-49, warszawa 1957 i 1959). Przez wiele lat współpracował z teatrem "Cricot 2". w latach 1948-1979 pracował
jako scenograf i kierownik plastyczny Państwowego teatru Lalki i maski "Groteska" w Krakowie. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych i
prywatnych w Polsce i za granicą.

67. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)
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ZReta i PoStać
Rysunek, tusz, tempera, karton, 22,5 x 32,5 cm, nie sygn., na odwrotnej stronie inskrypcja:
e. Szwarc- / „Kopciuszek” – kareta i postać. Proj. do e. Szwarc, „Kopciuszek”.
66..550000,,--

68. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)
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eNeRGie żyCia
akryl, płótno, 60 x 80 cm sygn. p.d.: jan Dobkowski 89 oraz opis autorski na odwrocie.
1122..000000,,--

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. jest to pierwsze zielono-czerwone dzieło Dobkowskiego, wcześniej na jego obrazach po-
jawiały 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 wo-
jennego 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.

69. jan DDOObbKKOOWWSSKKII (ur. 1942)
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z CyKLu RemiNiSCeNCje 1991
technika własna, 79 x 58 cm, sygn. d.śr.: musiałowicz, oprawa autorska.
1100..000000,,--  

w 1939 roku ukończył warszawską aSP, gdzie studiował pod kierunkiem F.S. Kowarskiego. oraz L. Pękalskiego. Należał do grupy warszawa.
malarz, gra\k i rysownik nie związany z żadną grupą ani orientacją artystyczną. Stworzył monotematyczne serie, m.in.. Dno morskie, wojna przeciw
człowiekowi, Portrety z wyobraźni, cykle Reminiscencje, epita\a, Rodzina. malował obrazy z syntetycznie ujętymi formami i postaciami, o bogatym
tle i fakturze reliefowej, zajmował się też malarstwem ściennym i witrażownictwem (projekt witraża do mauzoleum walki i męczeństwa w alei
Szucha w warszawie).

70. Henryk mmuuSSIIAAłłOOWWIIccZZ (1914-2015) 
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żoŁNieRz-KoSmiCzNe maSzyNy
olej, płótno, 99 x 80, 1971 r. na odwrocie naklejka z wy-
stawy. obraz wystawiony i reprodukowany na pierwszej
indywidualnej wystawie w Krakowie w Galerii DeSa 6
maja 1972.
1144..000000,,--

artysta krakowski znany również z twórczości muzycznej. Rozpoczął
studia w krakowskiej  aSP, w roku 1971 został przyjęty do związku
Polskich artystów Plastyków. Ceniony zarówno przez krytyków jak i
przez instytucje publiczne. wystawiał w prestiżowej Galerii DeSa przy
ul. jana 3, skąd obraz  ,,żołnierz” zakupił prywatny niemiecki kolekcjo-
ner. Dzieło uznawane było za zaginione i reprodukowane jedynie foto-
gra\ą z katalogu wystawy. Laureat licznych konkursów w tym Galerii
Pryzmat. obecnie malarstwo Piotra marka rzadko pojawia się na rynku
antykwarycznym.

71. Piotr mmAARREEKK (1950-1985)

oGRoDNiCzZ 1985 
olej, płótno, 92 x 73 cm, sygn. p.g.: joniak 85 i opis au-
torski na odwrocie. 
1111..000000,,--

urodził się w 1925 r. we Lwowie. Studiował na krakowskiej aSP w pra-
cowniach j. Fedkowicza i C. Rzepińskiego. jest profesorem krakowskiej
aSP. Brał udział w wystawach w Berlinie, Helsinkach, atenach, montre-
alu i in. wyróżniony został nagrodą miasta Krakowa i najwyższym –
złotym medalem tPSP. jest także honorowym członkiem académie eu-
ropeénne des arts w Paryżu. jego malarstwo zaliczane jest do nurtu sz-
tuki metaforycznej, której podstawą jest zawsze konkretne
przedstawianie rzeczywistości.

72. juliusz jjOOnnIIAAKK (ur. 1925)
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obraz z cyklu „StRumień CzaSu” pt.
„memBYNa PSi (Ψ)”
olej, medium przezroczyste, złoto płatkowe,
płótno, 100 x 100 cm, sygn. p.d.: Pw.
33..880000,,--

Studia w akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
na wydziale malarstwa w pracowniach profe-
sorów: Szancenbacha, Brzozowskiego i Buczka.
Dyplom w roku 1983. jej malarstwo charakte-
ryzuje poszukiwanie oraz eksperymenty doty-
czące formy i materii obrazu. ważna jest
technologia malarska udoskonalona i wzboga-
cona o własne doświadczenia, a nawet doprowa-
dzenie do wypracowania własnej technologii.
Pracuje cyklami, które wzajemnie uzupełniają
się i tworzą w efekcie pełną skalę jej odczuć i
przeżyć. ważniejsze wystawy: kilkakrotnie wy-
stawiała w Paryżu, Londynie i Nowym jorku,
na manha_anie (agora Gallery, ward-Nasse
Gallery, Brodway Gallery, targi sztuki artfairs).
Brała udział w Biennale we Florencji, London
Biennale, tokyo Biennale. ważniejsze nagrody:
artis Laudabilis - Budapeszt, oscar della Cul-
tura - Florencja, marco Polo international Prize
- wenecja, Roma imperiale international Prize -
Rzym, Sandro Bo_icelli Prize - Florencja, Primo
Delle arti "Donato Bramante" - Rzym.

73. barbara PPAAłłNN--WWIInnEEKK (ur. 1958) 

obraz z cyklu „StRumień CzaSu” pt.
„NieSKońCzoNoŚć”
olej, medium przezroczyste, płótno, 80 x 100
cm, sygn. p.d.: Pw.
33..880000,,--

74. barbara PPAAłłNN--WWIInnEEKK (ur. 1958) 
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KRzeSŁa
technika mieszana, płótno, 82 x 77 cm, sygn. p.d.: Danuta west-
rych’85, na odwrocie Danuta westrych’85 „Krzesła”.
22..000000,,--

76. Danuta WWEESSttRRYYccHH (1955-2014)

BuDuaR
technika mieszana, płótno, 82,5 x 72 cm, sygn. p.d.: Danuta
westrych’85, na odwrocie Danuta westrych’85 „Buduar”.
22..000000,,--

artystka malarka. Studia w krakowskiej akademii Sztuk Pięknych w pracowni
w. Buczka, dyplom z wyróżnieniem. malarka związana z krakowskim środowi-
skiem artystycznym.

75. Danuta WWEESSttRRYYccHH (1955-2014)

taNDem
akwaforta, akwatinta, 23,5 x 39 cm, sygn. l.d.: Sroka 2007 38/100.
11..550000,,--

uprawia malarstwo, gra\kę, rysunek. w swym dorobku ma ponad sto wystaw indywidualnych, brał
udział w wielu pokazach sztuki polskiej w kraju i za granicą. jest laureatem nagród i wyróżnień m.in.
na Biennale Gra\ki w mulhouse (1984), Gra\ca atlantica w Reykjaviku (1987), Grand Prix na
Biennale Gra\ki w Vaasa (1987). Grand Prix na Biennale Gra\ki w Seulu (1988), Nagrody im. wi-
tolda wojtkiewicza w Krakowie (2001 ). w 2008 roku odbyła się retrospektywna wystaw artysty w
krakowskim muzeum Narodowym. Prace w licznych zbiorach muzealnych (m.in. muzeum Naro-
dowe w Krakowie; metropolitan museum, Nowy jork; albertina wiedeń; National Gallery, waszyng-
ton; museu oscar Niemeyer, Kurytyba; utsunomiya museum of art, utsunomiya).

77. jacek SSRROONN (ur. 1957)

DoN KiCHot
akwaforta, akwatinta, 24,5 x 32 cm, sygn. l.d.: j. Sroka 2002
84/100.
11..550000,,--

78. jacek SSRROONN (ur. 1957)
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InDEKS  ARtYStóW

magdalena AAbbAANNnnOOWWIIccZZ 6644
jan ccYYbbIISS 5588
tadeusz ccYYbbuullSSKKII 1166
jan DDOObbKKOOWWSSKKII 6699
julian FFAAłłAAtt 1133,,  1177
Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ 99
Wojciech FFllEEccKK 5500
Felix FFMMnnIIĆĆ 5533
Fausto ggIIuuSSttOO 1122
michał ggOORRSSttKKIInn--WWYYWWIIóóRRSSKKII 4400
St. ggRROOccHHAAllSSKKII 2277
Zbylut ggRRZZYYWWAAccZZ 6633
max HHAAnnEEmmAAnn 2288
Anna HHAARRllAAnnDD--ZZAAjjąąccZZKKOOWWSSNN 77
Emanuel Edmund HHEERRnnccIISSZZ 2222
juliusz HHOOllZZmmüüllllEERR 2211
jan Piotr HHRRYYnnKKOOWWSSKKII 1100
Aleksandra jjAAccHHttOOmmAA 6622
Soter jjAAxxAA--mmAAłłAAccHHOOWWSSKKII 1111
juliusz jjOOnnIIAAKK 7722
Alfons NNRRPPIIńńSSKKII 44,,  2299
j. KKOOnnAARRSSKKII 2200,,  3322
józef KKOORROOllKKIIEEWWIIccZZ 4444
Karol KKOOSSSSAAKK 88,,  3388
Wojciech KKOOSSSSAAKK 3333,,  4422
janusz KKOOttAARRbbIIńńSSKKII 3366
Romana llIIPPEEżż 2244,,  4499
jacek mmAAllccZZEEWWSSKKII 1199
Efraim mmAAnnDDEEllbbAAuumm 2266

Piotr mmAARREEKK 7711
Artur mmAARRKKOOWWIIccZZ 2233
józef mmEEHHOOFFFFEERR 5522
Piotr mmIIccHHAAłłOOWWSSKKII 1188
Kazimierz mmIIKKuullSSKKII 6666--6688
mmnn 3300,,  3311,,  3344,,  4455
teodora mmuuKKuułłOOWWSSNN 5544
Henryk mmuuSSIIAAłłOOWWIIccZZ 7700
Stanisław PPAAccIIOORREEKK 66
barbara PPAAłłNN--WWIInnEEKK 7733,,  7744
Kasper PPOOccHHWWAAllSSKKII 5511,,  5566,,  5577
bronisława RRYYccHHttEERR--jjAAnnOOWWSSNN 3399,,  4411
Henryk SSAAjjDDAAKK 2255
Efraim i menasze SSEEIIDDEEnnbbEEuuttEEll 4466
Władysław SSEEMMFFIInn 5555
Adam SSEEttKKOOWWIIccZZ 1144
Kazimierz SSIIccHHuullSSKKII 4488
jacek SSIIEEnnIIccKKII 6655
jacek SSRROONN 7777,,  7788
michał SSttAAńńKKOO 11--33
maria SSttuuDDnnIIccNN--ggIIżżbbEERRtt 55
ludomir ŚŚllEEnnDDZZIIńńSSKKII 3355
Samuel ttEEPPllEERR 4477
marian michał WWAAWWRRZZEEnnIIEEccKKII 1155
Danuta WWEESSttRRYYccHH 7755,,  7766
leon WWYYccZZóółłKKOOWWSSKKII 3377
Stanisław żżAARRnnEEccKKII 4433
Stefan żżEEccHHOOWWSSKKII 5599--6611
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PP LL AA CC óó WW KK II   DD EE SS yy ::

Prezes - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91
Rzeczoznawcy - ul. Floriańska 13, tel. 12 429-12- 51

Dom Aukcyjny - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14
e-mail: aukcje@desa.art.pl

Antykwariaty w innych miastach

42-200 Częstochowa, Al. N.M.P. 40/42, tel. 34 324-37-26 e-mail: kontakt@desaczestochowa.com
81-395 Gdynia, ul. Abrahama 54, tel. 58 620-36-63 e-mail: salon19@desa.art.pl
40-014 Katowice, ul. Mariacka 5, tel. 32 253-99-22 e-mail: kontakt@desakatowice.com
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. 32 253-94-70 e-mail: salon12@desa.art.pl
24-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 28, tel. 41 344-33-51 e-mail: salon21@desa.art.pl
35-060 Rzeszów, Rynek 4, tel. 17  862-47-82 e-mail: desarzeszow@neostrada.pl

WSzyStkiE SAlony przyjmują DziEłA Sztuki nA kolEjnE AukcjE

DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest najstarszą firmą w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

Prowadzi działalność handlową i kulturotwórczą, zabezpiecza cenne dzieła sztuki dla zbiorów muzealnych, prowadzi promocję
dzieł sztuki współczesnej i jej twórców poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granicą. Posiada doświadczonych i wykwali-
fikowanych rzeczoznawców, również biegłych sądowych wykonujących ekspertyzy, oceny i wyceny dzieł sztuki. 

DESA posiada salony antykwaryczne na terenie całego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie. 
Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące poloników
m.in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeami
krajowymi i zagranicznymi. 

Firma DESA uczestniczy w programie „Leonardo da Vinci“, utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą środowiska
akademickie, przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej Europy.  
DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania.

Siedziba Desy mieści się w Pałacu Kmitów. Budynek wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w pierwszej poł. XVI wieku na
okazałą rezydencję dla możnowładczej rodziny Kmitów. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementów wczesnorenesan-
sowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego piętra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejna
przebudowa miała miejsce w drugiej połowie XVIII wieku, stąd pochodzą polichromie wnętrz pierwszego piętra., stropy belkowe
i kominki na II piętrze, a także neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema płaskorzeźbami przedstawiającymi scenę ko-
ronacji Najświętszej Marii Panny i orły pokonujące węże. Obiekt jest siedzibą firmy od 1988 roku.

Antykwariaty w Krakowie

Salon, ul. Floriańska 13, tel. 12 421-89-87 e-mail: salon2@desa.art.pl
Salon, ul. Floriańska 13, tel. 12 422-62-57 e-mail: salon4@desa.art.pl

1. Udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu i wpłaceniu wadium
NNuummeerr  kkoonnttaa:: Bank Pekao S.A. 6699  11224400  44553333  11111111  00000000  55442277  33889944
2. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi
3. Gwiazdka (*) obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie może
zostać sprzedany
4. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu
5. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w Domu Aukcyjnym 
tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy
6. Prenumerata katalogów aukcyjnych (4 egz.) w 2017 r. – 60 zł

WWyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd  2200  ddoo  2244  mmaarrccaa w godz. 11.00 – 19.00, w Krakowie,
w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 10.00 – 14.00

Zdjęcia i skład: Piotr Nosek
Druk: Drukarnia Skleniarz

ISSN 1429-6098

DESA Dzieła Sztuki i Antyki sp. z o.o.

Prezes zarządu: MMaałłggoorrzzaattaa  LLaalloowwiicczz
tel. 12 422-27-06     lalowicz@desa.art.pl

V-ce Prezes, Dyrektor Domu Aukcyjnego: JJeerrzzyy  MMaajjeewwsskkii
tel. 12 422-19-66     majewski@desa.art.pl 

Rzeczoznawcy: AAllddoonnaa  SSoołłttyyss,,  JJaaddwwiiggaa  OOcczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa

Opracowanie katalogu: KKrrzzyysszzttooff  KKoonniieecczznnyy,,  AAllddoonnaa  SSoołłttyyss,,  JJaaddwwiiggaa  OOcczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa,,  
KKaattaarrzzyynnaa  KKwwaattrroo--WWooźźnniiaakk,,  PPaattrryyccjjaa  GGaabbrryyśś--DDuuddzziiaakk,, KKaarroolliinnaa  PPłłuużżeekk,,  GGrraażżyynnaa  MMrróózz,,  
AAnnnnaa  KKoozzaakkiieewwiicczz
tel. 12 422-19-66     konieczny@desa.art.pl

Na okładce: MN (1 ćw. XVII w.), Ukrzyżowanie, poz. 34 (fragment).

ul. Floriańska 13
31-019 Kraków
Tel. 12 422-31-14
Fax. 12 422-98-91

biuro@desa.art.pl
www.desa.art.pl 

Patronat medialny
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