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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, Króla Kazimierza 5, tel. 17  862-47-82 e-mail: desarzeszow@gmail.com

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. * obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie może zostać
sprzedany
4. ⦁ obok ceny oznacza, że do wylicytowanej kwoty doliczona zostanie opłata w wysokości do 5% ceny
sprzedaży z tytułu „droit de suite“
5. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu
6. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w Domu Aukcyjnym 
tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy
7. Prenumerata katalogów aukcyjnych (4 egz.) w 2018 r. – 60 zł

WWyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd  44  ddoo  88  cczzeerrwwccaa w godz. 10.00 – 18.00, 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,,  JJaaddwwiiggaa  OOcczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa,,  
PPaattrryyccjjaa  GGaabbrryyśś--DDuuddzziiaakk,, KKaarroolliinnaa  PPłłuużżeekk,,  AAnnnnaa  KKoozzaakkiieewwiicczz,,  IIzzaabbeellaa  BBoocciiaańńsskkaa,,  
WWiikkttoorriiaa  KKuubbiiaakk,,  GGaabbrriieellaa  SSttrruuzziikk,,  KKaattaarrzzyynnaa  KKwwaattrroo--WWooźźnniiaakk
tel. 12 422-19-66     konieczny@desa.art.pl

Na okładce: Jerzy NNOOWWOOSSIIEELLSSKKII (1923-2011), AKT Z PEJZAŻEM MIEJSKIM, poz. 56 (�agment)

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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99  cczzeerrwwccaa  22001188  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  %%  oorraazz  ooppłłaattaa  ddoo  55%%  zz  ttyyttuułłuu  ddrrooiitt  ddee  ssuuiittee..
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.

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
olej, płyta, 46 x 66,5 cm, sygn. p.d.: B. Rychter j. Na odwrocie szkic tańczącej pary.
1166..000000,,--⦁

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

2. Bronisława RRYYcchhttEERR--jjAAnnOOWWSSLL (1868-1953)

Potycz[
olej, płótno dublowane, 37 x 53 cm, niesygnowany.
55..000000,,--

1. mmnn (XIX w.)
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4

BitWa
olej, płótno dublowane, 44 x 35,5 cm, niesygnowany. 
55..000000,,--

4. mmnn (XIX w.)

WNętRze [Plicy
olej, płótno,45 x 37 cm, sygn. l.d.: (sygnatura nieczy-
telna) 1890. 
55..880000,,--  

3. mmnn (XIX w.)
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RóżoWe Róże
olej, tektura, 33,5 x 48,5 cm, sygn. l.d.: a. Karpiński.
1144..000000,,--⦁
W latach 1891-1899 alfons Karpiński studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie po-
bierał nauki m.in. u leona Wyczółkowskiego i Władysława Łuszczkiewicza. Następnie uczył się w
Monachium, Wiedniu i Paryżu. Mieszkał w Krakowie, gdzie działalność artystyczną łączył z pracą
pedagogiczną.

6. Alfons LLRRPPIIńńSSKKII  (1875-1961)

NadMoRSKi Pejzaż
olej, płótno, 59 x 72 cm, niesygnowany. 
66..000000,,--

5. mmnn (XIX w.)
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ŚWiątyNia WeSty W tivoli
akwarela, papier, 28 x 19 cm, sygn. l.d.: j. tyski.
11..000000,,--

8. j. ttYYSSKKII (XX w.)

WeNecja
akwarela, papier, 48 x 38,5 cm, sygn. l.d.: o. Schmidt, Wenezia
Porta della carta. 
22..550000,,--

7. Oskar SScchhmmIIDDtt (XX w.)
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Pejzaż góRSKi
olej, płótno, 77 x 60 cm, sygn. p.d.: j. \oma 1879. 
77..550000,,--

Pejzażysta austriacki, syn akademickiego malarza dekoracyjnego josefa tomy. Studiował w akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Malował głównie mo-
tywy z alp, tyrolu, okolic Salzburga, Berna, a także krajobrazy z Węgier. obrazy artysty znajdują się, m.in. w Muzeum Historycznym w Wiedniu, nato-
miast rysunki w wiedeńskiej albertinie.

9. josef tthhOOmmAA (1828-1899)
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mOSKIEWSKIE PODWóRKO (1878 r.)
olej, płótno, 62 x 74 cm, kopia obrazu Wasilija Polenowa (1844-1927).
1188..000000,,--  

Wsilij Polenow – reprezentant rosyjskiego realizmu w malarstwie, Malował portrety, sceny historyczne, religijne, rodzajowe, pejzaże. Należał do grona Pie-
riedwiżników. oryginał Moskiewskiego podwórka znajduje się w galerii trietiakowskiej.

10. mmnn (XIX w) 
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BiaŁe Róże z jaPońSKą figuRKą
olej, płótno, 79 x 88 cm, sygn. l. śr.: a. Karpiński.
3399..000000,,--⦁

W latach 1891-1899 alfons Karpiński studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie pobierał nauki m.in. u leona Wyczółkowskiego i Władysława
Łuszczkiewicza. Następnie uczył się w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Mieszkał w Krakowie, gdzie działalność artystyczną łączył z pracą pedagogiczną.

11. Alfons LLRRPPIIńńSSKKII (1875-1961)
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zWiad
akwarela, papier, 48 x 58 cm, sygn. l.d.: jerzy Potrzebowski. 
22..880000,,--⦁
Malarz, uczeń krakowskiej aSP w pracowniach Pautscha, Pieńkowskiego i Rzepińskiego (1945-
50), potem jej wieloletni wykładowca. Malował realistyczne pejzaże, sceny batalistyczne i rodzajowe.
jednym z jego ulubionych motywów były konie.

12. jerzy PPOOttRRZZEEBBOOWWSSKKII (1921-1974)

Pejzaż MoRSKi
akwarela, gwasz, papier, 21 x 46 cm, sygn. p.d.: S. jaxa 1928.
44..000000,,--⦁

13. Soter jjAAXXAA--mmAAłłAAcchhOOWWSSKKII (1867-1952)

Malarz, wybitny marynista. Kształcił się w szkole
rysunkowej w odessie. W latach 1882-1894 stu-
diował w krakowskiej SSP u cynka, jabłońskiego
i Łuszczkiewicza. od 1894 kontynuował naukę
w Szkole Rysunku i Malarstwa w Monachium. Po
powrocie do kraju osiadł w Krakowie. Był człon-
kiem warszawskiego tzSP. Najchętniej malował
pejzaże, często nokturny, do jego ulubionych moty-
wów należały widoki morskie. uprawiał technikę
olejną, w latach międzywojennych posługiwał się
akwarelą, gwaszem i pastelem.

Desa_170:Desa  20-05-18  21:14  Strona 10



11

PoRtRet BRetoNKi
olej, płótno, 45,5 x 33 cm, sygn. l. g. i l. d. 1941 terlikowski 
55..000000,,--⦁

Malarz związany ze środowiskiem École de Paris. Studiował w
Monachium i w Paryżu. dużo podróżował. odwiedził anglię,
Hiszpanię, francję, Włochy, był w indiach, północnej aayce, au-
stralii i Nowej zelandii. zadebiutował w 1900 roku w Paryżu in-
dywidualną wystawą w galerii Bernheim-jeune. od roku 1911
roku na stałe mieszkał w stolicy francji, gdzie uczestniczył w wielu
wystawach indywidualnych i zbiorowych. jego dzieła znajdują się
m.in. w muzeach w troyes, Bordeaux, clermont-ferrand, lyon,
Marsylii, villeneuve-sur-lot, tananarive (Madagaskar), zbio-
rach artystycznych towarzystwa Historyczno-literackiego w Pa-
ryżu oraz licznych kolekcjach prywatnych we francji.

15. Władysław ttEERRllIIKKOOWWSSKKII (1873-1951)

aNeMoNy
olej, płótno, 45,5 x 33,5 cm, sygn. p. g.: terlikowski 1949.
99..000000,,--⦁

Malarz związany ze środowiskiem École de Paris. Studiował w
Monachium i w Paryżu. dużo podróżował. odwiedził anglię,
Hiszpanię, francję, Włochy, był w indiach, północnej aayce, au-
stralii i Nowej zelandii. zadebiutował w 1900 roku w Paryżu in-
dywidualną wystawą w galerii Bernheim-jeune. od roku 1911
roku na stałe mieszkał w stolicy francji, gdzie uczestniczył w wielu
wystawach indywidualnych i zbiorowych. jego dzieła znajdują się
m.in. w muzeach w troyes, Bordeaux, clermont-ferrand, lyon,
Marsylii, villeneuve-sur-lot, tananarive (Madagaskar), zbio-
rach artystycznych towarzystwa Historyczno-literackiego w Pa-
ryżu oraz licznych kolekcjach prywatnych we francji.

14. Władysław ttEERRllIIKKOOWWSSKKII (1873-1951)
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MęczeńStWo ŚW. jeRzego
Sepia, piórko, papier, 25,7 x 18,3 cm, sygn. l.g. Paolo 
caliari oraz na odwrocie: Paolo veronese, opinie prof. dr. feliksa Ko-
pery oraz mgr. Krzysztofa Krużla. Rysunek przedstawia scenę męczeń-
stwa św. jerzego z kościoła San giorgio in Braida w Weronie. obraz
namalowany został w latach 60-tych Xvi w.
88..220000,,--

17. Paolo ccAAllIIAARRII--VVEERROOnnEESSEE (1528-1588)

PoRtRet dziec[
olej, deska mahoniowa, 36 x 30,5 cm, sygn. p.d.: Piotr Stachiewicz
1895. Na odwrocie: a. ebeseder, Wien, i. operning 9. do konserwacji.
33..880000,,--

Malarz, związany z krakowskim środowiskiem artystycznym, wicepre-
zes tamtejszego tPSP (1912-1918). W latach 1877-1883 kształcił się
w krakowskiej SSP, studia kontynuował w akademii monachijskiej w
pracowni obo Seitza. W 1886 podróżował po Włoszech, po powrocie
osiadł w Krakowie. uczył malarstwa na Wyższych Kursach dla Kobiet
im. a. Baranieckiego. Najbardziej znany z cykli religijnych i kompozycji
alegorycznych, malował również pejzaże i portrety młodych kobiet, po-
sługując się techniką olejną i pastelami.

18. Piotr SSttAAcchhIIEEWWIIccZZ (1858-1930)

autoPoRtRet
ołówek, kredka, papier, 20,5 x 16,5 cm, sygn. p.d.: St. Kamocki. 
11..330000,,--  

W latach 1891-1900 studiował w SSP w Krakowie u f. cynka, i. jabłońskiego, i. unierzyskiego, l. Wyczółkowskiego, j. Stanisławskiego, a w latach 1901-1902
w Paryżu. od 1919 roku uczył malarstwa w aSP w Krakowie. od 1906 roku był członkiem towarzystwa artystów Polskich Sztuka. Był również członkiem
towarzystwa zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Malował pejzaże - był kontynuatorem szkoły malarstwa pejzażowego jana Stanisławskiego.

16. Stanisław LLmmOOccKKII (1875-1944)
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Mat[ BoS[ z dzieciątKieM
olej, płótno dublowane, 75 x 62 cm. obraz posiada ekspertyzę wykonaną przez specjalistkę chemii konserwa-
torskiej krakowskiej aSP panią Marię Rogóż.
1155..000000,,--

19. mmnn (XVIII w.)
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Po PoloWaNiu
olej, płótno, 68,5 x 108 cm, sygn. l.d.:cz. Wasilewski.
2255..000000,,--

czesław Wasilewski (ignacy zygmuntowicz). Popularny w okresie międzywojennym malarz-samouk.
działał w Warszawie. Najczęściej malował efektowne zaprzęgi, sanny, sceny batalistyczne, zimowe pejzaże, sceny z polowań, kwiaty.
Wykorzystywał z talentem malarskie osiągnięcia polskich malarzy uczących się w monachijskiej akademii oraz zręcznie nawiązywał
do stylu malarskiego W. Kossaka. Równocześnie w wielu swoich kompozycjach prezentował trochę odmienne, niemal werystyczne
podejście do natury, tworząc sugestywne iluzje rzeczywistości. Brał udział w wystawach w lublinie w 1922 roku, w Warszawie, w
towarzystwie zachęty Sztuk Pięknych w latach dwudziestych, a także w wielu wystawach ukazujących dorobek polskich malarzy
w różnych miastach (na przykład w Katowicach, w częstochowie, w gdyni, w Kaliszu). obecnie jego prace znajdują się w zbiorach
Muzeum Narodowego w Warszawie, w muzeach w Łańcucie, lesznie, Łodzi oraz w zbiorach prywatnych.

20. czesław WWAASSIIllEEWWSSKKII (1875-1947)
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zaMyŚloNa
olej tektura, 68 x 97,5 cm, sygn. l.d.: Wlastimil Hofman 1923. 
3399..000000,,--  ⦁

Studiował w SSP w Krakowie w pracowni f. cynka, j. Stanisławskiego, l. Wyczółkowskiego i j. Malczewskiego.
W latach 1899-1902 studiował w ecole des Beaux arts w Paryżu u j.l. gerome’a. Był założycielem grup arty-
stycznych: grupa Pięciu (1905), grupa zero (1908). od 1911 roku był członkiem towarzystwa artystów Pol-
skich „Sztuka“. Malował fantastyczno-symboliczne kompozycje z motywami ludowymi, sceny rodzajowe, portrety
i pejzaże. Na jego sztukę ogromny wpływ wywarła twórczoć j. Malczewskiego.

21. Wlastimil hhOOFFmmAAnn (1881-1970)
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Pejzaż
olej, płótno, 39,5 x 47,8 cm, sygn. p.d.: St. żurawski. 
44..550000,,--⦁
Malarz, uczeń krakowskiej aSP w pracowni Mehoffera (1907-1913). Był członkiem cechu artystów
Plastyków „jednoróg". Malował akty, pejzaże, martwe natury, kompozycje _guralne.

23. Stanisław ŻŻuuKKWWSSKKII (1889-1976)

uŁaN i dzieWczyNa
olej, tektura, 33 x 48 cm, sygn. l.d.: jerzy Kossak 1930.
99..000000,,--⦁

22. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

jerzy Kossak – pochodził z krakowskiej arty-
stycznej rodziny. Był synem Wojciecha Kos-
saka, wnukiem juliusza, bratem Magdaleny
Samozwaniec i Haliny Pawlikowskiej-jasno-
rzewskiej. już jako dziecko wykazywał duże
zdolności artystyczne, jednak nigdy nie podjął
żadnej nauki ani studiów w tym kierunku.
Rysunku i malarstwa uczył się w pracowni
ojca. Pierwszą indywidualną wystawę mala-
rza zorganizowano w towarzystwie Sztuk
Pięknych w 1910 roku, gdzie pokazano cykl
napoleoński, który został bardzo dobrze przy-
jęty. choć Wojciech Kossak wiązał z nim
wielkie nadzieje, jerzy nigdy nie wypracował
indywidualnego stylu, masowo powielając te-
maty wypracowane przez ojca. W trudnych
powojennych czasach praktyka ta zapew-
niała mu stabilizację _nansową, ale miało to
zły wpływ na jego rozwój twórczy.  Poza te-
matyką ułańską i wojenną malował również
sceny folklorystyczne, polowania i portrety.
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KRoWy PRzed cHatą
olej, deska, 15 x 25 cm, sygn. l. d.: al. Stankiewicz 1889.
99..000000,,--

25. Aleksander SSttAAnnKKIIEEWWIIccZZ (1824-1892)

ziMoWy Pejzaż góRSKi
akwarela, papier, 29 x 46 cm, sygn. p.d.: a. chrzanowski 935. 
33..550000,,--⦁

Malarz, architekt. uczeń alaeda terleckiego i leona Wyczółkowskiego. Malował pejzaże, kwiaty, motywy archi-
tektoniczne. od 1945 r. członek zPaP.

24. Antoni cchhRRZZAAnnOOWWSSKKII (1905-2000)

Naukę rysunku rozpoczął w wieku 10
lat u jana feliksa Piwowarskiego w
warszawskim gimnazjum gubernal-
nym. Mając 16 lat eksponował swoje
prace na warszawskich Wystawach
Sztuk Pięknych. W latach 1844-46
studiował na akademii Sztuk Pięk-
nych w Petersburgu i w czasie trwania
nauki otrzymał wyróżnienie oraz dwa
srebrne medale. W 1846 roku wyje-
chał do Rzymu na stypendium, gdzie
pozostał do końca życia, odwiedzając
na krótki czas Warszawę w 1852
roku. Był przyjacielem Henryka Sie-
miradzkiego, który opiekował się nim
pod koniec życia. znany jest portret
Stankiewicza pędzla Henryka Siemi-
radzkiego. artysta zdobył popularność
dzięki malowaniu scen rodzajowych,
ale wśród jego twórczości znajdują się
również portrety i sceny religijne.
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doliNa S[Wy
gwasz, tektura, 65 x 81 cm, sygn. l.d.: a. Suchanek, 1936, dolina Skawy, na odwrocie na-
klejki: tPSP 1937 oraz autorska „antoni Suchanek, Warszawa, Marszałek focha Nr
2/20, Nr 4/ iX 36”. 
88..000000,,--⦁

26. Antoni SSuucchhAAnnEEKK (1901-1982)

S[Ły Na MoRzu
olej, tektura, 28 x 36 cm, sygn. l.d.: St. gałek. 
44..550000,,--⦁

Studia: Szkoła Sztuk Pięknych (j. Malczewski i j. Stanisławski), pogłębione w Kunstgewer-
beschule w Monachium i ecole des Beux-arts w Paryżu. członek Stowarzyszenia „Sztuka
Podhalańska" (pedagog, rzeźbiarz, malarz pejzażysta).

27. Stanisław ggAAłłEEKK  (1876-1961)

Studia w krakowskiej aSP w latach 1917-1922 pod kie-
runkiem j. Mehoffera i t. axentowicza. od 1923 r. za-
mieszkał w orłowie. tworzył z perspektywy Kamiennej
góry i Kępy oksywskiej. za Panoramę gdyni ii na iii
Wystawie Morskiej otrzymał i nagrodę. W czasie ii wojny
światowej był więziony w obozie koncentracyjnym. W
1946 powrócił do gdyni i osiedlił się w orłowie. tworzył
kronikę ilustrującą podnoszenie się z ruin zniszczonego
miasta (cykl Stocznia buduje). aktywny uczestnik życia
artystycznego w trójmieście, czego efektem było stworzenie
w kawiarni artystycznej cyganeria grupy Polskich Mary-
nistów Plastyków. Wsparł go w tym Marian Mokwa. Ma-
lował ilustracje do wielu czasopism ukazujących się na
Wybrzeżu.
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KoSiaRze Na żytoWiSKu
olej, tektura, 11 x 20,5 cm, sygn. p.d.: t (?), na odwrocie naklejki tPSP w Krakowie .
22..550000,,--⦁

córka W. tetmajera. Początkowo uczyła się u swojego ojca, następnie uczęszczała do SSP dla kobiet M.
Niedzielskiej. jadwiga to isia, postać z „Wesela"- S. Wyspiańskiego. 

28. jadwiga ttEEttmmAAjjEERR--nnAAIImmSSLL (1891-1975)

Pejzaż góRSKi
akwarela, papier, 33 x 47,5 cm, sygn. p.d.: jan Rubczak
44..770000,,--

Studiował w krakowskiej aSP w latach 1904-1911 pod kierunkiem f. cynka i j. Pankiewicza, w akademie für
graphische Künste und Buchgewerbe w lipsku oraz w academie colarossi w Paryżu. Przebywał w Paryżu w la-
tach 1915-1923. od 1924 r. prowadził w Krakowie prywatną Wolną Szkołę Malarstwa. członek taP
„Sztuka“, współzałożyciel cechu artystów Plastyków „jednoróg“. Wystawiał w kraju, brał udział w paryskich Salo-
nach, reprezentował polską sztukę na międzynarodowych wystawach. Malował pejzaże i dekoracyjne martwe na-
tury w realistycznej manierze, często w jaskrawych barwach. uprawiał także akwarelę, jego gra_ki zaliczane są do
najwybitniejszych osiągnięć polskiej gra_ki. gra_ką zajął się ok 1908, uprawiał techniki metalowe (akwaforta i ak-
watinta) oraz litogra_ę. interesował się głównie pejzażem i architekturą.

29. jan RRuuBBccZZAAKK (1884-1942)
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Pejzaż 
Pastel, tektura, 33,3 x 56,3 cm, sygn. śr.d.: St. Wyspiański.
336600..000000,,--

ekspertyza pani Marty Romanowskiej, wybitnej znawczyni twórczości Wyspiańskiego (wydana w Krakowie 9.06.2015). Publikowany i reprodukowany:
tygodnik ŚWiat, 1907 r. 

Praca jest malarskim szkicem będącym doskonałym studium przyrody. Najsilniejszym doznaniem jest w tym przypadku niewątpliwie jej kolorystyka. zasto-
sowane tu czyste kolory wynikły prawdopodobnie z nieoczekiwanego i poruszającego doznania barwnego, które artysta zanotował. [...] emocje wyraża tutaj
kładziony przez artystę kolor, ale także naturalna tonacja i struktura podobrazia, widoczna zwłaszcza w płaszczyźnie nieba, którą nałożono bardzo
oszczędnie poziomymi smugami kredki.
dzieło nosi wszelkie cechy kompozycyjne stosowane przez artystę w tematach pejzażowych. Nie należy bagatelizować niewielkiego, ale jakże istotnego detalu,
jakim są wyraźnie widoczne choć odległe sylwetki ptaków nad łąkami. Pojawiają się one niezmiernie rzadko w twórczości Wyspiańskiego, a prawie w ogóle
nie spotyka się ich w samodzielnym pejzażu.
Poza niewątpliwymi atutami artystycznymi omawiana praca ma dodatkowo walory dodatkowe wzmacniające niejako jej rangę. W 1907 r., roku śmierci
Wyspiańskiego, wśród szczegółowych omówień całej jego twórczości publikowano mniej znane utwory poetyckie i prace malarskie. czarno biała reprodukcja
omawianej pracy znalazła się w tygodniku „Świat" jako „Pejzaż krakowski". Prawdopodobnie tra_ła do kolekcji prof. juliana Nowaka, co również stanowi
znakomitą rękojmię autentyczności i proweniencji.

uczył się u jana Matejki w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Początkowo malował olejno, później niemal wyłącznie pastelami, tworząc głównie portrety i
pejzaże. zajmował się też projektowaniem witraży, gra_ką, rzeźbą, rzemiosłem artystycznym, wykonywał polichromię ścienną, ilustrował i zdobił książki.
inscenizował własne dramaty oraz sztuki innych autorów, projektował kostiumy i dekoracje teatralne. Prowadził katedrę malarstwa dekoracyjnego w kra-
kowskiej akademii Sztuk Pięknych. Był czołową postacią Młodej Polski, uznawanym za autorytet i duchowego wodza swego pokolenia.

30. Stanisław WWYYSSPPIIAAńńSSKKII (1869-1907)
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Pejzaż
olej, deska, 14,5 x 23 cm, sygn. p.d.: józef chełmoński. opinia o obrazie pani mgr aleksandry czarneckiej, rzeczoznawcy SHS oraz mgr janiny zielińskiej,
historyka sztuki z dn. 30.06.1998 r.
4422..000000,,--

Był jednym z najwybitniejszych malarzy XiX w. jego pierwszym nauczycielem był ojciec. Studia rozpoczął w Klasie Rysunku w Warszawie (1867-1871 r.)
oraz w prywatnej pracowni W. gersona. W latach 1871-1874 pobierał nauki w monachijskiej akademii u a. Strähubera i H. anschütza. W Monachium
związał się z polską kolonią artystyczną skupioną wokół j. Brandta i M. gierymskiego. Malowal sceny rodzajowe, pędzące końskie zaprzęgi, krajobrazy.
oryginalność i egzotyka jego obrazów zapewniała mu powodzenie i liczne zamówienia, niestety obniżyło to poziom artystyczny prac. jednak po powrocie do
kraju i ponowne zetknięcie się z przyrodą wpłynęło na odrodzenie jego twórczości. do tego okresu należą nastrojowe, liryczne pejzaże, ożywione niekiedy mo-
tywem dzikiego ptactwa oraz sceny podkreślające związek człowieka z naturą.

31. józef cchhEEłłmmOOńńSSKKII 1849 - 1914
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StaW W tatZcH
olej, tektura, 49 x 68,5 cm, sygn. p. d. M.Stańko.
44..550000,,--⦁

33. michał SSttAAńńKKOO (1901-1969)

Podczas i wojny światowej walczył w le-
gionach. około 1930 roku zamieszkał w
zakopanem, gdzie współpracował z janu-
szem Kotarbińskim. W drugiej połowie lat
30 przeniósł się do Sosnowca i utrzymy-
wał bliskie kontakty ze śląskim środowi-
skiem artystycznym. jest autorem
polichromii kościoła w Koziegłowach koło
częstochowy. Po wojnie powrócił do za-
kopanego, gdzie osiadł na stałe. Należał
do założonego w 1929 przez Stanisława
Szukalskiego Szczepu Rogate Serce. W
jego twórczości dominowała tematyka
pejzażowa, zwłaszcza chętnie przedsta-
wiał okolice zakopanego i dolinę Pięciu
Stawów. Prace artysty znajdują się m.in.
w Muzeum w Nysie.

PoZNeK
olej, płótno, 60 x 105,5 cm.
1122..000000,,--

Potomek rodu duninów, uczył się w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. z żoną anielą z Wespańskich w
swojej warszawskiej kamienicy prowadzili bogate życie artystyczne. Miał tam swoją pracownię malarską, z
której korzystała jego córka, malarka – Maria Wąsowicz-Sopoćko. Rafał Wąsowicz uczył się w Szkole Sztuk
Pięknych w Warszawie. od 1914 r. często wystawiał w towarzystwie zachęty Sztuk Pięknych. Malował pej-
zaże i martwe natury, a także miejskie widoki Krakowa, Krzemieńca, grodna, Wilna i Warszawy. zmarł tra-
gicznie podczas Powstania Warszawskiego.

32. Rafał WWąąSSOOWWIIccZZ (1867-1944)
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PoRtRet KoBiety W RóżoWej SuKNi
Pastel, akwarela, tektura, 58 x 47 cm, sygn. śr. l.: t. axentowicz.
4400..000000,,--

„Wytworność – wyraz ten określa najlepiej cechę dominującą twórczość axentowicza. Nie ma tu nic jaskrawego, krzyczącego, wyrywającego się z przestrzeni.
Miara kładzie swe piętno na wszystkim, nie znosząca zbyt śmiałych akcentów barwy, ani zdecydowanych, silnych konturów kształtu, miara zestrajająca
szczegóły do łagodnej harmonii, która działa skupieniem i spokojem. axentowicz nie czerpie swoich najsilniejszych wrażeń z przyrody, uderza go kształt
ciała ludzkiego i postaci ludzkiej – głowa przede wszystkim, a mianowicie głowa kobiety. jego właściwy rodzaj to owe, tak dobrze znane, główki zasmucone,
zadumane, marzące, ciche, słodkie, anemiczne główki kobiet buduarowych, kwitnących w cieplarni, z dala od surowego podmuchu wiatru i palących pro-
mieni słońca, kobiet, których zupełna bierność stanowi tajemnicę wdzięku, które uwielbia się jak kwiaty, które się tuli jak jedwabie i koronki, które z życiem
mają to tylko wspólnego, ze żyją…” pisał antoni chołoniewski na łamach „Świata” w 1906 r. 

Malarz, pastelista, gra_k, jednen z najbardziej znanych i cenionych artystów polskich. Kształcił się w akademii Sztuk Pięknych w Monachium, a następnie
uzupełniał studia w Paryżu, gdzie przebywał przez kilkanaście lat. Brał udział w Salonach Paryskich. W 1890 zastał członkiem Société Nationale des
Beaux-arts. Wielokrotnie wyjeżdżał też do londynu. W 1895 powrócił do kraju i zamieszkał na stałe w Krakowie, powołany na profesora tamtejszej
Szkoły Sztuk Pięknych (od 1900 akademii). W uczelni tej nauczał nieprzerwanie do 1934, dwukrotnie pełniąc funkcję rektora. Był jednym z członków –
założycieli towarzystwa artystów Polskich „Sztuka”, członkiem wiedeńskiej „Secesji” i współpracownikiem jej pisma „ver Sacrum”. Powodzenie przyniosły
mu zwłaszcza idealizowane wizerunki wytwornych dam oraz wdzięczne portrety dziecięce. Malował także obrazy o tematyce rodzajowej. Był jednym z
pierwszych malarzy Huculszczyzny i Hucułów. Malował farbami olejnymi i akwarelą, a po 1890 przede wszystkim mistrzowsko opanowaną techniką pastelu.

34. teodor AAXXEEnnttOOWWIIccZZ (1859-1938)
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WNętRze góZlSKiej cHaty
olej, płótno, 71 x 90 cm,  sygn. p.d.: H. Pilch 33,  Poronin. 
33..550000,,--  

35. henryk PPIIllcchh (XX w.)

Na taRgu
olej, sklejka, 17 x 20,5 cm, sygn. p.d.: z. Przebindowski. 
33..000000,,--⦁

36. Zdzisław PPRRZZEEBBIInnDDOOWWSSKKII (1902-1986)

Malarz, gra_k. Kształcił się w Państwowej
Szkole Sztuk zdobniczych i Przemysłu ar-
tystycznego w Poznaniu (1920-25), studia
kontynuował w krakowskiej aSP u f.
Pautscha (1925-29). uprawiał malarstwo
olejne i gra_kę. Malował sceny rodzajowe,
pejzaże miejskie, widoki podkrakowskich
wsi, portrety, akty, martwe natury.
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W oczeKiWaNiu
olej, tektura, 1924, 57 x 75 cm, sygn. p.d.: cz. Wasilewski 1924. 
1188..000000,,--

Był popularnym w okresie międzywojennym malarzem-samoukiem. tworzył obrazy o tematyce rodzajowej
inspirowane malarstwem Brandta, chełmońskiego i Kossaków. Malował zaprzęgi, kuligi, polowania, ułanów.

37. czesław WWAASSIIllEEWWSSKKII (1875-1947)
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KWiaty
olej, tektura, 29 x 49 cm, sygn. p.d.: a. Karpiński
1133..000000,,--⦁

38. Alfons LLRRPPIIńńSSKKII  (1875-1961)
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PoRtRet PRofeSoZ taZNczeWSKiego 
z gitaRą
olej, płótno, 64 x 47,5 cm, niesygn., na odwrocie p.g. adnotacja
emila Krchy: „larisch, Wacław taranczeski, Własność e. Krchy”. 
99..000000,,--  

Malarz, jeden z czołowych kolorystów polskich. Studiował na kra-
kowskiej aSP u: i. Pieńkowskiego, j. Pankiewicza, f. Kowarskiego.
Wiele podróżował do drezna, Paryża i Wiednia. związany był z
grupą „Pryzmat", należał do zPaP. ogromne znaczenie dla jego
twórczości miało malarstwo wielkich mistrzów Rubensa, tycjana,
veronese’a, ale przede wszystkim Wabeau i aancuskiego malar-
stwa Xviii wieku. tematy jego obrazów to przede wszystkim sceny
mitologiczne, motywy zabaw, pikników, a także martwe natury i
portrety. Prace jego charakteryzują się rozjaśnioną paletą barwną,
gęstą materią malarską i chropowatą fakturą.

39. Karol llAARRIISScchh (1902-1935)

SPaceR
olej, tektura, 47 x 33 cm, sygn. p.d.: S.W. Matejko, dołączone spra-
wozdanie z przebiegu prac konserwatorskich przeprowadzonej
przez mgr. grzegorza Kosteckiego z Wydzału Konserwacji kra-
kowskiej aSP. 
1166..000000,,--

Malarz, witrażysta, syn starszego brata jana Matejki. Studiował w
krakowskiej SSP (1891-92) u loefflera, Matejki, Łuszczkiewicza,
naukę kontynuował w Monachium (od 1892). uprawiał malar-
stwo ścienne (m.in. współpracował z janem Matejką przy polichro-
mii w kościele Mariackim w Krakowie). od 1906 kierował
działem kompozycji _guralnej w zakładzie Witrażów i Mozaiki
S.g. żeleńskiego w Krakowie. Malował portretu i sceny rodzajowe.
Wystawiał w tPSP w Krakowie i lwowie. Na wystawie w Wilnie
w 1922 zaprezentował m.in. kompozycję „Świetojańskie robaczki".

40. Stefan Witold mmAAttEEjjKKOO (1871-1933)
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SceNa RodzajoWa
olej, płótno, 91 x 60 cm, sygn. l.d.: leon lewkowicz. 
1155..880000,,--⦁

W latach 1913-1920 studiował w krakowskiej aSP u t. axentowicza
i l. Wyczółkowskiego. W 1920 r. mieszkał w Krakowie, gdzie nawiązał
kontakt z malarzami żydowskimi. lata 30-te spędził w Nowym
targu. Podczas okupacji został wywieziony w głąb zSRR. Malował
portrety i grupy portretowe. Bohaterami jego obrazów byli najczęściej
ludzie z kręgu żydowskiego i cygańskiego. Stosował technikę olejną.

41. leon llEEWWKKOOWWIIccZZ (1890-1950)

WeNecja
olej, taktura, 68 x 48,5 cm, sygn. p.d.: Pogorzelski. 
66..000000,,--⦁

Malarz, urodzony w Kulbakach koło grodna, w latach 1947-1953
kształcił się w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Mińsku, w pra-
cowni prof. Suchowierchowa (dyplom w 1953). W 1958 na podstawie
umowy o repatriacji Polaków przyjechał do kraju i osiadł w częstocho-
wie. Był członkiem zPaP i associacion internationale des arts Plasti-
ques. Miał ponad 20 wystaw indywidualnych w Polsce i zagranicą,
uczestniczył w ponad 70 wystawach zbiorowych. jest autorem pejzaży,
martwych natur, portretów. "Kolor, przede wszystkim kolor ma dla
mnie znaczenie. zawsze zresztą fascynowali mnie impresjoniści. to jest
mówiło się w środowisku stara, przebrzmiała historia, ale ja nigdy nie
uganiałem się za modą i doszedłem do wniosku, że mimo wszystko,
mimo chwil załamań , trzeba pozostać wiernym sobie". ("Pamięć i
obraz. jerzy Pogorzelski malarstwo i rysunek", Miejska galeria Sztuki
w częstochowie, częstochowa 2007, s. 15, 95).

42. jerzy PPOOggOORRZZEEllSSKKII  (1926-2003)
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PodWóRKo
olej, papier, 57 x 76 cm, sygn. p.d.: Kasper Pochwalski 20 Xii 1950. 
66..000000,,--⦁

W latach 1917-1922 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 uzyskaniu stypendium rządu aancuskiego, 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.

43. Kasper PPOOcchhWWAAllSSKKII (1899-1971)

MoRze
olej, płótno, sygn. l.d.: 1935 
W. zaboklicki.
33..660000,,--⦁

44. Wacław ŻŻAABBOOKKllIIccKKII (1879-1959)
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PaRK
Pastel, papier, 39 x 52 cm, sygn. p.d.: żaboklicki. 
11..330000,,--⦁

45. Wacław ŻŻAABBOOKKllIIccKKII (1879-1959)

żuBRy
olej, płótno, 48 x 68 cm, sygn. p.d.: S. Bińkowski. 
22..550000,,--⦁

46. Stanisław BBIIńńKKOOWWSSKKII (1900-1978)

uczył się w warszawskiej Klasie Rysun-
kowej (1897-1899 u W. gersona) w
akademii w Monachium (1901-1903
u K. Marra, a. abégo) oraz w paryskiej
académie colarossi. Wiele podróżował:
był w Rosji (1898), Włoszech (1901),
francji (1904-12). Mieszkał w Płocku,
w Rosji (podczas i wojny światowej),
później w Warszawie. Malował pejzaże,
przeważnie pastelami. Współcześni kry-
tycy zaliczali go do szkoły W. Ślewińskiego
i wskazywali na aancuski, impresjonis-
tyczny rodowód jego sztuki. od 1922 r.
żaboklicki był członkiem Koła Mary-
nistów Polskich działającego przy war-
szawskim towarzystwie zachęty Sztuk
Pięknych.
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Plac ŚW. MaR[ W WeNecji
litogra_a, 14 x 20 cm, sygn. l.d.: j.S.
11..880000,,--

Studiował w Klasie Rysunku W. gersona w latach 1883-1885 w SSP
w Krakowie, a w latach1885-1888 w Paryżu w pracowni e.a. carolus-
durana. W 1897 roku objął katedrę pejzażu w SSP w Krakowie, był
twórcą krakowskiej szkoły pejzażu, założycielem i prezesem towarzy-
stwa artystów Polskich „Sztuka". Malował pejzaże, plakaty, projekty sce-
nogra_czne. 

47. jan SSttAAnnIISSłłAAWWSSKKII (1860-1907)

KZKóW. 
autolitogra_a, podkolorowana kredką na papierze, sygn. l.d.: autolitogra-
_a kolorowana, p.d.: jan Rubczak 1935. 
22..000000,,--

Malarz i gra_k, w latach 1904-11 uczeń krakowskiej aSP w pracowni
cynka i Pankiewicza. Studia kontynuował w lipsku i w Paryżu, gdzie od
1917 prowadził własną szkołę gra_czną. Po powrocie do Krakowa pro-
wadził Wolną Szkołę Malarstwa, był również asystentem przy katedrze
gra_ki w aSP. Wiele wystawiał, brał udział w paryskich Salonach. Malo-
wał pejzaże, dekoracyjne martwe natury, często posługiwał się akwarelą.
zginął w 1942 w auschwitz.

48. jan RRuuBBccZZAAKK (1884-1942)

aKt
Serigra_a na papierze, 28/50, 78,5 x 60,5 cm w swietle passe-partout),
sygn. p.d.: jerzy Nowosielski 1999
77..000000,,--

urodził się w Krakowie. W 1940 rozpoczął studia w krakowskiej Kunstge-
werbeschule. od 1944 członek Polskiej akademii umiejętności. członek
grupy Młodych Plastyków i grupy Krakowskiej. W latach 1976-1992 pro-
fesor aSP w Krakowie. Malarz, rysownik, scenograf, twórca kompozycji _gu-
ralnych, martwych natur, aktów, pejzaży i obrazów sakralnych, w których
łączy elementy nowoczesne z wpływami sztuki bizantyjskiej (Podwójny port-
ret, toaleta, Martwa natura fantastyczna); jego niepowtarzalny styl charak-
teryzuje się stosowaniem płaskiego układu barwnych plam obwiedzionych
czystą linią konturu i syntetyzującym widzeniem codzienności; ikoniczność
jego malarstwa o tematyce sakralnej polega na przywołaniu mistyki ruskich
lub bizantyjskich ikon oraz na geometrycznych podziałach wyodrębniają-
cych centrum i pobocze kompozycji. jest autorem licznych polichromii w ko-
ściołach (m.in. w kościoła św. ducha w Nowych tychach, kościoła w Wesołej
koło Warszawy, cerkwi w lourdes we francji) oraz ikonostazów (np. w cer-
kwi zaśnięcia Matki Bożej w Krakowie); Kraków-azory, 1978, kościół Św.
ducha w tychach), ikonostas cerkwi prawosławnej w Krakowie (1972).
Ponadto prace w licznych zbiorach muzealnych w Polsce i w kolekcjach pry-
watnych (uSa, Kanada, francja, Niemcy).

49. jerzy nnOOWWOOSSIIEEllSSKKII (1923-2011)
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Strojnie ubrana para: młoda kobieta i samuraj (Przedstawienie „teatru”
kabuki), Seria: damy dworu z pałacu chiyoda, japonia, lata 90-te XiX
w., środkowa część tryptyku, plansza niesygnowana, drzeworyt barwny,
technika druku: musen-zuri (tłoczenie bez konturu), 32,3 x 26,6 cm. 
11..000000,,--

jeden z wiodących mistrzów tradycyjnego japońskiego drzeworytu w
epoce Meiji (1868-1912). W czasie długo trwającej  kariery w swych
dziełach podejmował tematy związane z różnymi aspektami ówczesnego
życia: sceny z uroczymi postaciami pochodzącymi z wyższych sfer oraz
historycznymi: wielkich bitew okresu edo i Meiji, jak również scen z po-
staciami z legend i opowieści. 

50. Yōshū cchhIILLnnOOBBuu (1838-1912)

Strojnie ubrana kobieta serwująca herbatę, Seria: fujin Shoreishiki no zu
/ Sceny z rozmaitych kobiecych ceremonii, prawdopodobnie część polip-
tyku, japonia, 1895, sygn. yōshū chikanobu, drzeworyt barwny na pa-
pierze, ślepe tłoczenie, cieniowanie koloru, partie kompozycji lśniące partie
kompozycji srebrne, 32,8 x 22,4 cm. 
11..550000,,--

51. Yōshū cchhIILLnnOOBBuu (1838-1912)

Młoda kobieta przy nosidle na utensylia do herbaty i pojemniku z zakąs-
kami, japonia lata 90-te XiX w., część poliptyku, drzeworyt barwny na
papierze, ślepe tłoczenie, lśniące partie kompozycji, srebrne partie kompo-
zycji, 32,8 x 22,6 cm. 
11..000000,,--

52. Yōshū cchhIILLnnOOBBuu (1838-1912)
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aKt
olej, sklejka, 48 x 40 cm, sygn. p.d.: Sz 39. 
99..550000,,--⦁

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 powstających „Motorów" e. zegadłowicza. ilustrował także dzieła a. Mickiewicza, j. Kasprowicza, B. leśmiana, j. żuławskiego.

53. Stefan ŻŻEEcchhOOWWSSKKII (1912-1984)

Desa_170:Desa  20-05-18  21:14  Strona 34



35

[Łuża
olej, płótno, 75 x 90 cm, sygn. p.d.: monogram wiązany Wd. 
1199..000000,,--⦁

urodził się w 1919 r w Wadowicach, zmarł w 1996 r w Krakowie. Studia w krakowskiej aSP w pracowni malarstwa z. Pronaszki, kurs malarstwa ścien-
nego u W. taranczewskiego. Wcześniej, rozpoczęte jeszcze przed wojną, a ukończone w 1948 studia na Wydziale filologii Polskiej uj. W 1955 wziął udział
w wystawie „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi" w warszawskim arsenale. uczył rysunku i malarstwa w krakowskim liceum Sztuk Plastycznych. Rzadko
wystawiał. Sięgał po środki metaforyczne, ekspresyjne. W 1976 r otrzymał Nagrodę im. j. cybisa.

54. Witold DDAAmmAASSIIEEWWIIccZZ (1919-1996)
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KoMPozycja
olej, płótno, 53,5 x 72 cm, sygn. p. d. lenica, na odwrocie: a lenica Warszawa 1971.
3322..000000,,--⦁

Malarstwa i rysunku uczył się prywatnie w pracowniach artura Hannytkiewicza i Piotra Kubowicza. W latach 30-tych malował obrazy pod wpływem ku-
bizmu, później surrealizmu. W 1947 r współtworzy grupę awangardy 4f+R /farba, forma, fantastyka, faktura + realizm/. autor pierwszej polskiej pracy z
nurtu informel - farby w ruchu - tempera, 1949. członek grupy Krakowskiej. W okresie socrealizmu w o_cjalnym nurcie sztuki propagowanej przez pań-
stwo. Po 1956 powrócił do informelu, z czasem powrócił do surrealizmu wypracowując własny styl - wirujących, kolorowych, niekiedy kaligra_cznie opraco-
wanych form i charakterystyczne, indywidualne techniki.

55. Alfred llEEnnIIccAA (1899-1977)
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aKt z PejzażeM MiejSKiM
olej, płótno, 60,6 x 80 cm, niesygn., kwiecień 1965.
221100..000000,,--⦁

Pochodzenie: kolekcja prywatna, Kraków, dar od artysty. auten-
tyczność potwierdzona przez fundację Nowosielskich w Krako-
wie, obraz znajduje się w dokumentacji fundacji.
obraz reprodukowany w: jerzy Madeyski, „jerzy Nowosielski”,
Wydawnictwo literackie, Kraków 1973; str. 69.  

urodził się w Krakowie. W 1940 rozpoczął studia w krakowskiej
Kunstgewerbeschule. od 1944 członek Polskiej akademii umiejęt-
ności. członek grupy Młodych Plastyków i grupy Krakowskiej.
W latach 1976-1992 profesor aSP w Krakowie. Malarz, rysow-
nik, scenograf, twórca kompozycji _guralnych, martwych natur,
aktów, pejzaży i obrazów sakralnych, w których łączy elementy
nowoczesne z wpływami sztuki bizantyńskiej. jego niepowtarzalny
styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu barwnych plam obwiedzionych czystą linią konturu i syntetyzującym widzeniem codzienności. jest
autorem licznych polichromii w kościołach (m.in. w kościoła św. ducha w Nowych tychach, kościoła w Wesołej koło Warszawy, cerkwi w lourdes we
francji) oraz ikonostasów (np. w cerkwi zaśnięcia Matki Bożej w Krakowie); Kraków-azory, 1978, kościół Św. ducha w tychach), ikonostas cerkwi pra-
wosławnej w Krakowie (1972). Ponadto prace w licznych zbiorach muzealnych w Polsce i w kolekcjach prywatnych (uSa, Kanada, francja, Niemcy).

56. jerzy nnOOWWOOSSIIEEllSSKKII (1923-2011)
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KlaKieR
olej, płótno, 35 x 34 cm, sygn. na odwrocie: 
t. Brzozowski / 1973 oraz opis autorski na od-
wrocie, naklejka: Städtische Kunsthalle Mannheim,
3.11. – 2.12.1973, nr. 6.
1199..000000,,--⦁

Malarz, twórca informelu, pedagog, jedna z naj-
barwniejszych osobistości artystycznych krakow-
skiego życia kulturalnego. Studiował w krakowskiej
akademii Sztuk Pięknych, a swoją edukację konty-
nuował w Kunstgewerbeschule. W czasie okupacji
ściśle współpracował z teatrem konspiracyjnym ta-
deusza Kantora. do roku 1948 wystawiał z grupą
Młodych Plastyków. W roku 1954 przeniósł się do
zakopanego, gdzie podjął pracę pedagogiczną w
Szkole Kenara. W latach 1979-1981 był profeso-
rem krakowskiej akademii Sztuk Pięknych. artysta
był członkiem reaktywowanej po wojnie grupy
Krakowskiej, a także międzynarodowego ruchu
"Phases", z którym związał się w Paryżu w roku
1959. Początkową twórczość _guratywną zarzucił
na rzecz modnego po wojnie informelu. dzieła
Brzozowskiego o abstrakcyjnym charakterze zawie-
rają elementy groteski komentującej i interpretującej
rzeczywistość. Sztuka tadeusza Brzozowskiego
dzięki prezentacjom na międzynarodowych Bien-
nale zyskała międzynarodowy rozgłos. Prace arty-
sty dwukrotnie reprezentowały Polskę w Sao Paulo
(1959 i 1975) a także w Wenecji w roku 1962.
Pośmiertna wystawa monogra_czna Brzozow-
skiego była prezentowana w latach 1997-1998 w
Muzeum Narodowym w Warszawie, a następnie w
zakopanem, Wrocławiu i Krakowie. Prezentowana
praca pt. "Mistrz" dedykowana jest przez artystę
Stanisławowi Balewiczowi, krakowskiemu history-
kowi sztuki i społecznikowi, który był inicjatorem
reaktywacji grupy Krakowskiej oraz założycielem i
dyrektorem galerii Krzysztofory.

57. tadeusz BBRRZZOOZZOOWWSSKKII (1918-1987)
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cHŁySteK
olej, płótno, 34 x 35 cm, sygn. na odwrocie:
t. Brzozowski / 1973 oraz opis autorski,
naklejka: „Przedmiot nie polega wywozowi
za granicę, 47/75, 6.ii.75”.
1199..000000,,--⦁

58. tadeusz BBRRZZOOZZOOWWSSKKII (1918-1987)
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WySPa HydZ
olej, płótno, 49 x 50 cm, sygn. p.d.: jan
Świderski oraz opisany na odwrocie:
jan Świderski, „Wyspa Hydra”, 1981. 
66..550000,,--⦁

Malarz , studia akademia Sztuk
Pięknych w Krakowie i Państwowa
Szkoła Sztuk zdobniczych i Przemysłu
artystycznego w Poznaniu (1930-1939).
Kierownik Katedry Malarstwa i Rysunku
na Wydziale gra_ki aSP w Krakowie.
Bardzo czynny zawodowo, uznany peda-
gog. udział w 160 wystawach indywi-
dualnych i zbiorowych.

60. jan ŚŚWWIIDDEERRSSKKII (1913-2004)

Pejzaż – SzKic do oBZzu
olej, collage, płótno, 49,8 x 72,5 cm, sygn. p.d. Wł Kunz, na odwrocie: Wł Kunz szkic do 
obrazu 94.
44..990000,,--⦁

59. Włodzimierz KKuunnZZ (1926-2002)

Wykształcenie artystyczne odebrał na kra-
kowskiej akademii Sztuk Pięknych, gdzie
studiował u Hanny Rudzkiej-cybisowej w
latach 1948-1954. Przez kolejne lata pra-
cował na akademii, tytuł profesora uzyskał
w roku 1986, natomiast w 1993 roku zos-
tał mianowany rektorem uczelni. Kunz wy-
pracował swój własny rozpoznawalny styl,
często wykorzystując struktury geometryczne
i technikę kolażu. jego twórczość obejmująca
zarówno malarstwo, gra_kę i ścienne malar-
stwo sakralne prezentowana jest w licznych
muzeach w kraju, jak i za granicą w Wa-
szyngtonie, Nowym jorku, tokio, Hawanie,
Hamburgu i darmstadzie.
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ja[ PRzySzŁoŚĆ PRzed NaMi?
olej, płótno, 60,5 x 50 cm, sygn. na odwrocie: jaka przyszłość przed nami? K. Mikulski, Kraków 1991. 
5500..000000,,--⦁

obraz reprodukowany w: Kazimierz Mikulski. Malarstwo, galeria Sztuki Piano Nobile, Kraków 1993. Mistrzowie polskiego malarstwa współczesnego.
Kazimierz Mikulski, Poznań 1999, s. 52,  il. 51. Kazimierz Mikulski malarstwo, Warszawa 2000, s. 110.
Kazimierz Mikulski uważany jest za jednego z najbardziej konsekwentnych przedstawicieli polskiego malarstwa metaforycznego, wręcz surrealistycznego,
poetyckiego, nasyconego dużym ładunkiem liryzmu.  artysta w swojej twórczości kojarzył ze sobą rozmaite elementy podsuwane przez wyobraźnię, sny, a nie
rzeczywistość. W jego obrazach  urzeka prostota dekoracyjnych form, które wypełniają zabudowaną kulisowo przestrzeń wyimaginowanych, intymnych
„krajobrazów wewnętrznych". Nierzeczywisty charakter przedstawień podkreśla ostry, precyzyjny rysunek i płaskość palmy barwnej. Wyważona kolorystyka
obrazów nadaje im liryczny, czasem melancholijny ton, łamiący subtelności erotyczne, podkreślany często tytułami. 

Malarz, aktor, reżyser, scenograf. od roku 1938 studiował malarstwo w akademii krakowskiej pod kierunkiem Pawła dadleza i Kazimierza Sichulskiego.
Następnie, w okresie okupacji, kontynuował naukę w działającej o_cjalnie Kunstgewerbeschule pod okiem fryderyka Pautscha. Po wojnie, w latach 1945-
46, uczył się aktorstwa i reżyserii w Studiu dramatycznym przy Starym teatrze w Krakowie. tuż po wyzwoleniu należał do 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 tadeusza Kantora, brał udział w wystawach sztuki nowoczesnej (Kraków 1948-49, Warszawa 1957 i 1959). Przez wiele lat współ-
pracował z teatrem „cricot 2". W latach 1948-1979 pracował jako scenograf i kierownik plastyczny Państwowego teatru lalki i Maski „groteska" w Kra-
kowie. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w Polsce i za granicą.

61. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII  (1918-1998)
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MaRtWa NatuZ
olej ,płótno, 52 x 52 cm, sygn. p.g.: 
Kr. Wróblewska 1932.
66..000000,,--⦁

Malarka, gra_czka. Studia na wydziale
Sztuk pięknych uniwersytetu im. Stefana
Batorego w Wilnie (u. l. Śledzińskiego), na-
stępnie w Paryżu (1938) w academie de la
grande chaumiere w Paryżu (1938).
Współzałożycielka grupy wileńskiej. W
Polsce, w Krakowie razem z synem andrze-
jem od 1945 roku. Współzałożycielka
grupy dziewięciu gra_ków. Kontynuowała
tradycje drzeworytu warszawskiego i wileń-
skiego sprzed wojny. wystawiała z tą grupą
w latach 1947-1960. znana z fantastycz-
nych exlibrisów na całym świecie.

63. Krystyna WWRRóóBBllEEWWSSLL (1904-1994)

MaRtWa NatuZ
olej, płótno, 39 x 50 cm, sygn. l.g.: Kr.55. 
77..000000,,--⦁

Studiował w łódzkiej Szkole Rysunku i Ma-
larstwa S. andrzejowskiego, naukę konty-
nuował w akademii wiedeńskiej. W czasie
okupacji był w niewoli w dortmundzie. Po
wojnie zamieszkał w Łodzi. Był członkiem
grupy Realistów. Malował programowo
antyestetyczne, ironiczne kompozycje o wy-
raźnej dominancie elementów lit.-anegdo-
tycznych.

62. jerzy KKKKWWccZZYYKK (1921-1969)
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żoŁNieRz
olej, płótno, 99 x 80 cm, niesygn., na odwrocie naklejka z wystawy w galerii deSa w Krakowie przy ul. jana 3
1100..000000,,--⦁

obraz wystawiony i reprodukowany na pierwszej indywidualnej wystawie w Krakowie w galerii deSa 6 maja 1972. został zakupiony przez prywatnego
niemieckiego kolekcjonera. dzieło uznawane było za zaginione i reprodukowane jedynie fotogra_ą z katalogu wystawy.
artysta krakowski znany również z twórczości muzycznej. Rozpoczął naukę w krakowskim liceum Sztuk Plastycznych, z którego został wydalony. W roku
1971 przyjęto go do związku Polskich artystów Plastyków. ceniony zarówno przez krytyków jak i przez instytucje publiczne. laureat licznych konkursów,
w tym galerii Pryzmat.

64. Piotr mmAARREEKK (1950-1985)
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PoRtRet cHŁoPca
olej, tektura, 41,5 x 32,5 cm, sygn. l.d.: Krystyna 
Wróblewska 1940.
33..550000,,--⦁

65. Krystyna WWRRóóBBllEEWWSSLL (1904-1994)

dzieWczyNa W oKNie 
akryl, płótno, 120 x 100 cm, sygn. na odwrocie  Edward
Kieferling. vi Wystawa grupa twórcza zPaP SaN 1976
jarosław. 
99..000000,,--⦁

66. Edward KKIIEEFFEERRllIInngg (1933-1998)
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StaW
olej, tektura, sklejka, 2006, 25 x 33 cm, sygn.p.d.: j.Szpyt. 
33..550000,,--⦁
Studia w aSP w Katowicach (Wydział gra_ki) oraz w Krakowie (Wydział Malarstwa) w latach
1979-83. członek grupy trzech tercet Nadęty (janusz Szpyt, Piotr Naliwajko, leszek żegalski).

68. janusz SSZZPPYYtt (ur. 1960)

ogRód BotaNiczNy W KZKoWie
olej, tektura, 31 x 39 cm, sygn. l.d.: Kr. Wróblewska 1946.
55..000000,,--⦁

67. Krystyna WWRRóóBBllEEWWSSLL (1904-1994)
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PoMocNiK
olej, płótno, 40 x 30 cm, sygn. l.d.: Sroka 2014.
33..550000,,--⦁

uprawia malarstwo, gra_kę, rysunek. W swym dorobku ma ponad
sto wystaw indywidualnych, brał udział w wielu pokazach sztuki pol-
skiej w kraju i za granicą. jest laureatem nagród. W 2008 roku od-
była się retrospektywna wystaw artysty w krakowskim Muzeum
Narodowym. Prace w licznych zbiorach muzealnych ( m.in. Muzeum
Narodowe w Krakowie; Metropolitan Museum, Nowy jork; alber-
tina Wiedeń; National gallery, Waszyngton; Museu oscar Niemeyer,
Kurytyba; utsunomiya Museum of art, utsunomiya ).

69. jacek SSRROOLL (ur. 1957)

z cyKlu WodoSPady
olej, płótno, 70  x 50 cm, sygn. na odwrocie i opis autorski: Beata 
Sarapata 2017.
33..000000,,--⦁

W 1995 r. ukończyła studia w krakowskiej akademii Sztuk Pięknych.
dyplom uzyskała w Katedrze Scenogra_i pod kierunkiem andrzeja
Kreutz-Majewskiego. odbyła studia _lozo_czne i antropologiczne w
Papieskiej akademii teologicznej, a następnie w Sydney university w
australii (1988-1991). jest autorką scenogra_i i projektów kostiumów
do przedstawień: „238 próba fausta", prezentowanych w teatrze
PWSt w Krakowie (1995), „dziadów" a. Mickiewicza wystawia-
nych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (1995), „Wesela"
St. Wyspiańskiego. W latach 1995-1997 B. Sarapata wykonała cykle
obrazów inspirowanych dziełami literackimi m. in.: „elegie", „Sonety
do orfeusza" - inspirowane poezją R. M. Rilkego, „Ptaki" - nawiązu-
jące do prozy a. de Saint-exupery.

70. Beata SSAAKKPPAAttAA (ur. 1957)
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tadeusz BBRRZZOOZZOOWWSSKKII (1918-1987) 57, 58
teodor AAXXEEnnttOOWWIIccZZ (1859-1938) 34
Paolo ccAAllIIAARRII--VVEERROOnnEESSEE (1528-1588) 17
józef cchhEEłłmmOOńńSSKKII 1849 - 1914 31
Yōshū cchhIILLnnOOBBuu (1838-1912) 50-52
Antoni cchhRRZZAAnnOOWWSSKKII (1905-2000) 24
Witold DDAAmmAASSIIEEWWIIccZZ (1919-1996) 54
Stanisław ggAAłłEEKK  (1876-1961) 27
Wlastimil hhOOFFmmAAnn (1881-1970) 21
Soter jjAAXXAA--mmAAłłAAcchhOOWWSSKKII (1867-1952) 13
Stanisław LLmmOOccKKII (1875-1944) 16
Alfons LLRRPPIIńńSSKKII (1875-1961) 6, 11, 38
Edward KKIIEEFFEERRllIInngg (1933-1998) 66
jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955) 22
jerzy KKKKWWccZZYYKK (1921-1969) 62
Włodzimierz KKuunnZZ (1926-2002) 59
Karol llAARRIISScchh (1902-1935) 39
Alfred llEEnnIIccAA (1899-1977) 55
leon llEEWWKKOOWWIIccZZ (1890-1950) 41
Piotr mmAARREEKK (1950-1985) 64
Stefan Witold mmAAttEEjjKKOO (1871-1933) 40
Kazimierz mmIIKKuullSSKKII  (1918-1998) 61
mmnn (XIX w.) 1, 3-5, 10, 19
jerzy nnOOWWOOSSIIEEllSSKKII (1923-2011) 49, 56
henryk PPIIllcchh (XX w.) 35
Kasper PPOOcchhWWAAllSSKKII (1899-1971) 43

jerzy PPOOggOORRZZEEllSSKKII  (1926-2003) 42
jerzy PPOOttRRZZEEBBOOWWSSKKII (1921-1974) 12
Zdzisław PPRRZZEEBBIInnDDOOWWSSKKII (1902-1986) 36
jan RRuuBBccZZAAKK (1884-1942) 29, 48
Bronisława RRYYcchhttEERR--jjAAnnOOWWSSLL (1868-1953) 2
Beata SSAAKKPPAAttAA (ur. 1957) 70
Oskar SScchhmmIIDDtt (XX w.) 7
jacek SSRROOLL (ur. 1957) 69
Piotr SSttAAcchhIIEEWWIIccZZ (1858-1930) 18
jan SSttAAnnIISSłłAAWWSSKKII (1860-1907) 47

Aleksander SSttAAnnKKIIEEWWIIccZZ (1824-1892) 25
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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, Króla Kazimierza 5, tel. 17  862-47-82 e-mail: desarzeszow@gmail.com

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. * obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie może zostać
sprzedany
4. ⦁ obok ceny oznacza, że do wylicytowanej kwoty doliczona zostanie opłata w wysokości do 5% ceny
sprzedaży z tytułu „droit de suite“
5. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu
6. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w Domu Aukcyjnym 
tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy
7. Prenumerata katalogów aukcyjnych (4 egz.) w 2018 r. – 60 zł

WWyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd  44  ddoo  88  cczzeerrwwccaa w godz. 10.00 – 18.00, 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,,  JJaaddwwiiggaa  OOcczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa,,  
PPaattrryyccjjaa  GGaabbrryyśś--DDuuddzziiaakk,, KKaarroolliinnaa  PPłłuużżeekk,,  AAnnnnaa  KKoozzaakkiieewwiicczz,,  IIzzaabbeellaa  BBoocciiaańńsskkaa,,  
WWiikkttoorriiaa  KKuubbiiaakk,,  GGaabbrriieellaa  SSttrruuzziikk,,  KKaattaarrzzyynnaa  KKwwaattrroo--WWooźźnniiaakk
tel. 12 422-19-66     konieczny@desa.art.pl

Na okładce: Jerzy NNOOWWOOSSIIEELLSSKKII (1923-2011), AKT Z PEJZAŻEM MIEJSKIM, poz. 56 (�agment)

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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