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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 2019 r. – 60 zł

WWyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd  1188  ddoo  2222    mmaarrccaa 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:  Piotr Nosek
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,,  
oollggaa  KKoollbbeerr,,  aalleekkssaannddrraa  PPoowwęęsskkaa,,  KKaattaarrzzyynnaa  KKwwaattrroo--WWooźźnniiaakk
tel. 12 422-19-66     konieczny@desa.art.pl

Na okładce: Wlastimil HHooFFmmaaNN (1881-1970), Dwie dziewczynki przy kapliczce, poz. 42
TaLERZ Z moNoGNmEm IHS, poz. 71

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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2233  mmaarrccaa  22001199  rr..,,  oo  ggooddzz..  11660000

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

malarstwo, rysunek, rzeźba, 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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WidOK NA ŚNieżKę
Olej, płótno, 63,5 x 78,5 cm, sygn. l.d.: Fr. v. Jackowski.
1100..000000,,--⦁

2. Franz von jjAAccKKOOWWSSKKII (1885-1974)

PeJZAż
Olej, płótno, 48 x 63 cm, sygn. l.d.: Z. Przebindowski. 
77..000000,,--⦁

1. Zdzisław PPRRZZEEbbIInnDDOOWWSSKKII (1902-1986)

Malarz, gra^k. Kształcił się w Państwowej
Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Arty-
stycznego w Poznaniu (1920-25), studia kon-
tynuował 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.

Malarz, uczeń Carla Morgensterna, współza-
łożyciel Bractwa św. Łukasza. Kształcił się we
wrocławskiej Szkole Sztuki (1906-1910), stu-
dia kontynuował w akademii Berlińskiej oraz
w Monachium. Od 1920 mieszkał w Szklarskiej
Porębie, gdzie związany był ze środowiskiem
malarzy karkonoskich, skupionych wokół
Bractwa św. Łukasza. Najczęściej podejmowaną
przez Jackowskiego tematyką pejzażową były
widoki górskie okolic Karkonoszy.

Desa_175:Desa  2-03-19  19:06  Strona 3



4

POrtret dZieWCZyNy
Kredka, papier, 41 x 28,5 cm, sygn. p.d.: A. Karpiński. 
22..550000,,--⦁

W latach 1891-99 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięk-
nych u Floriana Cynka, izydora Jabłońskiego, Wincentego Łusz-
czkiewicza i Leona Wyczółkowskiego. edukację artystyczną
uzupełniał w pracowni Ažbego w Monachium (1903). W latach
1904-07 kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u Kazimierza
Pochwalskiego, w Paryżu w Academie Willi (1908-12) oraz w
1922 w Academie Collarossiego. Podróżował do Włoch, Londynu,
Budapesztu. Stale mieszkał w Krakowie; związany z tamtejszym
środowiskiem skupionym wokół „Zielonego Balonika” projektował
dekoracje do przedstawień kabaretu. Był członkiem m.in. tPSP w
Krakowie oraz wiedeńskiej „Secesji". W latach 1918-27 został
wiceprezesem tPSP w Krakowie. Głównym tematem jego prac
były portrety, sceny rodzajowe, widoki miejskie głównie Mona-
chium i Paryża oraz martwe natury z motywem kwiatów.

4. Alfons MMRRPPIIńńSSKKII (1875-1961)

POrtret dZieWCZyNy
rysunek, papier, 49,5 x 39,5 cm, sygn. p.d.: Axentowicz. 
Po konserwacji. 
66..000000,,--

3. Teodor AAxxEEnnTTOOWWIIccZZ (1859-1938)
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POrtret KOBiety
Olej, płótno, 49 x 38 cm, sygn. l.d.: erwin Czerwenka Kraków. 
22..550000,,--⦁

Polski malarz pochodzący z Bukowiny. Od 1905 studiował na
krakowskiej ASP. Był uczniem m.in. L. Wyczółkowskiego, J. Me-
hoffera, W. Weissa. Był nauczycielem rysunku w krakowskich
gimnazjach w latach 1913-1930. Najchętniej malował pejzaże
oraz portrety, tworzył też witraże. Był współzałożycielem ZPAP.
Jego obrazy znajdują się z zbiorach Muzeum Narodowego w
Krakowie. 

6. Erwin ccZZEERRWWEEnnMM (1887-1970)

diSCe PUer LAtiNe
Akwarela, papier, 21,5 x 15 cm, sygn. p.d.: F. Streia, podpis 
poprawiony.
88..000000,,--

Artysta kształcił się w krakowskiej SSP w latach 1856-1866
pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i J. Matejki. Studia w Aka-
demii Wiedeńskiej. Malował pejzaże, portrety i kompozycje his-
toryczne.

5. Franciszek SSTTRREEIINN (1839-1890) Przypisywany
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WieJS[ dZieWCZyNA
Akwarela, papier, 28,5 x 38 cm, sygn. p.d.: A. Setkowicz. 
33..000000,,--

8. Adam SSEETTKKOOWWIIccZZ (1876-1945)

PeJZAż NAdMOrSKi
Olej, płótno, 49 x 71,5 cm, sygn. l.d.: W. żaboklicki 1930. 
22..000000,,--⦁

7. Wacław ŻŻAAbbOOKKllIIccKKII  (1879-1959)

Uczył się w warszawskiej Klasie rysunko-
wej (1897-1899 u W. Gersona) w Akade-
mii w Monachium (1901-1903 u K.
Marra, A. Abégo) oraz w paryskiej Acadé-
mie 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 krytycy zaliczali go
do szkoły W. Ślewińskiego i wskazywali na
`ancuski, impresjonistyczny rodowód jego
sztuki. Od 1922 r. żaboklicki był człon-
kiem Koła Marynistów Polskich działają-
cego przy warszawskim towarzystwie
Zachęty Sztuk Pięknych.

W latach 1897-1898 kształcił się w kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod
kierunkiem teodora Axentowicza. Malo-
wał sceny rodzajowe – często zaprzęgi,
sanie, konie i śniegi nawiązując w tych ob-
razach do dzieł Fałata, Wierusza-Kowal-
skiego czy Brandta.
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GŁOWA WiL[
Olej, płótno, tektura, 25,5 x 33 cm, sygn. l.d.: Wojciech Kossak 1938. 
66..000000,,--

9. Wojciech KKOOSSSSAAKK (1854-1942)

POrtret JAdZi
Olej, tektura, 23,5 x 32,5 cm, sygn. p.d.: Kochanej Jadzi Br. rychter-Janowska Krynica 1921 23.7. 
33..000000,,--⦁

10. bronisława RRYYcchhTTEERR--jjAAnnOOWWSSMM (1868-1953)

Syn i uczeń Juliusza Kossaka. Studia w kra-
kowskiej Szkole Sztuk Pięknych, w Akade-
mii Monachijskiej oraz w Paryżu. W latach
1895-1902 pracował dla Cesarza Wil-
helma ii i dla dworu Franciszka Józefa ii.
W 1913 r. objął stanowisko profesora ma-
larstwa w warszawskiej Szkole Sztuk Pięk-
nych. Malarz scen batalistycznych i
historycznych. Przedstawiał w obrazach
polskich ułanów, szwoleżerów, legionistów
na tle wydarzeń historycznych. Malował z
upodobaniem i znawstwem konie.

Malarka, kształciła się w akademii mona-
chijskiej, gdzie wyjechała w 1886 roku,
naukę kontynuowała w akademii _oren-
ckiej, a także w Krakowie u Jana Stanisław-
skiego. W latach 1909-1910 prowadziła
szkołę malarstwa i teatr amatorski w Sta-
rym Sączu. Mieszkała przez pewien czas we
Włoszech. Z tego okresu pochodzą liczne ob-
razy przedstawiające tamtejsze widoki i za-
bytki. Podróżowała do Francji, Hiszpanii,
Grecji, turcji oraz A`yki Północnej, skąd
także przywoziła inspiracje twórcze. Malo-
wała pejzaże, martwe natury, portrety,
zwłaszcza osób związanych ze światem
teatru, gdzie miała licznych znajomych.
Znana jest z przedstawień widoków typo-
wych dworów polskich z kolumnowymi
gankami oraz ich stylowych, urządzonych
antykami wnętrz, pod względem formatów i
tekturowego podobrazia wzorowanych na
pracach mistrza pejzażu Jana Stanisław-
skiego. regularnie wystawiała swoje prace w
tPSP w Krakowie, w galeriach warszaw-
skich, lwowskich, uczestniczyła w wystawach
w Londynie, Pradze, rzymie, Bufallo. Obec-
nie jej obrazy znajdują się w zbiorach mu-
zeów narodowych i w zbiorach prywatnych.
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UCieCZ[
Olej, tektura, 57 x 77 cm, sygn. l.d.: Jerzy Kossak 1937. 
2255..000000,,--⦁

12. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

SPOt[Nie
Olej, płótno, tektura, 47,5 x 67 cm, sygn. p.d.: Jerzy Kossak (19)26. 
2222..000000,,--⦁

11. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)
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POrtret SteFANii SZySZKO-BOHUSZOWeJ W SUKNi BALOWeJ W StyLU rOKOKO
Olej, płótno, 120 x 83 cm, sygn. l.d.: Z. Pronaszko, p.d.: dedykacja: Sławusi od matki. Fotogra^a Stefanii Szyszko-Bohuszowej w sukni balowej, w peruce za-
projektowanej i wykonanej z papieru przez Andrzeja Pronaszkę znajduje się w Bibliotece Narodowej.
5511..000000,,--⦁

Zbigniew Pronaszko był jednym z założycieli – teoretyków oraz głównych przedstawicieli formizmu, stanowiącego polską odpowiedź na część z międzynaro-
dowych nurtów awangardowych. Jak głosi nazwa; formizm skupiał się na problematyce formy oraz wyraźnej ekspresji kompozycji odrzucając naturalizm. 
Portret Stefanii Szyszko-Bohuszowej powstał zapewne w wyniku znajomości zawiązanej przez Zbigniewa Pronaszkę oraz Adolfa Szyszko-Bohusza
(twórcy architektury modernistycznej w Polsce) podczas współpracy przy renowacji wnętrz na Wawelu. 

13. Zbigniew PPRROOnnAASSZZKKOO (1885-1958)

Fotogra^a Stefanii Szyszko-Bohuszowej w sukni 
w stylu rokoko, w peruce zaprojektowanej i wyko-
nanej z papieru przez Andrzeja Pronaszkę znaj-
duje się w Bibliotece Narodowej.
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WeNUS
Olej, płótno, 60 x 49 cm, niesygnowany. 
88..000000,,--

14. mmnn (xIx w.)
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POrtret KOBiety
Pastel, papier, 58 x 48 cm, sygn. p.d.: t. Axentowicz. do konserwacji.
2200..000000,,--

Malarz, pastelista, litograf. Był w swoim czasie jednym z najbardziej znanych i cenionych artystów polskich. Kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Mo-
nachium, a następnie uzupełniał studia w Paryżu, gdzie przebywał przez kilkanaście lat. Brał udział w Salonach Paryskich. W 1890 zastał członkiem So-
ciété 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 wykładał 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". Po-
wodzenie przyniosły mu zwłaszcza idealizowane wizerunki wytwornych dam oraz wdzięczne portrety dziecięce. Malował także obrazy o tematyce rodzajo-
wej. Był jednym z pierwszych malarzy Huculszczyzny i Hucułów. Malował farbami olejnymi i akwarelą, a po 1890 przede wszystkim mistrzowsko
opanowaną techniką pastelu.

15. Teodor AAxxEEnnTTOOWWIIccZZ (1859-1938)
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WNętrZe KOŚCiOŁA WSZyStKiCH ŚWiętyCH 
W iWONiCZU
Akwarela, papier naklejony na tekturę, 64 x 48 cm, niesygn.,
opisany na odwrocie l.g. ołówkiem: Zacząłem we wtorek 28 i –
4 1/2 godziny / 29. dnia – 3 1/2 godziny / 4 Xi – 3 godziny
oraz l.d. naklejka przedwojennego spisu kolekcji: 38. St. Janow-
ski / „Fragment wnętrza z kościoła”, ak., 1930, 1936 lub
1941(?) r.
22..660000,,--

Akwarela oddaje wnętrze kościoła Wszystkich Świętych w iwo-
niczu po przeprowadzonej w latach 1884-95 rozbudowie
podjętej z inicjatywy rodziny Załuskich. Jak informuje gotycki
napis zachowany na belce tęczowej, drewniany kościół konse-
krował w roku 1464 biskup przemyski Mikołaj Błażejowski,
sekretarz króla Kazimierza Jagiellończyka. do Załuskich iwo-
nicz należał od końca XViii w. i to właśnie oni uczynili z niego
w połowie następnego stulecia uzdrowisko, którym jest teraz.
rozbudowali i urządzili też kościół para^alny, m.in. fundując
widoczne na ilustracji lożę kolatorską i pokryty dukatowym
złotem ołtarz główny. Patronki Załuskich – śś. Helenę, emmę,
bł. izabelę i św. Amelię – wyobrażono w ustawionych w prezbi-
terium stallach (po drugiej stronie, niewidoczni w kadrze Ja-
nowskiego, odpowiadają im śś. Józef, Michał, Karol
Borromeusz i Jan Kanty). Widoczny witraż przedstawia św.
królewicza Kazimierza Jagiellończyka oddającego cześć wize-
runkowi Marii z dzieciątkiem i krucy^ksowi. Jego pendant po
drugiej stronie ołtarza stanowi medalion z pół^gurą św. izy-
dora Oracza, wyobrażonego jako góral przed drewnianą ka-
pliczką wyręczany przy pługu przez anioła.
Malarskie studium wnętrza należy do wykonywanych przez
Janowskiego w czasie jego licznych wycieczek krajoznawczych.
data wykonania witraży (1927) w połączeniu z analizą no-
tatek malarza na odwrocie zawęża możliwości czasu powsta-
nia dzieła do lat 1930, 1936 lub 1941 (ta ostatnia najmniej
prawdopodobna przez wzgląd na obecność Nazistów w pobli-
skim excelsiorze).

16. Stanisław jjAAnnOOWWSSKKII (1866-1942)

POrtret dZieWCZyNy W KOZLACH
Olej, sklejka, 47,5 x 34 cm, sygn. p.d.: Szwacz. 
66..000000,,--⦁

Malarz, rzeźbiarz, wykładowca na warszawskiej ASP. W
1924 roku rozpoczął naukę w Liceum Krzemienieckim, od
1930 studiuje na ASP w Krakowie w pracowniach m.in. i.
Pieńkowskiego, W. Jarockiego i X. dunikowskiego. Po wojnie
został członkiem ZPAP w Krakowie, razem z t. Kantorem i J.
Nowosielskim założył Grupę „Młodych Plastyków”, która
kilka lat później połączyła się z Grupą Krakowską. W 1947
roku otrzymał stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki i wy-
jechał na rok do Francji. Po powrocie do kraju wstąpił do
Klubu Młodych Artystów, brał udział w Wystawach Sztuki
Nowoczesnej. 

17. bogusław SSZZWWAAccZZ (1912-2009)
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ZiMOWy POtOK
Olej, płótno, 59 x 69 cm, sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz Zakopane 1911. 
2222..000000,,--

Ur. 28.07.1879 roku w tarnowie, zm. 23.08.1944 roku w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen – malarz i gra^k, młodopolski pejzażysta. Sekre-
tarz Komitetu Obywatelskiego do Spraw Opieki nad Uchodźcami Polskimi na Węgrzech Placówki „W" – przedstawicielstwa rządu rzeczypospolitej Pol-
skiej na uchodźstwie. W latach 1900-1908 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u Józefa Mehoffera, Leona Wyczółkowskiego, Józefa
Pankiewicza oraz Jana Stanisławskiego, który wywarł duży wpływ na jego twórczość. Uznany był za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli „szkoły
Stanisławskiego". debiutował w 1899 r. serią pejzaży tatrzańskich wystawionych w towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. W 1905 roku został człon-
kiem wiedeńskiej „Secesji". Od 1908 roku był członkiem towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. W latach 1913-1914 prowadził kurs malarstwa dekora-
cyjnego w Szkole Przemysłowej w Krakowie. W latach 1914-1917 służył w Legionach.

18. Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879-1944)
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W POKOJU
Olej, płótno, 52 x 68 cm, sygn. l.d.: W. Augustynowicz.
44..000000,,--⦁

20. Władysława AAuugguuSSTTYYnnOOWWIIccZZ--DDĄĄbbRROOWWSSMM (1901-1980)

POrtret MężCZyZNy
Olej, tektura, 38 x 48 cm, sygn. l.d.: W. Wodzinowski 1921.
44..000000,,--

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

19. Wincenty WWOODDZZIInnOOWWSSKKII (1886-1940)

tradycyjnie urządzone wnętrze, namalowanego przez
nią pokoju, niewiele różniłoby się w latach 80. XiX i XX
stulecia. Wypełniają je akcesoria mieszczańskiego do-
statku: meble w stylu biedermeier, stół z politurowanym
na wysoki połysk blatem, zegar z alabastrowymi kolu-
mienkami, wielka misa z uranowego szkła, ciężka,
kryształowa popielnica i rząd portrecików. W tak za-
aranżowanej przestrzeni można zdjąć marynarkę i od-
dawać się prostym przyjemnościom: lekturze i zapachowi
świeżo zerwanego bzu.

Władysława Augustynowicz-dąbrowska pobierała
nauki w Wolnej Szkole Malarstwa i rysunku Ludwiki
Mehofferowej oraz w Wiedniu. Od roku 1928 należała
do Cechu Artystów Plastyków Jednoróg, kładącego nacisk
na sprawność warsztatową i rolę koloru. Jej spuścizna
malarska obejmuje przede wszystkim portrety, pejzaże,
kompozycje rodzajowe, a także projekty gobelinów.

Desa_175:Desa  2-03-19  19:06  Strona 14



15

dON KiCHOt
Olej, tektura, 67 x 96,5 cm, sygn. p.d. „Sich [1]921"(?).
4455..000000,,--

Barwna postać krakowskiego życia artystycznego z początku XX w., współtworzący „Zielony balonik”, współpracujący z czasopismem „Liberum Veto”. Znany
z satyrycznych rysunków i karykatur portretujących osoby ze środowiska sztuki, kultury, polityki. doskonale oddawał cechy charakterystyczne przedstawia-
nych postaci stosując uproszczone formy, jednolite, wyraziste kreski i  zamaszyste pociągnięcia pędzla. Charakteryzowała go malarskość, witalność, śmiałość
przetwarzania znanych już środków wyrazu. 
Mocno osadzona w kulturze europejskiej postać don Kichota pobudzała wyobraźnię twórców i stanowiła źródło malarskich inspiracji od wieków. Błędny ry-
cerz jest uosobieniem o^ary marzycielstwa, przebywania w zamkniętym świecie własnych tworów myślowych, ^gury tragicznej. Sichulski kilkakrotnie powracał
do tego motywu wykonując karykatury np. Leona Wyczółkowskiego i Feliksa Jasieńskiego. W prezentowanym obrazie centralnym elementem jest stojący na
wzniesieniu wiatrak. Z lewej strony, w walecznej pozie z wyprostowaną, uniesioną do góry kopią siedzi na koniu don Kichot, za nim wiernie podąża Sancho
Pansa. Krajobraz zdaje się nie sprzyjać głównemu bohaterowi – nawet ukształtowanie terenu przypomina falujące, atakujące wydmy. Całość utrzymana
jest w ciemnych, brunatno-szarych barwach, co pozwala przypuszczać, że akcja ma miejsce po zachodzie słońca, nadając obrazowi lekko złowieszczy nastrój. 

Kazimierz Sichulski był uczniem Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehoffera i Stanisława Wyspiańskiego podczas studiów na Akademii Sztuk Pięknych w
latach 1900-1908. Kształcił się również za granicą, m.in. w Wiedniu i Paryżu. W latach 1920-1930 wykładał w Lwowskiej Państwowej Szkole Sztuk
Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, a następnie dziewięć lat pełnił funkcję profesora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W jego twórczości domino-
wała tematyka huculska, którą zafascynował się w trakcie pierwszego pobytu w tym regionie jeszcze za czasów studiów. Przedstawiał huculskie wesela, powroty
nowożeńców, pasterki, sceny ludowe w baśniowym wydaniu. Jest autorem licznych pejzaży, martwych natur, scen religijnych, obrazów historycznych, projek-
tów mozaik i witraży. Jego prace znajdują się w narodowych zbiorach muzealnych oraz kolekcjach prywatnych.

21. Kazimierz SSIIcchhuullSSKKII (1879-1942)
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ZiMOWe ZAWOdy
Olej, tektura, 46 x 37 cm, sygn. p.d.: Kochanemu romkowi Jerzy
Kossak 1941.
1100..000000,,--⦁

23. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

GieWONt
Olej, płótno, 65 x 43 cm, sygn. p.d.: S. W. Matejko 29. 
1166..000000,,--

Malarz, witrażysta, syn starszego brata Jana Matejki. Studiował
w krakowskiej SSP (1891-92) u Loefflera, Matejki, Łuszczkie-
wicza, naukę kontynuował w Monachium (od 1892). Uprawiał
malarstwo ścienne (m.in. współpracował z Janem Matejką przy
polichromii w kościele Mariackim w Krakowie). Od 1906 kiero-
wał działem kompozycji ^guralnej w Zakładzie Witrażów i Mo-
zaiki S.G. żeleńskiego w Krakowie. Malował portretu i sceny
rodzajowe. Wystawiał w tPSP w Krakowie i Lwowie. Na wysta-
wie w Wilnie w 1922 zaprezentował m.in. kompozycję "Święto-
jańskie robaczki".

22. Stefan Witold mmAATTEEjjKKOO (1871-1933)
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SCeNA POWStAńCZA
Olej, płótno, 42 x 31,7 cm, sygn. l.d.: Młodnicki.
1122..000000,,--

Malarz, rysownik, pedagog; mąż Wandy Monne narzeczo-
nej Artura Groaera, ojciec Marii Wolskiej poetki i malarki.
Studia na Akademii Monachijskiej (1857) m.in. u Karla
von Piloty'ego, Wilhelma Kaulbacha; pogłębione w Paryżu
w pracowni Leona Cognieta oraz w dreźnie. Znany w śro-
dowisku emigracyjnym Polaków, przyjaźń z H. rodakow-
skim, Janem Matejką, A. Chlebowskim, Wł. Czartoryskim.
Współzałożyciel tPSP we Lwowie, działacz wielu organi-
zacji społecznych. Uprawiał malarstwo olejne i akwarelowe
oparte na literaturze romantycznej, jak również malarstwo
historyczne. Współpracował jako rysownik ze „Strzechą",
tygodnikiem ilustrowanym, Kłosami.

25. Karol mmŁŁOODDnnIIccKKII (1835/1836-1900)

SCeNA rOdZAJOWA
Akwarela, papier, 48,5 x 33,5 cm, sygn. l.d.: FMW roma
[1]893.
77..000000,,--

Malarz, uczeń akademii monachijskiej i paryskiej Acadé-
mie Julian. Po 1900 zamieszkał w rzymie, w 1907 prze-
niósł się do Lwowa. Poza malarstwem sztalugowym
zajmował się scenogra^ą, projektował witraże. Wśród często
podejmowanych tematów pejzażowych wiele miejsca zaj-
mują motywy marynistyczne, widoki rzymskiej Campanii i
Capri. tematyka rodzajowa to sceny arabskie, rybacy nea-
politańscy, egzotyczne piękności. Artysta znakomicie opano-
wał technikę pastelową, jego prace odznaczają się miękkim
modelunkiem i ciepłą, nasyconą kolorystyką.

24. Feliks michał WWYYggRRZZYYWWAAllSSKKII (1875-1944)
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POrtret MężCZyZNy
Olej, płótno, 81,8 x 56,5 cm, sygnowany l.g. [18]96 JMalczewski 
118800..000000,,--

tożsamość mężczyzny o pogrążonej w cieniu twarzy z wydatnymi kościami jarzmowymi, kędzierzawych włosach i podkręconych, ryżych wąsach stanowi
zagadkę. Ciasne skadrowanie niedbale opartej, odwracającej się ku widzowi postaci siedzącej pod światło w płytkiej, nieokreślonej przestrzeni dynamizuje
kompozycję. Mistrzowskiemu operowaniu światłem towarzyszy irrealne traktowanie koloru, przejawiające się w typowym dla Malczewskiego sposobie od-
dawania przejrzystości skóry oraz podających na mężczyznę barwnych re_eksach pozbawionych dającego się zidenty^kować źródła. Mocny, kontrastowo
wydobyty światłem wolumen portretowanej postaci odcina się od tła, a za nim majaczą mogące mieć symboliczny sens schody.

Studiował w SSP w Krakowie. Od 1872 r. u W. Łuszczkiewicza, F. Szynalewskiego, H. Grabińskiego, a nieco później u J. Matejki. W roku akademickim
1876-1877 studiował u e. Lehmana w ecole des Beaux-Art w Paryżu. We wczesnej fazie twórczości malował realistyczne sceny związane z martyrologią
Polaków po 1863 roku. Po 1890 r. ukształtował się symbolizm w twórczości artysty i powstają malowane w tej konwencji portrety, autoportrety i kompozycje
rodzajowe.

26. jacek mmAAllccZZEEWWSSKKII (1854-1929)
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PÓŁAKt MŁOdeJ KOBiety
Olej, płótno, 81 x 65 cm, niesygnowany, na odwrocie pieczątka z numerem katalogu kolekcji rodzinnej i monogramem artysty: 1050/1 WW, potwierdzenie
zakupu obrazu z dn. 7.11.1988 r. ze zbiorów rodziny WW, 1937 r.
7700..000000,,--⦁
Półakt przedstawia młodą, szczupłą kobietę o drobnych piersiach z jasną, miękką, rozświetloną skórą – kontrastującą z upiętymi, czarnymi włosami oraz ciem-
nymi buduarowymi tkaninami stanowiącymi tło. twarz i `yzura są lekko zgeometryzowane, uproszczone rysy oddają delikatną, erotycznie powściągliwą urodę
modelki. tematyka aktu była jedną z ulubionych w twórczej działalności Wojciecha Weissa. Poprzez ukazywanie piękna kobiecego ciała prezentował biegłość
swojego warsztatu malarskiego. 
W latach 1891-1895 studiował w krakowskiej SSP, najpierw u W. Łuszczkiewicza i J. Matejki, później w pracowni L. Wyczółkowskiego. W 1899 roku wyjechał
do Paryża, gdzie później wielokrotnie powracał. Pobierał nauki także w rzymie i Florencji. W 1907 r. rozpoczął pracę w krakowskiej ASP, z którą związał się do
końca życia; trzykrotnie pełnił funkcję rektora. W swojej twórczości inspirował się różnymi nurtami i stylistykami malarskimi - realizmem, impresjonizmem, po-
stimpresjonizmem, nabizmem, fowizmem, symbolizmem. W młodości uległ fascynacji dekadenckim nastrojem wypływającym od Stanisława Przybyszewskiego.
Po 1908 r. skoncentrował się głównie na problemach luminizmu malując w manierze postimpresjonistycznej. W okresie międzywojennym zasłynął jako malarz
oddających cechy psychologiczne, wyrazistych warsztatowo portretów i aktów. Od 1915 r. malował przede wszystkim rozsłonecznione kalwaryjskie pejzaże i mar-
twe natury. interesował się impresjonizmem jako kierunkiem polegającym na zestawianiu szerokich plam barwnych, częściowych uproszczeniach formy, zagad-
nieniach sztucznego światła, swobodnej fakturze, pleneryzmem wymagającym rozjaśniania palety. Większość obrazów skłania się jednak bardziej w stronę
postimpresjonizmu niż impresjonizmu, zwłaszcza charakterystycznego stylu Cezanne'a, skupiając się na kolorystyce, a pomijając prekubistyczną formę, pozosta-
jąc tym samym przy znacznym realizmie. Jego dzieła eksponowane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jedna z najsłynniejszych odbyła się w 1916
roku w gmachu tPSP w Krakowie, stając się prawdziwą rewelacją w środowisku artystycznym. Weiss zaprezentował tam wirtuozerię malarską oraz znakomity
rysunek. Obrazy tego cenionego artysty obecnie znajdują się w licznych kolekcjach państwowych i prywatnych.

27. Wojciech WWEEIISSSS (1875-1950)
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WiZJA NAPOLeONA W tZKCie OdWrOtU SPOd MOSKWy
Olej, tektura, 52 x 70 cm, sygn. l.d. Jerzy Kossak.
3322..000000,,--⦁

Pochodził z krakowskiej artystycznej rodziny. Był synem Wojciecha Kossaka, wnukiem Juliusza, bratem Magdaleny Samozwaniec i Marii Pawlikowskiej -
Jasnorzewskiej. Już jako dziecko wykazywał duże zdolności artystyczne, podejmując lekcje rysunku i malarstwa w pracowniach dziadka oraz ojca. Nigdy
jednak nie podjął studiów na ASP. Pierwszą indywidualną wystawę malarza zorganizowano w towarzystwie Sztuk Pięknych w 1910 roku, gdzie poka-
zano cykl napoleoński, który został bardzo dobrze przyjęty i doceniony przez krytyków. Choć Wojciech Kossak wiązał z nim wielkie nadzieje, Jerzy nigdy nie
wypracował indywidualnego stylu, powielając tematy wypracowane przez ojca. W trudnych powojennych czasach praktyka ta zapewniała mu stabilizację ^-
nansową, ale miało to zły wpływ na jego rozwój twórczy. Poza tematyką ułańską i wojenną malował również sceny folklorystyczne, polowania i portrety.
Zdobył dużą biegłość w przedstawianiu wizerunków koni i jeźdźców. Niezwykle popularny wśród krakowskiego, zamożnego mieszczaństwa

28. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)
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UPALNy dZień NAd MOrZeM (JAStrZęBiA GÓZ)
Olej, płótno, 63 x 87,5 cm, sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz, na odwrocie naklejka z wystawy zbiorowej.
1188..550000,,--

29. Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879-1944)
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POrtret dZieWCZyNy
Olej, płótno, 89 x 147 cm, sygn. p.d.: Brzozowski [19]37. 
1155..000000,,--⦁

Malarz, rysownik, karykaturzysta. Brał udział w wystawach: Wystawa Zbiorowa tPSP w Krakowie, 1946, doroczny Salon
Malarstwa Krakowskiego, tPSP w Krakowie, 1977.

31. Stefan bbRRZZOOZZOOWWSSKKII (1911-1978)

PeJZAż 
Olej, tektura, 38,2 x 59,6 cm, niesygn.
77..000000,,--⦁

30. Eugeniusz AARRccTT (1899-1974)
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POrtret rÓży LUKSeMBUrG
Olej, płótno, 66 x 50 cm, sygn. p.d.: Wanda Bobrowska. Załą-
czona korespondencja: trzy listy dotyczące zakupu obrazu
przez Wydział Partii KC PZPr z lat 1953-1954. 
44..000000,,--⦁

W 1908 roku rozpoczęła naukę w warszawskiej SSP, a następ-
nie kontynuowała na tamtejszej ASP. dyplom obroniła w
1921 roku. Była członkiem grupy Zachęta. Brała udział w wy-
stawach zbiorowych i indywidualnych. 

32. Wanda bbOObbRROOWWSSMM (1889-1971)

POrtret MężCZyZNy
Ołówek, papier, 30 x 20,  sygn. p.d.: Wlastimil Hofman
16/Xii 1952 Szklarska Poręba.
11..220000,,--⦁

33. Wlastimil hhOOFFmmAAnn (1881-1970)
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Olej, płótno dublowane, 102 x 153 cm, niesygnowany, po konserwacji, retusze konserwatorskie, pracownia Wojciecha Kossaka.
Wersje „Olszynki Grochowskiej” z pracowni Wojciecha Kossaka były popularne i reprodukowane już za życia artysty w tym wydawane również jako kartki
pocztowe zob.: edward Marszałek „Czarowny las. Motywy leśne na starej pocztówce”, Warszawa 2018. Posiada ekspertyzę dr Kazimierza Olszańskiego z
21.11.2001 r. stwierdzającą autentyczność pracy W. Kossaka. Poszczególne elementy kompozycyjne grup żołnierzy na prezentowanym obrazie Olszynki
Grochowskiej prezentowane były na innych jej wersjach.
6600..000000,,--

34. OlSZYnM gROchOWSM
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PeJZAż WŁOSKi Ze SZtAFArZeM
Olej, płótno dublowane, 137,5 x 119,5 cm, niesygnowany, po konserwacji. 
2222..000000,,--

35. mmnn (xVIII/xIx w.)
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KWiAty 
Olej, tektura, 13,2 x 23,4 cm, sygn. p.d.: Boznańska 1909.
4488..000000,,--

Na odwrocie naklejki: 1. towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 1909, nr 148 autor: Olga Boznańska Paryż,
kwiaty, 2. Salon Sprzedaży dzieł Sztuki przy t.S.P. w Krakowie (Plac Szczepański 4) nr 0354 oraz odręczna autorska przekre-
ślona inskrypcja z podpisem Olgi Boznańskiej.

Po wstępnych lekcjach rysunku udzielanych przez matkę, kontynuowała naukę u K. Pochwalskiego i H. Lipińskiego. W latach
1886-1889 studiowała w monachijskiej Akademii u K. Kricheldorfa i W. durra. W 1898 r. przeniosła się na stałe do Paryża. Nale-
żała m.in. do tAP „Sztuka" i Polskiego towarzystwa Literacko-Artystycznego w Paryżu. Odznaczona została orderem Polonia
restituta i `ancuską Legią Honorową. Malowała głównie portrety, także kwiaty, martwe natury, wnętrza, pejzaże. Najistotniejszym
elementem jej twórczości był kolor. Przejawiała wyraźne zamiłowanie do tonów chłodnych i szaro srebrzystych. Subtelnie różnicowała
tony, eliminując kontrast linii i konturu.

36. Olga bbOOZZnnAAńńSSMM (1865-1940)
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AKt SiedZąCeJ KOBiety
Ołówek, papier, 28 x 40 cm, sygn. p.d.: JB Monachjum 20.3 1863. Publikowany w katalogu wystawy Józef Brandt (1841-1915), Muzeum Narodowe
Warszawa, 2018.
1155..000000,,--

Jeden z najwybitniejszych polskich malarzy gatunku batalistycznego. Za namową Juliusza Kossaka osiemnastoletni Brandt poświęcił się malarstwu. Początkowo
kształcił się w Paryżu w École des Beaux Arts, następnie w pracowni Leona Cognieta. W 1863 swoją edukację artystyczną kontynuował w Monachium w pra-
cowniach u F. Adama i t. Horschelta, a także na Akademii pod okiem K. von Piloty'ego. Niedługo po tym Brandt skupił wokół siebie polską kolonię arty-
styczną w Monachium, gdzie od 1866 przyjmował polskich artystów w swojej pracowni, natomiast około roku 1875 założył prywatną szkołę dla młodych
malarzy. Brandt był wielokrotnie doceniany w środowisku artystycznym, o czym świadczą liczne medale i międzynarodowe nagrody. Malarstwo artysty w szcze-
gólny sposób stanowi hołd dla historii Polski, polskich wojen i waleczności wojsk. Brandt umiłował sceny pełne dramatycznych wydarzeń, efektownych
walk i polowań, przejawiających mistrzostwo artysty w malowaniu koni.

37. józef bbLLnnDDTT (1841-1915)
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SyBiZCy W CeLi
Akwarela, gwasz, papier, 17 x 24 cm, sygn. p.d.: J. Malczewski
1878.
1100..000000,,--

Posiadała Z.K., Jacek Malczewski (1854–1929). W 150.
rocznicę urodzin i 75. rocznicę śmierci, (katalog wystawy
w Muzeum im. J. Malczewskiego w radomiu), radom
2004, s. 114.

38. jacek mmAAllccZZEEWWSSKKII (1854-1929)

ZeSŁANieC
Akwarela, papier, 28 x 20 cm, sygn. p.d.: Jacek Malczewski
[1]902.
1100..000000,,--

Posiadała Z.K., Jacek Malczewski (1854–1929). W 150.
rocznicę urodzin i 75. rocznicę śmierci, (katalog wystawy
w Muzeum im. J. Malczewskiego w radomiu), radom
2004, s. 115.

39. jacek mmAAllccZZEEWWSSKKII (1854-1929)
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POrtret MęSKi
Ołówek, papier, 17 x 13,4 cm, sygn. p.d.: Jan Styka [18]86. 
55..000000,,--

Malarz, uczeń akademii wiedeńskiej, studia uzupełniał w rzymie i w krakowskiej SSP u J. Matejki. W 1900 zamieszkał na stałe w Paryżu. Jest auto-
rem scen historycznych, rodzajowych, kompozycji religijnych, portretów, współautorem panoramy racławice i Golgoty. twórczość Styki cechuje zna-
komite opanowanie warsztatu malarskiego, tematycznie i kompozycyjnie artysta nawiązywał do malarstwa akademickiego.

40. jan SSTTYYMM (1858-1925)
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PeJZAż GÓrSKi
Akwarela, papier, 32,5 x 49,5 cm, sygn. l.d.: rafał Malczewski. Na odwrocie naklejka tPSP Poznań. 
88..000000,,--⦁

W latach 1914-18 studiuje w Wiedniu ^lozo^ę i architekturę. Jako malarz był samoukiem. W 1917 r. osiadł w Zakopanem. W 1939 r. wyjechał do Francji,
następnie do Brazylii i do USA. Członek grupy „rytm". Miał liczne wystawy w kraju i za granicą. Malował pejzaże, szczególnie górskie, kwiaty, pejzaże
przemysłowe, portrety.

41. Rafał mmAAllccZZEEWWSSKKII (1892-1965)
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dWie dZieWCZyNKi PrZy [PLiCZCe
Olej, sklejka, 44 x 37,5 cm, sygn. p.d.: Wlastimil Hofman 19…
2222..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. GeromeŐa. Był założycielem grup artystycznych: Grupa Pięciu (1905), Grupa Zero (1908). Od 1911 roku był członkiem to-
warzystwa Artystów Polskich "Sztuka". Malował fantastyczno-symboliczne kompozycje z motywami ludowymi, sceny rodzajowe, portrety i pejzaże. Na jego
sztukę ogromny wpływ wywarła twórczoć J. Malczewskiego.

42. Wlastimil hhOOFFmmAAnn (1881-1970)
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W POrCie
Olej, tektura, 29 x 27,5 cm, sygn. p.d.: Mokwa.
66..000000,,--⦁

Malarz, wybitny polski marynista. Kształcił się w Monachium u Stucka i
riaera, naukę kontynuował w Berlinie m.in. u Maxa Liebermanna. Wiele
podróżował po kraju i europie, odwiedził rumunię, Bułgarię, turcję,
owocem podróży są liczne obrazy i szkice. Po i wojnie światowej zamiesz-
kał w Sopocie. Najchętniej zajmował się tematyką morską, malował pej-
zaże kaszubskie i pomorskie. Znakomicie opanował technikę akwarelową,
malował również obrazy olejne.

44. marian mmOOKKWWAA (1889-1987)

PeJZAż Z dOMAMi
Olej, sklejka, 49 x 58 cm, syg. l.d.: HeN WÓJCiK.
33..000000,,--⦁

Krajobraz równie dobrze mogący być wyobrażonym, co rzeczywistym,
umiejscowionym w niewielkiej miejscowości. impastowo, ob^cie nałożone
farby tworzą strukturę budującą przestrzeń zamkniętą po bokach ścianami
budynków. Perspektywę drogi przerywa gęsta zieleń. Całość utrzymana w jas-
nych, w większości rozbielonych barwach, gdzie nawet dachówki domów
zaczerpnęły coś z koloru ich tynków.
Studiował w latach 1945-1950 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
w pracowni prof. Z. Pronaszki. Przez wiele lat pracował jako pedagog w tejże
uczelni. Był przewodniczącym ZPAP w Krakowie. dla twórczości Wójcika
charakterystyczne są przede wszystkim symbol i malarska alegoria. Artysta
znany jest jako pejzażysta i autor martwych natur wpisujących się w nurt
tradycji krakowskiego koloryzmu. Jego działalność artystyczna prezentowana
była na ponad 20 wystawach indywidualnych, około 60 wystawach ogól-
nopolskich i 20 za granicą. Otrzymywał nagrody i wyróżnienia za swoje
prace, m.in. Nagrodę za „Obraz roku" ZPAP w Krakowie, Nagrodę ASP
za aktywność artystyczną, Nagrodę „dziennika Polskiego". Obrazy Hen-
ryka Wójcika znajdują się w muzeach, instytucjach kulturalnych oraz w
kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.

43. henryk WWÓÓjjccIIKK (1920-2009)

PO SŁONeCZNeJ StrONie ULiCy
Olej, płótno, 74 x 75 cm, sygn. p.d.: CB [19]59  monogram wiązany, na
odwrocie autorski napis i tytuł. 
55..000000--⦁

45. carloOa bbOOllOOggnnEE--bbIIEEggAAńńSSMM (1909-1999)
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[rOL KOSSAK NA SPACerZe
Ołówek, papier, sygn. l.g.: Ciechocinek 1973
23 x 32 cm, na odwrocie okolicznościowy wiersz. 
22..000000,,--⦁

48. Karol KKOOSSSSAAKK (1896-1975)

JeźdZieC
Ołówek, papier, 19,9 x 27,2 cm, sygn. p.d.: Karol Kossak 1943.
11..330000,,--⦁

47. Karol KKOOSSSSAAKK (1896-1975)

NA tArGU
Ołówek, papier, 20,5 x 29 cm, sygn. p.d.: Karol Kossak 44.
11..330000,,--⦁

Malarz, rysownik i ilustrator. Malował sceny z motywem koni, jeźdźców,
pojazdy, sceny z kuligów i polowań. Szkołę średnią ukończył we Lwowie.
Pobierał lekcje rysunku i malarstwa u Zygmunta rozwadowskiego i
Stanisława Kaczor-Batowskiego. W latach 1919-1923 studiował w
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem ignacego
Pieńkowskiego i Władysława Jarockiego.

46. Karol KKOOSSSSAAKK (1896-1975)
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PLeCy
Olej, płótno, 76 x 63,5 cm, sygn. pr./d. Z.B. 71, na odwrocie
dedykacja: dla Józka z serdecznością, styczeń 80 Zbylut.
1144..000000,,--⦁

Artysta podejmujący temat kobiet i nagości m.in. w cyklu
„Orantki” powstałym w drugiej połowie lat 60., cyklu „Utrwa-
lone” powstałym pomiędzy 1966/1967 rokiem oraz w wysta-
wionym pierwszy raz w 1985 roku tryptyku „Kolejka (Siedem
etapów życia kobiety)”. Przeważającym elementem w tych pra-
cach jest antyestetyzm, ciało podane w odpychający sposób z wy-
olbrzymieniem wszelkich elementów brzydoty, deformacji, fałd,
zmarszczek, wątłości, tego co odbiega od przyjętych kanonów
urody.
Znajdujący się w ofercie aukcyjnej obraz powstał w 1971 roku.
Przedstawia nagie plecy przygarbionej modelki. Jej głowa znaj-
duje się w mroku, ręce są skulone, zebrane na przodzie. Nastę-
puje gradacja barw – głowa kobiety i szyja zakryta włosami są
ledwie widoczne, mocno zarysowane, napięte łopatki lekko
oświetlone, ciemna linia kręgosłupa przechodzi w rozświetlony,
rozpływający się dół. W akcie tym zawarte są elementy drastycz-
nego, przepełnionego ekspresją traktowania ciała ludzkiego.
Zbylut Grzywacz większość życia spędził w Krakowie, gdzie
urodził się, studiował, a następnie wykładał na tutejszej Akade-
mii Sztuk Pięknych. Często jednak podróżował odwiedzając
liczne muzea, galerie sztuki. Brał także udział w wystawach za-
granicznych, otrzymywał stypendia we Francji, Stanach Zjedno-
czonych. istotnym etapem w jego twórczości jest działalność w
grupie „Wprost”, nowatorskiej jak na czasy swojego powstania.
Jego twórczość doczekała się uznania wśród krytyków, został
laureatem prestiżowych nagród Ministerstwa Kultury i Sztuki
czy Komitetu Kultury Niezależnej „Solidarność”. Obecnie więk-
szość prac znajduje się w kolekcjach muzealnych.

50. Zbylut ggRRZZYYWWAAccZZ (1939-2004)

AKt Z CyKLU PeJZAże CiAŁA
Olej, płótno, 150 x 130 cm, sygn.. p.d.: Jackiewicz.
Obraz reprodukowany na okładce tomiku poezji Grażyny
Bral zatytułowanym „jeżeli nie ty – to kto”, Marpress, 2006 r.
1188..000000,,--⦁

Studiował na Wydziale Malarstwa w PWSSP w Sopocie.
dyplom otrzymał w 1952 roku, w pracowni profesora Artura
Nacht-Samborskiego. W latach 1951-84 pracownik w ma-
cierzystej uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych
w Gdańsku (obecnie: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku).
Od 1965 do 1968 roku był dziekanem Wydziału Malar-
stwa, w latach 1968-69 prorektorem uczelni. W latach 1969-
81 pełnił funkcję jej rektora PWSSP. Współtwórca Grupy
Gdańskiej. twórca licznych aktów, pejzaży, martwych natur
oraz abstrakcyjnych kompozycji geometrycznych; jego twór-
czość charakteryzuje zróżnicowana faktura, bogata i wyra^-
nowana kolorystyka.

49. Władysław jjAAccKKIIEEWWIIccZZ (1924-2016)
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WidOK KZKOWA
Olej, płótno, 90 x 70 cm, syg. pr. dół; Mathiasz '91.
55..550000,,--⦁

Ujęcie kościoła widoczne spod gąszczu czarnych,
wiosennych gałęzi dopiero co pokrywających się
liśćmi. Obraz pełen siły, wyrazisty, malowany pew-
nymi, mocnymi pociągnięciami pędzla. 
Artysta krakowski, ukończył tutejsze Liceum Sztuk
Plastycznych, a następnie jako dobrze zapowiada-
jący się młody twórca Akademię Sztuk Pięknych,
gdzie był m.in. uczniem Jana Szancenbacha, współ-
pracując z innymi młodymi artystami w jego słyn-
nej Pracowni 303. Zafascynowany miejskim
krajobrazem Krakowa. Na wystawach prezento-
wał liczne, ekspresyjne wariacje na temat ulic, bu-
dowli, tramwajów, ukrytych zakątków miasta.
Prześladowany w stanie wojennym. Zmarł przed-
wcześnie w wyniku powikłań po napaści niezna-
nego sprawcy.

52. jacek mmAATThhIIAASSZZ (1956-1997)

BiAŁe tULiPANy
Akwarela, papier, 27,5 x 46 cm, sygn. p.d.: 2015
e. dwurnik, na odwrocie naklejka autorska. 
22..660000,,--⦁

Urodził się w 1943 roku w radzyminie. W latach
1963-70 studiował malarstwo, gra^kę i rzeźbę na
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Poza
malarstwem dwurnik uprawia gra^kę i rysunek
(zarówno autonomiczne serie jak i ilustracje).
Lubi projektować monumentalne kompozycje ma-
larskie w przestrzeni publicznej.

51. Edward DDWWuuRRnnIIKK  (1943-2018)
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KOMPOZyCJA FiGUZLNA
olej, płótno, 57 x 67 cm, sygn. l.d.: ryszard Opaliński i opisany na odwrocie. 
66..330000,,--  

54. Ryszard OOPPAAllIIńńSSKKII (ur. 1947)

ryNeK MAŁeGO MiASteCZ[
Olej, tektura, 40,5 x 60,5 cm, sygn. p.d. Jan Świderski.
66..550000,,--⦁

53. jan ŚŚWWIIDDEERRSSKKII (1913-2004)

Urodzony w Grodźcu. dzięki środkom uzbiera-
nym przez mieszkańców Będzina mógł rozpo-
cząć studia w Państwowej Szkole Sztuk
Zdobniczych Przemysłu Artystycznego w Poznaniu,
które kontynuował na krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych. emocjonalnie związany z Zagłębiem,
szczególnie Górą św. doroty, chętnie malował
motywy z rodzinnych stron. Kolorysta.

Urodzony w 1947 roku w rzeszowie. Studiował
w ASP Krakowie u prof. Czesława rzepińskiego.
Uprawia głównie rysunek. Wystawia w Polsce
i całym świecie. Obecnie mieszka i pracuje w
Niemczech
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KOMPOZyCJA – Z CyKLU Cień KOtA
tusz, papier, 46,9 x 35 cm, niesygnowany.
66..000000,,--

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^cjal-
nie Kunstgewerbeschule pod okiem Fryderyka Pautscha.
Po wojnie, w latach 1945-46, uczył się aktorstwa i reżyserii
w Studiu dramatycznym przy Starym teatrze w Krako-
wie. tuż po wyzwoleniu należał do Grupy Młodych Pla-
styków, a w roku 1957 został członkiem reaktywowanej
wówczas Grupy Krakowskiej. Podobnie jak inni artyści
skupieni w obu grupach, a przede wszystkim wokół prze-
wodzącego im tadeusza Kantora, brał udział w wysta-
wach 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. W swojej twórczości podejmował
tematy abstrakcyjne, malarstwa metaforycznego i surrealis-
tycznego, stając się jednym z najbardziej uznanych przed-
stawicieli tego nurtu w Polsce. Prace artysty znajdują się w
zbiorach muzealnych i prywatnych w Polsce i za granicą.

55. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)

KOMPOZyCJA – dZieWCZyNA Z MySZKą
tusz, papier, 35,5 x 23,5 cm, niesygnowany. 
55..550000,,--

56. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)
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BeZ tytUŁU
Ołówek, papier, 18,5 x 13,5 cm (w świetle passe-partout), sygn. p.d.: Jan dobkowski 22-iii-
1997. Na odwrocie naklejka „Galeria Gra^ki i Plakatu Warszawa ul. Hoża 40”
22..770000,,--⦁
Malarz i gra^k. W latach 1962-68 studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie
pracowniach prof. Juliusza Studnickiego i prof. Jana Cybisa. Był współzałożycielem (wraz z Jerzym
Jurrym Zielińskim) grupy „Neo-Neo" (1967-1970). Prace w zbiorach prywatnych i muzeal-
nych w kraju i za granicą (Guggenheim muzeum w Nowym Jorku).

57. jan DDOObbKKOOWWSSKKII (ur. 1942)

„LA dONNA deL LAGO” – szkic do plakatu opery rossiniego
technika mieszana, papier, 36,5 x 23,5 cm (w świetle passe-partout), sygn. p.d.: Olbiński.
33..550000,,--⦁

Malarz i gra^k. W 1969 r. ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszaw-
skiej. W 1981 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Od 1985 r. wykłada w Szkole
Sztuk Pięknych w Nowym Jorku. Jego plakaty i ilustracje ukazują się regularnie na łamach
czasopism „Newsweek”, „time”, „Business Week”, „New york times”, „New yorker”, „der
Spiegel”. Prace Olbińskiego znajdują się w największych kolekcjach sztuki współczesnej
(Biblioteka Kongresu, Carnegie Foundation, republic New york Corporation), a także
w wielu prywatnych zbiorach na całym świecie.

58. Rafał OOllbbIIńńSSKKII (ur. 1943)

MySZA ii 
Ołówek, papier, 32 x 24 cm, sygn. l.d.: 09-10.07.85 Mysza ii Figura 215 p.d.: Alan rzepka 1985 /7;
poniżej monogram wiązany Ar. 
885500,,--⦁
Malarz, gra^k i rysownik. W latach 1957-63 studiował na ASP w Krakowie malarstwo u
Cz. rzepińskiego i scenogra^ę u A. Stopki. Liczne wystawy indywidualne i zbiorowe. Od 1992
r. profesor ASP w Krakowie. Obecnie prowadzi rysunek na Wydziale Konserwacji i restauracji
dzieł Sztuki ASP w Krakowie.

59. Allan RRZZEEPPMM (ur. 1940)

Od NOWA
Ołówek, papier, 40 x 30 cm, sygn. p.d.: Alan rzepka 1 Vii 1985.
885500,,--⦁

60. Allan RRZZEEPPMM (ur. 1940)
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OBZZ Z CyKLU SPOt[NiA
technika mieszana, płyta pilśniowa, 50 x 70 cm, sygn. p.d.: r. Banaszewski 2002
55..000000,,--⦁

61. Roman bbAAnnAASSZZEEWWSSKKII (ur. 1932)

rÓżOKrZyż
Olej, płótno, 73 x 65 cm, sygn. p.d.: J.Kraupe i opisana na odwrocie. 
66..550000,,--⦁

62. janina KKLLuuPPEE (1921-2016)

W 1938 r. rozpoczęła studia w ASP w Krakowie u P.
dadleza i K. Sichulskiego. Następnie w latach 1940-
1942 studiowała w Kunstgewerbeschule u F. Pautscha,
a w 1945 r. ponownie uczyła się w ASP w Krakowie
m.in. u e. eibischa, W. taranczewskiego i A. Jurkiewi-
cza. Od 1948 r. nauczała malarstwa sztalugowego i
monumentalnego. Była współzałożycielką teatru Kon-
spiracyjnego t. Kantora. Należała do Grupy Młodych
Plastyków, była członkiem ii Grupy Krakowskiej.
Otrzymała wiele nagród m.in. Nagrodę i stopnia MKiS
(1984 r.), Nagrodę im. Witolda Wojtkiewicza i Nagrodę
Miasta Krakowa (1997r.). Jej obrazy można oglądać
m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Wrocławiu,
Krakowie, Szczecinie.

W latach 1954-1959 studiował malarstwo i grafikę
w krakowskiej ASP. dyplom uzyskał na Wydziale Gra^ki
w Pracowni Litogra^i prof. K. Srzednickiego i w Pracowni
Plakatu u prof. M. Makarewicza. W 1987 r. otrzymał
tytuł profesora na Wydziale Gra^ki krakowskiej ASP.
Uprawia gra^kę warsztatową, rysunek, malarstwo. Prace
artysty znajdują się w kolekcjach Muzeum Narodowego
w Warszawie i Krakowie, Muzeum Ziemi Bydgoskiej,
Praa institute w Nowym Jorku.
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SiKOr[ NA GLiCyNii
drzeworyt barwny, papier, 38 x 16,5 cm, sygn. l.d.: Adam Bunsch 1933. 
995500,,--⦁

Bunsch pochodził z rodziny o tradycjach literacko-artystycznych. Kształcił się
na akademiach w Wiedniu i Krakowie (pracownia Mehoffera), studiował ^lo-
zo^ę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej sztuce kontynuował tradycję
młodopolską. Jego japonizujące drzeworyty cechują wydłużony format i wyko-
rzystanie szlachetnych papierów.

63. Adam bbuunnSScchh (1896-1969)

Antonio SUNtACH (1744-1828)
Henryk ii i rozamunda z cyklu Historia Anglii
Miedzioryt, 26,5 x 31 cm, sygn. l.d.: G. B. Cipriani inv. et. del., p.d.: dirigé par
A. Suntach, ś.d.: HeNri ii. et rOSAMONde / ils ont été découverts, dans
le berceau du jardin à Woodstock, par la reine eleonore,  p.d.: Histoire d'Angle-
terre, ok. 1790 r. Stan do konserwacji.
11..550000,,--

64. giovanni baOista ccIIPPRRIIAAnnII (1727-1785)

Antonio SUNtACH (1744-1828)
Henryk V i Karol Vi z cyklu Historia Anglii
Miedzioryt, 26,5 x 31 cm, sygn. l.d.: G. B. Cipriani inv. et. del., p.d.: dirigé par
A. Suntach, ś.d.: HeNri V. et CHArLeS Vi. / Henri V. roi de Angleterre
reçoit en marriage la Princesse de France Selon le traité de troyes, p.d.: Histo-
ire d'Angleterre, ok. 1790 r. Stan do konserwacji.
11..550000,,--

Antonio Suntach był paryskim drukarzem wydającym pirackie edycje angiel-
skich sztychów, takich jak te z ośmioplanszowego cyklu Historia Anglii G.B.
Ciprianiego. Sceny z życia angielskich królów żyjących od Xii do XV w. zespo-
lono za pomocą historyzującego, elżbietańskiego kostiumu. Pierwsza gra^ka
ilustruje moment odkrycia przez owładniętą żądzą mordu eleonorę Akwitań-
ską Henryka ii i jego kochanki, słynącej z urody rozamundy Clifford w zbu-
dowanym specjalnie dla tej drugiej labiryncie w ogrodzie Woodstock (ok. 1176
r.). druga – zawarcie małżeństwa między Henrykiem V z Katarzyną de Va-
lois w ramach traktatu w troyes (1420 r.), planowanego jako początek unii
personalnej między Francją a Anglią po śmierci Karola Vi Szalonego.

65. giovanni baOista ccIIPPRRIIAAnnII (1727-1785)
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Wazon, dekorowany pełnoplastycznymi posta-
ciami kobiety z dzieckiem i fauna, wys. 36 cm,
XX w. Sygnowany …dębniki (pęknięcie
podstawy).
55..550000,,--⦁

rzeźbiarz i ceramik. Kształcił się w prywat-
nej szkole rzeźby w Warszawie. Naukę kon-
tynuował w Paryżu (1891-96). Po powrocie
do kraju zamieszkał w Warszawie, a następnie
w 1899 za namową Fałata przeniósł się do
Krakowa, gdzie objął katedrę rzeźby w tamtejszej
ASP. W jego pracowni studiowali Biegas,
dunikowski, Szczepkowski i Puget. twórczość
artysty wyznaczają wpływy impresjonizmu,
secesji i symbolizmu, chętnie sięgał do tradycji
sztuki ludowej. Jest autorem pomników,
rzeźby o tematyce rodzajowej , portretowej,
ceramiki. Jego twórczość portretowa to ok. 100
popiersi, głów i masek. Osobami portretowanymi
są znajomi artysty, wybitne postacie z kręgów
artystycznych, politycznych i naukowych.

66. Konstanty llAASSZZccZZMM (1865-1956)
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Poźnoklasycystyczna, srebro pr. 12, czarka wewnątrz złocona (pory-
sowania, uszkodzenia), inicjały złotnika nieczytelne, waga 94 g., herb
Pilawa, i ćw. XiX w.
11..000000,,--  

67. SOlnIcZM

Klosz szklany, z trawionym ornamentem roślinno-geo-
metrycznym, tło amarant, wzór mleczno-biały, oprawa
sztancowana blacha mosiężna w motywy roślinne, zawie-
szenie na łańcuchu, wys. z zawieszeniem 90 cm, śr. 26 cm,
Austro-Węgry, ok. 1900 r.
44..880000,,--

69. lAmPA SEcESYjnA

ŚPIĄcA PEnElOPA
Brąz, wys. 31 cm, sygn.: „564 J. Cavalier”; „reduction Mecanique A. Collas Brevete”.
Oryginał rzeźby autorstwa Julesa Cavaliera (1814-1894) znajduje się w Musée
d'Orsay w Paryżu. Odniosła ona ogromny sukces w tracie Salonu w roku 1849, gdzie
otrzymała medal pierwszej klasy oraz medal honorowy.
88..000000,,--  

Pierre-Jules Cavalier (1814-1894) – `ancuski rzeźbiarz. Uczeń rzeźbiarza davida
d’Angersa i malarza Paula delaroche. Wygrał w 1842 roku Prix de rome. Od 1864
roku wykładał na École des Beaux-Arts. 

68. jules ccAAVVAAllIIEERR (1814-1894)
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Arturo Mora. Ceramika malowana, glazurowana, średnica 46 cm, Manises (Walencja), XXi w.
22..550000,,--

Arturo Mora wytwarza ceramikę w oparciu o lokalne wzory i techniki z XV i XVi w.

71. TAlERZ Z mOnOgLmEm IhS

Polska(?), XVii-XViii w., drewno, ślady polichro-
mii, uszkodzenia, 56,7 x 42,7 x 14 cm.
66..550000,,--

70. ARchAnIOŁ mIchAŁ

Desa_175:Desa  2-03-19  19:07  Strona 43



44

turcja, wełna, 115 x 180 cm, (XiX/XX w.).
55..000000,,--

72. DYWAn TYPu PAnDERmA

Jedwab, nici metalowe, technika żakardowa, uszkodzenia, reparacje, 144 x 71,5 cm, sygn. na krajce, l.d.: No. 1390/ BUCZACZ/ [herb
Pilawa]/ A.P./ 75/150, Buczacz, pocz. XX w.
1111..550000,,--

Założenie w roku 1878 przez rodzinę Potockich manufaktury w Buczaczu było odpowiedzią na nostalgię za tradycyjnym szlacheckim
strojem, który ostatecznie wyszedł z użycia w XiX w. Malowany we wzór zaczerpnięty z ornamentyki pasów słuckich su^t w salonie
dworu Sobieskich w Jaworowie był przejawem podobnej tęsknoty za przeszłością. W Buczaczu początkowo produkowano na potrzeby
własne. Przyuczenie lokalnych rzemieślników do wyrobu drogocennych tkanin zajęło półtorej dekady. Prawdziwą modę na „buczacze”
rozpaliła tłumnie odwiedzana lwowska Powszechna Wystawa Krajowa w roku 1894. Odtąd żakardowe makaty stały się pożądanym
obiektem w domach nie tylko arystokracji, ale też zamożnego i wykształconego mieszczaństwa, profesury uniwersyteckiej i artystów.
Kompozycja: trójpasowa, ujęta z krótszych boków pasami rytmicznie wypełnionymi stylizowanymi wazonami z kwiatami. Koloryt:
złocisto-morelowo-beżowo-miedziany.

73. mAMTA bucZAcM
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Kolekcja 162 sztuk relikwiarzy chrześcijańskich (kompletnych
i `agmentarycznych), ruś Kijowska, X-Xiii w., przedmiot
rzadki na rynku antykwarycznym.

enkolpiony – gr. εγκόλπιον en - na, kolpos – pierś, starochrze-
ścijańskie krzyże, noszone na piersiach, złożone z dwóch części,
we wnętrzu przechowywano relikwie – najczęściej `agmenty
tkanin – lub cytaty z Pisma Świętego. Wykonywane techniką
odlewu ze stopów zbliżonych do mosiądzu lub brązu. Były po-
pularne na terenie Bizancjum oraz na rusi Kijowskiej.

112200..000000,,--

74. KOlEKcjA EncOlPIOnÓW
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Figura, drewno polichromowane, europa Środkowa, warsztat prowincjonalny, koniec XV w.(?), polichromia i złocenie XiX w.,
wys. 80 cm, gł. 15 cm. W załączeniu opinia dr Wojciecha Marcinkowskiego, Kraków, 07.12.2018 r.
2277..000000,,--

75. ŚWIęTA Z mODElEm KOŚcIOŁA
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tempera, deska, ryza mosiężna, 31,5 x 27 cm, rosja, XViii/XiX w.
1144..550000,,--

76. IKOnA mATM bOSM ORęDOWnIcZM

tempera, srebro, deska, 36 x 31 cm, rosja, XiX w.
44..550000,,--

78. IKOnA mATM bOSM POcIESZYcIElM STLPIOnYch

tempera, deska, 31 x 26,5 cm, Moskwa, XViii w.
99..550000,,--

79. IKOnA chRYSTuS-PAnTOKLTOR

tempera, deska, 26 x 33,5 cm, rosja, XViii w.
1122..000000,,--

77. IKOnA jAn chRZcIcIEl
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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 2019 r. – 60 zł

WWyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd  1188  ddoo  2222    mmaarrccaa 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:  Piotr Nosek
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,,  
oollggaa  KKoollbbeerr,,  aalleekkssaannddrraa  PPoowwęęsskkaa,,  KKaattaarrzzyynnaa  KKwwaattrroo--WWooźźnniiaakk
tel. 12 422-19-66     konieczny@desa.art.pl

Na okładce: Wlastimil HHooFFmmaaNN (1881-1970), Dwie dziewczynki przy kapliczce, poz. 42
TaLERZ Z moNoGNmEm IHS, poz. 71

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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