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1. Udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu i wpłaceniu wadium

Numer konta: Bank Pekao S.A. 69 1240 4533 1111 0000 5427 3894

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 2020 r. – 60 zł
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Ogólne warunki aukcji.

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. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 15 % oraz opłata do 5% z tytułu droit de suite.

Opłata 15% obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. 

I

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.

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły wadium w wysokości 700 zł 

i otrzymały tabliczkę zgłoszeniową.

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.

III

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.

IV

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. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zezwolenia na wywóz wymagają

tylko te obiekty, które przekroczyły progi wiekowo-kwotowe dla poszczególnych kategorii zabytków, określone w art. 51 wyżej

wymienionej ustawy.

5. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych

klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15000 EUR.

REGULAMIN AUKCJI
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BIAŁY DOM NA WZGÓRZU
Tempera olejna na płycie pilśniowej, 38 x 60 cm, sygn. l.d.: Podsadecki VIII 1958.
3.500,-⦁

Malarz, fotograak, rysownik. Studia artystyczne odbył w Szkole Przemysłowej w Krakowie. Przyjaźnił się z Peiperem i Strzemińskim, współpracował z awan-
gardowym czasopismem „Zwrotnica“, był członkiem grupy a. r. i Praesens. W okresie międzywojennym uprawiał malarstwo abstrakcyjne, eksperymentował
w zakresie fotograai. Po aresztowaniu artysty w 1941 większość jego prac z lat 1926-1939 została zniszczona przez Gestapo. Po wojnie był jednym z orga-
nizatorów ZPAP w Szczecinie. Był artystą wrażliwym na prądy awangardowe, we wczesnej twórczości ulegał wpływom kubizmu, jego powojenne barwne
pejzaże i martwe natury nawiązują do osiągnięć postkubistycznych.

1. Kazimierz PODSADECKI (1904-1970)
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TRYPTYK Z DRIADĄ, satyrem zbierającym chrust i muzykującym pastuszkiem
Olej, tektura, 28 x 19 cm, sygn. śr.d.: Kaz. Wł. Wasilkowski.
12.000,-

Uczeń warszawskiej Klasy Rysunkowej W. Gersona (1880-1882), krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych (W. Łuszczkiewicz, F. Cynk, 1883-1884) i Akademii
petersburskiej (1884-91). Mieszkał w Warszawie, podróżował po Europie. Członek TZSP, regularnie wystawiał w Zachęcie i sprzedawał obrazy w Salonach
Krywulta i Kulikowskiego. Zdobywca złotego medalu na paryskiej Wystawie Światowej w r. 1900 za obraz Żądze. Autor przede wszystkim rozerotyzowanych
wizerunków kobiecych w kostiumie mitologicznym lub we współczesnych, luksusowo urządzonych wnętrzach.

2. Kazimierz Władysław WASILKOWSKI (1861-1934)
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ULICA FLORIAŃS] W K\KOWIE
Akwarela, papier, 33 x 23,5 cm, sygn. l.d.:St. Fabijański.
1.800,-

Malarz, kształcił się krakowskiej SSP m.in. u Szynalewskiego, Loe`era i Matejki. Studia kontynuował w akademii monachijskiej. Odbył podróże do Włoch
i Paryża. Na stałe osiadł w Krakowie. Znany głównie jako malarz architektury Krakowa, chętnie sięgał do tematów rodzajowo-historycznych oraz wątków
legionowych

3. Stanisław FABIJAŃSKI (1865-1947)
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P\CA W POLU
Olej, tektura, 65 x 95 cm, sygn. p.d. ^orvald Hansen.
5.000,-

Syn malarza Nielsa Hansena, samouk. Członek komunistycznego ruchu oporu w czasie okupacji hitlerow-
skiej, zginął w obozie koncentracyjnym w Neuengamme.

5. Oorvald HANSEN (1895-1945)

DO BA\KÓW
Akwarela, papier, 38 x 48 cm, sygn. p.d.: „Do baraków” / Tadeusz Rybkowski 1918 r.
6.000,-

4. Tadeusz RYBKOWSKI (1848-1926)

W latach 1872-1875 studiował w krakow-
skiej SSP u W. Łuszczkiewicza, a następnie
kontynuował naukę w Akademii Wiedeń-
skiej u C. Wurzingera, a także w pracowni
L. Loe`era oraz u H. Makarta i w zakła-
dach dekoracji teatralnych. Od 1878 roku
pracował w Wiedniu samodzielnie odbywa-
jąc liczne podróże do Włoch, Monachium,
Drezna i Berlina. W 1893 roku zamieszkał
we Lwowie, gdzie został profesorem malar-
stwa dekoracyjnego w Państwowej Szkole
Przemysłowej. Prowadził też prywatną szkołę
malarstwa dla kobiet. Malował sceny rodza-
jowe – polowania, jarmarki, targi. Ilustrował
czasopisma polskie i obce.
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CHŁOPS] PA\
Olej, dykta, 48 x 65 cm, sygn. p.d.: W. Wodzinowski.
6.000,-

6. Wincenty WODZINOWSKI (1866-1940)

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

PEJZAŻ WIEJSKI
Olej, tektura, 30 x 54,5 cm, sygn. l.d.: A. Setkowicz.
6.700,-

W latach 1897-1898 kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Teodora Axentowicza.
Malował sceny rodzajowe - często zaprzęgi, sanie, konie i śniegi nawiązując w tych obrazach do dzieł J. Fałata,
A. Wierusza-Kowalskiego czy J. Brandta.

7. Adam SETKOWICZ (1876-1945)
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MAZURY
Olej, płótno, 60 x 80 cm, sygn. p.d.: Pogorzelski.
5.000,-⦁

8. Jerzy POGORZELSKI (1926-2003)

POTOK GÓRSKI
Olej, tektura, 21 x 28 cm, sygn. l.d.: M. Stańko  37.
5.500,-⦁

9. Michał STAŃKO (1901-1969)

Malarz, urodzony w Kulbakach koło
Grodna, w latach 1947-1953 kształcił się
w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w
Mińsku, w pracowni prof. Suchowierchowa
(dyplom w 1953). W 1958 na podstawie
umowy o repatriacji Polaków przyjechał do
kraju i osiadł w Częstochowie. Był członkiem
ZPAP i Associacion Internationale des Arts
Plastiques. Miał ponad 20 wystaw indywi-
dualnych w Polsce i zagranicą, uczestniczył
w ponad 70 wystawach zbiorowych. Jest au-
torem pejzaży, martwych natur, portretów.
„Kolor, przede wszystkim kolor ma dla mnie
znaczenie. Zawsze zresztą fascynowali mnie
impresjoniści. To jest mówiło się w środo-
wisku stara, przebrzmiała historia, ale ja
nigdy nie uganiałem się za modą i doszed-
łem 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).

Malarz, pejzażysta tatrzański. Urodzony w
Sosnowcu, młode lata spędził w Miechowie.
W czasie I wojny walczył w Legionach. Ok.
1930 osiadł w Zakopanem, gdzie m.in.
współpracował z Januszem Kotarbińskim
przy polichromii w zakopiańskim kościele
paraaalnym. W 2 połowie lat trzydziestych
mieszkał w Sosnowcu. Był członkiem
Szczepu Rogate Serce Stanisława Szukal-
skiego. Jako ochotnik brał udział w kampa-
nii wrześniowej 1939. W latach 1942-43
wykonywał polichromię w kościele w Ko-
ziegłowach k. Częstochowy. Krótko praco-
wał w Strzelcach Opolskich w tamtejszym
Wydziale Kultury. Po wojnie związał się ze
śląskim środowiskiem artystycznym, pozos-
tając w bliskim kontakcie z Zakopanem,
gdzie mieszkał i miał pracownię. Najchęt-
niej podejmował tematykę pejzażową, ma-
lował również martwe natury i akty,
posługując się technika olejną, rzadziej
akwarelą.
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OWCE NA HALI
Olej, tektura, 32 x 43 cm, sygn. p.d.: M. Stańko.
5.000,-⦁

11. Michał STAŃKO (1901-1969)

PEJZAŻ Z MŁYNEM
Olej, deska, 55 x 69,5 cm, niesygn.
4.000,-

10. MN (XX w.) 
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MŁODA HUCUŁ]
Pastel, akwarela, papier, 48,5 x 34 cm, sygn. p.d.: T. Axentowicz i na
odwrocie p.śr.: T. Axentowicz / 937, na odwrocie pieczątka maga-
zynu przyborów malarskich Aleksandrowicza w Krakowie.
20.000,-

Malarz, pastelista, litograf. Był w swoim czasie jednym 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 Salo-
nach Paryskich. W 1890 zastał członkiem Société Nationale des
Beaux-Arts. Wielokrotnie wyjeżdżał też do Londynu. W 1895 po-
wrócił 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 peł-
niąc funkcję rektora. Był jednym z członków-założycieli Towarzy-
stwa Artystów Polskich „Sztuka“, członkiem wiedeńskiej „Secesji“
i współpracownikiem jej pisma „Ver Sacrum“. Powodzenie przy-
niosły mu zwłaszcza idealizowane wizerunki wytwornych dam
oraz wdzięczne portrety dziecięce. Malował także obrazy o tema-
tyce rodzajowej. Był jednym z pierwszych malarzy Huculszczyzny
i Hucułów. Malował farbami olejnymi i akwarelą, a po 1890
przede wszystkim mistrzowsko opanowaną techniką pastelu.

12. Teodor AXENTOWICZ (1859-1938)

PORTRET HUCUŁKI
Olej, płótno, tektura, 44,5 x 32 cm, sygn. p.śr.: A.Oleś 1931. 
4.500,-⦁

Studia na ASP w Krakowie, w latach 1907-1908 w pracowni L.
Wyczółkowskiego, a od 1911 do 1913 do pracowni S. Dębickiego.
Równocześnie studiował na Wydziale Prawa i administracji Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1913 roku uzyskał stopień dok-
tora. Od 1915 do 1917 roku kontynuował sam studia u Wojciecha
Weissa. Otrzymał wówczas nagrodę i brązowy medal na wystawie
dorocznej. Odbył podróże artystyczne do Wiednia, Włoch i na
Węgry. W roku 1936 zamieszkał na stałe w Kielcach, gdzie praco-
wał jako konserwator wojewódzki i kierownik Oddziału Sztuki
przy Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. W czasie okupacji udzie-
lał prywatnych lekcji rysunku i malarstwa, od roku 1944 prowadził
wykłady z historii sztuki na kursach tajnego Uniwersytetu w Kiel-
cach. Po wojnie przyczynił się do powstania kieleckiego oddziału
ZZPAP, którego został prezesem. Od roku 1932 był członkiem
grupy Zwornik i Towarzystwa Graaków, ponadto należał do To-
warzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Związku Polskich Artystów
Plastyków, Towarzystwa Miłośników Przeszłości Karkowa. Brał
udział w licznych wystawach.

13. Andrzej OLEŚ (1886-1952)



11

NA TARGU
Akwarela, papier, 31,5 x 26,4 cm, sygn. l.d.: Juliusz Holzmüller.
3.000,-

Malarz, pedagog. Studiował malarstwo dekoracyjne w Pań-
stwowej Szkole Przemysłowej we Lwowie, kształcił się w kra-
kowskiej ASP, studia kontynuował w Monachium. Brał
udział w I wojnie światowej. Mieszkał kolejno w Krakowie i
we Lwowie. Malował i rysował pejzaże, sceny batalistyczne i
rodzajowe, najchętniej wykorzystując motyw koni. Świetnie
opanował technikę akwareli, dużo szkicował, zachowało się
wiele jego rysunków wykonanych tuszem, sepią i atramentem.

14. Juliusz HOLZMÜLLER (1876-1932)

W P\COWNI
Olej, tektura, 16 x 10,5 cm, sygn. l.d.: M.Dawska.
1.900,-⦁

Studiowała ASP w Krakowie (dyplom 1933 r.). W 1933 r.
założyła z J. Sternem i W. Przedwojewskim w Stanisławowie
grupę „Orion“. W okresie powojennym związała się ze Śląskiem
a w 1948 r. osiedliła się we Wrocławiu, gdzie nauczała w PWSSP.
Od 1970 r. mieszkała w Warszawie.

15. Maria DAWSN (1909-1993)
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PEJZAŻ
Olej, płótno, 47 x 55 cm, sygn. p.d.: Adam Pełczyński.
4.500,-

17. Adam PEŁCZYŃSKI (1865-1928)

Studia w SSP w Krakowie w latach 1887-89 u
F. Szynalewskiego. Kontynuował naukę w Wied-
niu i Monachium. Zajmował się przede wszystkim
malarstwem krajobrazowym.

CHABRY W WAZONIE
Pastel, papier, 46 x 57 cm, sygn. p.d.: L Kowalski.
5.000,-

16. Leon KOWALSKI (1870-1937)

Malarz i graak, uczeń krakowskiej ASP w la-
tach 1891-93. Naukę kontynuował w Mona-
chium i Paryżu. Podróżował po Francji,
Niemczech i Włoszech. Od 1920 mieszkał na
stałe w Krakowie i aktywnie uczestniczył w
życiu artystycznym miasta. Był m.in. współza-
łożycielem Tow. Artystów Graaków. Z technik
graacznych uprawiał litograaę, drzeworyt, ak-
wafortę. Tematem jego prac były pejzaże,
kwiaty, drzewa, scenki miejskie, utrzymane w
duchu bancuskiego impresjonizmu, pod któ-
rego wpływem pozostawała twórczość artysty.
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PEJZAŻ GÓRSKI
Olej, tektura, 24 x 34 cm, sygn. l.d.: Douglas Falconer.
2.800,-⦁

18. Douglas FALCONER (1913-2004)

PEJZAŻ GÓRSKI
Olej, tektura, 24 x 34 cm, sygn. l.d.: Douglas Falconer.
2.800,-⦁

19. Douglas FALCONER (1913-2004)
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HUCUŁ
Olej, płótno, 47 x 58,5 cm, sygn. p.śr.: Vlastimil H., przed 1918 r.
43.000,-⦁

Od 1896 r. studiował w świeżo zreformowanej przez Fałata Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem J. Stanisławskiego, L. Wyczółkowskiego
i J. Malczewskiego. Naukę kontynuował w paryskiej École des beaux-arts u J.L. Gérôme'a (1899-1901). Był założycielem Grupy Pięciu (1905) i Grupy Zero
(1908), członkiem wiedeńskiej secesji (1907, jako pierwszy Polak), Związku Artystów Czeskich „Manes“ oraz Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka“. Po-
zostawał pod dużym wpływem swoich krakowskich mistrzów. Malował sceny rodzajowe, portrety i pejzaże, ale najbardziej znany jest z fantastyczno-symbo-
licznych kompozycji z motywami ludowymi.

20. Wlastimil HOFMAN (1881-1970)
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PASTER]
Olej, płótno naklejone na tekturę, 36,5 x 49,5 cm, sygn. l.d.: Aleksy Nowakowski / Węgry 1913 r.
17.000,-

Malarz ukraiński. Kształcił się w krakowskiej ASP u J. Unierzyskiego, L. Wyczółkowskiego, J. Fałata i T. Axentowicza, przyjaźnił się z J. Malczewskim. Oże-
niony z Anną Palmowską z Mogiły, mieszkał tam w latach 1900-1913. W 1913 przeniósł się do Lwowa na zaproszenie metropolity Andrzeja Szeptyckiego,
który stał się jego mecenasem. Od 1923 prowadził we Lwowie w swojej pracowni szkołę malarską. Często wyjeżdżał z uczniami na plenery w Karpaty. Jest au-
torem pejzaży nawiązujących klimatem do szkoły krakowskiej, malowanych ekspresyjnie, swobodnymi pociągnięciami pędzla, o żywej, nasyconej palecie barw.
Po osiedleniu się we Lwowie tworzył kompozycje nawiązujące do ukraińskiej historii, legend i folkloru.

21. Oleksa NOWAKIWSKI (1872-1935)
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AKT
Olej, płótno naklejone na tekturę, 55 x 42 cm, sygn. p.d. monogramem: WW.
38.000,-⦁

Jasna, rozświetlona skóra proalowo ujętej kobiety kontrastuje z krótkimi, ciemnymi włosami. Jej twarz i byzura są lekko zgeometryzowane, uproszczone rysy
oddają delikatną, erotycznie powściągliwą urodę modelki (może młodej Aneri?). Obraz utrzymany jest w monochromatycznej tonacji, a ulubiony przez
Weissa motyw aktu daje malarzowi okazję prezentacji biegłości warsztatowej. Takie wyraziste, oddające cechy psychologiczne portrety i ukazujące piękno
kobiecego ciała akty zdobyły mu sławę w okresie międzywojennym.

W latach 1891 -1895 studiował w krakowskiej SSP, najpierw u W. Łuszczkiewicza i J. Matejki, później w pracowni L. Wyczółkowskiego. W 1999 roku wy-
jechał do Paryża, gdzie później wielokrotnie powracał. W l. 1901 i 1902 kontynuował naukę w Rzymie i Florencji. W 1907 r. rozpoczął pracę w krakowskiej
ASP, z którą związał się do końca życia; trzykrotnie pełnił funkcję rektora. W młodości uległ fascynacji dekadenckim nastrojem wypływającym od Stanisława
Przybyszewskiego, malując sceny rodem z bancuskich kawiarń oraz podejmując tematykę końca życia. W swojej twórczości inspirował się różnymi nur-
tami i stylistykami malarskimi – realizmem, impresjonizmem, postimpresjonizmem, nabizmem, fowizmem, symbolizmem. Po 1908 r. twórczość skoncen-
trował głównie na problemach luminizmu malując w manierze postimpresjonistycznej. Od 1915 r. malował przede wszystkim rozsłonecznione kalwaryjskie
pejzaże i martwe natury. Interesował się impresjonizmem jako kierunkiem polegającym na zestawianiu szerokich plam barwnych, częściowych uproszczeniach
formy, zagadnieniach sztucznego światła, swobodnej fakturze, pleneryzmem wymagającym rozjaśniania palety. Większość obrazów skłania się jednak bar-
dziej w stronę postimpresjonizmu niż impresjonizmu, zwłaszcza charakterystycznego stylu Cezanne'a, skupiając się na kolorystyce, a pomijając prekubis-
tyczną formę, pozostając tym samym przy znacznym realizmie. Jego dzieła eksponowane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych, obecnie znajdują
się w licznych kolekcjach państwowych i prywatnych.

22. Wojciech WEISS (1875-1950)
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PORTRET JÓZEFY SZWAI
Olej, tektura, 47 x 63 cm, sygn. l.d.: A. Karpiński 1928.
14.000,-⦁

Sportretowana była siostrą malarza Adama Żebrowskiego (1897-1993), ucznia Meho_era.
W latach 1891-99 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Floriana Cynka, Izydora Jabłońskiego, Wincentego Łuszczkiewicza 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 miesz-
kał w Krakowie; związany z tamtejszym środowiskiem skupionym wokół „Zielonego Balonika” projektował dekoracje do przedstawień kabaretu. Był człon-
kiem 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 Monachium i Paryża oraz martwe natury z motywem kwiatów.

23. Alfons NRPIŃSKI (1875-1961)
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SCENA RODZAJOWA W WIEJSKIEJ CHACIE
Olej, płótno dublowane, 68 x 66 cm, sygn. l.d.: H. Rauchenberg, po konserwacji.
10.000,-

24. H. MUCHENBERG (XIX/XX w.)
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POWRÓT Z POLOWANIA
Olej, płótno, 36,5 x 57 cm, sygn. l.d.: A. Rylski. 
5.000,-

26. A. RYLSKI (XIX/XX w.)

PEJZAŻ MIEJSKI
Olej, płótno, 67,5 x 93 cm, sygn. l.d.: St. Borysowski.
8.500,-⦁

25. Stanisław BORYSOWSKI (1906-1988)

Malarz i graak, uczeń Pieńkowskiego i Axen-
towicza w krakowskiej ASP. Studia kontynuo-
wał u Pankiewicza w Paryżu (1934-35), oraz
we Włoszech. Wystawiał w krakowskim TPSP
i w Instytucie Propagandy Sztuki w Warsza-
wie, z wystaw zagranicznych swoje prace po-
kazywał w Wenecji, Paryżu i Nowym Jorku.
Po wojnie związał się z toruńskim, a następnie
z sopockim środowiskiem artystycznym, pro-
wadząc pracę dydaktyczną na tamtejszych
uczelniach artystycznych. Malował pejzaże, wi-
doki miast i miasteczek, martwe natury, rza-
dziej akty. Wrażliwy kolorysta, swobodnie
operował plamą barwną skłaniając się ku eks-
presjonizmowi. Prac graacznych artysty w
handlu antykwarycznym jest niewiele.
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PRZED BITWĄ POD GRUNWALDEM
Olej, płótno, 60,5 x 74 cm, sygn. l.d.: F.S./1852.
27.000,-

Studia w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w latach 1850-1852, a następnie w Paryżu. Stale mieszkał w Warszawie. Malował sceny o tematyce historycznej, m.in. epizody z
bitew z Krzyżakami.

27. Feliks SYPNIEWSKI (1830-1902)
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ŚWIĘCENIE
Olej, tektura, 51 x 66,5 cm, sygn. p.d.: W. Wodzinowski.
30.000,-

Obraz „Święcenie“ znany z kolorowej reprodukcji na pocztówce z 1910 r. „Wodzinowski w obrazie Święcone przedstawił moment, w którym biały ksiądz
rzuci w każdy koszyk drobny deszcz wody święconej“ cytuje w książce „Nurt chłopomanii w twórczości Stanisława Radziejowskiego, Ludwika Stasiaka,
Włodzimierza Tetmajera, Wincentego Wodzinowskiego i Kacpra Żelechowskiego“ Beata Pranke, wyd. Neriton, Warszawa, 2003.

Malarz, pochodził z rodziny ziemiańskiej, początkowo kształcił się w Klasie Rysunku u W. Gersona (1880-1881) oraz krakowskiej SSP (1881-1889) w pra-
cowni L Loefflera, J. Matejki i Wł. Łuszczkiewicza. Studia uzupełniał w Akademii monachijskiej,gdzie otrzymał srebrny medal . 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.

28. Wincenty WODZINOWSKI (1866-1940)
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PORTRET STEFANII SZYSZKO-BOHUSZOWEJ
Olej, płótno, 120 x 83, sygn.: l.d.: Z. Pronaszko, p.d. dedykacja: Sławusi od matki.
50.000,-⦁

Zbigniew Pronaszko i Adolf Szyszko-Bohusz poznali się w trakcie wielkiej renowacji Wawelu. Wynikiem ich znajomości był portret żony twórcy architektury
modernistycznej w Polsce, Stefanii z Rzepko-Łaskich w balowym kostiumie. Ten rokowy strój znany jest także z archiwalnych fotograai przechowywanych w
zbiorach Biblioteki Narodowej. Papierową perukę zaprojektował brat malarza, Andrzej.
Studia: Szkoła Sztuk Pięknych w Kijowie, następnie Krakowska Akademia Sztuk Pięknych, pracownia T. Axentowicza i J. Malczewskiego. Związany z
grupą Ekspresjonistów Polskich, późniejszych Formistów. Członek Zrzeszenia Artystów Plastyków „Zwornik” i Tow. Artystów Polskich „Sztuka”. Pedagog,
prof. ASP Kraków. Malarz, rzeźbiarz, scenograf.

29. Zbigniew PRONASZKO (1885-1958)

Fotograaa 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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PEJZAŻ 
Akwarela, gwasz, papier, 76 x 50 cm, sygn. l.d.: E. Cieczkiewicz [1]909.
6.800,-⦁

Malarz, studia plastyczne odbywał w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem F. Cynka, W. Łuszczkiewicza oraz L. Wyczółkowskiego. Wpływ
tych artystów mocno odcisnął się na jego twórczości. Z powodów anansowych zatrudnił się jako pracownik kolei, jednak nie przestawał malować. Po I wojnie
światowej wykonywał głównie pejzaże z okolic Beskidu i Podhala. Liczne są także przedstawienia pejzaży górskich, spotyka się widoki Polesia, Wołynia i Puszczy
Białowieskiej. W czasie II wojny światowej przebywał we Lwowie, gdzie przetwarzał wstrząsające widoki prześladowanych Żydów. Ilustrował także
książki i czasopisma humorystyczne. Wystawiał we Lwowie, Krakowie, Poznaniu i Sosnowcu.

30. Edmund CIECZKIEWICZ (1872-1958)
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PEJZAŻ ZIMOWY Z RZEKĄ
Akwarela, gwasz, papier, 36,5 x 99 cm, sygn. p.d.: J Fałat 915.
80.000,-

W latach 1869-1871 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, a następnie w latach 1875-1880 w monachijskiej Akademii u A. Strahubera i J.L. Raaba.
Wiele podróżował. W 1886 r. na zaproszenie cesarza Wilhelma II wyjechał do Berlina, w 1893 r. został członkiem berlińskiej Akademii Sztuki. Od 1895 r.
dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, którą przekształcił w nowoczesną Akademię-był jej rektorem w latach 1905-1909. W 1910 osiadł na stałe
w Bystrej na Śląsku. Malował krajobrazy, często zimowe, sceny rodzajowe, widoki architektury, portrety. Ulubioną techniką, którą doprowadził do mistrzo-
stwa, była akwarela.

31. Julian FAŁAT (1854-1929)
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PEJZAŻ
Olej, płótno, 75 x 110 cm, sygn. l.d.: M.G. Wywiórski, po konserwacji.
42.000,- 

Polski malarz, naturalista, marynista. Był synem rosyjskiego oacera Pawła Gorstkina oraz Józeany Wywiórskiej. Studiował chemię na Politechnice w Rydze
w latach 1881-82. W trakcie studiów został przyjęty do korporacji akademickiej Arkonia. W latach 1883-87 studiował w Akademii Monachijskiej u Karla
Rauppa i Nikolausa Gysisa w 1883 także w prywatnych pracowniach Józefa Brandta i Albeda Wierusza-Kowalskiego. Wiele podróżował: Polesie, Litwa,
wyspa Sylt (ok. 1898), Włochy (przed 1899), Hiszpania (1899-1900), Egipt (1900-1901), Norwegia i Szwecja (ok. 1903-1904), wybrzeża Bałtyku
i Morza Północnego, Karpaty (ok. 1906), poza tym Holandia, Krym i Kaukaz. W 1895 przeniósł się z Monachium do Berlina, gdzie pozostał na dłużej,
później mieszkał w Wielkopolsce i w Warszawie. Był członkiem Stowarzyszenia Artystów w Poznaniu oraz członkiem zarządu Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych w Poznaniu. W początkowym okresie twórczości Wywiórski, pozostający w kręgu wpływów Józefa Brandta i Albeda Wierusza-Kowalskiego,
chętnie malował sceny rodzajowe, zwłaszcza orientalne. U schyłku stulecia, za sprawą młodopolskiego panteizmu, jego zainteresowania przesunęły się w kie-
runku czystego pejzażu, którego stał się rychło niekłamanym mistrzem. W 1894 r. na wystawie w Glaspalast w Monachium otrzymał medal drugiej klasy za
obraz Z puszczy litewskiej. Jego zdolności w tym kierunku dostrzegła publiczność jak również inni twórcy. W latach 1894-96 na zaproszenie Wojciecha Kossaka
i Juliusza Fałata współpracował przy malowaniu panoramy Przejście przez Berezynę. W 1896 zaproszony przez Jana Stykę pracował przy panoramie
Bem w Siedmiogrodzie. W r. 1889, wspólnie z Wojciechem Kossakiem, odbył podróże do Hiszpanii, a następnie do Egiptu. by zbierać materiały do panoramy
Somosierra. Powstały cztery duże szkice olejne (projekt panoramy), w których pejzaż (80% powierzchni) był dziełem Wywiórskiego. Prace nad panoramą
zostały zaniechane pod naciskiem zaborczych władz. Przez całą jego twórczość przewijają się wątki marynistyczne.

32. Michał GORSTKIN WYWIÓRSKI (1861-1926)
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PORTRET CELINY ŁEPKOWSKIEJ
Olej, płótno, 127 x 88,5 cm, sygn. p.d.: Włodzimierz Tetmajer.
65.000,-

Pani Celina Łepkowska  żona Wincentego Łepkowskiego (1866-1935), wybitnego lekarza-stomatologa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
i założyciela Związku Stomatologów Polskich.

Był przyrodnim bratem Kazimierza. Malarz, graak i poeta. Ukończył studia na kierunku alozoai i alologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Malarstwa uczył
się w Wiedniu u C. Griepenkerkla, w latach 1882-1886 kontynuował naukę w SSP w Krakowie u W. Łuszczkiewicza, F. Cynka i Lö_era oraz w latach
1889-1895 u J. Matejki. Naukę uzupełnił w Monachium w latach 1886-1889 u A. Wagnera oraz w Paryżu i Wiedniu. W 1908 r. ożenił się z A. Mikołaj-
czykówną. W 1895r. zamieszkał w Bronowicach. Należał do TAP „Sztuka“ i grupy „Zero“. Od 1901r. prowadził szkołę malarstwa dla kobiet. Malował
głównie sceny rodzajowe, przedstawiające często folklor wsi podkarpackich. Tworzył także polichromie, w których połączył motyw ludowy z secesyjną styli-
zacją. Zajmował się też ilustrowaniem książek, projektowaniem witraży oraz działalnością publiczną.

33. Włodzimierz TETMAJER (1861-1923)
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PORTRET JÓZEFA ŁEPKOWSKIEGO
Olej, płótno, 72,5 x 56 cm, sygn. p.d.: W Tetmajer.
40.000,-

Józef Łepkowski (1826-1894). Przeszedł do historii polskiej archeologii jako pierwszy profesor tej dziedziny nauki w pierwszej na ziemiach polskich kate-
drze archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednak całkowity wkład naukowy tego badacza w wiedzę o prehistorii był zdecydowanie szerszy niż sama
działalność uniwersytecka, można wręcz stwierdzić, że oddał on większą część własnego życia swojej pasji, którą była działalność naukowa w zakresie ar-
cheologii.

34. Włodzimierz TETMAJER (1861-1923)
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MORZE
Olej, płótno, 17 x 26 cm, sygn. l.d.: WW.
9.500,-⦁

35. Wojciech WEISS (1875-1950)
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RYBACY CIĄGNĄCY SIECI
Olej, płótno, 56 x 77 cm, sygn. p.d.: F. Wygrzywalski.
22.000,-

Malarz, uczeń akademii monachijskiej i paryskiej Académie Julian. Po 1900 zamieszkał w Rzymie, w 1907 przeniósł się do Lwowa. Poza malarstwem
sztalugowym zajmował się scenograaą, projektował witraże. Wśród często podejmowanych tematów pejzażowych wiele miejsca zajmują motywy marynis-
tyczne, widoki rzymskiej Campanii i Capri. Tematyka rodzajowa to sceny arabskie, rybacy neapolitańscy, egzotyczne piękności. Artysta znakomicie opano-
wał technikę pastelową, jego prace odznaczają się miękkim modelunkiem i ciepłą, nasyconą kolorystyką.

36. Feliks Michał WYGRZYWALSKI (1875-1944)
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PROJEKT ]PLICY
Akwarela, gwasz, papier, 126 x 88 cm, sygn. l.g.: Sich 924, p.d.: Projekt Kaplicy podziemnej kutej w soli kamiennej.
22.000,-

Był uczniem Leona Wyczółkowskiego, Józefa Meho_era 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 dominowała tematyka huculska;
wesela, powroty nowożeńców, pasterki, sceny ludowe w baśniowym wydaniu. Wykonywał liczne karykatury do czasopism i w Jamie Michalika, podkreślając
przywary znanych postaci z krakowskiego świata artystycznego oraz galicyjskiej polityki. Znany był również z licznych pejzaży, martwych natur, scen religij-
nych, obrazów historycznych, projektów mozaik i witraży. Charakteryzowała go malarskość, witalność, śmiałość kreski i barw. Jego prace znajdują się w ko-
lekcjach muzealnych w Krakowie, Warszawie, Łodzi.

37. Kazimierz SICHULSKI (1879-1942)
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WNĘTRZE ]PLICY
Akwarela, gwasz, papier,126 x 88 cm, sygn. l.d.: Wnętrze kaplicy Sich914, naklejki z wystawy TPSP w Krakowie projekt kaplicy w Koszyłowcach.
22.000,- 

38. Kazimierz SICHULSKI (1879-1942)
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ODPOCZYNEK
Olej, tektura, 34 x 49 cm, sygn. l.d.: F Mrazek.   
5.500,-

Malarz i graak. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ok. 1900 roku. Mieszkał i tworzył na Słowacji. Malował sceny rodzajowe i portrety.

39. Frantisek MMZEK (1876-1933)
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TARG HUCULSKI
Olej, płótno, 59,5 x 82,5 cm, sygn. p.d.: F. Pautsch.
23.000,-⦁

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1899-1907 u J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego. Studia w paryskiej Academie Julien w
1905 r. W latach 1912-1919 profesor malarstwa w Akademi Sztuki we Wrocławiu. Członek Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka“ od 1908 roku a od
1912 wiedeńskiego Hagenbundu. Malował sceny rodzajowe z Huculszczyzny, pejzaże, portrety.

40. Fryderyk PAUTSCH (1877-1950)
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SCENA RODZAJOWA
Akwarela, piórko, 11 x 15 cm, opis na odwrocie,  naklejka.
30.000,-

January Suchodolski (1797-1875) nazywany „polskim Vernetem” malarz-batalista January Suchodolski we wcześniejszym okresie swojej twórczości był samoukiem,
który służąc w wojsku amatorsko zajmował się malarstwem. Uczestniczył w powstaniu listopadowym, a po jego upadku wyjechał w roku 1832 do Rzymu, gdzie stu-
diował w pracowni i pod kierunkiem Horace’a Verneta. Do Warszawy wrócił w roku 1837. W 1839 wyjeżdżał do Petersburga, mianowany członkiem tamtejszej
Akademii Sztuk Pięknych. W roku 1847 podróżował do Paryża. Był jednym z założycieli warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (1859). Malował
obrazy batalistyczne, najczęściej z wojen napoleońskich, portrety konne i sceny rodzajowe z motywem żołnierzy i smukłych, pięknych koni arabskich. Patriotyczne treści,
żywy koloryt i precyzyjny rysunek obrazów Suchodolskiego przyniosły mu prawdziwą sławę i powodzenie.

41. January SUCHODOLSKI (1797-1875)
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PORTRET NIEZNANEGO MĘŻCZYZNY
Olej, płótno dublowane, 46,5 x 39 cm, niesygn., po kon-
serwacji.
12.000,-

42. MN (XVII/XVIII w.)

PORTRET CHŁOPCA
Olej, płótno, tektura, 34 x 26,5 cm.
4.000,-

43. MN (XIX/XX w.)
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NAD STRUMYKIEM
Olej, tektura, 47 x 33 cm, sygn. p.d.: F Mrazek.
5.500,-

44. Frantisek MMZEK (1876-1933)

P\CZKI
Olej, tektura, 48 x 33 cm, sygn. l.d.: F. Mrazek.
5.500,-

45. Frantisek MMZEK (1876-1933)
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MARTWA NATU\
Olej, tektura, 30 x 51 cm, sygn. p.d.: Z Albinowska.
4.000,-⦁

47. ZoPa ALBINOWSN (1886-1971)

PEJZAŻ
Olej, tektura, 30,5 x 47 cm, sygn. l.d.: aneri.
7.500,-⦁

46. Irena WEISS (1888-1981)

Malarka i graaczka. Naukę malarstwa roz-
poczęła w Wiedniu 1901 roku w prywatnej
szkole Heindricha Strehblowa a od 1902
roku studiowała w szkole Franza Hohen-
berga i Ferdynanda Kruisa. W latach 1906-
1909 przebywała w Paryżu studiując w
Academie Colarossi, a następnie w Ecole
Nationale des Beaux Arts. W tym okresie
odbywała liczne podróże do Anglii, Belgii,
Holandii i Włoch. W latach 1909-1912
studiuje ponownie w Wiedniu a potem prze-
nosi się do Lwowa. We wczesnej twórczości
artystki dominują portrety a później głów-
nym przedmiotem zainteresowań są mar-
twe natury - różnorodne kwiaty oraz stylowe
wnętrza.

Malarka, urodzona w Łodzi (nazwisko
panieńskie Silberberg). Studiowała w war-
szawskiej Szkole Sztuk Pięknych malar-
stwo u Karola Tichego i Konrada
Krzyżanowskiego oraz rzeźbę u Xawerego
Dunikowskiego. Na przełomie 1906/1907
wyjechała do Monachium, gdzie uczęsz-
czała do pracowni węgierskiego profesora
malarstwa Szymona Hollosy’ego. W 1907
roku przyjechała do Krakowa i rozpoczęła
naukę na kursach prowadzonych przez jej
przyszłego męża, Weissa przy ul. Kanoniczej.
W 1913 roku odbyła podróż do Wenecji,
gdzie namalowała cykl pejzaży weduto-
wych. Wielokrotnie wyjeżdżała do siostry,
do Nicei, w jej malarstwie pojawiły się mo-
tywy z wybrzeżem morskim. Brała udział
w licznych wystawach posługując się, dla
uniknięcia porównań ze sztuką męża, pseu-
donimem Aneri będącym anagramem jej
imienia. Do końca swego długiego życia po-
została aktywna malując przede wszystkim
pejzaże kalwaryjskie i bukiety kwiatów. 
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BUKIET CYNII W WAZONIE, ok. 1935
Olej, tektura, 47,3 x 30,5 cm, sygn. l.d. monogram wiązany: WWeiss.
8.500,-⦁

48. Wojciech WEISS (1875-1950)
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PORTRET KOBIETY
Olej, tektura,  48 x 56 cm, sygn. p.g.: S Bukowski.
5.000,-

49. Stefan BUKOWSKI (1878-1929)

AKT
Olej, płótno, 50 x 62,5 cm, sygn. p.d.: Z.Przebindowski.
7.500,-⦁

Malarz, graak. Kształcił się w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w
Poznaniu (1920-25), studia kontynuował w krakowskiej ASP u F. Pautscha (1925-29). Uprawiał
malarstwo olejne i graakę. Malował sceny rodzajowe, pejzaże miejskie, widoki podkrakowskich wsi,
portrety, akty, martwe natury.

50. Zdzisław PRZEBINDOWSKI (1902-1986)
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NOKTURN
Olej, sklejka, 26 x 25,5 cm, sygn. p.d.: Seraan.
3.000,-⦁

52. Włdysław SEMFIN (1905-1988)

TOPOROWA CYRHLA
Akwarela, papier, 34 x 48 cm, sygn. p.d.: Jarosz Gostwicki.
2.000,-⦁

51. Zbigniew GOSTWICKI (1906-2003)
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PEJZAŻ
Akwarela, gwasz, papier, 38,5 x 50,8 cm, sygn. p.d.: Rzepiński.
6.000,-⦁

53. Czesław RZEPIŃSKI (1905-1995)

SPŁYW T\TWĄ PO PRUCIE
Olej, sklejka, 62,5 x 87 cm, sygn. p.d.: F. Pautsch.
25.000,-⦁

54. Fryderyk PAUTSCH (1877-1950)

Malarz, graak, uczeń Pronaszki i Fedko-
wicza w Wolnej Szkole Malarstwa L. Me-
ho_erowej i krakowskiej ASP w pracowni
Weissa, Kowarskiego, Pankiewicza. Studia
uzupełniał w Paryżu, gdzie dwukrotnie
wystawiał na Salonie Jesiennym. Po po-
wrocie do Krakowa związał się z grupą
Zwornik. W 1936 wspólnie z J. Jaremą za-
łożył szkołę malarstwa im. A. Gierym-
skiego w Katowicach. Po wojnie był
profesorem krakowskiej ASP i czterokrot-
nie rektorem tej uczelni. Wiele podróżował,
m.in. do Włoch, Francji, Holandii, Grecji i
Hiszpanii. Brał udział w licznych wysta-
wach w kraju i za granicą (Nowy Jork,
Bruksela, Wenecja, Tokio). Jest jednym z
najwybitniejszych polskich kolorystów,
poza malarstwem sztalugowym uprawiał
rysunek i graakę. Malował pejzaże, mar-
twe natury, wiele miejsca poświęcił aktom.
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BZY
Akwarela, papier, 57 x 44 cm, sygn. .l.śr.: R Wypychowski 71.
1.500,-⦁

55. Romuald WYPYCHOWSKI (1901-1981)

PEJZAŻ
Olej, płótno, 34 x 42,5 cm, niesygn.
4.000,-⦁

56. Zbigniew GOSTWICKI (1906-2003)
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PRZED DOMEM
Olej, tektura, 20 x 12 cm, sygn. p.d.: WW. Uszkodzenie tektury.
8.500,-⦁

57. Wojciech WEISS (1875-1950)
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KOMPOZYCJA Z ROBOTNI]MI
Olej, tektura, 56 x 45 cm, niesygn.
38.000,-⦁

Malarz, aktor, reżyser, scenograf. Od roku 1938 studiował malarstwo w Akademii krakowskiej pod kierunkiem Pawła Dadleza i Kazimierza Sichulskiego.
W okresie okupacji kontynuował naukę w 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 reakty-
wowanej 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 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 surrealistycznego, stając się jednym z najbardziej uznanych przedstawicieli tego nurtu w Polsce. Prace artysty
znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w Polsce i za granicą.

58. Kazimierz MIKULSKI (1918-1998)
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PEJZAŻ F\NCUSKI
Akwarela, piórko, papier, 34 x 46 cm, sygn. l.d.: Feliks Topolski 2 .4.77.
2.000,-⦁

Urodził się w 1907 r w Warszawie, zmarł w 1989 w Londynie. Studia w warszawskiej ASP pod kierunkiem T. Pruszkowskiego. Członek Loży Wolnoma-
larskiej skupiającej uczniów T. Pruszkowskiego. Bywalec warszawskich salonów i kawiarni artystycznych, ilustrował „Skamandra“ i „Wiadomości Literackie“.
Od 1935 r. na stałe w Londynie. Przez blisko 20 lat - do 1970 r wydawał „Kroniki Topolskiego“ - rysunkowy zapis czasów, w których żył, cały zbiór liczy bli-
sko 3 tysiące litograai. Artysta zyskał wielką popularność w Anglii, uznanie przełożyło się na zamówienia portretów przez osobistości świata polityki i sztuki.
Jego obrazy zakupiły najważniejsze galerie i muzea. Od 1975 r. - do końca życia pracował nad Pamiętnikiem stulecia - olbrzymim przedsięwzięciu artystycz-
nym. Gigantycznych rozmiarów obraz o wym. 200 m długości i od 4 m do 7m wysokości, ustawiony na kształt labiryntu w jego londyńskiej pracowni, miał ob-
razować historię XX wieku. Artysta zdobył światową sławę, w kraju mniej znany.

59. Feliks TOPOLSKI (1907-1989)
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PEJAŻ
Akwarela, papier, 21 x 28 cm, sygn. p.d.: Z Pronaszko.
3.200,-⦁

Studia: Szkoła Sztuk Pięknych w Kijowie, następnie Krakowska Akademia Sztuk Pięknych, pracownia T. Axentowicza i J. Malczewskiego; związany z grupą
Ekspresjonistów Polskich, późniejszych Formistów; członek Zrzeszenia Artystów Plastyków „Zwornik“ i Tow. Artystów Polskich „Sztuka“; prof. ASP Kra-
ków. Malarz, rzeźbiarz, scenograf.

60. Zbigniew PRONASZKO (1885-1958)
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PEJZAŻ
Olej, płótno, 49 x 57 cm, sygn. l.d.: T.Gosen.
5.000,-

62. Teodor von GOSEN (1873-1943)

WIDOK KRZEMIEŃCA Z GÓRĄ KRÓLOWEJ BONY
Olej, płótno, 45 x 47 cm, sygn. l.d.: Z Gostwicki.
8.500,-⦁

61. Zbigniew GOSTWICKI (1906-2003)

Malarz, pedagog, konserwator. Studiował w latach 1926-
1930 w krakowskiej ASP - pod kierunkiem prof. Teodora
Axentowicza i Fryderyka Pautscha. W 1931 spędził też
kilka tygodni w paryskiej alii Akademii, ucząc się pod kie-
runkiem prof. J. Pankiewicza. Po powrocie do Krakowa
związał się z „Grupą Dziesięciu“ (należeli do niej też m.in.
Z. Pronaszko, M. Samlicki, T. Seweryn, A. Bunsch, T. Groc,
V. Hofman). Jednocześnie przyjaźnił się z członkami tzw.
pierwszej Grupy Krakowskiej, m.in. z A. Marczyńskim i H.
Wańkiem. Po wojnie wielokrotnie wystawiał z członkami
tzw. drugiej Grupy Krakowskiej, reaktywowanej w 1957,
lecz członkiem grupy nie został. Miał m. in. indywidualną
wystawę w Galerii Krzysztofory w 1968, a także wiele in-
nych, głównie w środowisku krakowskim i w Zakopanem.
Jego malarstwo, w okresie międzywojennym reprezentujące
nurt postimpresjonizmu, po wojnie przybrało formy abs-
trakcyjne, zbliżone do malarstwa materii.

Niemiecki rzeźbiarz i medalier. W latach 1892–1899 stu-
diował w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium.
W 1905 roku objął klasę rzeźby dekoracyjnej w Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu i kierował nią do likwidacji
uczelni w 1932 roku. W 1908 roku był jwspółzałożycielem
Związku Artystów Śląska i do 1932 roku pełnił funkcję pre-
zesa tej organizacji. Pod wpływem rzeźbiarza A. von Hil-
debrandta hołdował wzorcom klasycznym i renesansowym.
Oprócz dzieł monumentalnych zajmował się również
rzeźbą portretową i medalierstwem. Został pochowany na
wyspie Fraueninsel na jeziorze Chiemsee obok swojego przy-
jaciela malarza Johanna Drobka.
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BEZ TYTUŁU
Technika mieszana, papier, 42 x 29,5 cm, sygn. p.d.: Jaskier 68.
1.400,-⦁

63. Zbigniew JASKIERSKI (1928-1969)

KRÓL KRÓLÓW PANUJĄCY
Technika mieszana, papier, 69 x 85 cm, sygn. p.d.: Pał(ka) Wit (olt)
81.
6.500,-⦁

Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach E. Eibischa, J. Fedko-
wicza i W. Taranczewskiego, dyplom w 1953. Wieloletni przewodniczący
Rady Artystycznej Malarzy w Zarządzie Okręgu ZPAP w Katowicach,
członek grupy „Arkat“. Mieszkał i pracował w Katowicach. Artysta był
wytrawnym kolorystą, powtarzającym się motywem w jego obrazach
są wnętrza teatralne, sale koncertowe, kawiarnie, miejsca spotkań wy-
twornych, eleganckich kobiet. Malarstwo religijne zawsze zajmowało
ważne miejsce w jego twórczości, w latach 1966-1980 współpracował
z Komisją Sztuki i Architektury Sakralnej Diecezji Katowickiej, artysta
jest autorem dekoracji malarskich w wielu kościołach. W 1994 Muzeum
Diecezjalne w Katowicach przygotowało wystawę jego prac akwarelo-
wych. W wywiadzie udzielonym Gościowi Niedzielnemu artysta
stwierdza: „Akwarela to sporo pracy. Tu nie ma mowy o szkicu.
Trzeba mieć gotową koncepcję, być zdecydowanym. Olej mogę długo
poprawiać, akwarelę nie, bo przemęczy się papier, kolor, a ja chodzę
rozdrażniony, bo coś nie wychodzi...“. (Źródło: gosc.pl, Joanna Bątkie-
wicz-Brożek „Szukam ciszy“, rozmowa z Witoldem Pałką z okazji ju-
bileuszu 60-lecia pracy twórczej twórczości, 6.6.2013).

64. Witold PAŁN (1928-2013)
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EUROPA
Akwarela, tusz, tektura, sygn. p.d. monogramem AU, opisany p.g.: EUROPA / [nieczyt.]
4.500,-⦁

Ceniony ilustrator, znakomity znawca dawnego kostiumu, rekwizytów i realiów. Pochodził z zubożałej rodziny ziemiańskiej, która na początku XX w. prze-
niosła się do Warszawy. Studiował na tamtejszej ASP u K. Tichego (1924-29). Żywo interesował się historią sztuki. Po wojnie współpracował z Przekrojem.
Działał też jako scenograf teatralny i almowy oraz projektował plakaty.

65. Antoni UNIECHOWSKI (1903-1976)
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WERSAL
Ołówek, papier, 20 x 27 cm, sygn. l.d.: 1937 i p.d.: Wersailles.
2.000,- 

67. Wacław OBRĘBOWSKI (1910-1939) niesygn.

PEJZAŻ WIEJSKI
Akwarela, papier, 24 x 35 cm, sygn. p.d.: Z.Korczak Kacwin 1980.
1.700,-⦁

66. Z. KORCZAK (XX w.)

Młodo zmarły rysownik i malarz, syn lito-
grafa Apoloniusza Obrębowskiego. Edu-
kację akademicką odebrał w warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w latach
1931-37 studiował w klasie malarstwa Ka-
rola Tichego, a w 1938 roku odebrał dy-
plom. W 1937 roku odbył studyjną podróż
do Paryża ze Stanisławem Dawskim. Miał
opracować graacznie stoisko polskie na wy-
stawie światowej "^e World of Tomor-
row" w Nowym Jorku w 1939 roku. Wraz z
agresją Rzeszy na Polskę Obrębowski został
zmobilizowany do armii w stopniu podpo-
rucznika rezerwy z przydziałem do 80 pułku
piechoty. Poległ w kampanii wrześniowej w
pobliżu miejscowości Siwki na Mazowszu
i został pochowany na cmentarzu w Wie-
liszewie. Na jego zachowane oeuvre skła-
dają się rysunki, szkice pejzażowe,
rodzajowe i architektoniczne, a także rysunki
z okresu mobilizacji i kampanii wrześniowej,
zachowane głównie w Bibliotece Narodowej
w Warszawie.
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K\B I HOMAR
Olej, płyta pilśniowa, 49 x 68 cm, sygn. p.g.: MChwat .
4.700,-⦁

68. Moli CHWAT (1888-1979)

MARTWA NATU\
Olej, płótno, 75 x 70 cm, sygn. p.d.: CierlikowskiJ 99.
2.500,-⦁

69. Jarosław CIERLIKOWSKI (ur. 1964)
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NOC KSIĘŻYCOWA W PIRENEJACH
Pastel, papier, 50 x 28 cm, sygn. p.d.: Wiktor Zin 83 r., na odwrocie naklejka autorska.
2.800,-⦁

Architekt, profesor Politechniki Krakowskiej, generalny konserwator zabytków (1977-1981), prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa;
popularyzator wiedzy o historii sztuki polskiej, felietonista, autor programu telewizyjnego Piórkiem i węglem.

70. Wiktor ZIN (1925-2007)
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ŚWIĘTA TRÓJCA
Technika mieszana, papier, 20 x 13 cm, sygn. l.d.: Wacław Obrębowski
i p.d.: Wilno 1936.
1.000,- 

Młodo zmarły rysownik i malarz, syn litografa Apoloniusza Obrę-
bowskiego. Edukację akademicką odebrał w warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1931-37 studiował w klasie malar-
stwa Karola Tichego, a w 1938 roku odebrał dyplom. W 1937 roku
odbył studyjną podróż do Paryża ze Stanisławem Dawskim. Miał
opracować graacznie stoisko polskie na wystawie światowej „^e
World of Tomorrow“ w Nowym Jorku w 1939 roku. Wraz z
agresją Rzeszy na Polskę Obrębowski został zmobilizowany do
armii w stopniu podporucznika rezerwy z przydziałem do 80
pułku piechoty. Poległ w kampanii wrześniowej w pobliżu miejsco-
wości Siwki na Mazowszu i został pochowany na cmentarzu w
Wieliszewie. Na jego zachowane oeuvre składają się rysunki, szkice
pejzażowe, rodzajowe i architektoniczne, a także rysunki z okresu
mobilizacji i kampanii wrześniowej, zachowane głównie w Bibliotece
Narodowej w Warszawie.

71. Wacław OBRĘBOWSKI (1910-1939)

MARTWA NATU\
Olej, płótno, 61 x 46 cm, sygn. l.d.: O. Bierwiaczonek.
2.700,-⦁

Malarz, związany ze śląskim środowiskiem artystycznym, uczeń E.
Eibischa w warszawskiej ASP. Po uzyskaniu dyplomu w 1956
osiadł na Śląsku, do 1974 zajmował się również pracą dydak-
tyczną. W latach 1965-1976 współpracował z warszawską
Grupą Malarzy Realistów. Miał 22 wystawy indywidualne, jego
prace znajdują się w zbiorach wielu polskich muzeów. Najbardziej
znany i ceniony jako portrecista, malował również pejzaże i mar-
twe natury.

72. Olgierd BIERWIACZONEK (1925-2002)
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W KOPALNI
Olej, płótno, 50 x 60 cm, sygn. p.d.: Wróbel 1981.
8.500,-⦁

Górnik, jeden z najaktywniejszych członków koła plastyków amatorów przy ZDK kopalni „Wieczorek“. W swoich obrazach przedstawiał pejzaże śląskie z
charakterystycznymi kominami, hałdami, szybami kopalnianymi. Jego żywiołowe i niezwykle barwne scenki rodzajowe ukazują dzień powszedni i świą-
teczny mieszkańców górniczych osiedli. Artysta poza malarstwem uprawiał rzeźbę, jednak prac w drewnie i węglu pozostawił niewiele.

73. Paweł WRÓBEL (1913-1984)
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PEJZAŻ BABIA GÓ\ W CHMU\CH
Technika mieszana, płótno, 75 x 46 cm, sygn. l.d.: Jan Świderski, na odwrocie: Babia Góra w chmu-
rach 1986, do konserwacji.
3.500,-⦁

Malarz, studia Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (uczeń m.in. K. Sichulskiego i F. Pautscha) 
i Państwowa Szkoła Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu (1930- 1939).
Kierownik Katedry Malarstwa i Rysunku na Wydziale Graaki ASP w Krakowie, prezes okręgu
ZPAP w Krakowie. Bardzo czynny zawodowo, uznany pedagog. Udział w ponad 160 wystawach
indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

74. Jan ŚWIDERSKI (1913-2004)
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SIUDA BABA
Collage, 35 x 22 cm, sygn. p.d.: Siuda Baba, na odwrocie Podsadecki.
1.500,-⦁

76. Kazimierz PODSADECKI (1904-1970)

PRZYGODA
Linoryt, 50 x 38 cm, sygn. l.d.: Przygoda 1/15, p.d.: W. Jańczak 1961.
1.400,-⦁

Studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał w pra-
cowni Fryderyka Pautscha w 1947 roku. Artysta uprawiał różnorodne
techniki: graakę, malarstwo sztalugowe i monotypię barwną, polichromię.
Projektował także witraże i dekoracje wnętrz kościelnych: drzeworyty, mo-
zaiki. Tematyka jego prac obejmuje weduty, pejzaże marynistyczne oraz
portrety. Styl malarski artysty zdradza duży wpływ jego mistrza, profesora
Pautscha, polskiego malarza ekspresjonistycznego, miłośnika sztuki ludowej.
Witold Jańczak przejął od niego sposób malowania wyrazistymi pociągnię-
ciami pędzla oraz skłonność do oddzielania poszczególnych elementów
kompozycji grubym konturem. Artysta kilkukrotnie brał udział w Biennale
Graaki w Krakowie (1962, 1964, 1966). Jego prace znajdują się w Zbiorach
Ministerstwa Kultury i Sztuki, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
Muzeum Wojska Polskiego, Rzeszowskiej Galerii Współczesnego Malarstwa,
Graaki i Rzeźby, Muzeum Okręgowym w Częstochowie, Muzeum Zamko-
wego w Malborku.

75. Witold JAŃCZAK (1912-1985)
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BEZ TYTUŁU
Odbitka srebrzona, 11 x 30 cm, sygn. l.d.: Bez tytułu 2019, p.d.: Michał Drozd
800,-⦁

77. Michał DROZD (ur. 1961)

BEZ TYTUŁU
Odbitka srebrzona, 15 x 29,5 cm, sygn. l.d.: Bez tytułu 2019, p.d.: Michał Drozd.
800,-⦁

78. Michał DROZD (ur. 1961)
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BEZ TYTUŁU
Odbitka srebrzona, 20 x 29 cm, sygn. l.d.: Bez tytułu 2019, p.d.: Michał Drozd.
800,-⦁

79. Michał DROZD (ur. 1961)
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Szkło, 29,5 x 29,5 cm, Rosenthal. Stan zachowania: drobne szczerby.
1.000,-

80. PATEM
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Szkło, 24,5 x 24,5 cm, Rosenthal.
800,-

81. PATEM
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Szkło, 59,5 x 31 cm, Rosenthal. Stan zachowania: drobne szczerby.
1.300,-

82. PATEM
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Porcelana, wys. 24 cm, Rosenthal.
900,-

83. WAZON
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P L A C Ó W K I  D E S Y :

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
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galeria@desa.art.pl, aukcje@desa.art.pl

ISSN 1429-6098


