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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

Wystawa przedaukcyjna

odbędzie się w dniach od 12 do 16 października 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
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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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MARTWA NATU]
Olej, tektura, 30 x 51 cm, sygn. p.d.: Z Albinowska.
4.000,-⦁

2. ZoOa ALBINOWSN (1886-1971)

Malarka i graaczka. Naukę malarstwa
rozpoczęła w Wiedniu 1901 roku w pry-
watnej szkole Heindricha Strehblowa a od
1902 roku studiowała w szkole Franza
Hohenberga i Ferdynanda Kruisa. W la-
tach 1906-1909 przebywała w Paryżu
studiując w Academie Colarossi, a następ-
nie 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 przenosi się do Lwowa. We wczes-
nej twórczości artystki dominują portrety a
później głównym przedmiotem zaintere-
sowań są martwe natury - różnorodne
kwiaty oraz stylowe wnętrza.

Malarz, pejzażysta tatrzański. Urodzony
w Sosnowcu, młode lata spędził w Miecho-
wie. W czasie I wojny walczył w Legionach.
Ok. 1930 osiadł w Zakopanem, gdzie
m.in. współpracował z Januszem Kotar-
bińskim przy polichromii w zakopiańskim
kościele paraaalnym. W 2 połowie lat
trzydziestych mieszkał w Sosnowcu. Był
członkiem Szczepu Rogate Serce Stanisława
Szukalskiego. Jako ochotnik brał udział
w kampanii wrześniowej 1939. W latach
1942-43 wykonywał polichromię w kościele
w Koziegłowach k. Częstochowy. Krótko
pracował w Strzelcach Opolskich w tam-
tejszym Wydziale Kultury. Po wojnie
związał się ze śląskim środowiskiem
artystycznym, pozostając w bliskim kon-
takcie z Zakopanem, gdzie mieszkał i miał
pracownię. Najchętniej podejmował tema-
tykę pejzażową, malował również martwe
natury i akty, posługując się technika
olejną, rzadziej akwarelą.

DOLINA KOŚCIELIS^
Olej, tektura, 30,5 x 41 cm, sygn. p.d.: M.Stańko.
3.500,-⦁

1. Michał STAŃKO (1901-1969)
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^CZKI 
Olej, tektura, 34 x 48 cm, sygn. p.d.: Hans Schmidt, na odwrocie naklejka wystawowa Wrocław, Bruno Wenzel.
3.500,-

4. Hans SCHMIDT (XIX/XX w.)

ZIMOWY PEJZAŻ GÓRSKI
Akwarela, papier, 29 x 46 cm, sygn. p.d.: A. Chrzanowski [1]935. 
3.500,-⦁

Malarz, architekt. Uczeń Alceda Terleckiego i Leona Wyczółkowskiego. Malował pejzaże, kwiaty, motywy archi-
tektoniczne. Od 1945 r. członek ZPAP.

3. Antoni CHRZANOWSKI (1905-2000)
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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 awangardowym 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 organizatorów 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.

6. Kazimierz PODSADECKI (1904-1970)

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

5. 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 kierunkiem prof. J. Pankiewi-
cza. Po powrocie do Krakowa związał się z
„Grupą Dziesięciu“ (należeli do niej też m.in.
Z. Pronaszko, M. Samlicki, T. Seweryn, A.
Bunsch, T. Grod, V. Hofman). Jednocześnie
przyjaźnił się z członkami tzw. pierwszej
Grupy Krakowskiej, m.in. z A. Marczyń-
skim i H. Wańkiem. Po wojnie wielokrotnie
wystawiał z członkami tzw. drugiej Grupy
Krakowskiej, reaktywowanej w 1957, lecz
członkiem grupy nie został. Miał m. in. in-
dywidualną wystawę w Galerii Krzysztofory
w 1968, a także wiele innych, głównie w śro-
dowisku krakowskim i w Zakopanem. Jego
malarstwo, w okresie międzywojennym re-
prezentujące nurt postimpresjonizmu, po
wojnie przybrało formy abstrakcyjne, zbli-
żone do malarstwa materii.
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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 dydaktyczną. 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 martwe natury.

8. Olgierd BIERWIACZONEK (1925-2002)

PRZED DOMEM
Olej, tektura, 20 x 12 cm, sygn. p.d.: WW, uszkodzenie tektury.
8.500,-⦁

7. Wojciech WEISS (1875-1950)
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DZIEWCZYNA Z KWIATAMI
Akwarela, papier, 35 x 47,5 cm, sygn. p.d.: W Wodzinowski.
2.800,-

10. Wincenty WODZINOWSKI (1866-1940)

WIDOK NA WAWEL
Akwarela, papier, 33 x 47,5 cm, sygn. p.d.: Antoni Chrzanowski [1]945.III. Wawel od strony ul. Dietla
w Krakowie. Po konserwacji.
2.300,-⦁

Malarz, architekt. Uczeń A. Terleckiego i L. Wyczółkowskiego. Malował pejzaże, kwiaty, motywy archi-
tektoniczne. Od 1945 r. członek ZPAP.

9. Antoni CHRZANOWSKI (1905-2000)

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



8

PORTRET MĘŻCZYZNY
Olej, płótno, 100 x 85 cm, sygn. p.d.: Bolciowi /
Augustynowicz 1900.
4.800,-

Studia w krakowskiej SSP w latach 1883-86 u F. Szynalewskiego,
W. Łuszczkiewicza i J. Matejki. Malował sceny rodzajowe,
pejzaże oraz portrety.

12. Aleksander AUGUSTYNOWICZ (1865-1944)

KRZEMIENIEC
Olej, tektura, 35,5 x 29 cm, sygn. p.d.: J. Pieniązek 1924.
3.000,-⦁

Malarz i graak, w latach 1908-1913 uczeń krakowskiej
ASP w pracowniach J. Pankiewicza i L. Wyczółkowskiego.
Odbył podróże do Włoch, Niemiec, Austrii i Czech. Pracował
jako nauczyciel rysunków w Krakowie, Samborze i Lwowie.
W okresie międzywojennym uczestniczył w wystawach kra-
kowskiego i lwowskiego TPSP oraz warszawskiego TZSP,
wystawiał w wielu miastach w Polsce, a także w Wiedniu
i Francji. Interesował go pejzaż, malował widoki miast,
portretował znane postacie z kręgów sztuki i polityki. Dużą
popularność przyniosła artyście twórczość graaczna. Jego
akwaforty i akwatinty, wykonywane pod wyraźnym wpływem
Leona Wyczółkowskiego, poza wysokimi walorami arty-
stycznymi, dokumentują zabytki architektury miast polskich,
dawnego budownictwa i rzeźby ludowej.

11. Józef PIENIĄŻEK (1888-1953)
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KOŃ Z PAŁACOWEJ STADNINY
Olej, płótno, 44,5 x 54,8 cm, sygn. p.d.: Piladi, opisany na odwrocie na blejtramie: p.d.: Henryk Piladi „1832-1894” Warszawa, l.g.: „Koń z pałacowej
stadniny” Olej, 1860(?).
23.000,-

Malarz, rysownik, ilustrator. Kształcił się w warszawskiej SSP (1845-1848), studia kontynuował w Paryżu w École des Beaux-Arts i w prywatnych pracowniach.
W 1856 uzupełniał naukę we Włoszech i Monachium. W 1858 osiadł na stałe w Warszawie. W 1876 udał się do Petersburga na zlecenie wydawcy B. M.
Wol_a, skąd wrócił w 1891. Artysta odznaczał się dużym talentem kompozycyjnym, wyczuciem koloru i łatwością malowania. Uprawiał malarstwo historyczne,
często nawiązując do okresu wojen ze Szwedami. Duże uznanie przyniosła mu tematyka rodzajowa, a szczególnie realistyczne sceny miejskie z Warszawy, a także
sceny z małych miasteczek i wiosek. Malował targi, jarmarki, wesela, sceny w karczmach, typy ludowe.

13. Henryk PILLATI (1832-1894)
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SPOT^NIE
Olej, tektura, 24,5 x 32,5 cm, sygn. l.d.: Jerzy Kossak 1928.
11.000,-⦁

15. Jerzy KOSSAK (1886-1955)

PATROL
Olej, płótno, 35,5 x 51 cm, sygn. p.d.: Leonard Winterowski Warszawa 1924.
11.500,-

14. Leonard WINTEROWSKI (1872-1927)
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POTYCZ^ 
Olej, płótno, 74 x 118 cm, sygn. p.d.: Leonard Winterowski Warszawa 1921(?).
25.000,-

Malarz, uczeń krakowskiej SSP w pracowniach L. Loe`era i T. Axentowicza (1894-1895), studia kontynuował w Wiedniu. Początkowo mieszkał we Lwowie,
podczas I wojny przeniósł się do Warszawy. Poza najchętniej podejmowaną tematyką batalistyczną malował architekturę, sceny rodzajowe, pejzaże. W latach
1912-1913 artysta wykonał polichromię we wnętrzu kolegiaty w Jarosławiu.

16. Leonard WINTEROWSKI (1872-1927)
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S^ŁY NA MORZU
Akwarela, papier, 17,5 x 22 cm, sygn. l.d.: Jan Rubczak.
5.000,-

18. Jan RUBCZAK (1884-1942)

BRZEG MORZA
Akwarela, papier, 17,5 x 22 cm, sygn. p.d.: Jan Rubczak.
5.000,-

17. Jan RUBCZAK (1884-1942)

Malarz i graak, w latach 1904-11 uczeń kra-
kowskiej ASP w pracowni Cynka i Pankiewicza.
Studia kontynuował w Lipsku i w Paryżu,
gdzie od 1917 prowadził własną szkołę
graaczną. Po powrocie do Krakowa prowadził
Wolną Szkołę Malarstwa, był również asys-
tentem przy katedrze graaki w ASP. Wiele wy-
stawiał, brał udział w paryskich Salonach.
Malował pejzaże, dekoracyjne martwe natury,
często posługiwał się akwarelą. Zginął w 1942
w Auschwitz.
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KOŚCIÓŁ ŚW. BARBARY
Akwarela, papier, 34,5 x 49 cm, sygn. l.d.: St. Fabijański.
3.200,-

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.

20. Stanisław FABIJAŃSKI (1865-1947)

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

19. Irena WEISS (1888-1981)

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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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 religijnych,
obrazów historycznych, projektów mozaik i witraży. Charakteryzowała go malarskość, witalność, śmiałość kreski i barw. Jego prace znajdują się w kolekcjach
muzealnych w Krakowie, Warszawie, Łodzi.

21. 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,- 

22. Kazimierz SICHULSKI (1879-1942)
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LEGENDA O RYCERZU KMICIE
Olej, płótno, 98 x 69 cm, sygn. p.d.: Jerzy Kossak 1936.
35.000,-⦁

23. Jerzy KOSSAK (1886-1955)
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ODWRÓT SPOD MOSKWY
Olej, płótno, 94,5 x 144,5 cm, sygn. l.d.: Jerzy Kossak 1917.
57.000,-⦁

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 pokazano
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
anansową, 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.

24. Jerzy KOSSAK (1886-1955)
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NAD STRUMYKIEM
Olej, tektura, 47 x 33 cm, sygn. p.d.: F Mrazek.
5.500,-

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

25. Frantisek MMZEK (1876-1933)

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

26. Frantisek MMZEK (1876-1933)
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PEJZAŻ
Olej, płótno, tektura, 29 x 38 cm, sygn. p.d.: Lindeman Surówka.
4.000,-

28. Emil LINDEMAN (ok. 1864-1945)

PRZY OGNISKU
Olej, tektura, 33 x 48 cm, sygn. p.d.: Juliusz Słabiak.
3.800,-⦁

Malarz krakowski. Malarstwa uczył się pod okiem Wojciecha Kossaka, którego wpływ silnie zaznaczył
się w pracach malarza. Uprawiał technikę olejną i rzadziej, akwarelową. W jego twórczości dominują
pejzaże, widoki leśne, często ożywione partiami sztafażu, a także motywy krakowskie. Dużą częścią jego
dorobku stanowią sceny rodzajowe osadzone w scenerii podkrakowskich wsi. Słabiak chętnie malował
chłopskie zagrody, drewniane kościoły, furmanki jeźdźców i wesela krakowskie, a także miejskie kwiaciarki.

27. Juliusz SŁABIAK (1917-1973)

Malarz, uczeń Gersona i krakowskiej SSP w pracowni
Matejki, z którym współpracował m.in. przy polichromii
w kościele Mariackim. Studia malarskie kontynuował
w paryskiej École des Beaux Arts oraz w Académie
Julian i Colarossi. Naukę uzupełniał w Rzymie.
Zajmował się głównie malarstwem ściennym, wykonu-
jąc liczne polichromie, najczęściej dla kościołów. Jego
malarstwo sztalugowe to obrazy olejne i akwarele o tema-
tyce pejzażowej, rzadziej rodzajowej. Był świetnym
ilustratorem, autorem rysunków satyrycznych i plakatów.
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PEJZAŻ Z KOPAMI
Olej, tektura, 19,5 x 33 cm, sygn. l.d.: WW.
7.500,-⦁

30. Wojciech WEISS (1875-1950)

ODPOCZYNEK
Olej, tektura, 34 x 49 cm, sygn. l.d.: F Mrazek.   
5.500,-

29. Frantisek MMZEK (1876-1933)
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ZIMOWY PEJZAŻ GÓRSKI
Olej tektura, 49 x 68 cm, sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz.
16.000,-

31. Stefan FILIPKIEWICZ (1879-1944)

OPACTWO BENEDYKTYNÓW W TYŃCU
Olej, płótno, 75 x 101 cm, sygn. p.d.: Lipeż 1974. Wystawiany: BWA Kraków 1974.
5.000,-⦁

32. Romana LIPEŻ (1917-2003)

Ur. 28.07.1879 roku w Tarnowie, zm.
23.08.1944 roku w obozie koncentracyjnym
Mauthausen-Gusen - malarz i graak, młodo-
polski pejzażysta. Sekretarz Komitetu Obywa-
telskiego do Spraw Opieki nad Uchodźcami
Polskimi na Węgrzech Placówki „W" - przed-
stawicielstwa Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
na uchodźstwie. W latach 1900-1908 studio-
wał w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
u Józefa Meho_era, Leona Wyczółkowskiego,
Józefa Pankiewicza oraz Jana Stanisławskiego,
który wywarł duży wpływ na jego twórczość.
Uznany był za jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli „szkoły Stanisławskiego". Debiu-
tował w 1899 r. serią pejzaży tatrzańskich
wystawionych w Towarzystwie Przyjaciół
Sztuk Pięknych. W 1905 roku został członkiem
wiedeńskiej „Secesji". Od 1908 roku był człon-
kiem Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka.
W latach 1913-1914 prowadził kurs malar-
stwa dekoracyjnego w Szkole Przemysłowej
w Krakowie. W latach 1914-1917 służył
w Legionach. W 1929 roku otrzymał złoty
medal na Powszechnej Wystawie Krajowej.

Studiowała w Państw. Instytucie Sztuk Pla-
stycznych w Krakowie u H. Uziembło w latach
1935-39 oraz w krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych w pracowniach W. Jarockiego,
E. Eibischa i H. Rudzkiej-Cybis w latach
1945-50. Od 1945 roku była członkiem
ZPAP. Brała udział w kilkudziesięciu wysta-
wach zbiorowych (w tym ogólnopolskich),
kilku indywidualnych. W 1976 wystawiała
swoje prace w Lyonie, gdzie prezentowano
współczesne malarstwo polskie. Obrazy
Romany Lipeż zakupywane były przez
Ministerstwo Kultury i Sztuki do zbiorów
państwowych. Prace jej znajdują się w zbio-
rach prywatnych w Polsce i za granią (m.in.
Niemcy, Holandia, Francja, USA, Japonia).
Pejzaż pełen światła charakteryzuje się silnym,
wyrazistym konturem, malowany z pełną eks-
presją z widocznym wpływem gorącego postim-
presjonizmuvan Gogha, Gauguina i Matisse’a.
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OWCE NA HALI
Olej, tektura, 32 x 43 cm, sygn. p.d.: M. Stańko.
5.000,-⦁

34. Michał STAŃKO (1901-1969)

OWCE W GÓ]CH
Olej, tektura, 66 x 87 cm, sygn.: l.d.: M. Stańko.
3.900,-⦁

33. Michał STAŃKO (1901-1969)
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PEJZAŻ ZIMOWY
Olej, płótno, 50 x 71 cm, sygn. p.d.: M.Stańko.
5.000,-⦁

36. Michał STAŃKO (1901-1969)

SATYR I NIMFA
Olej, tektura, 48x64 cm, sygn. p.d.: S.W. Matejko.
15.000,-

35. Stefan Witold MATEJKO (1871-1933)

Malarz, witrażysta, syn starszego brata
Jana Matejki. Studiował w krakowskiej
SSP (1891-92) u Loe`era, Matejki,
Łuszczkiewicza, 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 aguralnej w Za-
kładzie Witrażów i Mozaiki S.G. Żeleńskiego
w Krakowie. Malował portretu i sceny ro-
dzajowe. Wystawiał w TPSP w Krakowie
i Lwowie. Na wystawie w Wilnie w 1922
zaprezentował m.in. kompozycję
„Świetojańskie robaczki".
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POLE
Olej, płótno, tektura, 25 x 35,7 cm, niesygnowany. Wzdłuż dolnej krawędzi malatury znajduje się napis wykonany piórem i czarnym atramentem, przez
córkę malarza Jadwigę: Stwierdzam autentyczność szkicu śp. Józefa Chełmońskiego J. Chełmońska. Na odwrocie znajduje się orzeczenie autentyczności
Kazimierza Buczkowskiego oraz naklejka Salonu Sztuki ABE GUTNAJE]. Obraz posiada opinię pana Tadeusza Matuszczaka z dnia 22.07.2020 r.
Z ekspertyzy pana Tadeusza Matuszczaka: „Dzieło fascynuje, typową dla szkiców Chełmońskiego, wirtuozerią malarskiego warsztatu oraz prawdą i prostotą
ukazywanej sceny, przepojonej silnym współczuciem z przyrodą oraz poetyckim pełnym tkliwości nastrojem“.
80.000,-

37. Józef CHEŁMOŃSKI (1849-1914)
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Był jendym z najwybitniejszych malarzy XIX w. Jego pierwszym nauczycielem był ojciec. Studia rozpoczął w Klasie Rysunku w Warszawie (1867-1871r.) oraz
w prywatnej pracowni W. Gersona. W latach 1871-1874 pobierał nauki w monachijskiej Akademii u A. Strähubera i H. Anschütza. W Monachium związał
się z polską kolonią artystyczną skupioną wokół J. Brandta i M. Gierymskiego. Malowal sceny rodzajowe, pędzące końskie zaprzęgi, krajobrazy. Oryginalność 
i egzotyka jego obrazów zapewniała mu powodzenie i liczne zamówienia, niestety obniżyło to poziom artystyczny prac. Jednak po powrocie do kraju i ponowne
zetknięcie się z przyrodą wpłynęło na odrodzenie jego twórczości. Do tego okresu należą nastrojowe, liryczne pejzaże, ożywione niekiedy motywem dzikiego
ptactwa oraz sceny podkreślające związek człowieka z naturą.
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DWOREK ZIMĄ
Olej, tektura, 22,5x33 cm, sygn. p.d.: B. Rychter J.
7.500,-⦁

38. Bronisława RYCHTER-JANOWSN (1868-1953)

^ZIMIERZ NAD WISŁĄ
Pastel, papier, 47 x 62 cm, sygn. p.g.: Natan Szpigel.
5.000,-

39. Natan SZPIGEL (1887-1942)

Malarka, kształciła się w akademii monachijskiej,
gdzie wyjechała w 1886 roku, naukę kontynuo-
wała w akademii borenckiej, a także w Krakowie
u Jana Stanisławskiego. W latach 1909-1910
prowadziła szkołę malarstwa i teatr amatorski
w Starym Sączu. Mieszkała przez pewien czas
we Włoszech. Z tego okresu pochodzą liczne obrazy
przedstawiające tamtejsze widoki i zabytki. Po-
dróżowała do Francji, Hiszpanii, Grecji, Turcji
oraz Acyki Północnej, skąd także przywoziła
inspiracje twórcze. Malowała pejzaże, martwe
natury, portrety, zwłaszcza osób związanych ze
światem teatru, gdzie miała licznych znajomych.
Znana jest z przedstawień widoków typowych
dworów polskich z kolumnowymi gankami
oraz ich stylowych, urządzonych antykami
wnętrz, pod względem formatów i tekturowego
podobrazia wzorowanych na pracach mistrza
pejzażu Jana Stanisławskiego. Regularnie wysta-
wiała swoje prace w TPSP w Krakowie, w galeriach
warszawskich, lwowskich, uczestniczyła w wystawach
w Londynie, Pradze, Rzymie, Bufallo. Obecnie jej
obrazy znajdują się w zbiorach muzeów naro-
dowych i w zbiorach prywatnych.

Malarz, naukę malarstwa rozpoczął w Łodzi,
kontynuował w Rzymie w tzw. Akademii Greinera
i w pracowni Henryka Glicensteina, następnie
w Dreźnie 
i Paryżu. Był członkiem łódzkich ugrupowań
Srebrny Wóz i Start, uczył w hebrajskim gimnazjum
w Łodzi. W latach 30. mieszkał w Radomsku. De-
biutował w Łodzi w 1918, wystawiał w Warszawie,
Krakowie, Lwowie, Paryżu (Salon Jesienny,
1924), Londynie w 1930. Malował widoki ma-
łych miasteczek, sceny rodzajowe o tematyce żydow-
skiej, martwe natury i portrety. Jego twórczość
nawiązywała do ekspresjonizmu z kręgu ugrupo-
wania Jung Idysz. Zginął w Treblince.
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OPUSZCZONE KUTRY
Olej, tektura, 33 x 47 cm, sygn. l.d.: Misky, na odwrocie naklejka z wystawy TPSP w Krakowie  z 1937 roku.
5.000,-

41. Ludwik MISKY (1884-1938)

ŁODZIE
Olej, tektura, 33 x 47 cm, sygn. p.d.: Misky.
5.000,-

40. Ludwik MISKY (1884-1938)

Malarz i graak, wybitny kolorysta. Studiował
w krakowskiej ASP w pracowniach Cynka,
Wyczółkowskiego, Pankiewicza, Mehoffera
i Stanisławskiego, naukę kontynuował w Dreźnie,
Lipsku, Berlinie i Wiedniu. Był członkiem
Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg". W pejza-
żach inspirował się twórczością Stanisławskiego.
Malował martwe natury, motywy architekto-
niczne, portrety. Poza malarstwem sztalugo-
wym i graaką zajmował się projektowaniem
tkanin.
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PEJZAŻ MIEJSKI
Olej, płótno, 65 x 54 cm, sygn. p.d.: Jan Rubczak.
10.000,-

42. Jan RUBCZAK (1884-1942)

PEJZAŻ Z ZAMKIEM
Olej, tektura, 22 x 16 cm, sygn. l.d.: Kidoń 1935(?).
3.500,-⦁

Studia malarskie w lwowskiej Wolnej Akademii Sztuki u S. Kaczora
Batowskiego i L. Kwiatkowskiego. Malarz portrecista. Był jednym
z założycieli Grupy Zachęta w 1956 r.

43. Józef KIDOŃ (1890-1968)
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MARTWA NATU] Z KWIATAMI
Olej, płótno, 69 x 98 cm, sygn. p.d.: B. Stawiński.
4.000,-⦁

44. Bolesław STAWIŃSKI (1908-1983)

Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracow-
niach W. Jarockiego, T. Axentowicza, 
F. Pautscha i W. Weissa. Współzałożyciel 
I Grupy Krakowskiej wraz z m.in. S. Blon-
derem, J. Sternem, L. Lewickim, H. Wicińskim.
Brał udział w krakowskich i lwowskich wy-
stawach Grupy, współpracował z teatrem
plastyków Cricot. Lata okupacji spędził 
w Krzemieńcu, po wojnie osiadł w Bytomiu.
Związał się z katowickim oddziałem ASP,
gdzie uzyskał tytuł naukowy docenta. Tema-
tem licznych prac artysty są martwe natury,
podmiejskie pejzaże, scenki rodzajowe w ka-
wiarni, portrety przyjaciół. Świetnie opano-
wał technikę akwarelą, malował również
kompozycje olejne.

PEJZAŻ
Pastel, papier, 31 x 45 cm, sygn. p.d.: Adam Bunsch.
1.250,-⦁

45. Adam BUNSCH (1896-1969)

Malarz i graak, uczeń akademii wiedeńskiej
i krakowskiej ASP w pracowni Meho_era
(1917-1921), student alozoai na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim. Podróżował do Włoch,
Wiednia i Paryża. Lata międzywojenne spę-
dził w Bielsku, utrzymując stały kontakt z
życiem artystycznym Krakowa i Lwowa.
Brał udział w kampanii wrześniowej, pod-
czas wojny walczył w szeregach wojska pol-
skiego we Francji i Anglii. Po powrocie do
kraju osiadł w Krakowie. Jego malarstwo
nawiązuje do młodopolskich tradycji, poza
licznymi portretami i scenami rodzajowymi
malował kompozycje religijne, motywy wojenne,
sceny symboliczne. Jest autorem projektu ze-
społu witraży w katowickim kościele Mariackim.
Z dużym powodzeniem zajmował się drze-
worytem, tematycznie i stylistycznie inspiro-
wanym sztuką japońską.
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KOBIETA SIEDZĄCA
Pastel, papier (typu Ingres, ze znakiem wodnym), 48 x 30,6 cm, sygn. l.d.: StanislasParis, Juin 1893. Obraz posiada atest pani Marty Romanowskiej, wrzesień
2020 r. Na odwrocie naklejka TPSP we Lwowie z 1932 r.
550.000,-

46. Stanisław WYSPIAŃSKI (1869-1907)
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Uczył się u Jana Matejki w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Początkowo malował olejno, później niemal wyłącznie pastelami, tworząc głównie portrety i pejzaże.
Zajmował się też projektowaniem witraży, graaką, rzeźbą, rzemiosłem artystycznym, wykonywał polichromię ścienną, ilustrował i zdobił książki. Inscenizował
własne dramaty oraz sztuki innych autorów, projektował kostiumy i dekoracje teatralne. Prowadził katedrę malarstwa dekoracyjnego w krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych. Był czołową postacią Młodej Polski, uznawanym za autorytet i duchowego wodza swego pokolenia.

FMGMENT EKSPERTYZY

Stanisław Wyspiański
Portret szyjącej, Dziewczyna przy szyciu, Paryż 1893
Pastel na papierze typu Ingres /ze znakiem wodnym/
Wym.: 48 x 30,6 cm
Sygnowany wzdłuż dolnej lewej krawędzi niebieską kredką: Stanislas Paris, Juin 1893.
Na odwrocie nalepka TPSP we Lwowie z roku 1932.
/…/ Po za portretami dzieci, które okazały się  wtedy i później częstymi modelami malarza, portret młodej Paryżanki jest rzadkim w twórczości artysty przykładem
kompozycji o charakterze rodzajowym. Mimo   ograniczającego kadru artysta rozbudował dostępną przestrzeń umieszczając w niej czytelne detale stwarzające
nastrój intymności. Odnosi się wrażenie ,że nie jest to portret pozowany a portretowana, ujawniając swój prywatny wizerunek, pozostaje w niejakiej zażyłości
z malarzem. Jedenaście lat później Wyspiański powrócił do tematu kobiety szyjącej w znakomitym portrecie Ireny Solskiej. Zestawienie tych dwóch prac doskonale
określa drogę, którą przebył artysta od horror do amor vacui. Mimo nagromadzonych w tej pracy, pięknie zresztą rysowanych detali , to  uwagę skupia harmonia
i łagodność twarzy portretowanej. Warto pamiętać, że portret ten powstał podczas prac koncepcyjnych przy witrażu lwowskim. Można przypuszczać, że zarówno
wizerunek Madonny jak i Polonii z tej kompozycji artysty wymagały modelek. Każda portretowana wówczas niewiasta mogła być potencjalną Madonną lub
Polonią. /…/ Tutaj światło nie tylko wydobywa kolory ale jego intensywność nasyca barwy poszczególnych przedmiotów. Zza okna rozświetla koronkę gorsu,
mieni się walorowo łososiowa bluzka, głęboki szaar spódnicy zabarwia ażurowy stroik na kolanach kobiety. Drobiazgi w miseczce ocieplają jej wnętrze. Jasna
zieleń pokrywki pudełka nabiera intensywności od sąsiedztwa szaarowych tonów wstążek a płaszczyzna mahoniowej, poziomej ścianki pudełka łagodzi liczne
pionowe linie popiersia portretowanej i podziałów ramy okna. Tu wszystko rysowane jest pewnie i szybko.* To „w ciągu jednego posiedzenia” stanie się odtąd
cechą charakterystyczną pastelowej twórczości artysty./…/

Marta Romanowska
25 IX 2020 
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NOC KOTÓW
Olej, płótno, 100 x 81 cm, sygn. na odwrocie: K. Mikulski Kraków 1976, Noc Kotów.
95.000,-⦁

47. Kazimierz MIKULSKI (1918-1998)
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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 oacjalnie Kunstgewerbeschule pod okiem Fryderyka Pautscha. Po wojnie, w latach 1945-46,
uczył się aktorstwa i reżyserii w Studiu Dramatycznym przy Starym Teatrze w Krakowie. Tuż po wyzwoleniu należał do Grupy Młodych Plastyków, a w roku
1957 został członkiem reaktywowanej wówczas Grupy Krakowskiej. Podobnie jak inni artyści skupieni w obu grupach, a przede wszystkim wokół przewo-
dzącego 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.
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KOMPOZYCJA 
Tempera, papier, 71 x 56 cm, sygn. na odwrocie: Maria Jarema, Kompozycja, tempera 1951, 73,5 x 57,5, nr kat. 25 oraz pieczątka Kornela Filipowicza. 
180.000,-⦁

48. Maria JAREMA (1908-1958)
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Maria Jarema studiowała rzeźbę pod kierunkiem Xawerego Dunikowskiego w ASP w Krakowie w latach 1929-1935. W czasie studiów wstąpiła do „Grupy
Krakowskiej" tzw. pierwszej (1933-1937). W latach 30. współpracowała jako aktorka i scenograf w teatrem "Cricot" swego brata Józefa Jaremy i teatrem kukieł-
kowym Adama Polewki. W 1937 wyjechała do Paryża na Wystawę Światową i przebywała tam przez 4 miesiące. Po wojnie związała się z Grupą Młodych
Plastyków, skupioną wokół Tadeusza Kantora, która w 1957 ukonstytuowała się jako nowa (druga) "Grupa Krakowska". W okresie socrealizmu nie brała udziału
w oacjalnym życiu artystycznym. Współpracowała jako scenograf z teatrem "Cricot 2" Kantora (1956-1957). W 1957 została laureatką Nagrody m. Krakowa,
w 1958 otrzymała nagrodę Towarzystwa Przyjaźni Włosko-Polskiej na XXIX Biennale w Wenecji. Zajmowała się początkowo rzeźbą, po wojnie głównie malar-
stwem, często łączonym z graaką (tempera z monotypią). Jej abstrakcyjne kompozycje, eksplorujące problem ruchu i przestrzeni, układają się w cykle („Postaci",
„Wyrazy", „Chwyty", „Penetracje", „Rytmy" i in.). Prace te należą do najważniejszych dokonań polskiej sztuki lat 50., wyprzedzając podobne poszukiwania
sztuki kinetycznej i op-artu na świecie. Artystka zajmowała się też scenograaą i graaką użytkową (plakat, ilustracja książkowa i prasowa) oraz publicystyką.
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OBUDZIŁO MNIE BRZĘCZENIE OWADÓW
Olej, płótno, 73 x 60 cm, sygn. na odwrocie: „Obudziło mnie brzęczenie owadów” Kazimierz Mikulski Kraków 1992.
68.000,-⦁

49. Kazimierz MIKULSKI (1918-1998)
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PEJZAŻ Z ZABUDOWANIAMI DWORSKIMI
Olej, płótno, 48 x 61 cm, sygn.: l.d.: WW.
14.000,-⦁

W latach 1891 -1895 studiował w krakowskiej SSP, najpierw u W. Łuszczkiewicza i J. Matejki, później w pracowni L. Wyczółkowskiego. W 1999
roku wyjechał 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 cancuskich kawiarń oraz podejmując tematykę końca życia. W swojej
twórczości inspirował się różnymi nurtami i stylistykami malarskimi - realizmem, impresjonizmem, postimpresjonizmem, nabizmem, fowizmem,
symbolizmem. Po 1908 r. twórczość skoncentrował głównie na problemach luminizmu malując w manierze postimpresjonistycznej. W okresie mię-
dzywojennym zasłynął jako malarz oddających cechy psychologiczne, wyrazistych warsztatowo portretów i ukazujących piękno kobiecego ciała
aktów. Od 1915 r. malował przede wszystkim rozsłonecznione kalwaryjskie pejzaże i martwe natury. Interesował się impresjonizmem jako kierun-
kiem polegającym na zestawianiu szerokich plam barwnych, częściowych uproszczeniach formy, zagadnieniach sztucznego światła, swobodnej fak-
turze, 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, pozostając 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 znakomitą biegłość rysunku. Obrazy tego cenionego artysty obecnie znajdują się w licznych kolekcjach państwowych i prywatnych.

50. Wojciech WEISS (1875-1950)
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WIDOK NA WAWEL
Akwarela, papier, 17 x 24,5 cm, sygn. l.d.: T. Ślimakowski [19]38.
1.500,-

52. Tadeusz ŚLIMAKOWSKI (1915-?)

SZKIC Z LA PETITE F]NCE W ST]SBURGU, 01.09.1892 r. 
Ołówek, papier (kartka ze szkicownika), 17 x 21 cm,  niesygn., datowany (miesiąc/dzień) p.d. 
ołówkiem: 9/1.
5.200,-

Studiował w SSP w Krakowie u J. Matejki, W. Łuszczkiewicza. W latach 1891-1896 w École Nationale
des Beaux-Arts u L. Bonnata, w École Nationale des Arts Decoratifs i Académie Colarossi u G. Courtoisa
i J. Blanca. Od 1905 roku był profesorem ASP w Krakowie. Był twórcą witraży kolegiaty św. Mikołaja
we Fryburgu. Malował portrety, pejzaże, sceny rodzajowe, kwiaty, sceny symboliczne, polichromie,
witraże. Projektował plakaty, tkaniny, meble, dekoracje teatralne, ilustracje.

51. Józef MEHOFFER (1869-1946)

Z ekspertyzy Anny Zeńczak: „Rysunek należy do
artystycznego plonu wycieczki odbytej przez Jó-
zefa Meho_era w sierpniu i na początku września
1892 roku głównie w północno-wschodniej Fran-
cji, szlakiem gotyckich katedr. [...] Z [prowadzo-
nego w latach 90.XIX przez artystę] dziennika
wiadomo, że w tym dniu malarz był jeszcze w
Strasburgu. Na kartach szkicownika bezpośred-
nio wówczas poprzedzających kartę z omawia-
nym widokiem wykonał liczne rysunki
przedstawiające widoki i detale tamtejszej katedry.
W Strasburgu trzeba więc szukać przedstawionego
obiektu - malowaniczego domu z gankami, w oto-
czeniu zwartej, miejskiej zabudowy. [...] Istotnie,
współczesne fotograae pokazują dokładnie ten
sam dom, ale w dzisiejszej postaci w znacznej mie-
rze pozbawionej owego uroku dawności i malow-
niczości, który przyciągnął uwagę naszego artysty."
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MARTWA NATU]
Olej, tektura, 23 x 32,7 cm, sygn. p.śr.: L.P. 
3.400,-

53. Leonard PĘNLSKI (1896-1944)

W latach 1913-1918 studiował w warszawskiej
SSP u E. Trojanowskiego, z którym wspólnie pra-
cował przy polichromii Zamku w Lublinie. Lata
1921-1922 spędził w Toruniu i współpracował
tam z F. Szczęsnym Kowarskim w zakładzie gra-
acznym „Sztuka". W latach 1924-1928 był jego
asystentem w SSP w Warszawie, a w 1932r. został
profesorem. Malował martwe natury, kompozycje
aguralne, sceny batalistyczne, krajobrazy i portrety.
Wykonał polichromię kamienic na Rynku Starego
Miasta w Warszawie (1925-1928), plafony na
Wawelu oraz polichromię na Zamku w Żelazowej
Woli. Oprócz malarstwa sztalugowego i rysunku
zajmował się też malarstwem monumentalnym.
Jego malarstwo kształtowało się od formalizmu
do koloryzmu. Malował techniką olejną i akwarelą.
Jego prace można oglądać w zbiorach Muzeum
Narodowego w Warszawie.

MENDLE W POLU
Olej, tektura, 23 x 28,5 cm, sygn. l.d:. St. Gałek.
4.500,-⦁

Studia: Szkoła Sztuk Pięknych (J. Malczewski i J. Stanisławski), pogłębione w Kunstgewerbeschule 
w Monachium i Ecole des Beux-Arts w Paryżu. Członek Stowarzyszenia „Sztuka Podhalańska"
(pedagog, rzeźbiarz, malarz pejzażysta).

54. Stanisław GAŁEK (1876-1961)
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PORTRET NIEZNANEGO MĘŻCZYZNY 
Z KORONKOWYM ŻABOTEM
Olej, płótno dublowane, owal, 46,5 x 39 cm,
XVII/XVIII w,. niesygn., po konserwacji, rama mosiężna.
12.000,-

55. MN (XVII/XVIII w.)

PORTRET MŁODZIEŃCA
Olej, płótno, 52,5 x 44 cm, sygn. p.śr.: Grüner Zygmunt
Tarnów [1]891.
4.500,-

Malarz, portrecista, nauczyciel rysunku w wyższym
gimnazjum w Tarnowie 1869-1888, w Szkole Żeńskiej
1870-1874, w Seminarium Nauczycielskim Męskim
1875-1888. Studia w Akademii Wiedeńskiej i Berlińskiej
u P.J. von Corneliusa. Działał przede wszystkim w Tarnowie,
autor neogotyckiej polichromii Katedry w Tarnowie
w latach 1853-1854, w latach 60-tych XIX-wieku odno-
wił malowidła ścienne w zamku w Krasiczynie. W 1854
roku wystawił w TPSP w Krakowie kompozycję olejną
Carowie Szujscy przed Zygmuntem III. Jego prace obecnie
znajdują się w Muzeum Tarnowskim i Muzeum
Diecezjalnym w Tarnowie.

56. Zygmunt GRÜNER (1815-?)
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NA PATROLU
Akwarela, papier, 22,5 x 16,5 cm, sygn. p.d.: Wątorski
(1)919.
1.400,-⦁

Artysta lubujący się w tematyce jeździeckiej i bitewnej, osiągając
w niej znaczną biegłość. Projektował znaczki pocztowe, zwią-
zany był z artystycznym światem Krakowa.

57. Mieczysław WĄTORSKI (1903-1979)

PORTRET DZIEWECZYNY
Litograaa, 19 x 14 cm, sygn. p.d.: Kisling 20/75.
950,-⦁

Urodził się w Krakowie, zmarł w Sanary-sur-Mer we Francji.
Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Pankiewicza.
Od 1911 roku w Paryżu. Czołowy przedstawiciel Ecole de Paris.
Wystawiał swoje prace na paryskich Salonach: Jesiennym,
Niezależnych, Tuileries. Zaprzyjaźniony z Picassem, Soutine`m,
Modiglianim. Wystawiał w galeriach europejskich, także w ra-
mach prezentacji polskiej sztuki w Paryżu i Brukseli. Należał
do związku zawodowego polskich artystów w Paryżu. Od
1941 roku przebywał w Nowym Jorku - do Francji powrócił
po wojnie. Artysta opowiadał się za tradycyjnym warsztatem
malarskim. Poszukiwał własnych form, portrety nawiązywały
do sztuki włoskiego renesansu, kwiaty miały stylizację malarstwa
holenderskiego, pejzaże nawiązywały do malarstwa metaazycz-
nego. Ukształtował swój własny styl. Malarz znany i ceniony na
świecie. Ojciec Jana Kislinga.

58. Mojżesz KISLING (1891-1953)
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MARTWA NATU]
Olej, płótno, tektura, 68 x 50 cm, sygn. l.d.: Rzepiński.
9.500,-⦁

Malarz, graak, uczeń Z. Pronaszki i A. Fedkowicza w Wolnej Szkole
Malarstwa L. Meho_erowej i krakowskiej ASP w pracowni W. Weissa,
F. Kowarskiego, J. Pankiewicza. Studia uzupełniał w Paryżu, gdzie
dwukrotnie wystawiał na Salonie Jesiennym. Po powrocie do Krakowa
związał się z ugrupwaniem Zwornik. W 1936 wspólnie z J. Jaremą
założył szkołę malarstwa im. A. Gierymskiego w Katowicach. Po
wojnie był profesorem krakowskiej ASP i czterokrotnie rektorem tej
uczelni. Wiele podróżował, m.in. do Włoch, Francji, Holandii, Grecji
i Hiszpanii. Brał udział w licznych wystawach w kraju i za granicą
(Nowy Jork, Bruksela, Wenecja, Tokio). Jest jednym z najwybitniej-
szych polskich kolorystów, poza malarstwem sztalugowym uprawiał
rysunek i graakę. Malował pejzaże, martwe natury, wiele miejsca
poświęcił aktom.

59. Czesław RZEPIŃSKI (1905-1995)

PÓŁAKT
Tempera, papier, 84 x 56 cm, sygn. p.d.: Eugeniusz Geppert 1961.
9.500,-⦁

Studia w ASP w Krakowie pod kierunkiem J. Malczewskiego. Kształcił
się również w Paryżu. Należał do Grupy „Zwornik“. Współzałożyciel
i I Rektor PWSSP we Wrocławiu.

60. Eugeniusz GEPPERT (1890-1979)
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ŻYCIE
Technika mieszana, papier, 43 x 30 cm, niesygn. Potwierdzenie autorstwa
przez córkę.
2.500,-⦁

61. Bogumiła MALEC (1913-1987)

KOMPOZYCJA JASKINIA
Technika mieszana, tektura, 31 x 44 cm,
niesygn. Potwierdzenie autorstwa przez
córkę.
2.500,-⦁

62. Bogumiła MALEC (1913-1987)

Bogumiła Zbirożanka Malec 28 V 1913 Częstochowa - 24 I 1987
Częstochowa, polska malarka awangardzistka uprawiała ponadto almo-
druk, tkaninę artystyczną, twórczość poetycką. 
Studia w latach 1934-1937 na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
w pracowni profesora Władysława Jarockiego na Wydziale Malarstwa
i Rzeźby; poznanie m.in. Tadeusza Kantowa i Ernę Rosenstein, Henryka
Wicinskiego, Saszy Blondera, Leopolda Lewickiego, Jonasza Sterna Józefa
Jaremy i Marii Jaremianki. Studia malarskie pogłębione zostały w war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwo Dekora-
cyjne u prof. Leonarda Pękalskieg i i prof. Mieczysława Kotarbińskiego.
Oprócz studiów na ASP ukończonych w maju 1939  podjęta została
nauka w Państwowym  Instytucie Sztuki Teatralnej (1938-1939) w kla-
sie m.in. Leona Schillera, Władysława Daszewskiego. 
W latach 30 XX wieku była związana z ruchem KPP, później w PZPR,
z którego później wystąpiła. Po II wojnie światowej  uczestniczyła aktyw-
nie w życiu lokalnego  środowiska artystycznego m.in. współtworząc
Związek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków oraz Szkołę Sztuk
Pięknych w Częstochowie (obecnie Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka
Malczewskiego). 
Twórczośc artystyczną Bogumiły Zbirożanki Male wg. Mieczysława
Porębskiego należy zaliczyć do szerokiego nurtu polskiej „nowoczesności”
niezależnej od wpływów komercji, sztampy, z wielka aktywnością w la-
tach powojennego modernizmu,  określaną jako „bezprzedmiotową” na
rzecz abstrakcji i surrealizmu z zaprzeczeniem realizmu. W latach 50-
tych organizowała „kino-formy” - pokazy łączone z własną poezją czytana
w trakcie pokazu. Brała czynny udział w wystawach miejskich i regio-
nalnych ZPAP; w lokalnym środowisku jako jedna z nielicznych repre-
zentowała nurt malarstwa abstrakcyjnego i metaforycznego.
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TANIEC
Olej, płótno, 29,5 x 19,5 cm, sygn. p.d.: Wróbel 1982.
4.000,-⦁

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

65. Paweł WRÓBEL (1913-1984)

ROZMARZONA
Pastel, papier, 58 x 39 cm, sygn. p.d.: St. Puchalik.
2.000,-⦁

Polski malarz, pobierał nauki w Liceum Plastycznym w Jarosławiu, w 1960
roku rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u Hanny
Rudzkiej-Cybisowej. Jako uczeń znanej kapistki Puchalik wypracował
swoją własną formę artystyczną korzystając ze spuścizny środków malar-
skich polskiego koloryzmu. Na krakowskiej ASP pracował od roku 1971.
Dzieła artysty eksponowane są w zarówno w polskich muzeach, jak i w zbio-
rach zagranicznych – m. in. w Muzeum Watykańskim czy w kolekcjach
prywatnych na wielu kontynentach.

63. Stanisław PUCHALIK (1939-2012)

MARTWA NATU]
Olej, tektura, 47 x 32 cm, sygn. p.d.: Misky. Na odwrocie potwierdzenie
autentyczności Olgi Misky z 9/II 1940.
5.000,-

64. Ludwik MISKY (1884-1938)
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PEJZAŻ
Pastel, papier, 48 x 63 cm, sygn. l.d.: M.Michalik [19]91.
5.000,-⦁

67. Marian MICHALIK (1947-1997)

DOM
Olej, płótno, 59 x 72 cm, sygn. p.d.: Wł. KUNZ [19]77. Na odwrocie opis autorski.
3.500,-⦁

66. Włodzimierz KUNZ (1926-2002)

Wykształcenie artystyczne malarz odebrał na
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie stu-
diował u Hanny Rudzkiej-Cybisowej w latach
1948-1954. Przez kolejne lata pracował na aka-
demii, tytuł profesora uzyskał w roku 1986, na-
tomiast w 1993 roku został mianowany
rektorem uczelni. Kunz wypracował swój własny
rozpoznawalny styl, często wykorzystując struk-
tury geometryczne i technikę kolażu. Twórczość
Kunza obejmująca zarówno malarstwo, graakę
i ścienne malarstwo sakralne prezentowana jest
w licznych muzeach w kraju, jak i za granicą
w Waszyngtonie, Nowym Jorku, Tokio, Hawanie,
Hamburgu i Darmstadzie.

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Częstochowie. Przez kilka lat zajmował
się projektowaniem i wykonywaniem graaki
użytkowej. Później ujawniło się jego zaintereso-
wanie malarstwem sztalugowym, któremu po-
stanowił się całkowicie poświęcić. W 1979 roku
został przyjęty do ZPAP, w którego działalność
zaangażował się z wielką aktywnością. Swoje ob-
razy prezentował na kilkudziesięciu wystawach in-
dywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą.
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T]NSPARENTOWA
Litograaa barwna, 70 x 49,5 cm, sygn. l.d.: Epreuve d’artiste,
„transparentowa“ i p.d.: Lucjan Mianowski [19]74.
1.500,-⦁

69. Lucjan MIANOWSKI (1933-2009)

Z CYKLU: SPACER
Litograaa barwna, 76,5 x 56,5 cm, sygn. l.d.: Epr. d’a i p.d.: Lucjan
Mianowski [19]73.
1.500,-⦁

Ur. w 1933 roku w Strzemieszycach, zm. w 2009 roku w Białymstoku.
Grafik i malarz. W 1950 roku rozpoczął studia w ASP w Krakowie,
w Pracowni plakatu u prof. Macieja Makarewicza, następnie w Pracowni
litografii u prof. Konrada Srzednickiego. W 1955 miał miejsce debiut
Lucjana Mianowskiego, wystawiał swoje prace na Ogólnopolskiej
Wystawie Młodej Plastyki „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi”
w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1956 r.
Przez dwa następne lata studiował malarstwo w pracowni prof. Czesława
Rzepińskiego. Otrzymał stypendium rządu francuskiego na studia w Paryżu
w École Nationale Supérieure des Beaux-Arts w pracowni litografii
u prof. Pierre’a Clairina, gdzie studiował w latach 1959-1960 i 1963-1964.
Odbył także podróże artystyczne do Algierii i Skandynawii. Pracował
jako wykładowca litografii w PWSSP w Poznaniu. Uzyskał tytuł naukowy
profesora. Został laureatem bardzo wielu nagród na ogólnopolskich i między-
narodowych wystawach oraz konkursach artystycznych. 
Twórczość Lucjana Mianowskiego znajduje się w kolekcjach wielu muzeów
i galerii w kraju i poza jego granicami m.in. w Muzeum Narodowego
w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, Poznaniu, Museum of Modern
Art w Nowym Jorku, Museum de Arte Moderna w Sao Paolo, Muzeum
Sztuki Współczesnej w Tokio, Moderna Museet w Sztokholmie, Library
of Congress w Waszyngtonie, Bibliothèque nationale de France w Paryżu,
Albertina w Wiedniu oraz kolekcjach prywatnych.

68. Lucjan MIANOWSKI (1933-2009)
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URSUS I LIGIA
Gips patynowany, 77 x 37 x 20 cm, sygn. na podstawie: J. Raszka.
9.500,-

Urodzony w Ropicy na Zaolziu, malarstwa, a przede wszystkim rzeźby uczył się na Akademii wiedeńskiej w latach 1892-1899, a także w Monachium 
i Paryżu. Od 1902 r. wykładał w Państwowej Szkole Przemysłowej w Krakowie, a od 1916 r. pełnił funkcję „rzeźbiarza wojennego” w Głównej Komendzie
Legionów. Specjalizował się w małych formach – projektach medali, plakiet. Autor m.in. „Czwórki legionowej” (1917), niezachowanych: pomnika Powstań-
ców i Legionistów Śląskich w Dziedzicach (1919) oraz reliefów gmachu Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego w Katowicach (1926-27).

70. Jan MSZN (1871-1945)
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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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