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

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 wykwalifikowanych rzeczoznawców, również biegłych sądowych wykonujących ekspertyzy, oceny i wyceny dzieł sztuki.

ul. Floriańska 13
31-019 Kraków
Tel. 12 422-31-14
Fax. 12 422-98-91
biuro@desa.art.pl
www.desa.art.pl

deSa dzieła Sztuki i antyki Sp. z o.o. jest najstarszą firmą w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

Patronat medialny

Prezes zarządu: małgorzata Lalowicz
tel. 12 422-27-06 lalowicz@desa.art.pl
V-ce Prezes, dyrektor domu aukcyjnego: jerzy majewski
tel. 12 422-19-66 majewski@desa.art.pl
rzeczoznawcy: aldona Sołtys, jadwiga oczko-Kozłowska
opracowanie katalogu: Krzysztof Konieczny, aldona Sołtys, jadwiga oczko-Kozłowska,

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 wczesnorenesansowych 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 koronacji Najświętszej marii Panny i orły pokonujące węże. obiekt jest siedzibą firmy od 1988 roku.

Katarzyna Kwatro-Woźniak, Patrycja Gabryś-dudziak, Karolina Płużek, Grażyna mróz,
anna Kozakiewicz, izabela bociańska, maciej Czekaj-Słowikowski

PLaCóWKi d eSy:

tel. 12 422-19-66 konieczny@desa.art.pl

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

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. Gwiazdka (*) obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie może
zostać sprzedany
4. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu
5. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w domu aukcyjnym
tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach desy
6. Prenumerata katalogów aukcyjnych (4 egz.) w 2017 r. – 60 zł
Wystawa przedaukcyjna
odbędzie się w dniach od 19 do 23 czerwca w godz. 11.00 – 19.00, w Krakowie,
w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 10.00 – 14.00
Zdjęcia i skład: Piotr Nosek
druk: drukarnia Skleniarz

antykwariaty w Krakowie
Salon, ul. Floriańska 13,
Salon, ul. Floriańska 13,

tel. 12 421-89-87
tel. 12 422-62-57

e-mail:
e-mail:

salon2@desa.art.pl
salon4@desa.art.pl

antykwariaty w innych miastach
42-200 Częstochowa, al. N.m.P. 40/42,
81-395 Gdynia, ul. abrahama 54,
40-014 Katowice, ul. mariacka 5,
40-012 Katowice, ul. dworcowa 13,
24-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 28,
35-060 rzeszów, rynek 4,

tel. 34 324-37-26
tel. 58 620-36-63
tel. 32 253-99-22
tel. 32 253-94-70
tel. 41 344-33-51
tel. 17 862-47-82

e-mail: kontakt@desaczestochowa.com
e-mail:
salon19@desa.art.pl
e-mail:
kontakt@desakatowice.com
e-mail:
salon12@desa.art.pl
e-mail:
salon21@desa.art.pl
e-mail:
desarzeszow@neostrada.pl

iSSN 1429-6098
Na okładce: Stanisław WySPiańSKi (1869-1907), PorTreT młodej KobieTy, poz. 31
ignacy jan PadereWSKi (1860-1941), Wizytownik (detal), poz. 89

WSzyStkiE SAlony przyjmują DziEłA Sztuki nA kolEjnE AukcjE
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DESA
AuKcJA
162
malarstwo, rysunek, grafika, rzemiosło
pamiątki po Ignacym Janie Paderewskim

24 czerwca 2017 r., o godz. 1600
w Krakowie, Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13, I p.
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REgulAmIn AuKcJI
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 Aukcyjnego. 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 zaproszonych 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.
6. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiający odbiór osobisty. na wyraźne życzenie klienta pakowanie
do wysyłki i wysyłka za dodatkową odpłatnością.
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.
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1. Bronisława RYchtER-JAnOWSKA (1868-1953)
Pejzaż
Olej, tektura, 16 x 23 cm, sygn. p.d.: Rychter janowska.
5.000,-

RAFFIn (1905-1988)
2. Władysław SERA
KutRy RybacKie w zatOce GdańsKiej
Pastel, papier, 31,5 x 48,5 cm, sygn. p.d.: w. serafin.
3.000,-
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syn wojciecha, wnuk juliusza. Malował obrazy o tematyce
batalistycznej, historycznej i rodzajowej. w twórczości niejednokrotnie nawiązywał do motywów opracowywanych
przez ojca, m.in. czasów Księstwa warszawskiego, Napoleona i, Legionów, scen z wojny 1920 i ii wojny Światowej. jego ulubionym motywem był koń. temat obrazu
należy do grupy dzieł poświęconych Legionom Polskim, namalowany z pełnym realizmem z uwzględnieniem realiów
wojskowych.

3. Jerzy KOSSAK (1886-1955)
PatROL ułaNÓw
Olej, tektura, 33 x 49 cm, sygn. l.d.: jerzy Kossak 1930.
11.500,-

4. Fryderyk PAutSch (1877-1950)
Pejzaż GÓRsKi
Olej, tektura, 15 x 21,5 cm, sygn. p.d.: F. Pautsch.
7.000,-

jeden z najbardziej znanych twórców Młodej
Polski reprezentujący nurt folklorystyczno-ekspresjonistyczny. studiował na krakowskiej akademii sztuk Pięknych pod kierunkiem Leona
wyczółkowskiego (1900-1906), a także
kształcił się w Paryżu uzyskując stypendium w
prywatnej szkole malarstwa Rodolphe'a juliana
(1905-1906). w latach 1912 – 1919 był
nauczycielem malarstwa dekoracyjnego na
Państwowej akademii sztuki i Rzemiosła artystycznego we wrocławiu. Następnie kierował
szkołą sztuk zdobniczych i Przemysłu artystycznego w Poznaniu. Od roku 1925 był profesorem akademii sztuk Pięknych w Krakowie.
Fryderyk Pautsch był członkiem towarzystwa
artystów Polskich „sztuka”, a także wiedeńskiej
grupy Hagenbund. Malował sceny rodzajowe z
życia Hucułów, kompozycje religijne, portrety,
martwe natury oraz pejzaże. Oferowany obraz
przedstawia jeden z górzystych stoków z jakimi
artysta zetknął się w trakcie swoich podróży na
huculszczyznę. bogaty repertuar form malarskich dzieła został zrealizowany poprzez fakturę duktu pędzla, a nad to ekspresję w
zarysowaniu charakterystycznych obłych wzniesień Karpat wschodnich.

4
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Malarz, wybitny marynista. Kształcił się w szkole rysunkowej w
Odessie. w latach 1882-1894 studiował w krakowskiej ssP u
cynka, jabłońskiego i łuszczkiewicza. Od 1894 kontynuował
naukę w szkole Rysunku i Malarstwa w Monachium. Po powrocie do kraju osiadł w Krakowie. był członkiem warszawskiego
tzsP. Najchętniej malował pejzaże, często nokturny, do jego ulubionych motywów należały widoki morskie. uprawiał technikę
olejną, w latach międzywojennych posługiwał się akwarelą, gwaszem i pastelem.

5. Soter JAxA-mAłAchOWSKI (1867-1952)
łOdzie Na bRzeGu MORza
akwarela, gwasz, papier, 33,5 x 47,5 cm, sygn. p.d.: s. jaxa 1929.
6.100,-

6. Seweryn OBSt (1847-1917)
LeNiwcy
Olej, płótno, 7x15 cm, sygn. p.d:. sewer.
7.000,w latach 1865-1871 studiował na akademii sztuk Pięknych w wiedniu m.in. u Karla Mayera (1865 – 1871). w
wiedeńskiej szkole mistrzowskiej christiana Rubena spotkał m.in. artura Grottgera. z zamiłowaniem i znawstwem wykorzystywał w swojej twórczości motywy huculskie m.in. malując Hucułów w strojach ludowych, a także publikując
książki poświęcone sztuce ludowej. Od 1883 na stałe osiedlił się we Lwowie, gdzie założył pracownię, w której kształcił się
m.in. Kazimierz łotocki (1882 – 1942). artysta prezentował swoje działa na wielu wystawach zbiorowych m.in. w
warszawie, Krakowie, Rzeszowie, a także w Londynie. w roku 1912 we Lwowie prezentowana była wystawa monograficzna artysty z okazji pięćdziesięciolecia twórczości. Obraz ,,Leniwcy” pokazuje warsztatowe możliwości sewryna Obsta,
którego twórczość była poparta wnikliwymi studiami z natury. Niezwykła umiejętność obserwacji w omawianym dziele
jest połączona z drobiazgową precyzją kładzenia farby oraz znajomością anatomii.

5
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RAFFIn (1905-1988)
7. Władysław SERA
widOK Na bieLaNy
Pastel, papier, 41,5 x 27 cm, sygn. p.d.: w. serafin.
2.000,Malarz, związany z krakowskim środowiskiem artystycznym, uczeń krakowskiej asP,
dyplom w 1932. artysta bardzo czynny, malował widoki Krakowa, tatrzańskie pejzaże
i martwe natury, posługując się techniką olejną i pastelową. brał udział w Ogólnopolskiej wystawie Plastyki, oraz w wystawie „piętnastolecie” w Muzeum Narodowym w
warszawie.

KAR
REWIcZ (1912-2009)
8. Juliusz mAKA
zaduMaNa
Olej, płótno, tektura, 52 x 39 cm, sygn. p.d.: j. Makarewicz.
8.500,w latach 1931-37 studiował na asP w Krakowie u w. jarockiego i F. Pautscha a także
u i. Pieńkowskiego, K.Frycza i w. weissa. w okresie ii wojny światowej rozpoczął prace
w zakresie malarstwa ściennego, zarówno konserwatorskie jak i samodzielne. Po wojnie
powrócił na akademię, początkowo (w latach 1946 - 1949) pracował jako asystent
zbigniewa Pronaszki, a następnie związał się z wydziałem Grafiki, gdzie w latach
1968-72 był dziekanem. Malował portrety, martwe natury i pejzaże. zajmował się
także grafiką użytkową.

6
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9. marian KOnARSKI (1909-1998)
deszcz Na szybie
Olej, płótno, 48 x 64 cm, sygn. p.d.: M. Konarski 1950.
6.000,-

10. marian KOnARSKI (1909-1998)
MOGiła iNteLeKtuaListy
akwarela, gwasz, tektura, 48 x 63 cm, sygn. p.d.: M.Konarski Xi 61.
5.000,7
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11. mn (poł. xIx w.)
widOK Na RyNeK KRAKOwsKi
Olej, blacha cynkowa, 34,5 x 48 cm, niesygn.
9.800,-

12. michał StAŃKO (1901-1969)
ziMOwy Pejzaż
Olej, tektura, 29,5 x 39,5 cm, sygn. p.d.: M. stańko (1)954.
5.800,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
parafialnym. był członkiem szczepu Rogate serce stanisława szukalskiego. w latach 1942-1943 wykonywał polichromię w kościele w Koziegłowach k. częstochowy. Po wojnie założył pracownie w zakopanem. Najchętniej podejmował tematykę pejzażową, malował również martwe natury i akty. ,,Pejzaż zimowy” jest typowym przejawem artystycznej twórczości Michała
stańko. Krajobraz ruralistyczny został oddany na obrazie z wyczuciem perspektywy powietrznej na tle górskich wzniesień.

8
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13. mn (xIx w.)
Pejzaż z RuiNaMi ŚwiątyNi
Gwasz, akwarela, papier, 31,5 x 44 cm, opis autorski: „tempio del Gigante vicino a cuma”, niesygnowana.
3.500,-

14. mn (xIx w.)
GROta
Gwasz, akwarela, papier, 32,5 x 44 cm, opis autorski: „Grotta di Pozzuoli da Ponende… Presso jerdinando Roberto strada toledo Numero 56”, niesygnowany.
3.500,-

9
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15. Feliks BRZOZOWSKI (1836-1892)
Pejzaż ze sztaFażeM
Olej, płótno, 32,5 x 41 cm, sygn. p.d.: F brzozowski, 1871 r.
10.000,znany i ceniony pejzażysta wykształcony pod kierunkiem christiana bresleuera w szkole sztuk Pięknych w warszawie (1852-1859). Malował przede wszystkim krajobrazy polskie oparte o studia z natury z Mazowsza, Małopolski i z tatr. Kolekcja prac artysty znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w warszawie. Pejzaż ze sztafażem ,,droga do lasu” jest jednym z najbardziej
znanych dzieł artysty. Obraz cechuje się niezwykłą szczegółowością przedstawienia leśnego krajobrazu i ujmuje jasną, pogodną kolorystką.

10
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16. Wojciech KOSSAK (1856-1942)
PRzy studNi
Olej, płótno na desce, 50 x 40 cm, sygn. l.d.: wojciech Kossak 1930.
30.000,syn i uczeń juliusza Kossaka. studia w krakowskiej szkole sztuk Pięknych, w akademii Monachijskiej oraz w Paryżu. w latach 1895-1902 pracował dla cesarza wilhelma ii i dla dworu Franciszka józefa ii. w 1913 r. objął stanowisko profesora malarstwa w warszawskiej szkole sztuk Pięknych. Malarz scen batalistycznych i historycznych. Przedstawiał w obrazach polskich ułanów, szwoleżerów, legionistów na tle wydarzeń historycznych.
Malował z upodobaniem i znawstwem konie.
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17. Feliks michał WYgRZYWAlSKI (1875-1944)
bRzeG MORza
Olej, tektura, 33 x 48 cm, sygn. l.d.: F.M. wygrzywalski senior, la tramontana.
8.500,Malarz, uczeń akademii monachijskiej i paryskiej académie julian. Po 1900 zamieszkał w Rzymie, w 1907 przeniósł się do Lwowa. Poza malarstwem sztalugowym zajmował się scenografią, projektował witraże. wśród często podejmowanych tematów pejzażowych wiele miejsca zajmują motywy marynistyczne, widoki rzymskiej campanii i capri. tematyka rodzajowa to sceny arabskie, rybacy neapolitańscy, egzotyczne piękności. artysta
znakomicie opanował technikę pastelową, jego prace odznaczają się miękkim modelunkiem i ciepłą, nasyconą kolorystyką oraz mocnymi kontrastami
świetlnymi. temat aktu kobiecego na brzegu moskim, wielokrotnie opracowywany w twórczości artysty, namalowany w charakterystycznym stylu i
kolorystyce.
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18. Juliusz SłABIAK (1917-1973)
zaPRzęG
Olej, płótno, 58 x 98 cm, sygn. p.d.: juliusz słabiak.
12.000,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. Praca przedstawia pejzaż skromnego szlacheckiego
dworku i wyjeżdżającej kolaski zaprzężonej w trójkę koni. Obraz namalowany z dużą werwą, ze znajomością realiów epoki, barwny ujawnia impresjonistyczna wrażliwość na światło. słabiak chętnie malował chłopskie zagrody, drewniane kościoły, furmanki jeźdźców i wesela krakowskie, a także
miejskie kwiaciarki.
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był bratem malarza stefana Filipkiewicza. w latach
1910-1915 studiował w krakowskiej akademii sztuk
Pięknych u s. dębickiego, j. Pankiewicza oraz t. axentowicza. Następnie pracował jako rysownik techniczny przy
budowie kolei wąskotorowej na terenie ziem byłego Królestwa Polskiego i uzupełniał wykształcenie w wiedniu. w
roku 1921 powrócił do krakowskiej asP, gdzie do 1923
roku kontynuował studia pod kierunkiem w. weissa. w
czasie studiów otrzymywał liczne nagrody i wyróżnienia.wystawiał od 1925 roku z grupą artystów niestowarzyszonych, głównie w towarzystwo Przyjaciół sztuk
Pięknych w Krakowie. był członkiem zarządu zawodowego związku artystów Plastyków. Parokrotnie uzyskiwał odznaczenia na wystawach krajowych. Należał do
pejzażystów będących pod dużym wpływem jana stanisławskiego. interesowała go zarówno tematyka morska,
jak i tatrzańska, wyrażana zarówno w technice olejnej, jak
i grafice. Malował ponadto kwiaty i martwą naturę, sporadycznie też kompozycje figuralne. zajmował się też grafiką użytkową i pracował w zakresie sztuki stosowanej.

19. mieczysław FIlIPKIEWIcZ (1891-1951)
Pejzaż GÓRsKi
akwarela, papier, 32,5 x 48,5 cm, sygn. p.d.: Mieczysław Filipkiewicz.
5.000,-

w latach 1892-1897 studiował w ssP w Krakowie u i.
jabłońskiego, w. łuszczkiewicza, L. wyczółkowskiego i j.
stanisławskiego. Naukę kontynuował w wiedniu i w prywatnej szkole a. ażbego w Monachium. Odbył wiele podróży, był m.in. w Rzymie, Palestynie, egipcie i na Krymie.
w 1912 r. został profesorem wolnej akademii sztuk we
Lwowie. tematem jego prac były przede wszystkim pejzaże pozbawione sztafażu i portrety inteligencji lwowskiej i kijowskiej. wystawiał od 1902 roku w krakowskim
towarzystwie sztuk Pięknych.

20. Iwan tRuSZ (1869-1940)
Pejzaż
Olej, tektura, 15 x 20 cm, sygn. p.d.: iw trusz.
8.500,-
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21. marian KOnARSKI (1909-1998)
MuR V
Olej, płótno, 100 x 80 cm, sygn. p.d.: M. Konarski.
6.500,Malarz, rzeźbiarz, poeta, teoretyk sztuki, pseudonim artystyczny Marzyn. studia: krakowska akademia sztuk Pięknych u władysława jarockiego, ignacego Pieńkowskiego i Xawerego dunikowskiego. członek grupy artystycznej szczep Rogate serce powołanej przez rzeźbiarza stanisława szukalskiego. Prace w zbiorach Muzeum Narodowego w warszawie, wrocławiu, Muzeum bytom, Muzeum Polski chicago oraz w kolekcjach prywatnych.
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22. Stefan WEgnER (1901-1965)
Pejzaż MORsKi
Olej, płótno, 70 x 90 cm, sygn. p.d.: s. wegner.
12.000,Malarz, rysownik, grafik, dekorator wnętrz, teoretyk sztuki. studia artystyczne w latach 1922-1927 w krakowskiej asP m.in. u w. jarockiego i j. Pankiewicza. w 1930 zamieszkał na stałe w łodzi i uczestniczył w powołaniu zPaP. w 1931 nawiązał kontakty ze strzemińskim, który wprowadził go w krąg polskiej awangardy. Po
wojnie współorganizował wyższą szkołę sztuk Plastycznych (obecnie asP im. wł. strzemińskiego) w łodzi,
gdzie pełnił funkcję dziekana, a w latach 1949-50 rektora. w początkowej fazie twórczości wagner stosował impresjonistyczną technikę, później nawiązywał do kubizmu i abstrakcjonizmu. Po 1949 włączył się w nurt realizmu socjalistycznego. w połowie lat 50-tych wrócił do formuły postkubistycznej.

23. Jan KSIążEK (1901-1964)
Pejzaż
Olej, tektura, 61 x 67 cm, sygn. p.d.: jan Książek (1)924.
4.500,16
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24. Jan KSIążEK (1901-1964)
Kwiaty
Olej, tektura, 72,5 x 61,5 cm, sygn. p.g.: jan Książek (19)46?
7.500,w latach 1920-1924 i 1929/30 studiował w asP w Krakowie u j. Mehoﬀera. studiował także historię sztuki na uniwersytecie jagiellońskim. w 1924r. był w Rzymie
i Florencji. w 1921 był nauczycielem rysunku w krakowskiej szkole średniej i pedagogiem podczas okupacji na tajnych kompletach w szkołach. Należał do zrzeszenia
"zwrotnik" i Grupy dziesięciu. jego prace były wystawiane w tPsP w Krakowie,
warszawskiej zachęcie oraz w łodzi i Radomiu. Malował głównie pejzaże, portrety,
martwe natury i kwiaty. Rzadko malował również sceny rodzajowe i pejzaże architektoniczne.

25. Anna mAślAKIEWIcZ-BRZOZOWSKA (1912-1986)
PiwONie
Olej, tektura, 68 x 48 cm, sygn. p.d.: Maślakiewicz 19…
2.900,Malarka, w latach 1931-1936 studiowała w krakowskiej akademii sztuk Pięknych
w pracowniach Xawerego dunikowskiego, władysława jarockiego i teodora axentowicza. zajmował się głównie malarstwem olejnym. Najczęściej tworzyła martwe
natury z kwiatami, a także pejzaże i widoki miast.
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26. Stanisław BAgIEŃSKI (1876-1948)
ułaN z LaNcą w aKcji
akwarela, gwasz, papier, 42 x 29,3 cm, sygn. p.g.: s. bagieński
(1)916.
4.000,-

27. Wiktor KOREcKI (1890-1980)
Pajzaż z POtOKieM
Olej, tektura, 71 x 50 cm, sygn. l.d.: wiktor Korecki.
9.500,-
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28. Adam SEtKOWIcZ (1876-1945)
saNNa
akwarela, papier, 22,5 x 30 cm, sygn. l.d.: a. setkowicz.
4.000,w latach 1897-1898 kształcił się w krakowskiej akademii sztuk Pięknych pod kierunkiem teodora axentowicza. Malował sceny rodzajowe - często zaprzęgi, sanie, konie i śniegi nawiązując w tych obrazach do dzieł Fałata,
wierusza-Kowalskiego czy brandta.

29. Jerzy KOSSAK (1886-1955)
POLOwaNie
Olej, tektura, 48,8 x 68,7 cm, sygn. l.d.: jerzy Kossak 1950 oraz dedykacja: „Panu janowi
boboli w dniu imienin”.
12.000,syn wojciecha, wnuk juliusza. Malował obrazy o tematyce batalistycznej, historycznej i rodzajowej. w twórczości
niejednokrotnie nawiązywał do motywów opracowywanych przez ojca, m.in. czasów Księstwa warszawskiego, Napoleona i, Legionów, scen z wojny 1920 i ii wojny Światowej. jego ulubionym motywem był koń. temat obrazu należy do grupy dzieł poświęconych takim tematom jak wiejskie sceny rodzajowe, wesela i między innymi polowania.
Obraz namalowany w stylu i kolorystyce charakterystycznym dla późnego okresu twórczości jerzego Kossaka.
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30. leon WYcZÓłKOWSKI (1852-1936)
KOLuMNa z GiRLaNdaMi KwiatÓw
akwarela, papier, tektura, 134 x 74 cm, sygn. l.d.: L. wyczół 1916.
72.000,czołowy malarz, grafik i rysownik okresu Młodej Polski; wybitny reprezentant nurtu realistycznego w polskiej sztuce. w latach 1869-1875 studiował w Klasie
Rysunkowej w warszawie m.in. u w. Gersona, a. Kamińskiego, R. Hadziewicza. Naukę kontynuował w akademii w Monachium oraz w latach 1877-1879
uczęszczał do ssP w Krakowie, gdzie pobierał nauki u j. Matejki. w latach 1895-1911 był profesorem asP w Krakowie, a od 1934r. prowadził katedrę grafiki w
ssP w warszawie. Początkowo malował obrazy historyczno - rodzajowe, później realistyczne portrety i modne sceny salonowe. Podczas pobytu na ukrainie w latach 1883-1893 tworzył głównie sceny przedstawiające rybaków i chłopów, podejmując w nich problematykę światła i koloru. Po 1895r. uległ na krótko wpływowi symbolizmu, po czym zwrócił się w kierunku swoistego koloryzmu. Posługiwał się głównie pastelem, akwarelą i tuszem. Malował nastrojowe pejzaże, głównie
tatrzańskie, zabytki architektoniczne, martwe natury, zwłaszcza kwiaty. tworzył też zróżnicowane stylistycznie, wnikliwe portrety. Od ok. 1918r. zajął się grafiką
( techniki trawione, autolitografia). Prace graficzne tego artysty mają charakter malowniczy i odznaczają się wielką skalą rozwiązań formalnych. jego twórczość
jest zaliczana do najwybitniejszych zjawisk artystycznych w sztuce polskiej przełomu XiX / XX w.
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31. Stanisław WYSPIAŃS KI (1869-1907)
PORtRet MłOdej KObiety
wpisany w koło-tondo, 1895(?), ołówek, akwarela, karton, średnica 17,9 cm, sygn. ołówkiem(?) monogramem wiązanym sw wzdłuż
dolnej krawędzi kompozycji, na ramieniu portretowanej, blisko linii ołówkowego obrysu. Poprzedzony najprawdopodobniej datą.
„Kompozycja choć niewielka rysowana jest bezbłędnie, proporcje kompozycji są harmonijne. Nie wykluczone, że kształt obrysu-tondo-było
wynikiem wyboru, wykadrowania części z całości kompozycji, za czym przemawia detal na piersi. ujęcie portretowanej jest niejako z dołu,
artysta siedzi niżej, modelka nieco wyżej stąd zapewne ujęcie jej popiersia nieco monumentalne. Malarz doskonale uchwycił charakterystyczne cechy modelki dystans, zamknięcie, wyniosłość być może podyktowane skrępowaniem…taki pogłębiony psychologicznie, dojrzały
portret pojawia się w twórczości artysty po raz pierwszy w okresie paryskim ok. 1893. Odtąd w jego sztuce portret pojawi się już na stałe i
niezmiennie będzie on rysowany lub malowany z modela…” z opinii Marty Romanowskiej, luty 2017 r.
180.000,-
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32. Ignacy WItKIEWIcZ (1885-1939)
PORtRet KObiety
Pastel, papier, 68 x 48 cm, sygn. l.d.: ign witkiewicz 1937 iX i p.d.: NP NП (t.b +e).
72.000,Malarz, rysownik, filozof, teoretyk sztuki, dramaturg. Kształcił się w 1904 r. w asP w Krakowie u j. Mehoﬀera a w późniejszym okresie u w. Ślewińskiego.
wyjeżdżał do wiednia, Monachiun, Paryża. w 1924 r. założył „ Firmę Portretową“.
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33. Kazimierz mIKulSKI (1918-1998)
aNtRAKt
Olej, sklejka, 36 x 25,5 cm, niesygnowany.
30.000,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 oficjalnie Kunstgewerbeschule pod okiem Fryderyka Pautscha. Po wojnie, w latach 1945-46,
uczył się aktorstwa i reżyserii w studiu dramatycznym przy starym teatrze w Krakowie. tuż po wyzwoleniu należał do Grupy Młodych Plastyków, a w
roku 1957 został członkiem reaktywowanej wówczas Grupy Krakowskiej. Podobnie jak inni artyści skupieni w obu grupach, a przede wszystkim wokół przewodzącego im tadeusza Kantora, brał udział w wystawach sztuki nowoczesnej(Kraków 1948-49, warszawa 1957 i 1959). Przez wiele lat współpracował
z teatrem "cricot 2". w latach 1948-1979 pracował jako scenograf i kierownik plastyczny Państwowego teatru Lalki i Maski "Groteska" w Krakowie. Prace
artysty znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w Polsce i za granicą. Oferowana praca była częścią wystawy monograficznej artysty prezentującej
wczesne prace Kazimierza Mikulskiego (desa Kraków 14 kwietnia – 4 maja 2016).
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34. Józef mEhOFFER (1869-1946)
Św. baRbaRA – szkic do witraży katedry we Fryburgu
Rysunek ołówkiem, papier, 49 x 31 cm, sygn. p.d.: józef Mehoﬀer, adnotacja: „Św. barbara studium do Męczenników“, numer 316.
13.000,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. Prace nad witrażami dla katedry
we Fryburgu artysta rozpoczął w 1895 zwyciężając w międzynarodowym konkursie
ogłoszonym przez bractwo Najświętszego sakramentu. tworzył je sukcesywnie przez
40 lat.

35. Fryderyk Antoni hAYDER (1905-1990)
Pejzaż MiejsKi
Olej, tektura, 51 x 40 cm, sygn. p.d.: F. Hayder 71.
3.500,Malarz, rysownik, muzealnik. Kształcił się w krakowskiej asP pod kierunkiem j. Mehoffera, X. dunikowskiego i j. wojnarskiego. do 1935 mieszkał w Krakowie, skąd przeniósł
się do warszawy. w czasie powstania warszawskiego spłonęło mieszkanie artysty wraz z
pracownią. Po wojnie związał się z Gliwicami. Przedwojenna twórczość artysty nawiązuje do osiągnięć polskiego koloryzmu, lata powojenne to inspiracje cezannem i postkubizmem Picassa i braque`a.
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36. Fryderyk Antoni hAYDER (1905-1990)
Pejzaż wiejsKi
Olej, tektura, 40,5 x 50 cm, sygn. l.d.: F. Hayder 71.
3.500,-

37. Wincenty WODZInOWSKI (1886-1940)
Pejzaż ze sztaFażeM
Olej, tektura, 47,5 x 68 cm, sygn. l.d.: w. wodzinowski 1923.
5.000,Malarz, uczeń Gersona (1880-1881) oraz krakowskiej szkoły sztuk Pięknych (1881-1889) w pracowni L. Loeﬄera, j. Matejki i
wł. łuszczkiewicza. studia uzupełniał w akademii Monachijskiej. w 1892 wrócił do kraju i osiadł w swoszowicach pod Krakowem. 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.
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38. maria JAREmA (1908-1958)
studiuM KOstiuMOwe dO „Mątwy”
s.i. witkiewicza –1955-1956, wystawionej przez tadeusza Kantora w teatrze cricot 2
Kredka, gwasz, papier, 22,7 x 13 cm. Na odwrocie szkic ołówkowy postaci, napis clown oraz potwierdzenie autorstwa przez K. Filipowicza, męża artystki z
1972 r. Lit.: Praca reprodukowana w kat.: „Maria jarema. Katalog wystawy, listopad 1962“, Kraków, Pałac sztuki.
3.000,-

39. maria JAREmA (1908-1958)
studiuM KOstiuMOwe dO „Mątwy” s.i. witkiewicza – 1955-1956, wystawionej przez t. Kantora w teatrze cricot 2.
Kredka, gwasz, papier, 24,5 x 14 cm.( obcięty prawy róg papieru).
Na odwrocie szkic kredką postaci, napis Małgorzata oraz potwierdzenie autorstwa przez K. Filipowicza, męża artystki, z 1972 r.
Lit.: "Maria jarema. Katalog wystawy, listopad 1962", Kraków, Pałac sztuki, s. 52, poz. 13
3.000,„Mątwa” witkacego była inauguracyjnym spektaklem założonego przez tadeusza Kantora teatru cricot 2. Premiera odbyła się 12 maja 1956 roku w domu Plastyków przy ul. łobzowskiej 3
w Krakowie. Kostiumy i scenografia były autorstwa Marii jaremy. „K o s t i u m staje się ruchomą, wyzwoloną formą, traci starą konwencjonalną, śmieszną rolę, posiada własną "anatomię" i symbolikę. w stosunku do żywego organizmu aktora, spełnia nowe zupełnie funkcje, jest rezonatorem i pułapką, uwikłaniem i spotęgowaniem, również hamulcem, może być jego katem i ofiarą, może
istnieć obok aktora i stać się przedmiotem jego żonglerki.”- pisał tadeusz Kantor , Metamorfozy. teksty o latach 1938 - 1974, cricoteka, Księgarnia akademicka, Kraków 2000, s.147-149)
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 (19331937). w latach 30. współpracowała jako aktorka i scenograf w teatrem "cricot" swego brata józefa jaremy i teatrem kukiełkowym 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 oficjalnym 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 malarstwem, często łączonym z grafiką (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 scenografią i grafiką użytkową (plakat, ilustracja książkowa i prasowa) oraz publicystyką.
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40. Zbigniew gOStWIcKI (1906-2003)
asOciacia
technika mieszana, płyta, 58,5 x 59,3 cm, sygn. śr.d.: z. Gostwicki, 1968.
5.000,Malarz, pedagog, konserwator. studiował w latach 1926-1930 w krakowskiej asPh pod kierunkiem prof. teodora axentowicza i Fryderyka Pautscha. w 1931 spędził też kilka tygodni w paryskiej filii akademii, ucząc się pod kierunkiem 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. Grott, 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 innych, głównie w środowisku krakowskim i w zakopanem. jego
malarstwo, w okresie międzywojennym reprezentujące nurt postimpresjonizmu, po wojnie przybrało formy abstrakcyjne, zbliżone do malarstwa materii. wyżej przedstawiona praca należy do drugiego okresu jego twórczości.
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41. Jan DOBKOWSKI (ur. 1942)
tReN LVi
Olej, akryl, płótno, sygn. p.d.: jan dobkowski 1985, na odwrocie opis autorski: jan dobkowski 1985, tren
LVi, olej+ akryl, płótno 120x160.
16.000,Malarz, rysownik, aranżer. w roku 1962 ukończył warszawską akademię sztuk w pracowniach j. studnickiego i j. cybisa. sukces na
wystawie w Galerii współczesnej „secesja-secesja?” (warszawa, 1968) zapewnił mu udział w ekspozycji sztuki polskiej w Paryżu. w
roku 1968 nowojorskie Muzeum fundacji Guggenheima zakupiło obraz pt. ,,Podwójna dziewczyna”, co było momentem przełomowym
w twórczości artysty. dobkowski jest stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym jorku, a także laureatem licznych nagród m.in.
Nagrody im. c. K. Norwida (1978) i Nagrody im. jana cybisa za całokształt twórczości (1994).
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42. Andrzej PągOWSKI (ur. 1953)
PROjeKt PLaKAtu „łuK eROsa”
Gwasz, temp., tusz, papier, 26 x 18,5 cm, sygn. p.d.: X.a.Pągowski.
7.000,ilustrator, scenograf i scenarzysta, autor ponad 1000 plakatów wydawanych zarówno w kraju, jak i za granicą. absolwent
Państwowej wyższej szkoły sztuk Plastycznych w Poznaniu (wydział Plakatu, dyplom u prof. waldemara Świerzego).
artysta brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych w kraju i za granicą (wrocław, warszawa, Opole, berlin,
Paryż, Londyn, sztokholm). uznanie dla swojej twórczości zyskiwał na konkursach o randze międzynarodowej m.in. czterokrotnie otrzymał pierwszą nagrodę na najlepszy plakat filmowy ogłaszany przez magazyn ,,The Hollywood Reporter” w
Los angeles. w roku 2005 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prezentowane dzieło jest
unikalnym projektem plakatu.
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43. tadeusz BRZOZOWSKI (1918-1987)
MistRz
akwarela, tusz, gwasz, papier, 29 x 34,5 cm, sygn. l.d.: t.b. 87, oraz autorski napis p.g.: „baLu -> mistrz – sarka”, na odwrocie dedykacja:
naszemu kochanemu stasiowi balewiczowi z gorącymi uściskami wdzięczny za wszystko tadeusz brzozowski 1987”.
12.000,Malarz, twórca informelu, pedagog, jedna z najbarwniejszych osobistości artystycznych krakowskiego życia kulturalnego. studiował w krakowskiej akademii sztuk Pięknych, a
swoją edukację kontynuował w Kunstgewerbeschule. w czasie okupacji ściśle współpracował z teatrem konspiracyjnym tadeusza Kantora. do roku 1948 wystawiał z Grupą
Młodych Plastyków. w roku 1954 przeniósł się do zakopanego, gdzie podjął pracę pedagogiczną w szkole Kenara. w latach 1979-1981 był profesorem krakowskiej akademii sztuk Pięknych. artysta był członkiem reaktywowanej po wojnie Grupy Krakowskiej, a także międzynarodowego ruchu "Phases", z którym związał się w Paryżu w roku
1959.
Początkową twórczość figuratywną zarzucił na rzecz modnego po wojnie informelu. dzieła brzozowskiego o abstrakcyjnym charakterze zawierają elementy groteski komentującej i interpretującej rzeczywistość. sztuka tadeusza brzozowskiego dzięki prezentacjom na międzynarodowych biennale zyskała międzynarodowy rozgłos. Prace artysty
dwukrotnie reprezentowały Polskę w sao Paulo (1959 i 1975) a także w wenecji w roku 1962. Pośmiertna wystawa monograficzna brzozowskiego była prezentowana w latach 1997-1998 w Muzeum Narodowym w warszawie, a następnie w zakopanem, wrocławiu i Krakowie. Prezentowana praca pt. ,,Mistrz” dedykowana jest przez artystę
stanisławowi balewiczowi, krakowskiemu historykowi sztuki i społecznikowi, który był inicjatorem reaktywacji Grupy Krakowskiej oraz założycielem i dyrektorem Galerii
Krzysztofory.
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Grafik, malarz i scenograf. studiował malarstwo w akademii sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni wojciecha
weissa i adama Marczyńskiego (1949-1952), a następnie
w asP w warszawie w pracowni Michała byliny, gdzie
uzyskał dyplom w 1955 roku. autor licznych plakatów teatralnych i filmowych, np. idy marcowe j. Kilty`ego (1968),
życie rodzinne (1971) i iluminacja (1973) Krzysztofa zanussiego, białe małżeństwo t. Różewicza, Portret doriana
Graya j. Osborne`a, oraz grafiki książkowej. artysta jest
uważany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli, polskiej szkoły plakatu. twórczość starowieyskiego cechuje rozmach i pomysłowość w tworzeniu kompozycji o charakterze
surrealistycznym. za sukcesem artystycznym autora akwareli
,, żona Nowego” stoi precyzyjny warsztat, dzięki któremu artysta buduje kompozycje w których przewija się fascynacja
ludzkim ciałem oraz zmysłowością. uczestniczył w ponad
200 wystawach w kraju i za granicą, m. innymi w: austrii,
belgii, Francji, Holandii, Kanadzie, Niemczech, szwajcarii,
usa, we włoszech. był pierwszym Polakiem, który miał indywidualną wystawę w Museum of Modern art w Nowym
jorku (1985).

44. Franciszek StAROWIEYS KI (1930-2009)
żONa NOeGO
akwarela, kredka, papier, 24x32 cm, sygn. p.g.: żona Noego, monogram wiązany, 1698.
6.500,-

45. Erna ROSEnStEIn (1913-2004)
KOMPOzycja abstRAKcyjNa
technika własna, papier, 21,5 x 31 cm w świetle passe-partout, sygn. p.d.: e. Rosenstein 1961.
6.500,Malarka i poetka związana z Krakowem. studiowała w wiener Frauenakademie, a następnie w akademii sztuk Pięknych w
Krakowie pod kierunkiem wojciecha weissa. w latach studiów nawiązała kontakty ze studencką Grupą Krakowską, którą
współtworzyła po wojnie wraz z m.in. tadeuszem Kantorem, Marią jaremą, jonaszem sternem. Na twórczość artystki silnie wywarła wpływ podróż do Paryża (1937 - 1938), gdzie miała okazję poznać malarstwo surrealistyczne. charakterystyczne kompozycje erny Rosenstein zyskały uznanie na rynku antykwarycznym i są chętnie nabywane na aukcjach sztuki współczesnej.
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KAn
ntOR (1915-1990)
46. tadeusz KA
cyKL RysuNKÓw – PROjeKty KOstiuMÓw i sceNOGRAFii dO sPeKtaKLu „NiecH sczezNą
aRtyŚci”
Flamaster, kredka, gwasz, pastel, papier, 56,5 x 43 cm, sygn. p.d.: t. Kantor dat. 22.05.84, p.g. autorski napis: synku w
niebie wiatr wielki, nie chodź do Norymberki.
15.000,był czołowym twórcą awangardy malarskiej, teatralnej, scenograficznej, autorem manifestów artystycznych i happeningów. w latach 1934-1939 studiował na asP w Krakowie malarstwo u w. jarockiego i i. Pieńkowskiego, a scenografię u K. Frycza. w 1943 roku założył teatr Konspiracyjny, a w roku
1956 teatr cricot 2. związany był z Grupą Krakowską. artysta w dorobku miał wiele wystaw i pokazów spektakli teatralnych w kraju i za granicą. Malował sceny symboliczne, abstrakcyjne, a także tworzył projekty scenograficzne. Projekt scenografii do słynnego spektaklu ,,Niech sczezną artyści”, który artysta opisał wersem wiersza Konstantego ildefonsa Gałczyńskiego. Fraza była dedykowana snycerzowi ołtarza mariackiego witowi stwoszowi. Postać
wybitnego rzeźbiarza została przedstawiona w płaszczu podróżnika, zwrócona w kierunku anioła Śmierci. Premiera spektaklu miała miejsce 2 czerwca
1985 roku w Norymberdze.
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47. Stasys EIDRIgEVIČIuS (ur. 1949)
dziecKO w GłOwie
Pastel, papier, 64,5 x 49 cm, sygn. p.d.: stasys.
7.000,artysta pochodzenia litewskiego, od lat 70. tworzący w Polsce. ukończył wileński instytut sztuk Pięknych. jest czynny w wielu dziedzinach sztuki, jednak szczególnie zajmuje się
ilustratorstwem, projektuje plakaty, a także tworzy scenografie, instalacje i kompozycje przestrzenne oraz performance. sztukę eidrigevičiusa cechuje atmosfera surrealizmu z akcentami ironii i groteski, przepełnionej uniwersalnymi symbolami i metaforami. artysta jest niezwykle popularny i ceniony przez krytyków. w 2010 został odznaczony srebrnym
Medalem "zasłużony Kulturze Gloria artis".
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48. Stasys EIDRIgEVIČIuS (ur. 1949)
PięĆ GłÓweK Na PLecacH
akwarela, gwasz, papier, 20x14 cm, sygn. p.d.: stasys 1983.
3.000,artysta pochodzenia litewskiego, od lat 70. tworzący w Polsce. ukończył
wileński instytut sztuk Pięknych. jest czynny w wielu dziedzinach sztuki,
jednak szczególnie zajmuje się ilustratorstwem, projektuje plakaty, a także
tworzy scenografie, instalacje i kompozycje przestrzenne oraz performance.
sztukę eidrigevičiusa cechuje atmosfera surrealizmu z akcentami ironii i
groteski, przepełnionej uniwersalnymi symbolami i metaforami. artysta jest
niezwykle popularny i ceniony przez krytyków. w 2010 został odznaczony
srebrnym Medalem zasłużony Kulturze Gloria artis.

49. Witold PAłKA (1928-2013)
MOdystKi
Olej, płótno, 50 x 40 cm, sygn. p.g.: Pałka w.
14.000,Malarz, uczeń krakowskiej asP w pracowniach e. eibischa, j. Fedkowicza 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 wytwornych, 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 akwarelowych. 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 bątkiewicz-brożek „szukam ciszy“, rozmowa z witoldem Pałką z okazji jubileuszu 60-lecia pracy twórczej, 6.6.2013).
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50. henryk muSIAłOWIcZ (1914-2015)
z cyKLu ReMiNisceNcje
technika własna, płyta, 94 x 78 cm, sygn. l.g.: Musiałowicz, na odwrocie: z cyklu reminiscencje 94x78, 1983/85 poprawione
1986/87, Musiałowicz 79x63.
10.000,Malarz, grafik i rysownik, który wypracował własną technikę artystyczną. ukończył warszawską akademię sztuk Pięknych pod kierunkiem F.s. Kowarskiego oraz
L. Pękalskiego. Należał do grupy warszawa. swoje dzieła grupował w serie m.in.: ,,dno morskie”, ,,wojna przeciw człowiekowi”, ,,Portrety z wyobraźni” oraz cykle:
m.in. ,,Reminiscencje”, z którego pochodzi oferowana praca. Prócz malarstwa zajmował się projektowaniem witraży m.in. do Mauzoleum walki i Męczeństwa na
alei szucha w warszawie. Kolekcja prac artysty znajduje się w Muzeum Narodowym w Poznaniu, które w 2002 roku zorganizowało wystawę monograficzną prac
Musiałowicza, o charakterze retrospektywnym. w roku 2009 artysta został odznaczony złotym Medalem zasłużony Kulturze Gloria artis.
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51. Piotr mAREK (1950-1985)
żOłNieRz-KOsMiczNe MaszyNy
Olej, płótno, 99 x 80, 1971 r. na odwrocie naklejka z wystawy. Obraz wystawiony i reprodukowany na pierwszej
indywidualnej wystawie w Krakowie w Galerii desa 6
maja 1972.
12.000,artysta krakowski znany również z twórczości muzycznej. Rozpoczął
studia w krakowskiej asP, w roku 1971 został przyjęty do związku
Polskich artystów Plastyków. ceniony zarówno przez krytyków jak i
przez instytucje publiczne. wystawiał w prestiżowej Galerii desa przy
ul. jana 3, skąd obraz ,,żołnierz” zakupił prywatny niemiecki kolekcjoner. dzieło uznawane było za zaginione i reprodukowane jedynie fotografią z katalogu wystawy. Laureat licznych konkursów w tym Galerii
Pryzmat. Obecnie malarstwo Piotra Marka rzadko pojawia się na rynku
antykwarycznym.

52. Bogdan KORcZOWSKI (ur. 1954)
MaROKO
technika własna, tektura, 100 x 80 cm, sygn.
d.: MaROc KORczOwsKi, na odwrocie: „Maroc Passage
99/2000 Korczowski, decembre 1999, Marrakech”.
4.500w 1978 ukonczyl krakowską asP w pracowni prof. w. Kunza. debiutował na festiwalu „Nowa Ruda" w 1974 roku z performance „biały Rower"
jako hommage dla Marcela duchamp'a. w 1980 osiedlił się w Paryżu,
gdzie mieszka do dziś. w Paryżu w 1985 otrzymał dyplom Państwowej
wyższej szkoły sztuk Plastycznych (beaux-arts) w pracowni a. Hadada.
za swoja działalność artystyczna został wyróżniony w 1986 roku nagroda
Rady Regionu ile-de-France. w latach 1986-1995 regularnie przebywał i
wystawiał w Nowym jorku gdzie w 1988 otrzymał stypendium Fundacji
Pollock-Krasner.
w pracach Korczowskiego różnokolorowe farby grubo i nieregularnie pokrywają płótno. artysta nakłada je gwałtownymi, spontanicznymi pociągnięciami, jakby wynikającymi z impulsów wewnętrznych, które potęgują
wrażenie ekspresji obrazu. często nadmiar użytej farby spływa po powierzchni obrazu, tworząc pionowe, chaotyczne i nieregularne linie. te „nieprzewidziane" strugi pogrubiają jeszcze gęsta, zawiesista fakturę płócien.
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53. leszek DutKA (1921-2014)
z cyKLu: POstacie, 1989
Rysunek, ołówek, kredka, papier milimetrowy, 41,7 x
29,6 cm, sygn. p.d.: Ld.N.89.
600,-

54. leszek DutKA (1921-2014)
z cyKLu: POstacie, 1989
Rysunek, ołówek, papier milimetrowy, sygn. d.: Leszek dutka,
„Postacie” Kraków Vii, 89.
600,-

55. leszek DutKA (1921-2014)
bez tytułu
akwarela, ołówek, papier, 50 x 39,5 cm, sygn. p.d.: L. dutka 86.
1.200,w latach 1945 - 55 studiował na wydziale Malarstwa krakowskiej akademii sztuk Pięknych w pracowniach: malarstwa prof. Hanny Rudzkiej – cybis, rysunku prof. zbigniewa Pronaszki i malarstwa ściennego prof. wacława taranczewskiego. Równolegle studiował na
wydziale architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie w 1952 roku uzyskał dyplom magistra
nauk technicznych oraz inżyniera architektury i urbanistyki u prof. włodzimierza Gruszczyńskiego. w 1956 roku został członkiem związku Polskich artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego. brał udział w 95 wystawach zbiorowych w kraju za granicą, zorganizował 35
wystaw indywidualnych. uczestniczył w wielu plenerach, także międzynarodowych. był inicjatorem, organizatorem i kuratorem wielu wystaw środowiska artystycznego Krakowa. jest laureatem wielu nagród i odznaczeń (m.in. Nagrody im. witolda wojtkiewicza).
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56. leszek DutKA (1921-2014)
bez tytułu
akwarela, ołówek, papier, 50 x 39,5 cm, sygn. p.d.: Leszek
dutka 88
1.200,-
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57. Allan RZEPKA (ur. 1940)
Od NOwa
Ołówek, papier, 40 x 30 cm, sygn. p.d.: alan Rzepka 1 Vii
1985.
600,-

58. Allan RZEPKA (ur. 1940)
Mysza ii
Ołówek, papier, 32 x 24 cm, sygn. l.d.: 09-10.07.85 Mysza ii
Figura 215 p.d.: alan Rzepka 1985 /7; poniżej monogram
wiązany aR.
600,-
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59. maciej mAJEWSKI (ur. 1963)
aNtyPOdy – Navigare necesse est
akryl, grafit, pastel, płyta, 70 x 100 cm, sygn. l.d.: Maciej Majewski 2016, opis autorski na odwrocie.
3.500,studia na wydziale Grafiki asP w warszawie. dyplom w 1988 r. w pracowni grafiki warsztatowej prof. R. artymowskiego. aneks do
dyplomu z malarstwa w pracowni t. Pągowskiej. stypendysta Ministerstwa Kultury i sztuki w 1989 r. udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. twórczość w zakresie: grafika warsztatowa, malarstwo, pastel, rysunek. Mieszka i
pracuje w Rzeszowie.

60. maciej mAJEWSKI (ur. 1963)
dRzewO
akryl, grafit, pastel, płyta, 70 x 100 cm, sygn. l.d.: Maciej Majewski 2016, opis autorski na odwrocie.
3.500,39
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61. tadeusz WAśKOWSKI (1883-1966)
sOLsKi jaKO saMuRAj taRAKOj
Piórko, tusz, papier, 48,5 x 33,5 cm, sygn. p.d.: tadeusz waśkowski,
solski jako samuraj „tarakoj”.
1.250,w latach 1905- 11 studiował malarstwo w asP w Krakowie pod kierunkiem józefa
Mehoﬀera. w czasie studiów był nagradzany za akty i portrety. w 1931 roku odbyła się
jego wystawa indywidualna w krakowskim Pałacu sztuki tPsP. tworzył sceny rodzajowe, a także cykle portretów ludzi sztuki swoich czasów, odznaczające się syntetycznym
ujęciem. akcentując najbardziej charakterystyczne cechy portretowanej osoby, nie przekraczał granic karykatury. zajmował się głównie rysunkiem węglem i kredką, a także litografią. brat antoniego, literata i malarza, a także kuzyn stanisława wyspiańskiego,
pochodził z rodziny o artystycznych tradycjach.

62. tadeusz WAśKOWSKI (1883-1966)
autOPORtRet
Litografia, papier, 57 x 42 cm, sygn. p.d.: t. waśkowski.
600,-

63. tadeusz WAśKOWSKI (1883-1966)
POwRÓt syNa MaRNOtRAwNeGO
tusz, akwarela, papier, 46,5 x 32,5 cm, sygn. l.d.: tadeusz waśkowski.
900,-
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64. Jerzy PAnEK (1918-2001)
GłOwa
Kredka, papier, 41 x 29,5 cm, sygn. p.d.: Panek 1988
900,studia asP Kraków 1945-48 w pracowni e. eibischa i a. Pronaszki. 1967-68 wykładowca asP w Krakowie. tematyka: kompozycje rodzajowe-formy abstrakcyjne. uprawiał malarstwo, rysunek, grafika-drzeworyt.

65. Jerzy PAnEK (1918-2001)
GłOwa
Kredka, papier, 41,5 x 29,5 cm, sygn. p.d.: Panek 1988
900,-

66. Adam hOFFmAnn (1918-2001)
PORtRet MłOdej KObiety
Gwasz, papier, 42 x 29,5 cm, sygn. p.d.: monogram wiązany ah. Na
odwrocie pieczątka potwierdzająca autorstwo przez ewę Kierską-Hoffmann.
1.400,-
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67. Krzysztof SKÓRcZEWSKI (ur. 1947)
wsPOMNieNie Miasta i
Miedzioryt, 22,5 x 35 cm, sygn. ea V/e wspomnienie miasta skórczewski.
950,urodził się w 1947 r w Krakowie. studia w krakowskiej asP na wydziale Grafiki - dyplom w 1971 r, oraz w Królewskiej
wyższej szkole artystycznej w sztokholmie. Poczatkowo zajmował się grafiką użytkową i linorytem. Od 1976 r tworzy
głównie miedzioryty, których do dziś powstało ponad 130. w latach 90-tych pracował także nad cyklami akwarel i pasteli.
jest wykładowcą europejskiej akademii sztuk w warszawie. Laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych, miał dziesiatki wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą. Prace w zbiorach muzealnych m. in. : Muzeum Narodowe; w warszawie, Krakowie, szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, towarzystwo albertina w wiedniu, Muzeum sztuki współczesnej w
Nowym jorku, Nda Gallery w sapporo, Papieskiej Rady Kultury w watykanie, Muzeum sztuki i Kultury we Fryburgu.

68. Krzysztof SKÓRcZEWSKI (ur. 1947)
eMiGRANci ii
Miedzioryt, 24,5x 34,5 cm, sygn. na płycie p.d.: 1987 s; ołówek pod wyciskiem 2/100 emigranci ii skórczewski
950,42
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69. Anna ZIAJA (ur. 1954 r.)
MyŚLąc O sObie
akryl, płótno, 72,5 x 99,5 cm, sygn. l.d:a. ziaja (19)86.
3.000,Malarka i graficzka wykształcona na warszawskiej akademii sztuk Pięknych ( dyplom w
roku 1979). artystka stworzyła swój własny niepowtarzalny styl, który szczególnie podkreśla w malarstwie. Prace anny ziaji znajdują swoje odwołania w polskim malarstwie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy dominował koloryzm. artystka wystawia swoje prace
w wielu krajach europejskich w tym szczególnie w Holandii, włoszech i Niemczech, gdzie
zyskuje pozytywne recenzje i uznanie. ,,Myśląc o sobie” jest obrazem o charakterze alegorycznym, w którym artystka zestawia postaci ludzkie i zwierzęta. całość kompozycji ma
charakter surrealistyczny i odwołuje się do wizji sennych.

70. Adam hOFFmAnn (1918-2001)
w PRAcOwNi aRtysty - aKt
Gwasz, papier, 26 x 35 cm. Nie sygnowana, na odwrocie pieczątka potwierdzająca autorstwo przez ewę Kierską-Hoﬀmann.
1.200,43
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71. Adam hOFFmAnn (1918-2001)
tRzy sceNKi satyRyczNe -KARyKAtuRy
Piórko, papier, 32,5 x 23 cm, sygn. p.d.: a Hoﬀmann.
1.000,adam Hoﬀmann zaczął naukę w 1938 w prywatnej szkole
malarstwa a.terleckiego w Krakowie. Kontynuował studia w latach
1940-42 w krakowskiej Kunstgewerbeschule (będącej zakonspirowaną przedwojenną akademią). w latach okupacji nawiązał
kontakty z gronem artystów skupionych wokół tadeusza Kantora,
późniejszych członków Grupy Młodych Plastyków i od 1957 Grupy
Krakowskiej (do której jednak nie przystąpił). w latach 1945-48
dopełnił studiów na wydziale Malarstwa asP w Krakowie pod
kierunkiem eugeniusza eibischa, uczył się też grafiki u Konrada
srzednickiego. Od 1949 był pedagogiem w liceach plastycznych w
Katowicach i Krakowie. Od 1950 był związany z wydziałem
Grafiki – filią krakowskiej asP w Katowicach. w 1974 przeniósł się
do asP w Krakowie, gdzie prowadził pracownię rysunku na
wydziale Grafiki do emerytury w 1978. uczył m.in. późniejszych
członków grupy „wprost”, z którymi utrzymywał kontakty i
powinowactwo artystyczne w późniejszych latach, będąc przez nich
traktowany jako nestor i autorytet, również moralny. choć zajmował
się malarstwem sztalugowym, w sposób najbardziej charakterystyczny wypowiedział się w rysunkach pastelem, węglem i tuszem, o
kolorystyce ograniczonej lub wręcz monochromatycznych. w realistycznym, nieco karykaturalnym stylu przedstawiał międzyludzkie konflikty, uczucia i sytuacje z pozoru codzienne, nasycone jednak refleksją
o charakterze szerszym, egzystencjalnym. zajmował się również
grafiką użytkową i ilustracją, jest autorem publikacji z zakresu
nauczania w szkolnictwie artystycznym.

72. Józef mEhOFFER (1869-1946)
OKładKA aLbuMu sztuKA POLsKA.
Malarstwo wg projektu józefa Mehoﬀera, 1903. Litografia barwna
na szarym kartonie, 38,5 x 28,5 cm; sygn. na kamieniu l.d.: józef Mehoﬀer / 1903; album "sztuka Polska" ukazał się nakładem księgarni
H. altenberga we Lwowie, praca reprodukowana m.in. w: Mieczysław wallis "secesja", arkady, 1984, s. 119.
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.

700,-
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73. leon KOWAlSKI (1870-1937)
MuzułMaNie
akwaforta, papier, 22,3 x 28,6 cm, sygn. l.d.: Muzułmanie, p.d.:
Leon Kowalski. wystawiany: wystawa Prac Leona Kowalskiego
Galeria Pryzmat 20.10-07.11. 2014. r.
2.000,Malarz i grafik, uczeń krakowskiej asP w latach 1891-93. Naukę kontynuował
w Monachium 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. współzałożycielem tow. artystów Grafików. z technik
graficznych uprawiał litografię, drzeworyt, akwafortę. tematem jego prac były
pejzaże, kwiaty, drzewa, scenki miejskie, utrzymane w duchu francuskiego impresjonizmu, pod którego wpływem pozostawała twórczość artysty.

74. PlAKIEtA PAmIątKOWA
z przedstawieniem jadwigi i władysława jagiełły autorstwa tadeusza błotnickiego to dar od firmy Niedźwiecki i s-ka. terakota, wymiary: 46 x32 cm;. Na jej odwrocie wytłoczono napis
„Niedźwiedzki i ska dębniki pod Krakowem" oraz wycisk monogram wiązany Nj. Plakieta pamiątkowa została wykonana z
okazji jubileuszu 500-lecia uniwersytetu jagiellońskiego, który
obchodzono w 1900 r. Płaskorzeźba w stylu neogotyckim jest
podzielona w poziomie na dwie części. u góry widnieje podwójny portret profilowy królowej jadwigi i króla władysława
jagiełły, obok umieszczono dwie daty, 1400 i 1900, oraz herb
jagiellonów - Kolumnę Giedymina. Poniżej portretu pary królewskiej widnieje łaciński napis czcionką gotycką: "Regini Poloniae recepimus dyadema ut ipsum regnum claritate doctorum
personarum illustrem" (tłum. "Otrzymaliśmy od królowej Polski
i od światłego królestwa insygnia i doktorów znakomitych"), zaś
pod napisem umieszczone są centralnie: herb Polski - orzeł w koronie, herb uniwersytetu jagiellońskiego – dwa berła skrzyżowane na tarczy, oraz herb Litwy – Pogoń, przedstawiający
pędzącego na koniu rycerza z uniesionym nad głową mieczem.
Najbardziej wyeksponowany herb uniwersytetu jagiellońskiego,
lekko wysunięty do przodu i umieszczony pomiędzy herbami
Polski i Litwy, częściowo je przesłania. Plakieta powstała na zamówienie fabryki józefa Niedźwieckiego specjalizującej się w
produkcji pieców kaflowych i fajansów, której właściciele angażowali się w inicjatywy związane z odrodzeniem polskiego rzemiosła artystycznego. Plakieta, której autorem jest tadeusz
błotnicki, wybitny rzeźbiarz lwowski, była eksponowana na wystawach w Krakowie i przyniosła firmie dużą popularność. Publicysta Karol Rolle tak recenzował obiekt na wystawie
towarzyszącej i zjazdowi przemysłowemu w mieście: "wykonanie w terakocie, w kolorze jasnożółtym tak dokładne i tak bez
zarzutu, że się wierzyć nie chce, iż to produkt naszej fabryki, a nie
renomowanego zakładu zagranicznego, który terakotą świat od
lat zalewa. cena niska, nawet niezwykle niska, przy znacznych
rozmiarach medalionu; chwila, którą on upamiętnia, wykonanie artystyczne i staranne, czynią z tego przedmiot, który w każdym domu zdobić ścianę powinien" („Przegląd ceramiczny”
1901, nr 14, s. 117). Plakiety z podobizną królowej jadwigi i
władysława jagiełły znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym
w Krakowie, w Muzeum Narodowym w Płocku oraz w Muzeum uniwersytetu jagiellońskiego. Po konserwacji.
1.250,45
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75. Bronisław chROmY (ur. 1925)
cHaRt aFGańsKi
brąz patynowany, wys. 35 cm, nie sygnowany.
5.500,-

76. Bronisław chROmY (ur. 1925)
KONiK MORsKi
brąz patynowany, wys. 42 cm, sygn. na podstawie:
b. chromy.
6.500,Rzeźbiarz, medalier, malarz, rysownik. studia w krakowskiej asP, gdzie
kształcił sie pod kierunkiem X. dunikowskiego. dyplom uzyskał w 1956
roku. profesor akademii sztuk Pięknych w Krakowie, członek Polskiej
akademii umiejętności. Od ponad pięćdziesięciu lat bierze udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce i za granicą. bronisław
chromy jest twórcą niezwykle uniwersalnym. w jego dorobku znajdują
się zarówno monumentalne pomniki i duże rzeźby plenerowe, wśród których wymienić można smoka wawelskiego znad wisły, „Fontannę grajków“ z Placu wolnica, „sowy“ z plantów, „Owieczki“ ze skweru przed
akademią Rolniczą, jak i niewielkie statuetki czy medale. w marcu 2009
roku prof. bronisław chromy został Laureatem złotego Medalu „zasłużony Kulturze Gloria artis“.

46
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77. ZEStAW nA BIuRKO
kałamarz i bibularz, z pełnoplastycznymi postaciami niedźwiedzi polarnych, brąz, sygn. titze 1916, wkład szklany, długość 37
cm, szerokość 18 cm, wys. 14,5 cm.
3.000,a. titze rzeźbiarz austriacki, autor rodzajowych figurek z brązu, czynny 1900-1920 , wiedeń, XiX/XXw. Rzeźba realistyczna wykonana z wielką dbałością o
szczegóły.

78. luStRO StOJącE nEOROKOKOWE
srebro złocone, cecha importowa francuska po 1893 roku, dekoracja rokokowa, ażurowa z motywem małżowin, wici roślinnej girland ów,
skrzyżowanych pochodni, tafla lustra fazowana w kształcie gruszkowatym, plecy wykonane z drewna mahoniowego, z wyżłobionym łożyskiem na podpórkę, 56,5 x 36 cm, stan zachowania dobry.
20.500,-
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79. PÓłmIS EK
owalny, brzeg profilowany, kartusz herbowy na kołnierzu, srebro pr. 13, wiedeń 1846, złotnik M&K, waga 2530 g. Manufaktura powstała w wiedniu w
1831 roku w wyniku połączenia sił dwóch znakomitych złotników, josefa Karla Klinkoscha i stefana Mayerhofera. w 1855 roku zyskała tytuł oficjalnego
dostawcy wyrobów srebrnych na dwór Habsburgów, stając się jednym z najważniejszych warsztatów złotniczych w cesarstwie. już około 1840 roku zatrudniała aż 200 rzemieślników. wyroby warsztatu cechują wysoka jakość formy oraz kunsztowne wykonanie.
10.500,-

80. SAmOWAR
plater, sygn. Fraget, warszawa, wys. 46 cm, 2 poł. XiX w.
6.000,samowar w formie gruszkowej, wsparty na 4 dekoracyjnych nóżkach, podstawa czteropłatkowa na niej
tralkowa stopa z ażurowym wentylatorem. Rączki wolutowe zdobione stylizowanymi liśćmi akantu z drewnianymi izolatorami. Kurek kabłąkowy z palmetą na
zwieńczeniu. Na pokrywie zamocowane dwa uchwyty
drewniane oraz ażurowa podstawa do kominka.
Fraget (józef Fraget) – fabryka wyrobów platerowanych założona
w 1824 roku w warszawie przez alfonsa i józefa Fragetów. do wybuchu wojny w 1939 roku wytwarzała sztućce oraz galanterię stołową, tzw. platery. Po zakończeniu wojny grupa ocalałych
robotników reaktywowała firmę, która wkrótce została upaństwowiona. 1 stycznia 1965 z połączenia fabryki braci Henneberg i fabryki józefa Frageta powstał zakład Hefra, produkujący sztućce
oparte na wzorach z obu dawnych firm. Firma bardzo znana dzięki
wykwintnemu wzornictwu i dobrej jakości wyrobów. Przed wojną
zaopatrywała w zastawy dwory europejskie, np. króla serbii, króla
Rumunii oraz szacha Persji i króla afganistanu. jej wyroby zdobywały nagrody na międzynarodowych wystawach. wiele muzeów europejskich ma w swoich zbiorach kolekcje galanterii stołowej firmy
Fraget, m.in. zamek Królewski i Muzeum Narodowe w warszawie,
prezentują je także muzea w Moskwie i Petersburgu.

48
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81. ZEStAW SZtućcÓW
6 łyżek, 6 widelców, 6 noży – ostrze Gerlach, 6 łyżeczek do herbaty w kasecie, srebro próba 800, waga
brutto: 1443,9 g, XX w.
3.800,-

82. WAZOn
terakota patynowana, brzusiec dekorowany pełnoplastyczną uskrzydloną jaszczurką, wys. 14 cm,
średnica podstawy 11 cm, niesygnowany, wacław
bębnowski, XX w., ok. 1928 r.
5.000,wacław bębnowski (1865 dubieniec-1945 aleksandrów Kujawski)
Przez całe swoje artystyczne życie był wielkim orędownikiem secesji i koncepcji wiążących sztukę z przedmiotami użytkowymi.
artysta kształcił się w Moskwie, Krakowie, Paryżu i Monachium i już wtedy zdradzał zainteresowanie kształtującym się
modernizmem. w tym czasie otrzymał od poznanego jeszcze w
Paryżu antoniego wodzinowskiego propozycję założenia wytwórni rzeźb i wazonów artystycznych w jego majątku służewo
na Kujawach, gdzie znajdowała się jedna z największych w
kraju cegielni. swoje prace sprzedawał nie tylko w Polsce, ale
także w berlinie i Londynie.tworzył ceramikę, terakotę i odlewy. w swoich pracach często stosował, wywiedzione ze sztuki
auguste'a Rodina, motywy postaci półzatopionych w płaszczyźnie naczynia. jego prace niekiedy przedstawiały motywy symboliczne. bębnowski bywa często zestawiany z innym
młodopolskim rzeźbiarzem - K. Laszczką.
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83. PARA WAZ SEcESYJnYch
z motywem pełnoplastycznych syren i rybaków,
cyna, sygn.. na spodzie znak wytwórni: 'PLewKiewicz w waRszawie', wys. 27 cm
13.000,Roman Plewkiewicz & co (1886-1935) firma działająca
w warszawie na przełomie XiX i XX wieku. założona w
roku 1886 w warszawie przy ulicy Leszno 86/74 wytwórnia pod nazwą „Fabryka wyrobów Posrebrzanych i Pozłacanych Romana Plewkiewicza” od 1900 roku pełniła
funkcję filii wirtemberskiej Metallwarenfabrik (wMF).
była to pierwsza spółka akcyjna z większością udziałów niemieckich na terenie miasta warszawy. wyroby fabryki
Plewkiewicza, często spotykane na naszym rynku antykwarycznym, charakteryzują się dużymi walorami artystycznymi, dobrym wykonaniem i bogatą paletą stylistyczną.

50
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84. WAZOn SEcESYJnY
z motywem pełnoplastycznego, siedzącego pośród kwiatów bażanta, ceramika
szkliwiona eosyną, Lajos Mack , zsolny, Pesc, węgry, 1910 r., 33 x 21 cm.
25.000,Lajos Mack (1876-1963) – rzeźbiarz wykształcony w wiedeńskiej asP, od roku 1899 – 1916
pracował w zakładach zsolnay, jako projektant, modeler i nauczyciel w przyfabrycznej szkole zawodowej. ceramikę jego autorstwa wyróżniają dekoracje z motywami figuralnymi.
Manufaktura została założona w Peczu przez Miklósa zsolnaya w połowie XiX wieku, ale prawdziwy rozkwit przypada na czas objęcia fabryki przez jego syna, Vilmosa, na przełomie XiX i XX
wieku. Rzemiosło artystyczne wytwarzane przez manufakturę cechowały rzeźbiarskie formy, miękkie
linie, kwiatowo-organiczna ornamentyka, będące dziełami wykształconych w budapeszcie czy wiedniu i związanych z fabryką projektantów. O sukcesie zsolnoy – obok wysmakowanych w formie secesyjnych obiektów– zadecydowało wprowadzenie m.in. techniki eosyny, która nadawała przedmiotom
iryzujący, metaliczny odcień. zsolnay jest jedną z najbardziej znanych producentów ceramiki nie tylko
na terenie austro-węgier, ale i całej europy. wyroby zsolnay doceniał i kolekcjonował m.in. walter
crane – artysta związany z ruchem arts and crafts. ciesząca się międzynarodową renomą manufaktura (liczne nagrody na wystawach światowych – np. w wiedniu [1873] czy Paryżu [1878,
1900]) jest również ważnym elementem krajobrazu i tożsamości Peczu. w obecnych czasach wyroby
z Pescu są synonimem artystycznego i technologicznego mistrzostwa, na międzynarodowym rynku antykwarycznym osiągają ceny nawet powyżej 10 tysięcy euro.
Obecnie niezwykłe rzemiosło zsolnay można zobaczyć na wystawie w Międzynarodowym centrum
Kultury w Krakowie (do 2 lipca 2017 r.) gdzie zaprezentowanych zostało ponad 100 obiektów (ceramika dekoracyjna, rysunki i detale architektoniczne) z kolekcji janus Pannonius Múzeum w Peczu.
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KAn
nInA BucZAc KA
85. tKA
jedwab, nici metalowe, sygn. na krajce: herb Pilawa, inicjały aP (artur Potocki), wym. 145 x 71 cm, buczacz, pocz. XX w.
10.000,Makata złożona z form trzech pionowych pasów, podzielonych między sobą podwójną bordiurą o motywach zgeometryzowanych i stylizowanych roślinnych. Przy dłuższych bokach pasów
bordiury jednopasowe o motywach roślinnych. Przy bokach krótszych pola wypełnione stylizowanymi bukietami z motywami kwiatów i liści oraz bordiura jednopasowa z motywami kwiatów. całość w kolorze kremowym, błękitnym, morelowym, jasnobrązowym i złotym (wplecione nici metalowe). Od spodu naszyta w narożniku krajka z tkanym symbolem manufaktury z
herbem Pilawa Potockich, inicjałami aP (artur Potocki) i napisem buczacz. Motywy dekoracyjne i kolorystyka pod wpływem wyrobów wschodnich (turcja, Persja). uproszczenie i stylizacja charakterystyczna dla wyrobów manufaktury tkackiej w buczaczu przełomu XiX i XX wieku.

86. gOBElIn
sceNa ROdzajOwa
tkanina żakard, 94 x 194 cm. inspiracja malarstwem francuskim rokokowym.
1.90052
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87. WAZOn
szkło bezbarwne, warstwowe, barwniki proszkowe, trawione, szlifowane, dekoracja kwiatowa, trawiona, wys. 33 cm, sygn. daum Nancy
z Krzyżem Lotaryngii, France, ok. 1920 r.
9.800,-
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Ignacy Jan Paderewski (1860-1941)
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Pamiątki po Ignacym Janie Paderewskim
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88. SYgnEt
złoto, próba 56 Rosja, z monogramem iP pod
koroną, dekoracja szafirowa emalia, wewnątrz
grawerowana data: 1881, waga 10,45 g.
8.000,-
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89. WIZYtOWnIK
skórzany ze złotymi (?) okuciami i monogramem ijP. we wnętrzu emaliowany czteropolowy herb Polski i Pogoń Litwy, wym. 12,7 x 9,4
x 1,6 cm.
22.000,-
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KAł
łAmARZ SZKlAnY
90. KA
w oprawie srebrnej, na 3 spłaszczonych nóżkach
kulkach, na pokrywie inicjał ijP oraz inskrypcja
„Nov.1908.”, srebro, anglia, Londyn 1907, william
Hutton & sons, Londyn od 1894, wym. 7,2 x
12,7 x 6,9 cm.
4.000,-
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91. PAPIEROśnIcA męS KA
srebro pr. – 800, Niemcy, XiX/XX w., w ornament neorokokowy ujęty został grawerowany monogram wiązany ijP, wewnątrz złocona, wym. 8,1 x 9,3 x 1,7 cm.
3.000,-
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92. SuKnIE
4 suKNie NaLeżące wG tRAdycji ROdziNNej dO HeLeNy PadeRewsKiej:
suknia koronkowa z długim rękawy z podwyższonym stanem, tiulowa w kolorze ecru. Haftowana
ręcznie, wraz z halką, wianek na głowę z koronkowym welonikiem oraz rękawiczkami.
suknia wieczorowa bez rękawów, dwuwarstwowa, tiul w kolorze ecru, dekoracja opalizującymi koralikami w kształcie rurek, uszkodzenia materiału.
suknia wieczorowa z krótkim rękawem, z tzw. ogonem, dwuwarstwowa, tiul czarny, fantazyjna dekoracja zielonymi opalizującymi cekinami, z przodu na wysokości talii róża w kolorze różowym.
suknia biała, z żorżety, gorset drapowany, bez halki.
dOdatKi dO stROju: parasolka, rękawiczki (pięć par) oraz poszewka na poduszkę, haftowana (wym. 76 x 76 cm), pokrowiec na chusteczki, haftowany.
60.000,-
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InDEKS ARtYStÓW

Stanisław BAgIEŃSKI (1876-1948)
26
Wacław BęBnOWS KI
82
Feliks BRZOZOWSKI (1836-1892)
15
tadeusz BRZOZOWSKI (1918-1987)
43
Bronisław chROmY (ur. 1925)
75, 76
Jan DOBKOWSKI (ur. 1942)
41
leszek DutKA (1921-2014)
53-56
Stasys EIDRIgEVIČIuS (ur. 1949)
47, 48
mieczysław FIlIPKIEWIcZ (1891-1951)
19
40
Zbigniew gOStWIcKI (1906-2003)
Fryderyk Antoni hAYDER (1905-1990)
35, 36
Adam hOFFmAnn (1918-2001)
66, 70, 71
maria JAREmA (1908-1958)
38, 39
Soter JAxA-mAłAchOWSKI (1867-1952)
5
KAn
ntOR (1915-1990)
tadeusz KA
46
marian KOnARSKI (1909-1998)
9, 10, 21
52
Bogdan KORcZOWSKI (ur. 1954)
Wiktor KOR EcKI (1890-1980)
27
Jerzy KOSSAK (1886-1955)
3, 29
Wojciech KOSSAK (1854-1942)
16
leon KOWAlSKI (1870-1937)
73
Jan KSIążEK (1901-1964)
23, 24
maciej mAJEWSKI (ur. 1963)
59, 60
KAR
REWIcZ (1912-2009)
8
Juliusz mAKA
Anna mAślAKIEWIcZ-BRZOZO WSKA (1912-1986)
25
Piotr mAREK (1950-1985)
51
Józef mEhOFFER (1869-1946)
34, 72

Kazimierz mIKulSKI (1918-1998)
mn
henryk muSIAłOWIcZ (1914-2015)
Seweryn OBSt (1847-1917)
Ignacy Jan PADER EWSKI (1860-1941)
Witold PAłKA (1928-2013)
Jerzy PAnEK (1918-2001)
Fryderyk PAutSch (1877-1950)
Andrzej PągOWSKI (ur. 1953)
Erna ROSEnStEIn (1913-2004)
Bronisława RYchtER -JAnOWS KA (1868-1953)
Allan RZEPKA (ur. 1940)
Adam SEtKOWIcZ (1876-1945)
RAFFIn (1905-1988)
Władysław SERA
Krzysztof SKÓRcZEWSKI (ur. 1947)
Juliusz SłABIAK (1917-1973)
michał StAŃKO (1901-1969)
Franciszek StAROWIEYSKI (1930-2009)
Iwan tRuSZ (1869-1940)
tadeusz WAśKOWSKI (1883-1966)
Stefan WEgnER (1901-1965)
Ignacy WItKIEWIcZ (1885-1939)
Wincenty WODZInOWSKI (1886-1940)
leon WYcZÓłKOWSKI (1852-1936)
Feliks michał WYgRZYWAlSKI (1875-1944)
Stanisław WYSPIAŃSKI (1869-1907)
Anna ZIAJA (ur. 1954 r.)

33
11, 13, 14
50
6
88-92
49
64,65
4
42
45
1
57, 58
28
2, 7
67, 68
18
12
44
20
61-63
22
32
37
30
17
31
69
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DESA Dzieła Sztuki i Antyki sp. z o.o.

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 wykwalifikowanych rzeczoznawców, również biegłych sądowych wykonujących ekspertyzy, oceny i wyceny dzieł sztuki.

ul. Floriańska 13
31-019 Kraków
Tel. 12 422-31-14
Fax. 12 422-98-91
biuro@desa.art.pl
www.desa.art.pl

deSa dzieła Sztuki i antyki Sp. z o.o. jest najstarszą firmą w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

Patronat medialny

Prezes zarządu: małgorzata Lalowicz
tel. 12 422-27-06 lalowicz@desa.art.pl
V-ce Prezes, dyrektor domu aukcyjnego: jerzy majewski
tel. 12 422-19-66 majewski@desa.art.pl
rzeczoznawcy: aldona Sołtys, jadwiga oczko-Kozłowska
opracowanie katalogu: Krzysztof Konieczny, aldona Sołtys, jadwiga oczko-Kozłowska,

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 wczesnorenesansowych 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 koronacji Najświętszej marii Panny i orły pokonujące węże. obiekt jest siedzibą firmy od 1988 roku.

Katarzyna Kwatro-Woźniak, Patrycja Gabryś-dudziak, Karolina Płużek, Grażyna mróz,
anna Kozakiewicz, izabela bociańska, maciej Czekaj-Słowikowski

PLaCóWKi d eSy:

tel. 12 422-19-66 konieczny@desa.art.pl

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

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. Gwiazdka (*) obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie może
zostać sprzedany
4. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu
5. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w domu aukcyjnym
tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach desy
6. Prenumerata katalogów aukcyjnych (4 egz.) w 2017 r. – 60 zł
Wystawa przedaukcyjna
odbędzie się w dniach od 19 do 23 czerwca w godz. 11.00 – 19.00, w Krakowie,
w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 10.00 – 14.00
Zdjęcia i skład: Piotr Nosek
druk: drukarnia Skleniarz

antykwariaty w Krakowie
Salon, ul. Floriańska 13,
Salon, ul. Floriańska 13,

tel. 12 421-89-87
tel. 12 422-62-57

e-mail:
e-mail:

salon2@desa.art.pl
salon4@desa.art.pl

antykwariaty w innych miastach
42-200 Częstochowa, al. N.m.P. 40/42,
81-395 Gdynia, ul. abrahama 54,
40-014 Katowice, ul. mariacka 5,
40-012 Katowice, ul. dworcowa 13,
24-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 28,
35-060 rzeszów, rynek 4,

tel. 34 324-37-26
tel. 58 620-36-63
tel. 32 253-99-22
tel. 32 253-94-70
tel. 41 344-33-51
tel. 17 862-47-82

e-mail: kontakt@desaczestochowa.com
e-mail:
salon19@desa.art.pl
e-mail:
kontakt@desakatowice.com
e-mail:
salon12@desa.art.pl
e-mail:
salon21@desa.art.pl
e-mail:
desarzeszow@neostrada.pl

iSSN 1429-6098
Na okładce: Stanisław WySPiańSKi (1869-1907), PorTreT młodej KobieTy, poz. 31
ignacy jan PadereWSKi (1860-1941), Wizytownik (detal), poz. 89

WSzyStkiE SAlony przyjmują DziEłA Sztuki nA kolEjnE AukcjE
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