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PP ll AA CC óó WW KK ii   DD EE ss yy ::

Prezes - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91
Rzeczoznawcy - ul. Floriańska 13, tel. 12 429-12- 51

Dom Aukcyjny - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14
e-mail: aukcje@desa.art.pl

Antykwariaty w innych miastach

42-200 Częstochowa, Al. N.M.P. 40/42, tel. 34 324-37-26 e-mail: kontakt@desaczestochowa.com
81-395 Gdynia, ul. Abrahama 54, tel. 58 620-36-63 e-mail: salon19@desa.art.pl
40-014 Katowice, ul. Mariacka 5, tel. 32 253-99-22 e-mail: kontakt@desakatowice.com
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. 32 253-94-70 e-mail: salon12@desa.art.pl
24-507 Kielce, ul. sienkiewicza 28, tel. 41 344-33-51 e-mail: salon21@desa.art.pl
35-060 Rzeszów, Króla Kazimierza 5, tel. 17  862-47-82 e-mail: desarzeszow@gmail.com

WSzyStkiE SAlony przyjmują DziEłA Sztuki nA kolEjnE AukcjE

DEsA Dzieła sztuki i Antyki sp. z o.o. jest najstarszą firmą w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

Prowadzi działalność handlową i kulturotwórczą, zabezpiecza cenne dzieła sztuki dla zbiorów muzealnych, prowadzi promocję
dzieł sztuki współczesnej i jej twórców poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granicą. Posiada doświadczonych i wykwali-
fikowanych rzeczoznawców, również biegłych sądowych wykonujących ekspertyzy, oceny i wyceny dzieł sztuki. 

DEsA posiada salony antykwaryczne na terenie całego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie. 
utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące poloników
m.in. Christie's, sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeami
krajowymi i zagranicznymi. 

Firma DEsA uczestniczy w programie „leonardo da Vinci“, utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą środowiska
akademickie, przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej Europy.  
DEsA Dzieła sztuki i Antyki sp. z o.o. figuruje w wykazie unii Europejskiej jako firma godna zaufania.

siedziba Desy mieści się w Pałacu Kmitów. Budynek wzniesiony w XiV wieku, przebudowany w pierwszej poł. XVi wieku na
okazałą rezydencję dla możnowładczej rodziny Kmitów. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementów wczesnorenesan-
sowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego piętra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejna
przebudowa miała miejsce w drugiej połowie XViii wieku, stąd pochodzą polichromie wnętrz pierwszego piętra., stropy belkowe
i kominki na ii piętrze, a także neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema płaskorzeźbami przedstawiającymi scenę ko-
ronacji Najświętszej Marii Panny i orły pokonujące węże. Obiekt jest siedzibą firmy od 1988 roku.

Antykwariaty w Krakowie

salon, ul. Floriańska 13, tel. 12 421-89-87 e-mail: salon2@desa.art.pl
salon, ul. Floriańska 13, tel. 12 422-62-57 e-mail: salon4@desa.art.pl

1. udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu i wpłaceniu wadium
NNuummeerr  kkoonnttaa:: Bank Pekao s.A. 6699  11224400  44553333  11111111  00000000  55442277  33889944
2. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi
3. * obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie może zostać
sprzedany
4. ⦁ obok ceny oznacza, że do wylicytowanej kwoty doliczona zostanie opłata w wysokości do 5% ceny
sprzedaży z tytułu „droit de suite“
5. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu
6. szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w Domu Aukcyjnym 
tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy
7. Prenumerata katalogów aukcyjnych (4 egz.) w 2018 r. – 60 zł

WWyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd  88  ddoo  1122  ppaaźźddzziieerrnniikkaa w godz. 10.00 – 18.00, w Krakowie,
w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 10.00 – 14.00

Zdjęcia:  Piotr Nosek i sDA
skład: Piotr Nosek
Druk: Drukarnia skleniarz
issN 1429-6098

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

Prezes zarządu: MMaałłggoorrzzaattaa  llaalloowwiicczz
tel. 12 422-27-06     lalowicz@desa.art.pl

V-ce Prezes, Dyrektor Domu Aukcyjnego: JJeerrzzyy  MMaajjeewwsskkii
tel. 12 422-19-66     majewski@desa.art.pl 

Rzeczoznawcy: AAllddoonnaa  ssoołłttyyss,,  JJaaddwwiiggaa  OOcczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa

Opracowanie katalogu: KKrrzzyysszzttooff KKoonniieecczznnyy,,  JJaaddwwiiggaa  OOcczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa,,  
PPaattrryyccjjaa  GGaabbrryyśś--DDuuddzziiaakk,, KKaarroolliinnaa  PPłłuużżeekk,,  AAnnnnaa  KKoozzaakkiieewwiicczz,,  iizzaabbeellaa  BBoocciiaańńsskkaa,,  
WWiikkttoorriiaa  KKuubbiiaakk,,  GGaabbrriieellaa  ssttrruuzziikk,,  KKaattaarrzzyynnaa  KKwwaattrroo--WWooźźnniiaakk
tel. 12 422-19-66     konieczny@desa.art.pl

Na okładce: Kazimierz MMiiKKuullssKKii (1918-1998), „Nocna strawa“, poz. 62 (�agment)
Alfred WWiiEERRuussZZ  KKOOWWAAllssKKii (1849-1915), „Przejażdżka“, poz. 42 (�agment)

ul. Floriańska 13
31-019 Kraków
Tel. 12 422-31-14
Fax. 12 422-98-91

biuro@desa.art.pl
www.desa.art.pl 

Patronat medialny
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1133  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  22001188  rr..,,  oo  ggooddzz..  11660000

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

malarstwo, rysunek, rzeźba

Desa_171:Desa  23-09-18  13:49  Strona 1



OOggóóllnnee  wwaarruunnkkii  aauukkccjjii..

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Auk-
cyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących - zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego -
wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 
3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnicę handlową.
4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie potwierdzone jest przez ekspertów DESY względnie przez za-
proszonych konsultantów. 
5. DDoo  wwyylliiccyyttoowwaanneejj  cceennyy  ddoolliicczzaannaa  jjeesstt  ooppłłaattaa  oorrggaanniizzaaccyyjjnnaa  ww  wwyyssookkoośśccii  1155  %%  oorraazz  ooppłłaattaa  ddoo  55%%  zz  ttyyttuułłuu  ddrrooiitt  ddee  ssuuiittee..
OOppłłaattaa  1155%%  oobboowwiiąązzuujjee  rróówwnniieeżż  ww  sspprrzzeeddaażżyy  ppooaauukkccyyjjnneejj..  

II
1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną „Akcjonerem“, która działa
w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o. 
2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji, czyli podwyższenie stawki. 
3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektów bez podawania przyczyn.
4. nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
5. Zakończenie licytacji danego obiektunastępuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem
umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

IIII
1. DDoo  uuddzziiaałłuu  ww  lliiccyyttaaccjjii  uuppoowwaażżnniioonnee  ssąą  oossoobbyy,,  kkttóórree  wwppłłaacciiłłyy  wwaaddiiuumm  ww  wwyyssookkoośśccii  770000  zzłł  
ii  oottrrzzyymmaałłyy  ttaabblliicczzkkęę  zzggłłoosszzeenniioowwąą..
2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze zobowiązań w stosunku
do DESY lub z innych istotnych przyczyn.
3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium: 
– pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość
oferowanej ceny jest informacją poufną), 
– telefonicznego udziału w licytacji.

IIIIII
1. nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt. W przypadku
przekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzyć składowe.
2. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. na wyraźne życzenie Klienta możemy
pomóc w kontakcie z firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki.
3. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20 % wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w
terminie 14 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. na poczet
zadatku zalicza się wadium, stanowiące wówczas zadatek lub jego część.
4. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
5. nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. niezależnie nabywca zobowiązany jest do
pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.

IIVV
1. Dom Aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności
pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej
kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
3. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji
obiektu.
4. WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  nnoowweelliizzaaccjjąą  uussttaawwyy  zz  ddnniiaa  1188  mmaarrccaa  22001100  rr..  oo  oocchhrroonniiee  zzaabbyyttkkóóww  ii  ooppiieeccee  nnaadd  zzaabbyyttkkaammii  zzeezzwwoolleenniiaa  nnaa  wwyywwóózz  wwyymmaaggaajjąą
ttyyllkkoo  ttee  oobbiieekkttyy,,  kkttóórree  pprrzzeekkrroocczzyyłłyy  pprrooggii  wwiieekkoowwoo--kkwwoottoowwee  ddllaa  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  kkaatteeggoorriiii  zzaabbyyttkkóóww,,  ookkrreeśślloonnee  ww  aarrtt..  5511  wwyyżżeejj
wwyymmiieenniioonneejj  uussttaawwyy..
5. PPrrzzyyppoommiinnaammyy  rróówwnniieeżż,,  żżee  zzggooddnniiee  zz  oobboowwiiąązzuujjąąccyymmii  pprrzzeeppiissaammii,,  DDoomm  AAuukkccyyjjnnyy  jjeesstt  zzoobboowwiiąązzaannyy  ddoo  zzbbiieerraanniiaa  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh
kklliieennttóóww  ddookkoonnuujjąąccyycchh  ttrraannssaakkccjjii  ww  kkwwoocciiee  ppoowwyyżżeejj  1155000000  EEuuRR..

REgulAmIn AuKcjI
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PeJZaż Z BIaŁegO DUNaJCa
Olej, tektura, 24,5 x 34,5 cm, sygn. p.d.: M.Stańko [1]963.
22..880000,,--⦁

2. michał SSttAAńńKKOO (1901-1969)

PeJZaż MORSKI
akwarela, gwasz, papier, 34 x 49 cm, sygn. p.d.: S. Jaxa 1926.
44..550000,,--⦁

1. Soter jjAAxxAA--mmAAłłAAcchhOOWWSSKKII (1867-1952)

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. Najchęt-
niej malował pejzaże, często nokturny, do
jego ulubionych motywów należały widoki
morskie. Uprawiał technikę olejną, w latach
międzywojennych posługiwał się akwarelą,
gwaszem i pastelem.

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 Kotarbiń-
skim przy polichromii w zakopiańskim ko-
ściele paraealnym. W 2 połowie lat
trzydziestych mieszkał w Sosnowcu. Był
członkiem Szczepu Rogate Serce Stani-
sława Szukalskiego. Jako ochotnik brał
udział w kampanii wrześniowej 1939.
W latach 1942-43 wykonywał polichro-
mię w kościele w Koziegłowach k. Często-
chowy. Krótko pracował w Strzelcach
Opolskich w tamtejszym Wydziale Kultury.
Po wojnie związał się ze śląskim środowi-
skiem artystycznym, pozostając w bliskim
kontakcie z Zakopanem, gdzie mieszkał i miał
pracownię. Najchętniej podejmował tema-
tykę pejzażową, malował również martwe
natury i akty, posługując się technika
olejną, rzadziej akwarelą.
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gaLOPUJąCy KOń
Olej, tektura, 48,5 x 38 cm, sygn. l.d.: Jerzy Kossak 1917. 
1155..000000,,--⦁

Pochodził z krakowskiej artystycznej rodziny. Był synem
Wojciecha Kossaka, wnukiem Juliusza, bratem Magdaleny
Samozwaniec i Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej. Już
jako dziecko wykazywał duże zdolności artystyczne, jednak
nigdy nie podjął żadnej nauki ani studiów w tym kierunku.
Rysunku i malarstwa uczył się w pracowni ojca. Pierwszą in-
dywidualną wystawę malarza zorganizowano w Towarzy-
stwie Sztuk Pięknych w 1910 roku, gdzie pokazano cykl
napoleoński, który został bardzo dobrze przyjęty. Choć Wojciech
Kossak wiązał z nim wielkie nadzieje, Jerzy nigdy nie wypra-
cował indywidualnego stylu, masowo powielając tematy wy-
pracowane przez ojca. W trudnych powojennych czasach
praktyka ta zapewniała mu stabilizację enansową, ale miało
to zły wpływ na jego rozwój twórczy. Poza tematyką ułańską
i wojenną malował również sceny folklorystyczne, polowania
i portrety.

4. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

aMaZONa
akwarela, papier, 33 x 24,8 cm, sygn. p.d.: Juliusz Holzmüller
1902 26/XII. 
22..550000,,--  

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

3. juliusz hhOOllZZmmüüllllEERR (1876-1932)
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ŚWIaTOWID
Olej, płótno, 60 × 41 cm sygn. monogramem po prawej: M卐W na od-
wrocie napis na krośnie: „SWaNTeWID (BÓS)”
卐M.WaWRZeNIeCKI
1111..550000,,--

Malarz, archeolog (m.in. prowadził wykopaliska na miejscu bitwy pod
Racławicami, dokonując jej opisu na podstawie znalezisk – szersze infor-
macje na stronach Panoramy Racławickiej), rysownik i historyk sztuki.
Uczeń Jana Matejki, członek akademii Umiejętności w Krakowie. Jego
specjalnością było badanie kultury dawnych Słowian i jej źródeł. W swoim
malarstwie nawiązywał do kultury słowiańskiej (m.in. obrazy Uroczy-
sko słowiańskie, Los, Smok i Oeara) a jego dzieła pojawiały się na kart-
kach i znaczkach pocztowych. Jest autorem wielu prac naukowych
historycznych i krytycznych. Jego kontrowersyjne poglądy wywoływały w
świecie nauki i wśród artystów wiele sporów m.in. ze Stanisławem Witkie-
wiczem. Uważany za jednego z prekursorów rodzimowierstwa słowiań-
skiego w Polsce.

6. marian WWAAWWRRZZEEnnIIEEccKKII (1863-1943)

KWIaTy W WaZONIe
Olej, płótno, 60 x 41 cm, sygn. p.d.: Woj. Fleck. 
22..550000,,--⦁

Malarz, grafik. Studiował na warszawskiej aSP, uczeń K. Tichego,
W. Skoczylasa, W. Jastrzębowskiego. Po wojnie mieszkał w Zakopanem,
pracował w Biurze Wystaw artystycznych, był sekretarzem Związku
Plastyków. Najchętniej malował pejzaże, był wybitnym kolorystą. 

5. Wojciech ORo FFllEEccKK (1903-1972)
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NaD MORZeM
Olej, tektura, 25 x 39,5 cm, sygn. l.d.: J.gasiński.
22..880000,,--⦁

Malarz zamieszkały w gdyni. Malował pejzaże morskie, widoki portów i stoczni, wizerunki statków, sceny rodzajowe z życia rybaków.

8. jan ggAASSIIńńSSKKII (1903-1967)

DROga DO MORZa
Olej, tektura, 32 × 48 cm, sygn. l.d.: J.gasiński.
22..880000,,--⦁

7. jan ggAASSIIńńSSKKII (1903-1967)
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PO BURZy Na PODHaLU
Olej, tektura, 35 × 51 cm, sygn. l.d.: Szyher Bukowina 1958, na odwrocie dwie nalepki wystawowe z
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu.
22..000000,,--⦁

Studia w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu. Pobierał prywatne lekcje malarstwa u
Z. Pronaszki. Po wojnie kontynuował naukę w krakowskiej aSP.

10. Edmund SSZZYYFFttEERR (1907-1993)

PeJZaż 
Olej, tektura, 17 x 23,5 cm, sygn. p.d.: St żarnecki / 1919.
22..550000,,--⦁

Właściwie Izydor goldenger. Studiował w akademii SP w Krakowie 1897-1904 m.in. u T. axento-
wicza i J. Mehoffera, dwukrotnie wyróżniony medalami. Krakowski portrecista, malował też pejzaże
i kwiaty. Swoje prace wystawiał m.in. w krakowskim TPSP. 

9. Stanisław ŻŻAARRnnEEccKKII (1877-1956)
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PeJZaż ŚRÓDZIeMNOMORSKI
Olej, płótno, 50 × 60 cm, sygn. l.d.: H.Baranowski.
44..550000,,--⦁

Malarz i graek, związany ze środowiskiem artystycznym wybrzeża. Studiował w sopockiej
PWSSP, uprawiał głównie malarstwo marynistyczne, znany jest również z pejzaży z okolic
Kaszub. Jako były marynarz szczególnie upodobał sobie morze i gdynię. Najczęściej posługi-
wał się akwarelą, z technik graecznych uprawiał linoryt.

12. henryk bbAAOOnnOOWWSSKKII (1932-2005)

NaD BRZegIeM MORZa
Olej, płótno, 60 × 71 cm, sygn. l.d.: Wilhelm eisenbläier.
88..000000,,--

11. Wilhelm EEIISSEEnnbbllääQQEERR (1866-1934)
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żagLOWCe
Olej, płótno, 66 x 128 cm, sygn. p.d.: Mokwa.
2255..000000,,--⦁

Malarz, wybitny polski marynista. Kształcił się w Monachium u Stucka i Riiera, naukę kontynuował w Berlinie m.in. u Maxa Liebermanna.
Wiele podróżował po kraju i europie, odwiedził Rumunię, Bułgarię, Turcję, owocem podróży są liczne obrazy i szkice. Po I wojnie światowej
zamieszkał w Sopocie. Najchętniej zajmował się tematyką morską, malował pejzaże kaszubskie i pomorskie. Znakomicie opanował technikę
akwarelową, malował również obrazy olejne.

13. marian mmOOKKWWAA (1889-1987)

ZaPRZęg Z WOźNICą
Olej, płótno, 50 × 100 cm, sygn. i dat. p.d.: 1906 J.Kotowski.
1155..000000,,--⦁

Studia na krakowskiej SaP w latach 1902-1911 u J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego. Po otrzymaniu stypendium w 1908 r. wyjechał
do Paryża. Należał do TZSP oraz grupy „Pro arte”. Otrzymał srebrny medal za pracę „Na Wołyniu” w 1937 r. Malował pejzaże wiejskie,
miejskie, sceny rodzajowe. 

14. jan Erazm KKOOttOOWWSSKKII (1885-1960)
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WyJaZD Na POLOWaNIe Z Oga`MI
akwarela, papier, 37 x 48 cm, sygn. p.d.: 
J. Konarski.
44..550000,,--  

Malarz z kręgu monachijczyków. artystę pod-
pisującego swoje prace J. Konarski utożsa-
miano z a. Wieruszem-Kowalskim, którego
twórczością Konarski wyraźnie się inspirował. 

15. j. KKOOnnAARRSSKKII (xIx/xx w.)

POP`WINy LaSOWIaCKIe
akwarela, papier, 26 x 57,5 cm, sygn. p.d.:
Frączek 1964, l.d.: Poprawiny lasowiackie. 
22..550000,,--⦁

Malarz, graek, etnograf. Podjął studia w kra-
kowskiej aSP, wstąpił do grupy artystycznej
Szczep Rogate Serce, przez co w roku 1929
został wydalony z uczelni. Przyjął pseudonim
artystyczny Słońcesław z żołyni i kontynuował
naukę w „Twórcowni Szukalskiego”. W swojej
działalności czerpał inspiracje z pogańskiej sło-
wiańszczyzny oraz tradycji ludowej. Zajmował
się propagowaniem wiedzy o kulturze lokalnej
pełniąc funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego w Łańcucie, wydał zbiór legend
z okolic Łańcuta, który uzupełnił własnymi
ilustracjami. Należał do ZPaP, był współzało-
życielem grupy artystycznej „Ziemia”. 

16. Franciszek FFRRąąccZZEEKK (1908-2006)

KONIe
Olej, tektura, 32 × 47 cm, sygn. p.d.: 
Jan Kotowski.
33..550000,,--⦁

17. jan Erazm KKOOttOOWWSSKKII (1885-1960)
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OJCÓW
Olej, tektura, wym. 29 x 44 cm, sygn. p.d.: KW 1956. Na odwrocie dedykacja.
44..880000,,--⦁

Konrad Winkler był malarzem, rzeźbiarzem, krytykiem, teoretykiem sztuki oraz szermierzem. Studiował historię sztuki we Lwowie u prof. J. Bołoz-antoniewi-
cza. Współzałożyciel ugrupowania Formiści, przyjaźnił się z Tytusem Czyżewskim, któremu namalował portret (Muzeum Narodowe w Krakowie). Wczesne
prace Winklera mają zdecydowanie charakter formistyczny, twórczość późniejszą cechuje malarskość i naturalizm. autor licznych widoków z okolic Krakowa.

19. Konrad WWIInnKKllEERR (1882-1962)

PeJZaż LeŚNy
Olej, płótno, 78 x 63 cm, sygn. l.d.: Marczyński 36.
55..000000,,--⦁

18. Adam mmAARRccZZYYńńSSKKII (1908-1985)

W latach 1929-36 studiował w krakowskiej aSP
pod kierunkiem prof. W. Jarockiego i St. Pieńkow-
skiego, gdzie w 1945 podjął pracę pedagogiczną,
którą kontynuował do 1979 r. Przed wojną nale-
żał do grupy Krakowskiej, a w 1957 r brał udział
w jej reaktywowaniu. Był przedstawicielem kra-
kowskiej awangardy, znanym jest jako malarz,
graek i rysownik. Tworzył także scenograee oraz
ilustracje książkowe. Jest uznawany za jednego z
najważniejszych przedstawicieli polskiej awan-
gardy. We wczesnych pracach Marczyńskiego wi-
doczne są wpływy kubizmu i koloryzmu. Po wojnie
tworzył liryczne kompozycje inspirowane sztuką
Paula Klee i Joana Miro. Kolejny etap jego twór-
czości przypada na lata 60. - artysta włączył się
wówczas w nurt malarstwa materii, tworząc trój-
wymiarowe kolaże,  prace, w których wykorzysty-
wał jako tworzywo płaty drewnianej sklejki lub
forniru, papę, rzadziej blachę, poddawane dodat-
kowo różnym zabiegom, jak nadpalanie, niszcze-
nie powierzchni itp.  W latach 70 . tworzył obiekty
o elementach zmiennych - budowane z zestawia-
nych dowolnie „pudełek“ o uchylnych wieczkach.
Tego rodzaju asamblaże stały się główną domeną
jego działalności.  Marczyński kilkakrotnie repre-
zentował Polskę na międzynarodowych festiwa-
lach sztuki. W roku 1956 brał udział w Biennale
Sztuki w Wenecji, a trzy lata później pokazywał
swoje prace i na Biennale w Sao Paulo, i na Docu-
menta w Kassel. Podsumowanie jego twórczości
stanowi katalog retrospektywnej wystawy pośmier-
tnej w krakowskim Biurze Wystaw artystycznych
(1985).
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PIWONIe
Olej, sklejka, 55 x 73 cm, sygn. p.d.: S. Brzozowski. 
55..550000,,--⦁
Malarz, rysownik, karykaturzysta. Brał udział w wystawach: Wystawa Zbiorowa TPSP w Kra-
kowie, 1946, Doroczny Salon Malarstwa Krakowskiego, TPSP w Krakowie, 1977.

21. Stefan bbRRZZOOZZOOWWSSKKII (1911-1978)

PORTReT STaRCa
Olej, sklejka, 34 x 49 cm, sygn. l.d.: Wlastimil Hofman. 
1166..550000,,--⦁
Studiował w SSP w Krakowie w pracowni F. Cynka, J. Stanisławskiego, L. Wyczółkowskiego i J.
Malczewskiego. W latach 1899-1902 studiował w ecole des Beaux arts w Paryżu u J. L. gérôme’a.
Był założycielem grup artystycznych: grupa Pięciu (1905), grupa Zero (1908). Od 1911 roku
był członkiem Towarzystwa artystów Polskich "Sztuka". Malował fantastyczno-symboliczne
kompozycje z motywami ludowymi, sceny rodzajowe, portrety i pejzaże. Na jego sztukę ogromny
wpływ wywarła twórczość J. Malczewskiego.

20. Wlastimil hhOOFFmmAAnn (1881-1970)
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PIWONIe W KULISTyM WaZONIe
Olej, tektura, 49 x 69 cm, sygn. l.d.: a. Karpiński, 1936.
1166..000000,,--⦁
„Mimo że wielu moich kolegów nie wie jak wybrnąć z pewnego chaosu, który w tych latach zapanował w sztuce, ja pozostałem wierny swojemu malarstwu i
nigdy tego nie żałowałem” – pisał we wspomnieniach artysta. Twórczość Karpińskiego cechuje prostota i elegancja oraz niezwykła jednorodność i wytrwa-
łość. Mimo licznych nowych stylów i tendencji w sztuce współczesnej pozostał Karpiński wierny klimatowi malarstwa Młodej Polski.

alfons Karpiński (Rozwadów, dziś dzielnica Stalowej Woli 1875 - Kraków 1961) w latach 1891-1899 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych
pod kierunkiem Floriana Cynka, Izydora Jabłońskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Leona Wyczółkowskiego. Następnie kształcił się w Monachium u an-
tona ažbégo (1903), w Wiedniu u Kazimierza Pochwalskiego, a także w Paryżu ( od 1907). Podróżował do Włoch i Londynu. Stale mieszkał w Krako-
wie; związany z tamtejszym środowiskiem skupionym wokół „Zielonego Balonika” projektował dekoracje do przedstawień kabaretu. Należał do Tow.
artystów Polskich „Sztuka”, grupy „Zero”, był członkiem wiedeńskiego stowarzyszenia „Secesja” i krakowskiego TPSP. Uczestniczył w wielu wystawach w
kraju i za granicą. W czasie I wojny światowej służył w armii austriackiej. Na bogatą twórczość artysty składają się wczesne sceny rodzajowe z podkrakow-
skiej wsi, pejzaże i portrety, wśród nich zwłaszcza portrety kobiece, które przyniosły mu szczególną popularność. Z czasem głównym – obok portretu – tema-
tem jego obrazów stały się martwe natury z kwiatami, dekoracyjne kompozycje o stonowanej gamie barwnej. artysta zajmował się także graeką i
ilustratorstwem.

22. Alfons PPRRPPIIńńSSKKII (1875-1961)
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WIDOK Na gIeWONT
Olej, płótno, 33,5 x 47,5 cm, sygn. p.d.: St. żurawski.
44..000000,,--⦁

24. Stanisław ŻŻuuOOWWSSKKII (1889-1976)

KROWy
Olej, sklejka, 36,5 x 46 cm, sygn. p.d. Marie Dieterle.
77..550000,,--  

23. marie DDIIEEttEERRllEE  (1856-1935)

Stanisław żurawski kształcił się w krakowskiej
akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem
Wojciecha Weissa i Józefa Mehoffera. Należał
do Cechu artystów Plastyków „Jednoróg”, dzia-
łającego w Krakowie w latach 1925-36. Człon-
kowie tego ugrupowania promowali
doskonałość warsztatową („rzetelną formę”),
a nacisk, jaki kładli na rolę koloru znalazł nie-
długo później echo w działalności kapistów.
Najbardziej rozpoznawalnym tematem w
twórczości żurawskiego po akcie jest pejzaż gór-
ski o sprecyzowanych odniesieniach topograecz-
nych. Krajobraz z chatami, dojrzałą jarzębiną,
słonecznikami i kwitnącym wrzosem oddaje to
samo wrażenie pełni późnego lata i gładkiej do-
skonałości, co akty żurawskiego.

Marie Dieterle była córką Émila van Marcke
de Lummen (1827-1890), znanego gancu-
skiego malarza krów ukształtowanego pod
wpływem wielopokoleniowych, rodzinnych tra-
dycji artystycznych i styczności z animalistą
Constantem Troyonem. Rodzina Émila była
związana z manufakturą porcelany w Sèvres,
gdzie zajmowała się projektowaniem i dekoro-
waniem, a także malarstwem pejzażowym. Pod
wpływem Troyona ojciec Marie zaczął czerpać
z osiągnięć szkoły barbizońskiej, wykorzystując
lokalne, gancuskie krajobrazy oraz wprowa-
dzając do swoich kompozycji zwierzęta. Połą-
czenie idyllicznego obrazu gancuskiej wsi i
naturalistycznych przedstawień zwierząt
(opartych o studia z natury) zapewniło mu po-
pularność. Marie kontynuowała linię wyzna-
czoną przez ojca. Umieszczenie sceny w
górskim pejzażu wydaje się atypowe na tle jej
pozostałych prac.
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WILNO
akwarela, papier, 25 x 32 cm, sygn. śr.d.: I. Pinkas Wilno 1919.
22..550000,,--

26. Ignacy PPIInnPPSS (1888-1935)

PeJZaż Ze STRySZOWa
Olej, płótno dublowane, 48 x 60 cm, sygn. l.d.: S.K. Daniel. 
66..000000,,--⦁

25.Stefania DDAAnnIIEEll--KKOOSSSSOOWWSSPP  (1872-1952)

Malarka. Kształciła się w Moskiewskiej Szkole
Malarstwa, Rzeźby i architektury, następnie w
Paryżu w académie Colarossi, prawdopodob-
nie prze 1898 rokiem. Od 1911 roku studio-
wała w szkole malarskiej Marii Niedzielskiej
w Krakowie. Należała do krakowskiego
Związku artystów Plastyków, Związku artys-
tek Polskich oraz do TZSP w Warszawie.
Brała udział w licznych wystawach we War-
szawie, Krakowie i Lwowie (m.in. wystawy in-
dywidualne: Lwów, Zw. artystek Pol. W
1931; Kraków, TPSP w 1934 oraz 1949).
Malowała głównie portrety, jak również pej-
zaże, martwe natury, studia eguralne.

Malarz, rysownik i graek, uczeń krakowskiej
aSP w pracowniach J. Malczewskiego i St. Dę-
bickiego. Służył w Legionach Polskich, gdzie
m.in. wykonywał liczne portrety żołnierzy. Po
wojnie skierowany do Wilna, stworzył tam cykl
miejskich pejzaży. Od 1920 mieszkał w Kra-
kowie. Podczas podróży do Francji w 1924 ar-
tysta przez prawie rok przebywał w Pradze,
wykonał kilkadziesiąt pejzaży z motywami
tego miasta. Z tego okresu pochodzi prezento-
wany na aukcji obraz. Po powrocie z Francji
odwiedził Lwów, Warszawę, Wilno, podróżo-
wał nad Bałtyk. Uczestniczył w licznych wysta-
wach krakowskiego i lwowskiego TPSP,
warszawskiego TZSP, w wystawach legiono-
wych. Malował obrazy olejne, akwarele i pas-
tele, do jego ulubionych motywów należały
pejzaże, widoki miast, portrety kolegów legio-
nistów, malował również portrety znanych
osobistości Krakowa.
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PORTReT CHŁOPCa
Olej, płótno, 71 x 61 cm, sygn. p.śr.: a. Krüger 1875.
66..550000,,--  

28. A. KKRRüüggEERR (xIx w.)

SCeNa RODZaJOWa We WNęTRZU
Olej, deska, 31 x 25 cm. 
44..220000,,--

27. mmnn (xIx w.)
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PORTReT MężCZyZNy
Pastel, papier, 27,7 x 19,6 cm, sygn. p.śr.: artur Markowicz 1927.
44..550000,,--

Studia w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych m.in. u Jana Ma-
tejki, a następnie w akademii monachijskiej i w Paryżu. Podró-
żował do Włoch, Wiednia, Holandii, Belgii i Jerozolimy
znajdując tematy do obrazów. Malował głównie pastelami, rza-
dziej olejno - pejzaże, portrety, wnętrza "holenderskie", a przede
wszystkim sceny rodzajowe z żydowskiej dzielnicy Krakowa
(Modlitwa w świątyni, adoracja Tory, Talmudyści). Większe
kolekcje obrazów artura Markowicza w Muzeum Narodowym
i Muzeum Historycznym w Krakowie oraz żydowskim Instytu-
cie Historycznym w Warszawie; bardzo wiele jego prac znajduje
się w kolekcjach prywatnych w Stanach Zjednoczonych i Izraelu. 

30. Artur mmAARRKKOOWWIIccZZ (1872-1934)

PORTReT DZIeWCZyNy Z gOźDZIKIeM
Olej, tektura, 78 x 56 cm, sygn. l.d.: Tadeusz Waśkowski. 
33..550000,,--⦁

Malarz, graek, pedagog, w latach 1905-1911 uczeń aSP w
Krakowie w pracowni J. Mehoffera. Związany z krakowskim
środowiskiem teatralnym, tworzył portrety osobowości tamtejszej
sceny. Wielokrotnie nagradzany. Na wystawie pt. „Maski” w
1925 zaprezentował doceniony przez krytyków cykl karykatur
portretowych o głębokiej psychologicznej. 

29. tadeusz WWAAśśKKOOWWSSKKII (1883-1966)
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PeJZaż Z WIDOKIeM Na PORT
Olej, płótno, 88 x 117,5 cm. europa Zachodnia. Stan do konserwacji.
99..550000,,--

32. mmnn  (2 poł. xVIII w.)

PeJZaż ZIMOWy Z CHaTą
Olej, płótno, tektura, 16,5 x 27,5 cm, sygn. l.d.: M.g. Wywiórski.
66..990000,,--

Polski malarz, naturalista, marynista. W latach 1883-87 studiował w akademii Monachijskiej u K. Rauppa i
N. gysisa w 1883, także w prywatnych pracowniach J. Brandta i a. Wierusza-Kowalskiego. Członek Stowa-
rzyszenia artystów oraz członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu. Malował sceny
o tematyce orientalnej, rodzajowej oraz pejzaże.  W latach 1894-96 współpracował przy malowaniu panoramy
„Przejście przez Berezynę” z J. Fałatem i W. Kossakiem oraz w 1896 pracował przy panoramie „Bem w Sied-
miogrodzie” z J Styką. Wykonał olejne szkice – projekty – do panoramy Somosierra. artysta bardzo wzięty, o
bogatej twórczości artystycznej.

31. michał ggOORRSSttKKIInn--WWYYWWIIóóRRSSKKII (1861-1926)
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PORTReT DZIeWCZyNKI
Olej, tektura, 54 x 42 cm, sygn. p.d.: K. Pochwalski. 
88..000000,,--

Malarz, uczeń krakowskiej SSP, naukę kontynuował w
Wiedniu, Monachium i Paryżu. Wiele podróżował, odwie-
dził Turcję, grecję, Włochy, egipt. Udzielał lekcji rysunków
Oldze Boznańskiej. Malował portrety na dworze cesar-
skim w Wiedniu, gdzie został profesorem tamtejszej akade-
mii. Po powrocie do Krakowa w 1919 kontynuował
twórczość portretową malując dostojników państwowych,
profesorów, artystów, arystokrację i ziemiaństwo. Był
uznany za mistrza portretu reprezentacyjnego. Pozostawił
po sobie wiele szkiców pejzażowych, kwiatów i martwych
natur.

33. Kazimierz PPOOcchhWWAAllSSKKII (1855-1940)

PORTReT KOBIeTy
Pastel, papier, 58 x 44 cm, sygn. l.d.: Mieczysław Reyzner
1923.
33..220000,,--  

Studiował w wiedeńskiej aSP, w latach 1880-1886 w Mo-
nachium a następnie w 1888-1896 w Paryżu. Brał udział
w wystawie światowej w 1889 roku, w oecjalnych Salo-
nach (1889-1893, 1895, 1896) oraz w międzynarodo-
wych wystawach m.in. W Monachium, Berlinie i Wiedniu.
Wystawiał m.in. w TPS w Krakowie i we Lwowie. Malo-
wał portrety, sceny rodzajowe, historyczne, pejzaże, kwiaty. 

34. mieczysław RREEYYZZnnEERR (1861-1941)
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DZIeCI BaWIąCe SIę W PaRKU
Olej, płótno, 67,5 x 106 cm, sygn. p.d.: W. Rossowski.
2244..000000,,--  

Studiował malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Jana Matejki w latach 1874 – 1984, następnie w akademii monachijskiej
w Dreźnie i Paryżu. W latach 1885-1892 uczył malarstwa olejnego i rysunku na Wyższych Kursach dla Kobiet im. adriana Baranieckiego przy Muzeum
Techniczno-Przemysłowym w Krakowie. W latach 1892 - 1895 namalował wg szkiców Matejki z 1888 roku 29 obrazów olejnych do ikonostasu w cerkwi
greckokatolickiej Św. Norberta przy ul. Wiślnej w Krakowie. Rossowski wygrał też ogłoszony w 1896 roku przez krakowskich ganciszkanów konkurs na
cykl olejnych kompozycji ilustrujących historię zakonu w Polsce. Twórczość Rossowskiego przerwała nieuleczalna choroba. Zmarł w 1923 roku.

35. Władysław RROOSSSSOOWWSSKKII (1857-1923)

Desa_171:Desa  23-09-18  13:49  Strona 20



21

MaRTWa NaTU`
Olej, sklejka, 46 x 55 cm, sygn. l.d.: Pesce.
99..000000,,--⦁

W środowisku gancuskim znany jako Jean Peské . Malarz, ilustrator pochodzący z Ukrainy, działający we Francji. Kształcił się w Szkole Rysunkowej Niko-
łaja Muraszki w Kijowie, a następnie kontynuował naukę w Szkole Sztuk Pięknych w Odessie i Warszawskiej Klasie Rysunkowej u W. gersona. W 1891
roku zamieszkał w Paryżu. Studiował w académie Julian u Benjamina Constanta i Jeana-Paula Laurensa. 

36. jan mirosław PPEESSZZKKEE (1870-1949)
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WIeŚ JeSIeNIą
Olej, tektura, 24,5 x 48,5 cm, sygn. l.d.: St. Paciorek.
66..330000,,--⦁

Malarz, scenograf. W latach 1908-1915 studiował w aSP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Malczewskiego, K. Laszczki, a także
w latach 1918-1919 u T. axentowicza. Do 1939 roku pracował jako dekorator teatralny w Teatrze Bagatela. Należał do
ZPaP, był członkiem grupy artystów. Polskich Krąg. Malował pejzaże, martwe natury, sceny rodzajowe.

38. Stanisław PPAAccIIOORREEKK (1889-1952)

NOC
Olej, tektura, 16,5 x 25,5 cm, sygn. l.d.: I. Pinkas, wystawiany w Towarzystwie Sztuk Pięknych.
22..880000,,--

37. Ignacy PPIInnPPSS (1888-1935)
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KWIaTy W WaZONIe
Olej, płótno dublowane, 98 x 67 cm, sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz. 
3355..000000,,--⦁

Malarz, w latach 1910-15 studiował w krakowskiej aSP u J.Pankiewicza i T. axentowicza a następnie w latach 1921-23 u W.Weissa. Wystawiał w Towa-
rzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, członek Zarządu Zawodowego Związku artystów Plastyków. Malował pejzaże, tematy tatrzańskie i mor-
skie a także kwiaty i martwe natury.

39. Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1981-1951)
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TaTRy
Olej, płótno, 67 × 130 cm, sygn. p.d.: a.gramatyka.
2255..000000,,--

Studiował SSP w Krakowie u W. Łuszczkiewicza. W latach 1870-72 kontynuował naukę w wiedeńskiej akademii u J. Fuhricha i Ch. Rubena, później po-
nownie w krakowskiej SSP u J. Matejki. Malował pejzaże z okolic Krakowa, sceny rodzajowe z życia wsi i miasta, obrazy religijne i historyczne oraz portrety.

40. Antoni ggOOmmAAttYYPP (1841-1922)
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NaD POTOKIeM
Olej, płótno, 34 × 43 cm, sygn. l.d.: a. Lange 1840.
1155..000000,,--

Malarstwa uczył się prywatnie u znanego wiedeńskiego pejzażysty Lorenza Schonbergera. Od 1810 r. przebywał we Lwowie, gdzie do 1832 r. pracował
jako dekorator w teatrze lwowskim. Należał do Towarzystwa Naukowego przy Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich (od 1832 r.). Uznanie zdobył
jako malarz pejzaży i zabytków wschodniej galicji - okolic Lwowa, Nowego Sącza, Przeworska, Krynicy oraz Podola i Wołynia, które spopularyzowano
dzięki albumom litograei, wydawanym przez Józefa i Piotra Pillerów. antoni Lange był jednym z pierwszych pejzażystów lwowskich, malujących klasyczne
pejzaże idealne, których nastroje budował subtelnymi rozwiązaniami kolorystycznymi.

41. Antoni llAAnnggEE (1774-1842)
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PRZeJażDża
Olej, płótno, 47 x 61 cm., sygn.: l.d.: a. Wierusz Kowalski.
442200..000000,,--

Obok J.Brandta i W.Czachórskiego, najpopularniejszy z polskich malarzy stale przebywających i działających w Monachium. Regularnie wysyłał swe prace
na wystawy w Berlinie, Dreźnie, Wiedniu i Paryżu. W 1890 r., w dowód uznania dla artystycznych dokonań, został mianowany honorowym profesorem
monachijskiej aSP. Jego obrazy, odznaczane medalami na wystawach były rozchwytywane przez zbieraczy i handlarzy. W roku 1890 artysta został hono-
rowym profesorem monachijskiej akademii. Tworzył sceny rodzajowe z polskiej wsi oraz małych miasteczek, najczęściej z udziałem koni, których ruch i ana-
tomię odtwarzał po mistrzowsku - wyjazdy na polowanie, sanny, powroty z jarmarków, konne orszaki weselne czy rozpędzone furmanki. Jego prace
urzekają światłem oraz nastrojem pełnym animuszu i beztroskiej fantazji, czy kameralnym, wyciszonym na tle jesiennego lub zimowego pejzażu. Najwięk-
szą popularnością wśród publiczności i handlarzy obrazów cieszyły się kompozycje z motywem wilka, przedstawianego w nocnym, zimowym pejzażu, bądź
watach napadających na konie i podróżnych w saniach, powtarzane w różnych wariantach i formatach. Jego obrazy znajdują się m. in. w Nowej Pinakotece
w Monachium, w muzeach w Dreźnie, Królewcu, antwerpii, Berlinie i w Stanach Zjednoczonych.

42. Alfred WWIIEERRuuSSZZ  KKOOWWAAllSSKKII (1849-1915)
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SCeNa RODZaJOWa – MŁODZIeNIeC Z DZIeWCZyNą
Olej, deska, 48 x 36 cm, nie sygn. Stan zachowania: 
do konserwacji.
11..990000,,--

44. mmnn (xIx w.)

SCeNa RODZaJOWa – ŚPIąCe DZIeCKO
Olej, deska, 48 x 36 cm, nie sygn. Stan zachowania: 
do konserwacji, deska wygięta.
11..990000,,--

43. mmnn  (xIx w.)
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SCeNa PaSTeRSa
Olej, deska, 79 x 61 cm, niesygnowany.
99..000000,,--

45. mmnn (2 poł. xVIII w.)
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PRZy OgNISKU
Olej, tektura, 28,5 x 77,5 cm, sygn. l.d.: J.Fałat Nieśwież. 
7700..000000,,--  

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

46. julian FFAAłłAAtt (1853-1929)
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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. Niewykluczone, 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 charaktery-
styczne 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. 
Obraz prezentowany na wystawie: „Wyspiański” Wystawa w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli (listopad-grudzień 2017) oraz
w Muzeum Okręgowym w Toruniu (czerwiec-sierpień 2018). 
115500..000000,,--

47. Stanisław WWYYSSPPIIAAńńSSKKII (1869-1907)
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Malarz, graek i pedagog, był jednym z najwybitniejszych artystów polskich tworzących na przełomie XIX i XX w. Studia artystyczne rozpoczął w warszawskiej
Klasie Rysunkowej pod kierunkiem W.gersona i a. Kamińskiego (1869-1873), następnie kontynuował je w monachijskiej akademii Sztuk Pięknych u a. Wagnera
(1875-1877), w Krakowie u J. Matejki (1877/78) i podczas dwukrotnych wyjazdów do Paryża (1878 i 1889). Po studiach zamieszkał we Lwowie, później
przeniósł się do Warszawy. Lata 1883-1889 spędził podróżując po Ukrainie i Podolu. W 1895 przeniósł się do Krakowa powołany na wykładowcę tamtejszej
Szkoły Sztuk Pięknych. W latach następnych wiele podróżował - do Włoch, Francji, Hiszpanii, Holandii, anglii. Należał do grona członków-założycieli Towa-
rzystwa artystów Polskich „Sztuka“. Wiele wystawiał tak w kraju, jak i za granicą. Lata 1929-1936 spędził w Poznaniu i gościeradzu, dojeżdżając do Warszawy,
gdzie (od 1934) prowadził katedrę graeki w akademii Sztuk Pięknych. Malował krajobrazy, portrety, sceny rodzajowe, martwe natury i kwiaty. Chętnie posłu-
giwał się techniką pastelu i akwareli, był wybitnym graekiem, zajmował się też rzeźbą.
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B`Ma FLORIańSa
Pastel, tektura, 52 x 41 cm, sygn. l.d.: LWyczół. Na odwrocie naklejki: TPSP w Krakowie, z wystawy pośmiertnej Leona Wyczółkowskiego, 1937; TPSP w
Krakowie, Wystawa: Kraków w Sztuce, 1936; naklejka własnościowa Władysława Lubelskiego. Obraz opisany w katalogach: 
– Kraków i ziemia krakowska w sztuce, czerwiec 1936, „Dni Krakowa” Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, s.19, nr kat. 287 (Właśc. p. Władysław
Lubelski)
– Leon Wyczółkowski 1852-1936. Wystawa pośmiertna. Czerwiec-lipiec 1937, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, s.26, nr kat. 211 (ze
zbiorów p. Władysława Lubelskiego).
4488..000000,,--  

48. leon WWYYccZZóółłKKOOWWSSKKII  (1852-1936)
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STaRy MŁyN
akwarela, papier, 35 x 72 cm, sygn. p.d. z dedykacją: Pani M. Laskiej w pamięć prawdziwej przyjaźni oearuję Jul. Fałat 1902.
9955..000000,,--

49. julian FFAAłłAAtt (1853-1929)
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MŁODy gÓ`L
Olej, sklejka, 50 × 40 cm, sygn. l. d.: Maliszewska Zakrzewska.
22..550000,,--⦁

Malarka, studiowała w krakowskiej aSP. Malowała pejzaże,
widoki Krakowa, martwe natury. Jej prace znajdują się z zbio-
rach Muzeum Narodowego w Warszawie. 

50. janina mmAAllIISSZZEEWWSSPP--ZZAAKKRRZZEEWWSSPP (1909-1982)

PORTReT DZIeCa
Olej, płótno dublowane, 35 x 29,5 cm. Stan do konserwacji.
11..220000,,--

51. mmnn  (xIx w.)
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ŁODZIe
akwarela, papier, 17 × 25 cm, sygn. p.d.: Harry Van der Weyden Nov. [18]97.
22..550000,,--⦁

53. harry VVAAnn  DDEERR  WWEEYYDDEEnn (1868-1952)

CaNNeS
akwarela, papier, 22,5 x 32 cm, sygn. l.d.: Mane Katz Cannes.
44..000000,,--⦁
Pochodził z Ukrainy; w l. 1911-12 uczęszczał do Szkoły Rysunkowej w Wilnie; naukę kontynuował w
Szkole Malarstwa M. Muraszki w Kijowie. W 1913 rozpoczął studia w paryskiej École des Beaux-arts
pod kierunkiem F. Cormona. Po wybuchu I wojny światowej wyjechał do Piotrogrodu. W 1917 objął sta-
nowisko profesora w Instytucie artystycznym w Charkowie. W 1921, podróżując przez Baku, Tyfis,
Moskwę, Mińsk i Warszawę powrócił do Paryża, by związać się z kręgiem École de Paris. Swe prace pre-
zentował na indywidualnych wystawach w galeriach Percier, granoff, Brummer, Petit i Charpentier. eks-
ponował swą sztukę ponadto w Nowym Jorku w Wildenstein gallery. Należał do polskiego Zrzeszenia
żydowskich artystów Malarzy i Rzeźbiarzy. Kształt życia artysty wyznaczały w dużej mierze podróże.
W l. 1928-37 odwiedził Palestynę, egipt, Syrię, Czechy, Polskę i Litwę. Okres II wojny światowej spędził w
Nowym Jorku. W 1945 powrócił do Paryża. Nadal sporo podróżował - do Izraela (1948), agyki
Południowej (1950), Japonii i Indii (1957). Repertuar tematyczny sztuki Mané-Katza obejmował epi-
zody z życia codziennego żydów, wizerunki chasydów, sceny z geia, kompozycje symboliczne oraz pej-
zaże. Wykonywane przez artystę portrety wyróżnia wydłużony, uwysmuklony kanon postaci ludzkiej.

52. Emanuel mmAAnnEE  PPttZZ (1894-1962)
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ODPOCZyNeK
Olej, tektura, 67 x 97 cm, sygn. l.d.: W. Wodzinowski, na odwrocie pieczątka składu malarskiego.
88..000000,,--

54. Wincenty WWOODDZZIInnOOWWSSKKII (1886-1940)

RÓże W WaZONIe
Olej, tektura, 40 x 60 cm, sygn. p.d.: L Kowalski. 
44..000000,,--

55. leon KKOOWWAAllSSKKII (1870-1937)

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
graeków. Z technik graecznych uprawiał
litograeę, drzeworyt, akwafortę. Tematem
jego prac były pejzaże, kwiaty, drzewa, scenki
miejskie, utrzymane w duchu gancuskiego
impresjonizmu, pod którego wpływem po-
zostawała twórczość artysty.

Malarz, uczeń gersona (1880-1881) oraz
krakowskiej SSP (1881-1889) w pra-
cowni Loefflera, Matejki i Łuszczkiewicza.
Studia uzupełniał w akademii monachij-
skiej. W 1892 wrócił do kraju i osiadł w
Swoszowicach k/Krakowa. W latach
1896-1916 uczył malarstwa na Wyższych
Kursach dla Kobiet im. Baranieckiego. Te-
matyka jego prac to najczęściej malowane
żywiołowo i z humorem sceny związane z
folklorem podkrakowskiej wsi, kompozycje
alegoryczne oraz portrety.
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KOBIeTa W ZIMOWyM PeJZażU
Olej, płótno, tektura, 54 x 37 cm, sygn. l.d.: Heimroth 
Paryż [1]906.
11..990000,,--

Malarz lwowski, wystawiał w TPSP w Krakowie i Lwowie. Ma-
lował portrety, pejzaże, sceny rodzajowe. Wykonywał również de-
koracje malarskie we wnętrzach sakralnych m.in. w kościele
Jezuitów we Lwowie. 

56. Karol hhEEIImmRROOtthh (1860-1930)

MaRTWa NaTU` Z KWIaTaMI
Olej, płótno dublowane, 61 × 50 cm sygn. l.d.: nieczytelnie.
77..550000,,--

57. mmnn (xIx w.)
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SCeNa RODZaJOWa W OgRODZIe
Olej, sklejka, 48 x 40,5 cm, sygn. l.d.: HeN. WÓJCIK.
33..000000,,--  ⦁

59. henryk WWóójjccIIKK (1920-2009)

POLa WIOSNą
akryl, płótno, 50 x 70 cm, sygn. p.d.: St. Batruch, na odwrocie: Stanisław Batruch, „Pola wiosna”,
50 x 70 cm, 2007, acrylic. 
66..550000,,--  

58. Stanisław bbAAttRRuucchh (1935-2015)

Malarz, profesor zwyczajny, wieloletni wykła-
dowca aSP w Krakowie. Studia na wydziale
malarstwa na krakowskim aSP, dyplom w
pracowni Hanny Rudzkiej-Cybis. Brał udział
w ponad stu wystawach zbiorowych w kraju i
za granicą. Zorganizował ponad czterdzieści
wystaw indywidualnych. Jego prace znajdują
się w zbiorach muzealnych oraz kolekcjach
prywatnych w kraju i za granicą. Ważne
miejsce w jego twórczości zajmuje człowiek,
który pojawia się zarówno w przedstawieniach
portretowych, jak i scenach rodzajowych. Jego
malarstwo charakteryzuje doskonałe wyczucie
koloru i plamy barwnej oraz umiejętność
uchwycenia atmosfery czarów współczesnych.

Malarz. Studiował w latach 1945-1950 w
akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pra-
cowni prof. Z. Pronaszki. Przez wiele lat pra-
cował jako pedagog w tejże uczelni. Był
przewodniczącym ZPaP w Krakowie. Dla
twórczości Wójcika charakterystyczne są
przede wszystkim symbol i malarska alegoria.
artysta znany jest jako pejzażysta i autor
martwych natur wpisujących się w nurt trady-
cji krakowskiego koloryzmu. Jego działalność
artystyczna prezentowana była na ponad 20
wystawach indywidualnych, około 60 wysta-
wach ogólnopolskich i 20 za granicą. Obrazy
Henryka Wójcika znajdują się w muzeach, in-
stytucjach kulturalnych oraz w kolekcjach pry-
watnych w Polsce, we Włoszech, Niemczech,
Francji, australii, Kanadzie i Stanach Zjedno-
czonych.
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aUTOPORTReT (Odbicie w oknie)
Olej, płótno, 65 x 48 cm, sygn. p.g.: M. Konarski 1955.
66..550000,,--

Malarz, rzeźbiarz, poeta, teoretyk sztuki, pseudonim ar-
tystyczny Marzyn. Studia: krakowska akademia Sztuk
Pięknych u W. Jarockiego, I. Pieńkowskiego i X. Duni-
kowskiego. Członek grupy artystycznej Szczep Rogate
Serce powołanej przez rzeźbiarza Stanisława Szukal-
skiego, która skupiała plastyków poszukujących inspira-
cji w kulturze dawnej słowiańszczyzny. Prace w zbiorach
Muzeum Narodowego w Warszawie, Wrocławiu, Mu-
zeum Bytom, Muzeum Polski Chicago oraz w kolekcjach
prywatnych.

60. marian „marzyn” KKOOnnAARRSSKKII (1909-1998)

MICHaŁ aNIOŁ
Olej, płótno, 55 x 50 cm, sygn. l.d.: Marian Konarski 1993.
55..000000,,--

61. marian „marzyn” KKOOnnAARRSSKKII (1909-1998)
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Malarz, aktor, reżyser, scenograf. Od roku 1938 studiował malarstwo w akademii krakowskiej pod kierunkiem Pawła Dadleza i Kazimierza Sichulskiego. Na-
stępnie, w okresie okupacji, kontynuował naukę w działającej oecjalnie 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.
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NOCNa ST`Wa
Olej, płótno, 75 x 60 cm, opisany na odwrocie: „Nocna Strawa”, agnieszce Balzac, K.Mikulski, Hucisko 1978. Obraz publikowany w „Kazimierz Mikulski
– album“ red. I. Jabłońska, J. Windorbski, wyd. Desa Unicum, sp. z o.o., Warszawa 2000, wyd. I, str. 66.
7755..000000,,--⦁

62. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)
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CZyTaJąCa
Olej, tektura, 49 x 35,5 cm, sygn. p.d.: Rappaport 1914. 
44..550000,,--

63. max OOPPPPAAPPOORRtt (1884-1924)

NaD JeZIOReM
Olej, płótno, tektura, 46 x 46 cm, sygn. l.d.: Wilh. Wachtel.
44..000000,,--⦁
Malarz, graek, ilustrator, przedstawiciel realizmu. Urodził
się i na stałe mieszkał we Lwowie. Studiował w krakowskiej
Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Leona Wyczół-
kowskiego i Leopolda Löfflera, a następnie w akademii
Sztuk Pięknych w Monachium u Nikolausa gysisa. Po-
dróżował często do Wiednia, Paryża, do Palestyny, gdzie
osiedlił się w 1936 roku; po wybuchu II wojny światowej
wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Malował olejno,
rysował pastelami, zajmował się graeką (teka litograei Po-
żegnanie z golusem), tworzył przede wszystkim sceny ro-
dzajowe o tematyce żydowskiej, m.in. po powrocie z
podróży do Palestyny, w 1922 roku, wykonał cykl obra-
zów przedstawiających trudne życie osadników żydow-
skich (chaluców), tworzył liryczne portrety, kompozycje o
tematyce biblijnej, ilustrował książki. Dużo wystawiał, a w
roku 1935 miał indywidualną wystawę w warszawskiej
Zachęcie, na której pokazał blisko 50 prac. Zginął tragicz-
nie w wypadku samochodowym w Stanach Zjednoczo-
nych. Większość prac Wachtla zaginęła w czasie II wojny
światowej.

64. Wilhelm WWAAcchhttEEll (1875-1952)
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aUTOPORTReT
Kredka, papier, 28 x 19 cm, sygn. l.d.: 5/I 1936. 
11..330000,,--

W latach 1891-1900 studiował w SSP w Krakowie u F. Cynka,
I. Jabłońskiego, I. Unierzyskiego, L. Wyczółkowskiego, J. Stani-
sławskiego, a w latach 1901-1902 w Paryżu. Od 1919 roku
uczył malarstwa w aSP w Krakowie. Od 1906 roku był człon-
kiem Towarzystwa artystów Polskich Sztuka. Był również
członkiem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie.
Malował pejzaże - był kontynuatorem szkoły malarstwa pejza-
żowego Jana Stanisławskiego.

65. Stanisław PPmmOOccKKII (1875-1944)

aPLICa TRZeCH ŚWIęTyCH HIe`RCHÓW PRZy
CeRKWI WOŁOSKIeJ
akwarela, papier, 33 x 26 cm, sygn. p.d.: J. Pieniążek i l.d.:
Lwów 1942.
22..000000,,--⦁

Malarz i graek, w latach 1908-1913 uczeń krakowskiej aSP
w pracowniach J. Pankiewicza i L. Wyczółkowskiego. Odbył po-
dróże do Włoch, Niemiec, austrii i Czech. Pracował jako nau-
czyciel rysunków w Krakowie, Samborze i Lwowie. W okresie
międzywojennym uczestniczył w wystawach krakowskiego i lwow-
skiego 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 krę-
gów sztuki i polityki. Dużą popularność przyniosła artyście
twórczość graeczna. Jego akwaforty i akwatinty, wykonywane
pod wyraźnym wpływem Leona Wyczółkowskiego, poza wysokimi
walorami artystycznymi, dokumentują zabytki architektury miast
polskich, dawnego budownictwa i rzeźby ludowej.

66. józef PPIIEEnnIIąąŻŻEEKK (1888-1953)
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STaTUS QUO
Olej, płótno, 60 x 75cm, sygn. na odwrocie: Status Quo, pinxit Wanda Macedońska, 1974. 
88..220000,,--⦁

W latach 1950-1956 studiowała w aSP w Krakowie na Wydziale Konserwacji u M. Słoneckiego.
W swoim malarstwie nawiązywała do tradycji mistrzów włoskich i famandzkich.

67. Wanda mmAAccEEDDOOńńSSPP--ZZAAllEEWWSSPP (1929-2013)

MaDONNa Z DZIeCIąTKIeM
akryl, płyta, 56 x 55 cm, sygn. l.d.: e. gerlach 2015.
55..000000,,--⦁

Studiował na Wydziale Malarstwa i graeki aSP w
Krakowie w latach 1960-1966 w pracowniach W.
Taranczewskiego i M. Wejmana. Członek ZPaP.
Swoją twórczość prezentował na ok. 70 wystawach
indywidualnych oraz ok 80 zbiorowych. 

68. Eugeniusz ggEERRllAAcchh (ur. 1941)
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BeZ TyTUŁU
akwarela, papier, 20,7 x 29,9 cm, sygn. na dole: F. Starowieyski 1695.
44..220000,,--⦁
Studiował w Krakowie w aSP u W. Weissa w latach 1949-1952 a następnie do 1955 r. w aSP w War-
szawie u M. Byliny. W jego twórczości widoczna jest fascynacja kulturą baroku i zaskakujące surrealis-
tyczne skojarzenia.

69. Franciszek SSttAARROOWWIIEEYYSSKKII  (1930-2009)

U PLaSTyKÓW
Pastel, tektura, 45 x 61 cm, sygn. p.d. w ołówku: Jurek Makarewicz.
33..220000,,--

70. jerzy mmAAPPRREEWWIIccZZ (1907-1944)

Syn malarza Juliusza Makarewicz. W 1929
roku rozpoczął studia w krakowskiej aSP u
W. Jarockiego. Relegowany z uczelni za popar-
cie S. Szukalskiego. Udał się do Warszawy
gdzie kształcił się w pracowni T. Pruszkow-
skiego. W 1933 roku wrócił do Krakowa i kon-
tynuował naukę u F. Pautscha. W 1943 roku
został aresztowany przez hitlerowców. Zginął
w obozie koncentracyjnym w Płaszowie. W 1973
roku w TPSP odbyła się wystawa indywidualna
ocalałego dorobku. Malował martwe natury,
portrety, najczęściej podejmował temat pejzażu.
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ŚMIeRgUST W SZOPIeNICaCH
akryl, płótno, 60 x 50 cm, sygn. p.d.: Wróbel 1981, na od-
wrocie: Śmiergust w Szopienicach, Rok 1925, wtedy woda
nie śmierdziała i była cysto, Paweł Wróbel, Pieczątka
W.K.Z. 22 Przedmiot nie podlega zakazowi wywozu za
granicę. 
66..550000,,--⦁

71. Paweł WWRRóóbbEEll (1913-1984)

SCeNa eROTyCZNa
akryl, płótno, 65 x 55 cm, sygn. p.d.: Wróbel 1981, na od-
wrocie: Pieczątka W.K.Z. 22 Przedmiot nie podlega zaka-
zowi wywozu za granicę. 
66..550000,,--⦁

górnik, jeden z najaktywniejszych członków koła plasty-
ków amatorów przy ZDK kopalni "Wieczorek". W swoich
obrazach przedstawiał pejzaże śląskie z charakterystycz-
nymi kominami, hałdami, szybami kopalnianymi. Jego ży-
wiołowe i niezwykle barwne scenki rodzajowe ukazują
dzień powszedni i świąteczny mieszkańców górniczych
osiedli. artysta poza malarstwem uprawiał rzeźbę, jednak
prac w drewnie i węglu pozostawił niewiele.

72. Paweł WWRRóóbbEEll (1913-1984)
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SZNUR CyNaDeReK
Olej, płótno, 74 x 54,5 cm, sygn. p.d.: Zbigniew Ważydrąg 1990
PPM oraz opisany na odwrocie: Sznur cynaderek.
22..550000,,--⦁

Malarz, rzeźbiarz, poeta. Studiował na krakowskiej aSP na wy-
dziale rzeźby, konserwacji i malarstwa w pracowniach T. Łakom-
skiego i J. Nowosielskiego – dyplom w 1980 r.  w pracowni
Włodzimierza Buczka.

73. Zbigniew WWAAŻŻYYDDRRąągg (ur. 1952)

MaRTWa NaTU`
Olej, sklejka, 71 x 55 cm, sygn. p.d.: Bandura. 
55..550000,,--⦁

Rzeźbiarz, graek, malarz, medalier. Uczeń Xawerego Dunikowskiego,
profesor aSP w Krakowie. Członek grupy Dziewięciu graeków.
Zanany głównie ze swoich realizacji pomnikowych (Współautor –
wraz z W. Cęckiewiczem – Pomnika Zwycięstwa grunwaldzkiego. 

74. jerzy bbAAnnDDuuOO (1915-1987)
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Japonia XIX/XX w., brąz patynowany, brzusiec i wylew
wieloboczny, zdobiony półplastycznymi roślinami i pta-
kami, wys. 20 cm. 
55..000000,,--  

75. PPAAOO  WWAAZZOOnnóóWW

śPIącA PEnElOPA
Brąz, wys. 31 cm, sygn.: „564 J. Cavalier”; „Reduc-
tion Mecanique a. Collas Brevete”. 
Oryginał rzeźby autorstwa Julesa Cavaliera (1814-
1894) znajduje się w Musée d'Orsay w Paryżu. Od-
niosła ona ogromny sukces w tracie Salonu w roku
1849, gdzie otrzymała medal pierwszej klasy oraz
medal honorowy.
88..550000,,--  

Pierre-Jules Cavalier (1814-1894) – gancuski
rzeźbiarz. Uczeń rzeźbiarza Davida d’angersa i
malarza Paula Delaroche. Wygrał w 1842 roku
Prix de Rome. Od 1864 roku wykładał na École des
Beaux-arts. 

76. jules ccAAVVAAllIIEERR (1814-1894)
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WaLa Z ORŁeM
Brąz, wys. 34 cm, sygn. J. Butensky.
2244..550000,,--

Rzeźbiarz, pochodzący z rodziny żydowskiej, urodzony w Rosji. Około roku 1889 wyjeżdża do Wiednia, gdzie rozpoczyna studia na aSP pod kierunkiem R. Von
Weyra oraz H. Hellmera. Pobierał również prywatne lekcje w pracowni C. Von Zumbuscha.  Od 1893 roku przebywa w Paryżu. Studiuje na académie Julian pod
kierunkiem a. Mercie’a i a. Bouchera. Na początku XX w. wyjeżdża do Nowego yorku. Wykonuje głównie prywatne zlecenia. Jego prace znajdują się w prywatnych
i publicznych kolekcjach m.in.: be Metropolitan Museum of art, Nowy york; Harvard Law School, Cambridge; Biały Dom, Waszyngton.

77. jules leon bbuuttEEnnSSKKYY (1871-1947)
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Bracia Łopieńscy, sygn. a. Kurzawa; Br. Łopieńscy Warszawa, brąz, wys. 30 cm.
1199..550000,,--

Bracia Łopieńscy – warszawska rodzinna erma specjalizująca się w produkcji wy-
robów z brązu, srebra i metali szlachetnych istniejąca od 1862 roku. Nagradzana
na wystawach krajowych i zagranicznych m.in.” we Lwowie (1894), w Poznaniu
(1929), w Paryżu (1925). W 1950 roku erma została upaństwowiona i prze-
kształcona na spółdzielnię „Brąz dekoracyjny”. 
antoni Kurzawa (1842-1898) pochodził z chłopskiej rodziny, dzięki Mieczysła-
wowi Weryha-Darowskiemu rozpoczął naukę rzeźby. Podjął studia w  krakowskiej
Szkole Sztuk Pięknych (1863-1869). Przez krótkie czas mieszkał we Lwowie,
gdzie wraz z Julianem Markowskim wykonywał nagrobki na Cmentarzu Łycza-
kowskim. W 1889 roku jego rzeźba pt. „Mickiewicz budzący geniusza poezji” uzys-
kała III miejsce w konkursie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie,
artysta złamany werdyktem jury roztrzaskał dzieło, co przyczyniło się do utrwale-
nia legendy dzieła. Sam Kurzawa został  symbolem tragicznych losów niedocenio-
nych artystów, a jego postać stała się inspiracją dla wielu młodopolskich artystów i
pisarzy. 

78. SSIIEEWWccAA

RZeźBa MaŁegO POWSTańCa
gips, wys. 30 cm, sygn. Jarnuszkiewicz. Po konserwacji.
55..000000,,--⦁

Studia w Krakowie w Instytucie Sztuk Plastycznych pod
kierunkiem F. Kalfasa i K. Homolacsa (1936-1938) oraz
na Wydziale Rzeźby aSP w Warszawie u T. Breyera i F.
Strynkiewica(1947-1950). Rzeźbę „Dziecko – bohater”
zaprojektował jeszcze jako student. W roku 1983 została
wykorzystana jako model pomnika „Małego Powstańca”.
W latach 1950-1980 prowadził pracownię rzeźby war-
szawskiej aSP. 

79. jerzy jjAARRnnuuSSZZKKIIEEWWIIccZZ (1919-2005)
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RyBa
Brąz patynowany, niesygn., wym. 60 x 56 cm.
88..000000,,--⦁

Nie mniejsza ekspresja cechuję drapieżną rybę
przypominającą murenę. Wężowe cielsko o linii
najeżonej ostrymi płetwami zwija się dośrodkowo
niczym mityczny ourobouros. Rytmiczne poprze-
bijanie go ażurami dynamizuje sylwetkę, a nada-
jąc jej pozór szkieletu wprowadza element
vanitas.

80. bronisław cchhRROOmmYY (1925-2017)

SMOK
Brąz patynowany, niesygn., wym. 37,5 x 20 x 19 cm.
55..550000,,--⦁

Niewielka rzeźba Chromego stanowi autorskie przetwo-
rzenie pomnika znanego każdemu krakowianinowi i od-
wiedzającemu miasto turyście. Smok nie jest tym samym,
budzącym grozę potworem, który stoi pod Wawelem, ale
wyobrażono go w momencie klęski. Prawdziwy ogień zie-
jący z paszczy zastąpiła jego rzeźbiarska reprezentacja,
brzuch został przepruty raną o typowo apokaliptycznej
formie migdała, a z niej tryskają płonące trzewia zwijające
się w agonii. Rwany, poszarpany kontur i rozdrobnienie
formy podkreślają dramatyczną ekspresję.
Bronisław Chromy był uczniem Xawerego Dunikowskiego,
wychowankiem krakowskiej akademii Sztuk Pięknych.
Współzałożył Piwnicę pod Baranami. Pracował głównie w
metalu i granicie, choć wykorzystywał też kamienie półszla-
chetne. autor licznych pomników i lubianych rzeźb drob-
nych o tematyce animalistycznej.

81. bronisław cchhRROOmmYY (1925-2017)
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Prezes - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91
Rzeczoznawcy - ul. Floriańska 13, tel. 12 429-12- 51

Dom Aukcyjny - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14
e-mail: aukcje@desa.art.pl

Antykwariaty w innych miastach

42-200 Częstochowa, Al. N.M.P. 40/42, tel. 34 324-37-26 e-mail: kontakt@desaczestochowa.com
81-395 Gdynia, ul. Abrahama 54, tel. 58 620-36-63 e-mail: salon19@desa.art.pl
40-014 Katowice, ul. Mariacka 5, tel. 32 253-99-22 e-mail: kontakt@desakatowice.com
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. 32 253-94-70 e-mail: salon12@desa.art.pl
24-507 Kielce, ul. sienkiewicza 28, tel. 41 344-33-51 e-mail: salon21@desa.art.pl
35-060 Rzeszów, Króla Kazimierza 5, tel. 17  862-47-82 e-mail: desarzeszow@gmail.com

WSzyStkiE SAlony przyjmują DziEłA Sztuki nA kolEjnE AukcjE

DEsA Dzieła sztuki i Antyki sp. z o.o. jest najstarszą firmą w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

Prowadzi działalność handlową i kulturotwórczą, zabezpiecza cenne dzieła sztuki dla zbiorów muzealnych, prowadzi promocję
dzieł sztuki współczesnej i jej twórców poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granicą. Posiada doświadczonych i wykwali-
fikowanych rzeczoznawców, również biegłych sądowych wykonujących ekspertyzy, oceny i wyceny dzieł sztuki. 

DEsA posiada salony antykwaryczne na terenie całego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie. 
utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące poloników
m.in. Christie's, sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeami
krajowymi i zagranicznymi. 

Firma DEsA uczestniczy w programie „leonardo da Vinci“, utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą środowiska
akademickie, przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej Europy.  
DEsA Dzieła sztuki i Antyki sp. z o.o. figuruje w wykazie unii Europejskiej jako firma godna zaufania.

siedziba Desy mieści się w Pałacu Kmitów. Budynek wzniesiony w XiV wieku, przebudowany w pierwszej poł. XVi wieku na
okazałą rezydencję dla możnowładczej rodziny Kmitów. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementów wczesnorenesan-
sowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego piętra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejna
przebudowa miała miejsce w drugiej połowie XViii wieku, stąd pochodzą polichromie wnętrz pierwszego piętra., stropy belkowe
i kominki na ii piętrze, a także neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema płaskorzeźbami przedstawiającymi scenę ko-
ronacji Najświętszej Marii Panny i orły pokonujące węże. Obiekt jest siedzibą firmy od 1988 roku.

Antykwariaty w Krakowie

salon, ul. Floriańska 13, tel. 12 421-89-87 e-mail: salon2@desa.art.pl
salon, ul. Floriańska 13, tel. 12 422-62-57 e-mail: salon4@desa.art.pl

1. udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu i wpłaceniu wadium
NNuummeerr  kkoonnttaa:: Bank Pekao s.A. 6699  11224400  44553333  11111111  00000000  55442277  33889944
2. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi
3. * obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie może zostać
sprzedany
4. ⦁ obok ceny oznacza, że do wylicytowanej kwoty doliczona zostanie opłata w wysokości do 5% ceny
sprzedaży z tytułu „droit de suite“
5. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu
6. szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w Domu Aukcyjnym 
tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy
7. Prenumerata katalogów aukcyjnych (4 egz.) w 2018 r. – 60 zł

WWyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd  88  ddoo  1122  ppaaźźddzziieerrnniikkaa w godz. 10.00 – 18.00, w Krakowie,
w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 10.00 – 14.00

Zdjęcia:  Piotr Nosek i sDA
skład: Piotr Nosek
Druk: Drukarnia skleniarz
issN 1429-6098

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

Prezes zarządu: MMaałłggoorrzzaattaa  llaalloowwiicczz
tel. 12 422-27-06     lalowicz@desa.art.pl

V-ce Prezes, Dyrektor Domu Aukcyjnego: JJeerrzzyy  MMaajjeewwsskkii
tel. 12 422-19-66     majewski@desa.art.pl 

Rzeczoznawcy: AAllddoonnaa  ssoołłttyyss,,  JJaaddwwiiggaa  OOcczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa

Opracowanie katalogu: KKrrzzyysszzttooff KKoonniieecczznnyy,,  JJaaddwwiiggaa  OOcczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa,,  
PPaattrryyccjjaa  GGaabbrryyśś--DDuuddzziiaakk,, KKaarroolliinnaa  PPłłuużżeekk,,  AAnnnnaa  KKoozzaakkiieewwiicczz,,  iizzaabbeellaa  BBoocciiaańńsskkaa,,  
WWiikkttoorriiaa  KKuubbiiaakk,,  GGaabbrriieellaa  ssttrruuzziikk,,  KKaattaarrzzyynnaa  KKwwaattrroo--WWooźźnniiaakk
tel. 12 422-19-66     konieczny@desa.art.pl

Na okładce: Kazimierz MMiiKKuullssKKii (1918-1998), „Nocna strawa“, poz. 62 (�agment)
Alfred WWiiEERRuussZZ  KKOOWWAAllssKKii (1849-1915), „Przejażdżka“, poz. 42 (�agment)

ul. Floriańska 13
31-019 Kraków
Tel. 12 422-31-14
Fax. 12 422-98-91

biuro@desa.art.pl
www.desa.art.pl 

Patronat medialny
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www.desa.art.pl
aukcje@desa.art.pl, galeria@desa.art.pl

iSSn 1429-6098

aUkCJa 171
13 Października 2018 r.
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