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1. Udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu i wpłaceniu wadium
Numer konta: Bank Pekao S.A. 69 1240 4533 1111 0000 5427 3894
2. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi
3. * obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie może zostać
sprzedany

4. ⦁ obok ceny oznacza, że do wylicytowanej kwoty doliczona zostanie opłata w wysokości do 5% ceny
sprzedaży z tytułu „droit de suite“
5. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu
6. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w Domu Aukcyjnym 
tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy
7. Prenumerata katalogów aukcyjnych (4 egz.) w 2019 r. – 60 zł

Wystawa przedaukcyjna
odbędzie się w dniach od 21 do 25 października w godz. 10.00 – 18.00, w Krakowie,
w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 10.00 – 14.00
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Ogólne warunki aukcji.

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Auk-
cyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących - zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego -
wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 
3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnicę handlową.
4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie potwierdzone jest przez ekspertów DESY względnie przez za-
proszonych konsultantów. 
5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 15 % oraz opłata do 5% z tytułu droit de suite.
Opłata 15% obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. 

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

II
1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły wadium w wysokości 700 zł 
i otrzymały tabliczkę zgłoszeniową.
2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze zobowiązań w stosunku
do DESY lub z innych istotnych przyczyn.
3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium: 
– pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość
oferowanej ceny jest informacją poufną), 
– telefonicznego udziału w licytacji.

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

IV
1. Dom Aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności
pomiędzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej
kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
3. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji
obiektu.
4. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zezwolenia na wywóz wymagają
tylko te obiekty, które przekroczyły progi wiekowo-kwotowe dla poszczególnych kategorii zabytków, określone w art. 51 wyżej
wymienionej ustawy.
5. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych
klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15000 EUR.

REGULAMIN AUKCJI
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SEGESTA, SYCYLIA
Olej, tektura, 19 x 26 cm, sygn. l.d.: Z. Przebindowski, opisany na odwrocie: Zdzisław Przebindowski /
„Segesta, Sycylia" / olej 21 x 28 cm.
1.500,-⦁

2. Zdzisław PRZEBINDOWSKI (1902-1986)

LAGO MAGGIORE
Olej, tektura, 16,5 x 22,5 cm, sygn. l.d.: B Rychter Janowska i na odwrocie: „Lago Maggiore” / Bronis
Rychter-Janowska / 1944.
5.000,-⦁

1. Bronisława RYCHTER-JANOWSP (1868-1953)

Widok na Lago Maggiore to obraz o harmo-
nijnej kompozycji, który artystka namalowała
wprost z natury, odwiedzając wielokrotnie
Włochy. Pierwszy plan to spokojna taha błę-
kitnej wody, która malowniczo odbija białe
żagle łódek pływających po jeziorze, jak rów-
nież malowane laserunkowo reheksy świetlne.
Kompozycję zamyka górzysty pejzaż alpejski,
nad którym widnieją jasno-różowe chmury
zapowiadające ciepły wieczór.

Pierwszym nauczycielem artystki był jej brat,
malarz, Stanisław Janowski. Następnie w la-
tach 1896-1902  kształciła się w akademii
monachijskiej u A. Abégo i L. Bollera oraz w
prywatnej szkole S. Hollósy`ego. Naukę kon-
tynuowała w akademii horenckiej, a także w
Krakowie u Jana Stanisławskiego. W latach
1909-1910 prowadziła szkołę malarstwa i
teatr amatorski w Starym Sączu. Mieszkała
przez pewien czas we Włoszech. Z tego okresu
pochodzą liczne obrazy przedstawiające tam-
tejsze widoki i zabytki. Podróżowała do Fran-
cji, Hiszpanii, Grecji, Turcji oraz Aiyki
Północnej, skąd także przywoziła inspiracje
twórcze. Malowała pejzaże, martwe natury,
portrety, zwłaszcza osób związanych ze świa-
tem teatru. Znana jest z przedstawień widoków
dworów polskich z kolumnowymi gankami
oraz ich wnętrz. Regularnie wystawiała swoje
prace w TPSP w Krakowie, w galeriach war-
szawskich, lwowskich, uczestniczyła w wysta-
wach w Londynie, Pradze, Rzymie, Bufallo.
Obecnie jej obrazy znajdują się w zbiorach mu-
zeów narodowych i w zbiorach prywatnych.

Niewielki obrazek krakowskiego kolorysty
przedstawia nigdy nie ukończoną elymijską
świątynię w Segeście na zachodnim krańcu Sy-
cylii, dorycki perypteros z V w. p.n.e.
Malarz, gragk. Kształcił się w Państwowej
Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Arty-
stycznego w Poznaniu (1920-25), studia kon-
tynuował w krakowskiej ASP u F. Pautscha
(1925-29). Uprawiał malarstwo olejne i gra-
gkę. Malował sceny rodzajowe, pejzaże miej-
skie, widoki podkrakowskich wsi, portrety,
akty, martwe natury.
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KOŚCIÓŁ W `BCE 
Akwarela, papier, 53 x 42 cm, sygn. l.d.: Ernst Stahl 1942
Rabka. 
3.500,-⦁

Ernst Stahl urodził się 14 stycznia 1882 w Cannstaj w Bade-
nii-Wijenbergii. Ukończył studia architektoniczne na Uniwer-
sytecie w Stujgarcie (Technische Hochschule Stujgart).
Ponadto studiował w Bonn historię sztuki. Był asystentem
Paula Clemena, konserwatora w Prowincji Reńskiej i pracował
od 1910 roku w Trewirze z diecezjalnym inżynierem budow-
lanym. W latach 1911-1939 był wolnym architektem w Dus-
seldorge. Specjalizował się w projektowaniu schronisk
młodzieżowych dla Reńskiego Towarzystwa schronisk Mło-
dzieżowych (Rheinische Jugendherbergswerk) i zaprojektował
prawie wszystkie realizacje do roku 1933. W latach 1940-41
był kierownikiem budowlanym w Wiesbaden, a od 1942 pra-
cował w Dyrekcji Budowy Autostrad Rzeszy w Monachium.
W latach 1942-43 lub 44 pracował w dla Zarządu Miasta w
Krakowie. Po wojnie projektował schroniska młodzieżowe w
Dusseldorge. Zmarł 14 lipca 1957 roku w Dusseldorge.

3. Ernst STAHL (1882-1957) 

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

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

4. Juliusz HOLZMÜLLER (1876-1932)
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TYPY TYROLSKIE 
Akwarela, papier, 34,5 x 24 cm (każdy z obrazów), sygn. p.d.:
E.Fiorentino.
6.000,-⦁

Antonio Enrico Fiorentino był włoskim artystą urodzonym w
1894 roku, którego obrazy wielokrotnie znajdowały się na za-
granicznych aukcjach.

5. Antonio Enrico FIORENTINO (1894- po 1962)
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MARTWA NATU`
Olej, tektura, 23 x 32,7 cm, sygn. p.śr.: L.P. 
3.400,-

6. Leonard PĘPLSKI (1896-1944)

ALEJA W PARKU 
Olej, płótno, 50 x 61 cm, sygn. p.d.: Ign. Pieńkowski. 
8.000,-

7. Ignacy PIEŃKOWSKI (1877-1948)

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

Malarz, gragk, pedagog. Kształcił się warszaw-
skiej Klasie Rysunkowej Gersona, studia malar-
skie kontynuował w krakowskiej SSP u
Axentowicza i Wyczółkowskiego, oraz w Mona-
chium i Paryżu. Rok przebywał w Rzymie, cztery
lata spędził w Paryżu, odwiedził Włochy. Po po-
wrocie do Warszawy objął profesurę w tamtejszej
SSP, a po I wojnie został profesorem krakowskiej
ASP. Jego uczniami byli m.in. Brzozowski, Cybis,
Kantor, Larisch. Znany głównie z martwych
natur i portretów, malował również pejzaże,
kompozycje symboliczne (we wczesnej twórczo-
ści), religijne, zajmował się gragką.
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PEJZAŻ GÓRSKI ZE STAWEM
Papier, akwarela, 40 x 61 cm, sygn. p.d.: J. Szajna.
5.000,-⦁

9. Józef SZAJNA (1922-2008)

GÓ`L Z OWCAMI
Olej, tektura, 27 x 37 cm, sygn. l.d.: Z. ĆWIKLIŃSKI / [1]921.
4.500,-

Praca Zegryna Ćwiklińskiego, znanego malarza Tatr, przedstawia bacę prowadzącego stado
owiec. Scena rozgrywa się na zboczu hali, na tle graniastych skał. Obraz ten charakteryzuje się
doskonałym oddaniem natury, ale na szczególna uwagę zasługuje tu mocna gra światła i cienia.
Obraz skąpany jest w jaskrawym świetle, skontrastowany z błękitnymi partiami cienia i ciem-
nym masywem skalnym.

8. ZeRryn ĆWIKLIŃSKI (1871-1930)

Zegryn Ćwikliński ukończył Gimnazjum we Lwowie.
Kontynuował naukę jako słuchacz Wydziału Filozogi
na Uniwersytecie Jana Kazimierza. W latach 1887-
1889 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych,
najprawdopodobniej u Floriana Cynka i Władysława
Łuszczkiewicza oraz u Feliksa Szynalewskiego i Izy-
dora Jabłońskiego. Kształcił się również w Akademii
Wiedeńskiej, u malarza historycznego i portrecisty Ch.
Griepenkerl’a. Po powrocie do kraju był nauczycielem
rysunku w Brodach i Jarosławiu. W 1898 roku wyje-
chał na półtora roku do Włoch i Dalmacji. W 1908
osiadł w Zakopanem. Był członkiem TZSP, wystawiał
we Lwowie, Warszawie i Krakowie, a także za granicą
(Londyn, Budapeszt, Wiedeń). Artysta początkowo
pozostawał pod wpływem symbolizmu Podkowiń-
skiego, a od 1897 zajął się tematyką pejzażową, pro-
wadząc regularne studia przyrody. Do jego ulubionych
motywów należały pejzaże tatrzańskie.

Reżyser teatralny, dramaturg, scenograf, gragk, malarz.
Więzień obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Bu-
chenwaldzie. Studia w krakowskiej ASP ukończył dy-
plomem z gragki (1952) i scenogragi (1953). Jego
wrażliwość plastyczna kształtowała się w okresie domi-
nacji informelu. Tworzył kolaże, asamblaże i instalacje
przestrzenne. Wykładał scenogragę na Akademiach w
Krakowie i Warszawie (od 1972). Związany z Teat-
rem Ludowym w Nowej Hucie, gdzie reżyserował oraz
pełnił rolę kierownika artystycznego i dyrektora. Dzia-
łał również m.in. w Teatrze 13 Rzędów J. Grotow-
skiego, w Teatrze Starym w Krakowie, Teatrze Śląskim
w Katowicach, Teatrze Współczesnym we Wrocławiu,
Teatrze Polskim w Warszawie, a w roku 1971 prze-
kształcił stołeczny Teatr Klasyczny w Centrum Sztuki
Studio w autorski Teatr-Galerię, który prowadził do
ogłoszenia stanu wojennego. Reprezentował Polskę mię-
dzy innymi na Biennale w Wenecji (1970 i 1990) oraz
Biennale w São Paulo (1979 i 1989). Jego 75. uro-
dziny uczczono wielką wystawą monogragczną w Cen-
trum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Nietypowy w
twórczości Szajny pejzaż był prezentem dla przyjaciela,
pamiątką wspólnej wyprawy w góry. Osobowość
wszechstronnie utalentowanego artysty ujawnia się w
scenogragcznym ujęciu motywu oraz ekspresyjnym ge-
ście malarskim.
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RYBACY CIĄGNĄCY SIECI
Olej, płótno, 56 x 77 cm, sygn. p.d.: F. Wygrzywalski.
26.000,-

Studia w Akademii monachijskiej u L. Hertericha oraz K. Marra oraz w Paryżu w Academie Julian. Malował kompozycje rodzajowe, akty, pejzaże, zwłasz-
cza morskie. Projektował witraże.

10. Feliks Michał WYGRZYWALSKI (1875-1944)
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PÓŁAKT MŁODEJ KOBIETY
Olej, płótno, 81 x 65 cm, niesygnowany, na odwrocie pieczątka z numerem katalogu kolekcji rodzinnej i monogramem artysty: 1050/1 WW, potwierdzenie
zakupu obrazu z dn. 7.11.1988 r. ze zbiorów rodziny WW, 1937 r.
60.000,-⦁

Półakt przedstawia młodą, szczupłą kobietę o drobnych piersiach z jasną, miękką, rozświetloną skórą – kontrastującą z upiętymi, czarnymi włosami oraz ciemnymi budua-
rowymi tkaninami stanowiącymi tło. Twarz i iyzura są lekko zgeometryzowane, uproszczone rysy oddają delikatną, erotycznie powściągliwą urodę modelki. Tematyka
aktu była jedną z ulubionych w twórczej działalności Wojciecha Weissa. Poprzez ukazywanie piękna kobiecego ciała prezentował biegłość swojego warsztatu malarskiego.

W latach 1891 -1895 studiował w krakowskiej SSP, najpierw u W. Łuszczkiewicza i J. Matejki, później w pracowni L. Wyczółkowskiego. W 1999 roku wyjechał do Pa-
ryża, gdzie później wielokrotnie powracał. W l. 1901 i 1902 kontynuował naukę w Rzymie i Florencji. W 1907 r. rozpoczął pracę w krakowskiej ASP, z którą związał się do
końca życia; trzykrotnie pełnił funkcję rektora. W młodości uległ fascynacji dekadenckim nastrojem wypływającym od Stanisława Przybyszewskiego, malując sceny rodem z
iancuskich kawiarń oraz podejmując tematykę końca życia. W swojej twórczości inspirował się różnymi nurtami i stylistykami malarskimi - realizmem, impresjonizmem,
postimpresjonizmem, nabizmem, fowizmem, symbolizmem. Po 1908 r. twórczość skoncentrował głównie na problemach luminizmu malując w manierze postimpresjonis-
tycznej. W okresie międzywojennym zasłynął jako malarz oddających cechy psychologiczne, wyrazistych warsztatowo portretów i ukazujących piękno kobiecego ciała aktów.
Od 1915 r. malował przede wszystkim rozsłonecznione kalwaryjskie pejzaże i martwe natury. Interesował się impresjonizmem jako kierunkiem polegającym na zestawia-
niu szerokich plam barwnych, częściowych uproszczeniach formy, zagadnieniach sztucznego światła, swobodnej fakturze, pleneryzmem wymagającym rozjaśniania palety.
Większość obrazów skłania się jednak bardziej w stronę postimpresjonizmu niż impresjonizmu, zwłaszcza charakterystycznego stylu Cezanne'a, skupiając się na kolorystyce,
a pomijając prekubistyczną formę, pozostając tym samym przy znacznym realizmie. Jego dzieła eksponowane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jedna z
najsłynniejszych odbyła się w 1916 roku w gmachu TPSP w Krakowie, stając się prawdziwą rewelacją w środowisku artystycznym. Weiss zaprezentował tam wirtuozerię
malarską oraz znakomitą biegłość rysunku. Obrazy tego cenionego artysty obecnie znajdują się w licznych kolekcjach państwowych i prywatnych.

11. Wojciech WEISS (1875-1950)
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PEJZAŻ 
Olej, płótno, 25,5 x 33,5, sygn. p.d.: Adam Styka.
8.000,-⦁

12. Adam STYP (1890-1959)

PEJZAŻ
Olej, płótno, 22,5 x 29,5 cm, sygn. l.d.: Cairo 1921, p.d.: Adam Styka.
8.000,-⦁

13. Adam STYP (1890-1959)

Brat Tadeusza Styki (1889-1954) oraz syn
Jana Styki (1858-1925). Studia artystyczne
w Ecole Nationale des Beaux Arts w Paryżu
(1908-1912). Malował przede wszystkim
sceny rodzajowe , ale po wielokrotnych podró-
żach do Algieru, Tunisu, Maroka i Egiptu te-
matykę jego obrazów zdominowały sceny
nasycone ostrymi barwami i światłem, pejzaże
i typy orientalne. Prace swoje prezentował naj-
częściej za granica, w Polsce wystawiał w okre-
sie międzywojennym w Zachęcie.
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PEJZAŻ ZE SZTAFAŻEM
Olej, płótno, 32 x 83 cm, niesygnowany.
6.000,-

14. MN (XVII/XVIII w., Flandria)

PEJZAŻ ZE SZTAFAŻEM
Olej, płótno, 27 x 30,3 cm, niesygn.
4.000,-

15. MN (XIX w.)
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KLASZTOR NORBERTANEK W K`KOWIE
Olej, tektura, 34 x 49 cm, sygn. p.d.: J. Lelito.
2.500,-⦁

16. Jerzy LELITO (1927-1986)

TRÓJa
Olej, płótno, 48 x 69 cm, sygn. p.d.: R. Breitenwald.
4.500,-⦁

Malarz, uczeń poznańskiej Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych. Studia kontynuował w krakowskiej ASP u
Mehodera, Axentowicza i Jarockiego. Uprawiał malarstwo olejne. Ze szczególnym upodobaniem malował konie,
motyw ten pojawia się w jego obrazach batalistycznych, scenach rodzajowych, scenach z polowań, kuligach.

17. Roman Antoni BREITENWALD (1911-1985)
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SCENA WE WNĘTRZU
Olej, blacha, 40 x 32 cm.
5.000,-

19. MN (XIX w.)

PORTRET MŁODEJ KOBIETY Z LISTEM 
Olej, deska, 13 x 10 cm, sygn. l.śr.: Poppe.
3.600,-

Portret młodej kobiety czytającej list to nastrojowa
scena utrzymana w konwencji rokokowej, malowana
z miniatorską precyzją. 

Fedor Poppe urodził się w Nysie, a działał w Berlinie.
Wykazywał się typową dla XIX-wiecznego historyka
rozpiętością tematyczną. Oprócz rokokowych scenek
dworskich (także wielkoformatowych) malował rów-
nież pejzaże (alpejskie, nadbozańskie, holenderskie),
sceny z mitologii i historii antycznej oraz Boskiej Komedii.

18. Fedor POPPE (1850-1929)
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PEJZAŻ Z RZEKĄ 
Olej, płótno, tektura, 16 x 27 cm, sygn. p.d.: A.Mroczkowski 1894(?).
12.500,- 

W latach 1865-1873 studiował w SSP w Krakowie w pracowni W. Łuszczkiewicza, F. Szynalewskiego i L. Dembowskiego. W latach 1873-1877 studiował
w ASP w Monachium w pracowni A. Wagnera i O. Seitza. Malował portrety, sceny rodzajowe, polichromie w kościołach i kaplicach, pejzaże, motywy Krakowa.
Miał wystawy w TPSP w Krakowie we Lwowie i w TZSP w Warszawie.

20. Aleksander MROCZKOWSKI (1850-1927)
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WIECZÓR NA UK`INIE 
Olej, sklejka, 40 x 61,5 cm, ślady sygnatury w l.d. rogu z czytelną cyią 9, na odwrocie napis autorski: Sichulski Wieczór na Ukrainie 1919 Lwów. 
Ekspertyza pani Ewy Houszki 2019 r.
14.000,-

Był uczniem Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehodera i Stanisława Wyspiańskiego podczas studiów na Akademii Sztuk Pięknych w latach 1900-1908.
Kształcił się również za granicą, m.in. w Wiedniu i Paryżu. W latach 1920-1930 wykładał w lwowskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu
Artystycznego, a następnie dziewięć lat pełnił funkcję profesora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W jego twórczości dominowała tematyka huculska;
wesela, powroty nowożeńców, pasterki, sceny ludowe w baśniowym wydaniu. Wykonywał liczne karykatury do czasopism i w Jamie Michalika, podkreślając
przywary znanych postaci z krakowskiego świata artystycznego oraz galicyjskiej polityki. Znany był również z licznych pejzaży, martwych natur, scen religij-
nych, obrazów historycznych, projektów mozaik i witraży. Charakteryzowała go malarskość, witalność, śmiałość kreski i barw. Jego prace znajdują się w ko-
lekcjach muzealnych w Krakowie, Warszawie, Łodzi.

21. Kazimierz SICHULSKI (1879-1942)
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PIERWSZE JASKÓŁKI
Pastel, kredka, tektura, 49,8 x 69,4 cm, sygn. p.d.: P. Stachiewicz.
7.500,-

22. Piotr STACHIEWICZ (1858-1938)

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

23. Leon KOWALSKI (1870-1937)

Malarz, związany z krakowskim środo-
wiskiem artystycznym, wiceprezes tam-
tejszego TPSP (1912-1918). W latach
1877-1883 kształcił się w krakowskiej
SSP, studia kontynuował w akademii
monachijskiej w pracowni Ojo Seitza.
W 1886 podróżował po Włoszech, po
powrocie osiadł w Krakowie. Uczył ma-
larstwa na Wyższych Kursach dla Ko-
biet im. A. Baranieckiego. Najbardziej
znany z cykli religijnych i kompozycji
alegorycznych, malował również pejzaże
i portrety młodych kobiet, posługując się
techniką olejną i pastelami.

Malarz i gragk, 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 artystycz-
nym miasta. Był m.in. współzałożycie-
lem Tow. Artystów Gragków. Z technik
gragcznych uprawiał litogragę, drzewo-
ryt, akwafortę. Tematem jego prac były
pejzaże, kwiaty, drzewa, scenki miejskie,
utrzymane w duchu iancuskiego im-
presjonizmu, pod którego wpływem po-
zostawała twórczość artysty.
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K`KUS NA KONIU
Olej, płótno, 34 x 28,2 cm, sygn. p.d.: A.G., na blejtramie:
Krakus. Malował Grabowski.
9.000,-

24. Andrzej GOBOWSKI (1833-1886)?

PORTRET PANI DOHTONOWICZ
Olej, płótno, 29,5 x 23,5 cm, niesygn., opis na blejtramie
ołówkiem: Walenty Wańkowicz 1799-1842 Portret
pani Dohtonowicz.
10.000,-

25. Walenty WAŃKOWICZ (1799-1842)?
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PEJZAŻ
Olej, płótno, 13 x 21,5 cm, sygn. l.d.: A.W.Malecki, na odwrocie nalepka: Malecki Władysław Ale-
ksander / 1836 – 1900 / znakomity pejzażysta / bardzo poszukiwany przez zbieraczy / Uwaga.
Na ramie tego obrazka była następująca notatka zrobiona ręką artysty: rok 1863 Walki o wyzwo-
lenie ludu w Opocznie.” / (Nullo). / Ze zbiorów Dra Turka w Krakowie I/W 45.”
8.000,-

26. Władysław Aleksander MALECKI (1836-1900)

Z ANTAŁÓWKI
Olej, tektura, 33 x 47 cm, sygn. p.d.: Kochanemu Jasiowi Smotryckiemu na pamiątkę 26.7.1937,
pieczątka na odwrocie MAKS HANEMAN ZAKOPANE. Poniżej odręczny napis: Z Antałówki.
7.000,-

27. Maks HANEMAN (1882-1944?)

Malarz, pejzażysta tatrzański, uczeń krakowskiej
ASP w pracowniach L. Wyczółkowskiego i T. Axen-
towicza, od 1916 studiował w Warszawskiej SSP.
Przed 1925 odbył podróż do Palestyny, z tego
okresu pochodzą prace o tematyce bliskowschodniej.
Po studiach osiedlił się w Zakopanem i związał z za-
kopiańskim środowiskiem artystycznym, był aktyw-
nym członkiem Towarzystwa Sztuka Podhalańska.
Haneman prowadził na Krupówkach Bazar Arty-
styczny, w którym poza swoimi pracami sprzedawał
materiały malarskie i zakopiańskie pamiątki. Zginął
w warszawskim getcie w 1943.
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PORTRET MIKOŁAJA SOSNOWSKIEGO
Olej, płótno, 64 x 50 cm, niesygn., na odwrocie opis: Mikołaj Sosnowski / Chorąży Brygady Pińskiej kawaleryi / narodowey wojsk litewskich/ Konstanty
Aleksandrowicz /pinx: AD 1873/ odnowił w Wł. Gumiński prof. / Warszawa 1974.
17.000,-

28. MN (XIX w.)
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PEJZAŻ NOCNY
Olej, tektura, 18 x 24 cm, niesygn., ekspertyza dr Aleksandry Melbechowskiej (IS PAN, dn. 12.07.1998 r.) oraz pani Anny Zeńczak.
45.000,- *

Studia: Krakowska Szkoła Sztuk Pięknych (J. Matejko), Akademia monachijska (O. Seitz). Od roku 1890 przebywał na stałe w Paryżu, gdzie przyjaźnił się 
z Aleksandrem Gierymskim i F. Hoesickiem. Malował przede wszystkim pejzaże (szczególnie miejskie nokturny), portrety i sceny rodzajowe.

29. Ludwik DE LAVEAUX (1868-1894)
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RÓŻE W WAZONIE
Akwarela, papier, 70 x 85 cm, sygn. l.d.: Teod. Groj [1]912.
14.000,-⦁

Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach Cynka i Wyczółkowskiego, który uważał go za swojego następcę. Studia kontynuował w Paryżu, Londynie i we
Włoszech. Podróżował na Ukrainę śladami Wyczółkowskiego i Stanisławskiego podejmując tematy ludowe oraz malując tamtejsze krajobrazy. Najchętniej
posługiwał się akwarelą, tworząc portrety, martwe natury, liczne przedstawienia kwiatów, pejzaże. Projektował kilimy dla prowadzonej razem z żoną wytwórni.
Był honorowym członkiem TPSP w Krakowie, gdzie wystawiał obrazy już od 1910 roku. Jego dzieła, tj. Portret żony znajdują się w Muzeum Narodowym
w Krakowie.

30. Teodor GROQ (1884-1972)
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KWIATY
Olej, płótno, 61 x 51 cm, sygn. p.d.:St. Paciorek.
3.800,-⦁

Uczeń Józefa Mehodera, Konstantego Laszczki i Teo-
dora Axentowicza na krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Scenograf związany z Teatrem Bagatela i operą.
Razem z Z. Kononowiczem należał do założonego w
1931 r. reakcyjnego Związku Artystów-Plastyków „Krąg”,
zrzeszającego początkowo absolwentów krakowskiej i lub-
lińskiej Wolnej Szkoły Malarstwa i Rysunku i stawiają-
cego sobie za cel „szerzenie kultury malarskiej na kresach
wschodnich”. 

31. Stanisław PACIOREK (1889-1952)

ŁODZIE
Olej, tektura, 28 x 42 cm, sygn. p.d.: Ern. Croci [18]93.
4.500,-

32. Ernesto CROCI (1857-1943)

„Łodzie” E. Croci to obraz o kompozycji zbudowanej na
mocnym kontraście linii pionowych i poziomych. Bliski
pierwszy plan stanowi iagment kutra rybackiego, którego
maszty i dziób dzielą pionowo przestrzeń obrazu. Poziomym
akcentem jest linia horyzontu Adriatyku. Artysta odważnie
zestawia mocne barwy, maluje fakturowo, zostawia widoczne
ślady pędzla.

Ernesto Croci włoski artysta, twórca pejzaży i widoków ma-
rynistycznych z okolic Triestu. Związany z grupą triesteń-
skich  malarzy tj.: Giovanni Zangrando, Guido Grimani i
Giuseppe Barison. Zaprzyjaźniony z artystą Carlo Wostry,
założycielem Koła Artystycznego w Trieście, w którym to
Croci również się udzielał.
Obrazy Ernesto Croci prezentowane były nie tylko na lokal-
nych wystawach, ale również w Bazylei, Zurychu, Wiedniu,
Dreźnie i Florencji. 
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HUZAR NA KONIU
Olej, płótno, tektura, 33 x 22,5 cm, sygn. p.d.: Studencki St. 1924.
4.000,-

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1933
roku był członkiem ZPAP. Związany z pracownią Wojciecha Kos-
saka, malował obrazy batalistyczne, parady wojskowe, sylwetki
koni i liczne portrety Marszałka Józefa Piłsudskiego.

34. Stanisław STUDENCKI (1900-1944)

SCENA RODZAJOWA
Olej, tektura, 48 x 33 cm, sygn. p.d.: L. Piasecki.
3.000,-⦁

Studia malarskie odbył w Wyższej Szkole Artystycznej w Katowi-
cach, a następnie w krakowskiej ASP. Przyjaźnił się z Jerzym Kos-
sakiem, w którego pracowni malował. Od 1974 mieszkał i
pracował w Wiedniu. Najchętniej podejmował tematykę batalis-
tyczną, inspiracji poszukując w malarstwie Rozwadowskiego, Ka-
czora-Batowskiego i Kossaków.

33. Leszek PIASECKI (1928-1991)
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UŁAN NA KONIU
Olej, tektura, 16 x 22,5 cm, sygn. p.d.: Jerzy Kossak [19]27.
4.000,-⦁

35. Jerzy KOSSAK (1886-1955)

PEJZAŻ
Akwarela, papier, 27,5 x 40,5 cm, sygn. p.d.: Podsadecki 8.1959.
1.500,-⦁

36. Kazimierz PODSADECKI (1904-1970)

Pochodził z krakowskiej artystycznej rodziny.
Był synem Wojciecha Kossaka, wnukiem Juliu-
sza, bratem Magdaleny Samozwaniec i Marii
Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej. Już jako dziecko
wykazywał duże zdolności artystyczne, podej-
mując lekcje rysunku i malarstwa w pracow-
niach dziadka oraz ojca. Nigdy jednak nie
podjął studiów na ASP. Pierwszą indywidualną
wystawę malarza zorganizowano w Towarzy-
stwie Sztuk Pięknych w 1910 roku, gdzie poka-
zano cykl napoleoński, który został bardzo
dobrze przyjęty i doceniony przez krytyków.
Choć Wojciech Kossak wiązał z nim wielkie na-
dzieje, Jerzy nigdy nie wypracował indywidual-
nego stylu, powielając tematy wypracowane
przez ojca. W trudnych powojennych czasach
praktyka ta zapewniała mu stabilizację gnan-
sową, ale miało to zły wpływ na jego rozwój
twórczy. Poza tematyką ułańską i wojenną ma-
lował również sceny folklorystyczne, polowania i
portrety. Zdobył dużą biegłość w przedstawianiu
wizerunków koni i jeźdźców. Niezwykle popu-
larny wśród krakowskiego, zamożnego miesz-
czaństwa.

Malarz, fotogragk, rysownik. Studia artystyczne
odbył w Szkole Przemysłowej w Krakowie. Przy-
jaźnił się z Peiperem i Strzemińskim, współpra-
cował z awangardowym czasopismem
"Zwrotnica", był członkiem grupy a. r. i Praesens.
W okresie międzywojennym uprawiał malar-
stwo abstrakcyjne, eksperymentował w zakresie
fotogragi. Po aresztowaniu artysty w 1941 więk-
szość jego prac z lat 1926-1939 została znisz-
czona przez Gestapo. Po wojnie był jednym z
organizatorów ZPAP w Szczecinie. Był artystą
wrażliwym na prądy awangardowe, we wczesnej
twórczości ulegał wpływom kubizmu, jego powo-
jenne barwne pejzaże i martwe natury nawią-
zują do osiągnięć postkubistycznych.
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PEJZAŻ WIEJSKI Z CHATAMI
Olej, tektura, 24 x 34 cm, sygn. p.d.: St. Paciorek.
3.800,-⦁

38. Stanisław PACIOREK (1889-1952)

CHŁOPSa PA`
Olej, dykta, 48 x 65 cm, sygn. p.d.: W. Wodzinowski.
6.000,-

37. Wincenty WODZINOWSKI (1866-1940)

Malarz, uczeń Gersona (1880-1881)
oraz krakowskiej SSP (1881-1889) w
pracowni Loefera, Matejki i Łuszczkiewi-
cza. Studia uzupełniał w akademii mona-
chijskiej. W 1892 wrócił do kraju i osiadł
w Swoszowicach k/Krakowa. W latach
1896-1916 uczył malarstwa na Wy-
ższych Kursach dla Kobiet im. Baraniec-
kiego. Tematyka jego prac to najczęściej
malowane żywiołowo i z humorem sceny
związane z folklorem podkrakowskiej wsi,
kompozycje alegoryczne oraz portrety.
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MATa BOSa
Olej, płótno, 50,5 x 40 cm, po konserwacji, na odwrocie napis: M. Kaudman 1771.
7.000,-

39. MN (XVIII w.)
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PORTRET KOBIETY
Olej, płótno, 73 x 58 cm, sygn. p.g.: W. Wodzinowski / 91.
8.000,-
Znany przede wszystkim jako jeden z piątki chłopomanów (obok W. Tetmajera, S. Radziejowskieo, L. Stasiaka i K. Żelechowskiego), Wincenty
Wodzinowski był też w swoim czasie wziętym portrecistą. Wizerunek nieznanej kobiety pochodzi z okresu studiów monachijskich (1890-92),
którymi uzupełniał edukację na krakowskiej Akademii. Podobrazie zostało wielokrotnie wykorzystane – na rewersie widnieje malarski szkic
bukietu mimoz, a spod warstwy malarskiej przebijają ślady wcześniej kompozycji.

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

40. Wincenty WODZINOWSKI (1866-1940)
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AbYa SUKIENNIC I WIEŻE KOŚCIOŁA MARIACKIEGO
Akwarela, papier naklejony na tekturę, 42,5 x 31 cm, sygn. l.d.: LWyczół 91[5?]. Ekspertyza pani Wacławy Milewskiej 08.06.2019 r.
36.000,-

Malarz, gragk i pedagog, był jednym z najwybitniejszych artystów polskich tworzących na przełomie XIX i XX w. Studia artystyczne rozpoczął w warszaw-
skiej 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 wy-
kładowcę tamtejszej Szkoły Sztuk Pięknych. W latach następnych wiele podróżował - do Włoch, Francji, Hiszpanii, Holandii, Anglii. Należał do grona
członków-założycieli Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka“. Wiele wystawiał tak w kraju, jak i za granicą. Lata 1929-1936 spędził w Poznaniu i Goście-
radzu, dojeżdżając do Warszawy, gdzie (od 1934) prowadził katedrę gragki w Akademii Sztuk Pięknych. Malował krajobrazy, portrety, sceny rodzajowe,
martwe natury i kwiaty. Chętnie posługiwał się techniką pastelu i akwareli, był wybitnym gragkiem, zajmował się też rzeźbą.

41. Leon WYCZÓŁKOWSKI (1852-1936)
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CHATY ZIMĄ
Gwasz, tektura, 14 x 19,5 cm, sygn. p.d.: C. Koлесников 1917.
14.000,-⦁

Urodzony w Adrianopolu na Ukrainie, od 1879 r. pobierał nauki w Szkole Sztuk Pięknych w Odessie i Petersburgu. W latach 1915-1920 mieszkał i wysta-
wiał w Odessie, zanim wyemigrował na stałe do Belgradu, gdzie zrobił karierę jako profesor tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych i pracował dla dworu
królewskiego.

42. Stiepan Fiedorowicz KOLESNIKOW (1879-1955)
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PRZĄŚNICZa
Olej, deska, 31,5 x 19,5 cm, sygn. l.d.: A. Piotrowski 1904 r. 
15.000,-

Nauki pobierał w warszawskiej klasie rysunkowej Wojciecha Gersona (od 1869 r.), Akademii Monachijskiej (1875-1877) oraz u Jana Matejki w Krakow-
skiej Szkole Sztuk Pięknych (1877-1879). W latach 1885-1887 jako korespondent-ilustrator pism angielskich i iancuskich dokumentował w Bułgarii
wojnę bułgarsko-serbską. Namalował tam cykl obrazów dla Galerii Narodowej w Sogi i zrobił karierę jako portrecista arystokracji. W roku 1897 i 1903
wyjeżdżał na Bliski Wschód, skąd nadsyłał korespondencję i rysunki z wojny grecko-tureckiej. Malował obrazy historyczne, epizody z powstania styczniowego
oraz portrety, ale przede wszystkim sceny rodzajowe, często z życia mazowieckiej wsi.

43. Antoni Adam PIOTROWSKI (1853-1924)
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SZKIC, SCENA HISTORYCZNA
Ołówek, papier, 20 x 26 cm, sygn. p.d.: mono-
gramem JM.
14.000,-

45. Jan MATEJKO (1838-1893)

SZKIC DO POSTACI LEaRZA ZYGMUNTA 
AUGUSTA
Ołówek, papier, 26 x 19 cm, sygn. p.d.: monogramem JM. 
14.000,-

Ekspertyza do obrazów pani Małgorzaty Buyko
Przedstawione dwa  rysunki Jana Matejki, ok. r.1870 wg eksper-
tyzy, przedstawiają pobieżne szkice wykorzystane przez artystę
w obrazie Śmierć Zygmunta Augusta w Knyszynie, (1886).
Sprawa romantycznej i tragicznej zarazem miłości króla oraz
Barbary Gasztołdowej z Radziwiłłów była przedmiotem wielu
rysunków oraz akwarel Jana Matejki (od wczesnych lat).

W latach 1852-1858 studiował w krakowskiej SSP u W.K.
Stajlera i W. Łuszczkiewicza. Naukę kontynuował w Mona-
chium w latach 1859-1860 u H. Anschütza oraz w Akademii
w Wiedniu u C. Rubena (1860 r.). Od 1873 r. był dyrektorem
SSP w Krakowie, a w 1887 r. został docentem h.c. Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień m.in. złoty
medal w Paryżu w 1865 r. i złoty medal I klasy na Wystawie
Światowej w Wiedniu w 1867 r. i berło wręczone mu przez Władze
Krakowa w 1878 r. na znak panowania w sztuce. Odbył wiele
podróży m.in. do Paryża, Wiednia, Turcji, Węgier i Włoch. Od
połowy lat 50-tych tworzył głównie obrazy z dziejów ojczystych,
poprzedzone wnikliwymi studiami historycznymi i zabytko-
znawczymi. Jego obrazy to w większości ogromnych rozmiarów
kompozycje o wielkiej sile wyrazu, które cechuje połączenie rea-
listycznej obserwacji i dokumentalnej ścisłości szczegółów z przejaskrawioną gestykulacją i dynamicznymi układami kompozycyjnymi całości obrazu. Jego
obrazy przesycone głębokim patriotyzmem, ukazały polskiemu społeczeństwu wizje przeszłości i odegrały dużą rolę w umocnieniu świadomości narodowej.
Matejko wykonał jedno z największych dzieł polskiego malarstwa monumentalnego - polichromię w kościele mariackim w Krakowie oraz cykl rysunków „Po-
czet królów i książąt polskich". Obecnie jego dzieła znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie i Warszawie.

44. Jan MATEJKO (1838-1893)
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WIDOK NA CENTRUM MIASTA
Akwarela, tusz, papier, 30 x 21 cm.
3.000,-⦁

Malarz samouk, przedstawiciel szkoły naiwnej, Łemko, najdawniejsze
prace pochodzą sprzed 1920 roku, akwarela, gwasz, kredka. Tematyka:
architektura, postacie świętych, portrety, autoportrety, pejzaże.

46. Nikifor KRYNICKI (1895-1968)

DWA RYSUNKI
Ołówek, papier, 11 x 16,5 cm, 11,5 x 17 cm, niesygn.
1.500,-⦁

47. Nikifor KRYNICKI (1895-1968)
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OBUDZIŁO MNIE BRZĘCZENIE OWADÓW
Olej, płótno, 73 x 60 cm, sygn. na odwrocie: „Obudziło mnie brzęczenie owadów” Kazimierz Mikulski Kraków 1992.
68.000,-⦁

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 ogcjalnie 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. W swojej twórczości podejmował tematy abstrakcyjne, malarstwa metaforycznego i surrealistycznego, stając
się jednym z najbardziej uznanych przedstawicieli tego nurtu w Polsce. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych i prywat-
nych w Polsce i za granicą.

48. Kazimierz MIKULSKI (1918-1998)
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MIASTO
Akwarela, gwasz, papier, 15 x 19 cm.
3.000,-⦁

50. Nikifor KRYNICKI (1895-1968)

WIDOK NA `TUSZ
Akwarela, papier, 15 x 22 cm.
2.500,-⦁

49. Nikifor KRYNICKI (1895-1968)
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PEJZAŻ ŚLĄSKI
Olej, płótno, 50 x 60 cm, sygn. p.d.: Wróbel P 1979, na odwrocie pieczątka wywozowa.
7.000,-⦁

52. Paweł WRÓBEL (1913-1984)

JAK CHŁOP PRZECHYTRZYŁ DIABŁA
Olej, płótno, 42,5 x 56 cm, sygn. p.d. Wróbel P 1979, na odwrocie pieczątki wywozowe.
7.000,-⦁

51. Paweł WRÓBEL (1913-1984)

Górnik, jeden z najaktywniejszych człon-
ków koła plastyków amatorów przy ZDK
kopalni „Wieczorek". W swoich obrazach
przedstawiał pejzaże śląskie z charaktery-
stycznymi kominami, hałdami, szybami
kopalnianymi. Jego żywiołowe i niezwykle
barwne scenki rodzajowe ukazują dzień
powszedni i świąteczny mieszkańców gór-
niczych osiedli. Artysta poza malarstwem
uprawiał rzeźbę, jednak prac w drewnie 
i węglu pozostawił niewiele.
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55. François-Louis Couché, sygn. Couché gls (1782-1849), Edme
Bovinet (1767-1832)
BATAILLE D’HÉLIOPOLIS, LIVRÉE LE 29 VENTÔSE AN
8 (20 MARS 1800)
Akwaforta, 24,5 x 37,5, sygn. l.d.: Couché gls aqua forti, p.d. Bovinet
sculpt.
250,-

55. GOFIP

François-Louis Couché, sygn. Couché gls (1782-1849), Edme Bovi-
net (1767-1832)
ENTRÉE DES F`NÇAIS DANS MOSaU, LE 14 SEPTEM-
BRE 1812
Akwaforta, 25,5 x 36,5 cm, sygn. l.d.: Couché gls aqua forti, p.d.: Bo-
vinet sculp.
250,-

56. GOFIP

Jacques François Joseph Swebach (1769-1823), François Pigeot
(1775-?), François-Louis Couché, sygn. Couché gls (1782-1849)
PRISE D’ULM, LE 17 OCTOBRE 1805
Akwaforta podmalowana akwarelą i gwaszem, 25 x 38 cm, sygn.
l.d.: Swebach del, p.d. Pigeot sculp[si]t, śr.d.: Couché gls aqua forti
400,-

54. GOFIP

Jacques François Joseph Swebach (1769-1823), Edme Bovinet
(1767-1832), François-Louis Couché, sygn. Couché gls (1782-
1849)
LA GARDE IMPÉRIALE MANOEUVRE EN PRÉSENCE
DES DEUX EMPEREURS À TILSIT, LE 28 JUIN 1807
Akwaforta podmalowana akwarelą i gwaszem, 25 x 37,5 cm, sygn.
l.d.: Swebach del., p.d.: Bovinet sculpt., śr.d.: Couché gls aqua forti.
400,-

53. GOFIP
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aPLICA BOIMÓW WE LWOWIE
Litograga, 37,8 x 28,5 cm, sygn. p.d. Odo Dobrowolski 1915.
950,-

Malarz, kształcił się w krakowskiej ASP, naukę uzupełniał w Paryżu u
Jana Styki (1908-1909), kontynuował w Monachium. Mieszkał we
Lwowie, w 1915 wyjechał do Rosji. Jego prace to niewielkich rozmia-
rów pejzaże, widoki architektury, wykonane w technice gwaszu, akwa-
reli, często posługiwał się tuszem i pastelami. Jest autorem cyklu
barwnych litogragi „Lwów".

57. Odo DOBROWOLSKI (1883-1917)

KOŚCIÓŁ aRMELITÓW WE LWOWIE
Litograga, 29,3 x 38,3 cm, sygn. l.d.: Odo Dobrowolski 1910.
950,-

58. Odo DOBROWOLSKI (1883-1917)

F`GMENT B`MY FLORIAŃSKIEJ
Litograga, 34 x 43,5 cm, sygn. p.d.: Jan Rubczak.
800,-

Malarz i gragk, w latach 1904-11 uczeń krakowskiej ASP w pracowni
Cynka i Pankiewicza. Studia kontynuował w Lipsku i w Paryżu, gdzie
od 1917 prowadził własną szkołę gragczną. Po powrocie do Krakowa
prowadził Wolną Szkołę Malarstwa, był również asystentem przy ka-
tedrze gragki w ASP. Wiele wystawiał, brał udział w paryskich Salo-
nach. Malował pejzaże, dekoracyjne martwe natury, często posługiwał
się akwarelą. Zginął w 1942 w Auschwitz.

59. Jan RUBCZAK (1884-1942)
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STARE ZDJĘCIA
Olej, płótno, 130 x 100 cm, sygn. p.śr.: MŁazarek.
8.000,-⦁

Absolwentka katowickiego Wydziału Gragki ASP. Dyplom w pracowni
Tomasza Jury (rysunek, glm) i Jacka Rykały (malarstwo). Prowadziła
działalność pedagogiczną w Liceum Plastycznym, była gragkiem 
w „Superexpressie”, pracowała dla „Gazety Wyborczej” i „Twojego
Stylu”.

61. Małgorzata ŁAZAREK (ur. 1960)

Z CEBULĄ
Olej, płótno, płyta, 90 x 60 cm, sygn. l.d.: SMazuś pd. 2019 r, opis au-
torski na odwrocie.
5.500,-⦁

Malarz, uczeń warszawskiej ASP, dyplom w 1967 w pracowni E. Ei-
bischa, dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Brał
udział w licznych wystawach zbiorowych, miał ponad 100 wystaw in-
dywidualnych. W swoich wyciszonych pejzażach i martwych naturach
posługuje się najchętniej oszczędną paletą barw.

60. Stanisław MAZUŚ (ur. 1940)
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PORTRET
Pisak, papier, 31,3 x 21,5 cm, sygn. g.: 26.XII.83, d.: Panek.
600,-⦁

63. Jerzy PANEK (1918-2001)

NA WYKŁADZIE
Drzeworyt, 21,5 x 15,5 cm, sygn. l.d.: Na wykładzie drzeworyt 1952
Panek Jerzy, jedna z trzech odbitych przez artystę sztuk.
1.500,-⦁

64. Jerzy PANEK (1918-2001)

PORTRET
Pisak, kredka, papier, 32 x 21 cm, sygn. d. Panek 26.12.82.
600,-⦁

Studia ASP Kraków 1945-48 w pracowni E. Eibischa i A. Pronaszki.
1967-68 wykładowca ASP w Krakowie. Tematyka: kompozycje rodza-
jowe-formy abstrakcyjne. Uprawiał malarstwo, rysunek, drzeworyt.

62. Jerzy PANEK (1918-2001)
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RYSUNKI
Tusz, piórko, papier, 21 x 30 cm, oraz jeden 21 x 26 cm.
a 600,- ⦁

W latach 1953-1961 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni J. Świderskiego. Był artystą „Piwnicy pod Baranami“.

65. Wiesław DYMNY (1936-1978)
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LITOG`FIA Z aRDYNAŁAMI
Litograga, 59 x 37 cm, sygn. l.d. 140, ś.d.: Litograga z kardynałami,
p.d.: Lucjan Mianowski 63.
1.000,-⦁

Malarz i gragk. Studia 1950-1956 w ASP w Krakowie, początkowo
w Pracowni Plakatu u Macieja Makarewicza, następnie w Pracowni
Litogragi u Konrada Srzednickiego, w latach 1956-1958 studiował
malarstwo w pracowni prof. Czesława Rzepińskiego. Stypendysta
rządu iancuskiego na studia w Paryżu w École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts w pracowni litogragi u Pierre’a Clairina (1959-1960
i 1963-1964). Wykładowca litogragi w PWSSP w Poznaniu, uzyskał
tytuł naukowy profesora. Laureat licznych nagród na ogólnopolskich 
i międzynarodowych wystawach oraz konkursach artystycznych. Nagro-
dzony przez Ministra Kultury i Sztuki (1971), odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985).

66. Lucjan MIANOWSKI (1933-2009)

WIDOK NA WAWEL
Ołówek, papier, 30 x 21 cm, sygn. p.d.: Alicja Nikiel Kraków Widok
na wieżę Wawelu.
1.100,-⦁

67. Alicja NIKIEL (ur. 1963)
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BEZ TYTUŁU
Gwasz, gazeta, 39,5 x 27 cm, sygn. na passe-partout Ja-
nina Muszanka Łakomska / 21 III 66 r.
2.500,-⦁

Studia w Krakowie w Instytucie Sztuk Pięknych (Wy-
dział Włókienniczy) oraz na Akademii Sztuk Pięknych
(malarstwo) w pracowni Fryderyka Pautscha, Wojcie-
cha Weissa oraz Jerzego Fedkowicza. Wieloletni wykła-
dowca na ASP w Krakowie. Odbyła liczne podróże
artystyczne, m.in.: do Turcji, Austrii i na Bałkany. Ma-
lowała głównie kompozycje na granicy abstrakcji, w
technice olejnej, kolażu oraz rysunku. Na przełomie lat
50. i 60. stworzyła prekursorki cykl kolaży (Fryzy). W
serii barwnych rysunków z końca lat 60. Muszanka
wkroczyła na drogę bardzo osobistego surrealizmu.

69. Janina MUSZANP-ŁAKOMSP (1920-1982)

OPUSZCZONE GNIAZDO
Olej tektura, 47,5 x 66 cm, sygn. p.d.: M. Szulc 1968, na
odwrocie opis autorski: Opuszczone gniazdo Szulc Ma-
rian 68.
3.500,-⦁

Fotograf, malarz-abstrakcjonista. Kształcił się w Kun-
stgewerbeschule (1941-1943) i Akademii Sztuk Pięk-
nych (1945-52) w Krakowie, gdzie uzyskał także
dyplom ze scenogragi. Wykładał scenogragę na macie-
rzystej uczelni. Uczestnik licznych wystaw krajowych i
zagranicznych.

68. Marian SZULC (1922-1996)

PEJZAŻ
Olej, płótno, 49 x 63 cm, sygn. l.d.: Jan Świderski, na
odwrocie: Jan Świderski 1968.
4.500,-⦁

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

70. Jan ŚWIDERSKI (1913-2004)
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PEJZAŻ
Olej, płótno, 73 x 98 cm, sygn. p.d.: Buczek 79 oraz na odwrocie: BUCZEK 76 x 77.
4.000,- ⦁

71. Włodzimierz BUCZEK (1931-1986)

WIECZOREM
Olej, płyta pilśniowa, 37,5 x 39,5 cm, sygn. p.d.: Buczek 79.
3.300,-⦁

72. Włodzimierz BUCZEK (1931-1986)

Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
u M. Makarewicza i K. Srzednickiego. Brał
udział w Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Pla-
styki „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi" 
w Arsenale w 1955 roku. Wykładał na macierzystej
uczelni.
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PORTRET CÓRKI
Olej, płótno, 68 x 48 cm, sygn. p.d.: JB 1999.
5.000,- ⦁

74. Bożena JĘDRZEJEWICZ-KRZYSIK (ur. 1950)

MIĘDZY SNEM A JAWĄ
Tempera olejowa, olej, płótno, 73 x 100 cm, sygn. p.d.: BJ 986.
7.000,-⦁

Obraz wystawiany na indywidualnych wystawach w: Zachęta – retrospektywa 1989, BWA  w Krakowie - retrospektywa 1989 – z wystawy powstał reportaż
dla krakowskiej TV, BWA we Wrocławiu – retrospektywa 1989.

Ukończyła wrocławską Akademię Sztuk Pięknych w 1976 r. Współpracowała przy produkcji glmów animowanych (Pasterz tysiąca zajęcy, 2009). Brała
udział w licznych wystawach indywidualnych, m.in.: w 1984 r. w City Hall Gallery w Ojawie, w 1989 r. retrospektywy w Zachęcie oraz krakowskim i wrocław-
skim BWA, w 1990 r. w Galerii Instytutu Polskiego w Sztokholmie, w 1991 r. w Aeglagert w Holbaek (Dania), w 1996 r. w Art Society Gallery w New
London (USA), w latach 1997-2000 w krakowskiej Susan Gallery, w 2012 r. w Muzeum Archeologicznym w Głogowie. Uczestniczyła też w wystawach
zbiorowych organizowanych przez BWA we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Krakowie, Legnicy, Radomiu, Sopocie i in. Rezydentka w Kunsthojskole w Danii
oraz ce Art. Gries Center w USA.

73. Bożena JĘDRZEJEWICZ-KRZYSIK (ur. 1950)



46

PEJZAŻ BABIA GÓ` W CHMU`CH
Technika mieszana, płótno, 75 x 46 cm, sygn. l.d.: Jan Świderski, na odwrocie:
Babia Góra w chmurach 1986, do konserwacji.
3.500,-⦁

75. Jan ŚWIDERSKI (1913-2004)

SIUDA BABA
Kolaż, 35 x 22 cm, sygn. p.d.: Siuda Baba, na odwrocie Podsadecki.
1.500,-⦁

76. Kazimierz PODSADECKI (1904-1970)
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SIECI
Akryl, pastel, gragt, płyta, 70 x 100 cm, sygn. l.d.: Maciej Majewski 2018 opis autorski na odwrocie.
3.200,-

78. Maciej MAJEWSKI ( ur. 1963)

PLAŻA
Akryl, pastel, gragt, płyta, 70 x 100 cm, sygn. l.d.: Maciej Majewski 2018 opis autorski na odwrocie.
3.200,-

Studia na Wydziale Gragki ASP w Warszawie. Dyplom w 1988 r. w pracowni gragki 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: gragka warsztatowa, malarstwo, pastel, rysunek. Mieszka i pracuje w Rzeszowie.

77. Maciej MAJEWSKI ( ur. 1963)
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PUSTYNNE WĘDRÓWKI
Akryl, płótno, 100 x 70 cm, sygn. p.d.: Paweł
Kim 2018, opis autorski na odwrocie.
2.500,-⦁

81. Paweł KIM (ur. 1972)

CODZIENNIE JEST TAK SAMO
Akryl, płótno, 100 x 70 cm, sygn. p.d.: Paweł
Kim 2018, opis autorski na odwrocie.
2.500,-⦁

80. Paweł KIM (ur. 1972)

LEŻY
Olej, płótno, 34 x 73 cm, sygn. na odwrocie na krośnie Zbylut Grzywacz Leży, naklejka autorska na odwrocie: Kraków Krakowska 21/1 ZPAP 5921 /
Leży 1966. Z kolekcji rodzinnej.
10.000,-⦁

Studia artystyczne na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1957-63. Malarz, rysownik, gragk, rzeźbiarz, fotogragk, eseista, krytyk, eru-
dyta. Od 1972 pedagog krakowskiej ASP, od 1992 profesor. Zmarł w 2004 r. w Krakowie. Wystawiał od 1965 roku. Brał udział w ok. 150 krajowych i zagranicznych
wystawach. W latach osiemdziesiątych uczestnik wystaw „sztuki niezależnej" członek działającej w latach 1966-1986 grupy artystycznej „Wprost". Ponad 30 wystaw in-
dywidualnych w wielu miastach w Polsce i za granicą. Obrazy w zbiorach niemal wszystkich muzeów polskich, a także zagranicznych kolekcjach prywatnych.

79. Zbylut GRZYWACZ (1939-2004)
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JESIEŃ 
Pastel, papier, 65 x50, sygn. p.d.: 96 Stasys, na odwrocie p.d.: 489
/Jesień / 64 x 50 / 1996 / Pastel.
6.500,-

83. Stasys EIDRIGEVIČIUS (ur. 1949)

NA KOLANACH 
Pastel, papier, 65 x50 cm, sygn. p.d.: Paris 1999 Stasys, na odwrocie
p.d.: Na kolanach 1999 / 65 x 50/ 873.
6.500,-

Urodził się w Medinskaiai na Litwie. W roku 1973 ukończył Wileński
Instytut Sztuk Pięknych, a od roku 1980 zamieszkał w Polsce. Malarz,
gragk i rysownik, Eidrigevicius często używa techniki „suchej pasteli".
Rysował miedzy innymi dla „Polityki", „Literatury", „New York Timesa"
tworzył plakaty, ilustracje do książek (szczególnie bajek dziecięcych),
ekslibrisy, projekty scenogragi, instalacje i kompozycje przestrzenne,
maski, akcje para teatralne. Niesłychanie popularny, zyskał uznanie
fachowców, i publiczności. Dziecięce doświadczenia z litewskiej wioski
przełożył na język uniwersalnych symboli i metafor, stworzył własny
styl. Przedstawia bajkowy, tajemniczy świat zaludniony ludzikami o
oczach z guzików. Jego gguratywną sztukę cechuje atmosfera surrea-
lizmu z akcentami ironii i groteski. Posługuje się różnymi technikami:
gwasz, olej, pastele, wykorzystuje rozmaite techniki gragczne.

82. Stasys EIDRIGEVIČIUS (ur. 1949)
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KOMPOZYCJA GO #28 78/23
Fotograga, 20 x 98 cm, sygn. na odwrocie: fot. Nowacki 2014.
800,-⦁

84. Wacław NOWACKI (ur. 1972)

KOMPOZYCJA GO #3 3/23
Fotograga, 20 x 98 cm, sygn. na odwrocie: fot. Nowacki 2014.
800,-⦁

85. Wacław NOWACKI (ur. 1972)

31 zdjęć ślubnych Jacka Kaczmarskiego z Ewą Volny dn. 17.04.1994 r. w domu Barbary Nawratowicz-Stuart i Dawida Stuart w Perth w Zachodniej Australii,
ops na odwrocie, 15,2 x 10 cm.
600,-

86. FOTOGOFIE
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BEZ TYTUŁU
Odbitka srebrzona, 11 x 30 cm, sygn. l.d.: Bez tytułu 2019, p.d.: Michał Drozd
800,-⦁

87. Michał DROZD (ur. 1961)

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

88. Michał DROZD (ur. 1961)

BEZ TYTUŁU
Odbitka srebrzona, 20 x 29 cm, sygn. l.d.: Bez tytułu 2019, p.d.: Michał Drozd.
800,-⦁

89. Michał DROZD (ur. 1961)
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PIESEK
Pastel, papier, 48 x 69 cm, sygn. p.d.: J.Kraupe.
3.000,-⦁

W 1938 r. rozpoczęła studia w ASP w Krakowie
u P. Dadleza i K. Sichulskiego. Następnie w latach
1940-1942 studiowała w Kunstgewerbeschule
u F. Pautscha, a w 1945r. ponownie uczyła się w
ASP w Krakowie m.in. u E. Eibischa, W. Taran-
czewskiego i A. Jurkiewicza. Od 1948 r. nauczała
malarstwa sztalugowego i monumentalnego. Była
współzałożycielką Teatru Konspiracyjnego 
T. Kantora. Należała do Grupy Młodych Plasty-
ków, a obecnie jest członkiem II Grupy Krakowskiej.
Otrzymała wiele nagród m.in. Nagrodę I stopnia
MKiS (1984r.), Nagrodę im. Witolda Wojtkie-
wicza i Nagrodę Miasta Krakowa (1997r.). Jej
obrazy można oglądać m.in. w Muzeum Naro-
dowym w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie,
Szczecinie.

91. Janina KOUPE-ŚWIDERSP (1921-2016)

WIDOK NA WZGÓRZE WAWELSKIE
Ołówek, pastel, papier, 25 x 44 cm, sygn. p.d. Ali-
cja Nikiel Kraków Widok na wzgórze wawelskie
1.100,-⦁

Alicja Nikiel urodziła się w Oświęcimiu w 1963
roku.Jest absolwentką Liceum Sztuk Plastycznych
w Bielsku Białej. Od 2012 roku jest członkiem
ZPAMiG w Rzeszowie.Jej dotychczasowy dorobek
twórczy obejmuje prace rysunkowe, gragczne, ma-
larstwo, ilustrację. Swoje prace prezentowała na
wystawach w Polsce, oraz Izraelu, Grecji, Holandii,
Anglii i USA.

92. Alicja NIKIEL (ur. 1963)

BEZ TYTUŁU
Akwaforta, akwatinta, 49 x 63 cm, sygn. l.d.: K.S.
1.500,-⦁

Nauki pobierał w warszawskiej Szkole Malarstwa
i Rysunku Konrada Krzyżanowskiego (1921-1924)
i tamtejszej Szkole Sztuk Pięknych u T. Prusz-
kowskiego, M. Kotarbińskiego i W. Skoczylasa
(1924-30, dyplom 1936). Wykładał na Akade-
miach w Warszawie i Krakowie. Członek
„Rytu”(od 1931) i Grupy Dziewięciu Gragków
(1952-1960. Laureat ważnych nagród z dziedziny
gragki, m.in. I nagrodę na Międzynarodowym
Biennale Gragki we Florencji w 1968 r.

90. Konrad SRZEDNICKI (1894-1993)
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TRYPTYK Z ZABORa
Olej, płótno, płyta, Pod wiatrakiem, 10 x 10 cm, sygn.
l.d.: Andrzej Kacperek, na odwrocie: Pod wiatrakiem,
Andrzej Kacperek 2019, 10 x 20 cm, Malwy, sygn.
p.g.: Andrzej Kacperek 2019, na odwrocie: Malwy,
Andrzej Kacperek / 2019 / Tryptyk z Zaborka, 10 x
10 cm, Pod kuźnią, sygn. p.g.: Andrzej Kacperk 19, na
odwrocie: Pod kuźnią / Andrzej Kacperek / 2019.
1.700,-⦁

94. Andrzej PCPEREK (ur. 1953)

MALWY W ZABORKU
Olej, płótno, 24 x 30 cm, sygn. l.d.: Andrzej Kacperek
19.
1.700,-⦁
Urodzony w Praszce. Ukończył PLSP w Bielsku Białej.
Dyplom z gragki na Wydziale Gragki ASP w Katowi-
cach (1978). Uczestnik licznych wystaw indywidual-
nych i zbiorowych w Polsce i zagranicą. 

93. Andrzej PCPEREK (ur. 1953)

„MUSEUM OF ANDRZEJ WAJDA”, 1994
Gragka  akwaforta, akwatinta ,wym.: 19,5 x 22,5 cm,
sygn. l.d.: Krystyna Hierowska 1994.
750,-⦁

Krystyna Hierowska. Studiowała na Wydziale Gragki
ASP w Krakowie. W 1980 otrzymała dyplom z wy-
różnieniem i Specjalną Nagrodę Ministra Kultury i
Sztuki. Od początku kariery zdobywała liczne na-
grody na wystawach i konkursach, w tym I nagrodę na
V Jubileuszowym Polsko-Fińskim Konkursie Gragki
Marynistycznej - pobyt fundowany w Finlandii w
1983, wyróżnienie na IX Ogólnopolski Konkurs
Otwarty na Gragkę w 1986, medal honorowy na
Międzynarodowej Wystawie Małe Formy Gragki w
1987, II nagrodę Akademii Derngi, Stambuł 2002,
nagrodę Tai-he Masterprice na Międzynarodowym
Biennale Gragki w Pekinie w 2003. Wielokrotnie też
prezentowała wystawy indywidualne w kraju i za gra-
nicą. Jest bohaterką dwóch glmów nakręconych przez ja-
pońską TV Obihiro. Jej gragki często odwołują się do
form i ducha sztuki Chin i Japonii. Prace artystki SA repre-
zentowane w wielu kolekcjach w Polsce, Europie (m. in.
zbiory watykańskie, włoskie, gńskie), w Japonii i Chinach.
Mieszka w Krakowie.

95. Krystyna HIEROWSP (ur. 1950)
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URSUS I LIGIA
Gips patynowany, 77 x 37 x 20 cm, sygn. na podstawie: J. Raszka.
11.000,-

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

96. Jan OSZP (1871-1945)

Brąz patynowany, wys. 31 cm, sygn. Br. Łopieńscy.
4.500,-

Bracia Łopieńscy – warszawska rodzinna grma specjalizująca się
w produkcji wyrobów z brązu, srebra i metali szlachetnych istnie-
jąca od 1862 roku. Nagradzana na wystawach krajowych i zagra-
nicznych m.in. we Lwowie (1894), w Poznaniu (1929), w Paryżu
(1925). W 1950 roku grma została upaństwowiona i przekształ-
cona na spółdzielnię „Brąz dekoracyjny".

97. GŁOWA MĘŻCZYZNY
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PATRZĄC W SŁOŃCE
Brąz patynowany, marmur, wys. 33 cm.
3.200,-

101. Erika NÉMETH (ur. 1974)

MEDYTACJA
Brąz patynowany, marmur, wys. 25 cm.
3.200,-

100. Erika NÉMETH (ur. 1974)

MUZA
Brąz patynowany, wys. 40,5 cm, sygn. Eug. MARIOTON.
4.500,-

99. Eugène MARIOTON (1854-1933)

Porcelana malowana, złocona, Miśnia XX w., wys. 15 cm. Po konserwacji.
1.800,-

98. AMOR Z ROGAMI OBFITOŚCI
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P L A C Ó W K I  D E S Y :

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

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

Antykwariaty w innych miastach

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

WSZYSTKIE SALONY PRZYJMUJĄ DZIEŁA SZTUKI NA KOLEJNE AUKCJE

DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest najstarszą firmą w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

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

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

Firma DESA uczestniczy w programie „Leonardo da Vinci“, utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą środowiska
akademickie, przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej Europy.  
DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania.

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

Antykwariaty w Krakowie

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



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