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

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

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

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

Patronat medialny

Prezes zarządu: Małgorzata Lalowicz
tel. 12 422-27-06 lalowicz@desa.art.pl
V-ce Prezes, Dyrektor Domu Aukcyjnego: Jerzy Majewski
tel. 12 422-19-66 majewski@desa.art.pl
Rzeczoznawcy: Aldona Sołtys, Jadwiga Oczko-Kozłowska
Opracowanie katalogu: Krzysztof Konieczny, Jadwiga Oczko-Kozłowska, Patrycja Gabryś-Dudziak,

DESA posiada salony antykwaryczne na terenie całego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie.
Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące poloników
m.in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeami
krajowymi i zagranicznymi.
Firma DESA uczestniczy w programie „Leonardo da Vinci“, utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą środowiska
akademickie, przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej Europy.
DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania.
Siedziba Desy mieści się w Pałacu Kmitów. Budynek wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w pierwszej poł. XVI wieku na
okazałą rezydencję dla możnowładczej rodziny Kmitów. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementów wczesnorenesansowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego piętra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejna
przebudowa miała miejsce w drugiej połowie XVIII wieku, stąd pochodzą polichromie wnętrz pierwszego piętra., stropy belkowe
i kominki na II piętrze, a także neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema płaskorzeźbami przedstawiającymi scenę koronacji Najświętszej Marii Panny i orły pokonujące węże. Obiekt jest siedzibą firmy od 1988 roku.

Anna Kozakiewicz, Izabela Bociańska, Olga Kolber, Katarzyna Kwatro-Woźniak
tel. 12 422-19-66 konieczny@desa.art.pl
PLACóWKI D ESy:
Prezes - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91
Rzeczoznawcy - ul. Floriańska 13, tel. 12 429-12- 51
Dom Aukcyjny - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14
e-mail: aukcje@desa.art.pl

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

Numer konta: Bank Pekao S.A. 69 1240 4533 1111 0000 5427 3894
2. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi
3. * obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie może zostać
sprzedany
4. ⦁ obok ceny oznacza, że do wylicytowanej kwoty doliczona zostanie opłata w wysokości do 5% ceny
sprzedaży z tytułu „droit de suite“
5. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu
6. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w Domu Aukcyjnym
tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy
7. Prenumerata katalogów aukcyjnych (4 egz.) w 2020 r. – 60 zł

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

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

e-mail:
e-mail:

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

Antykwariaty w innych miastach

Wystawa przedaukcyjna
odbędzie się w dniach od 16 do 20 marca 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
Skład: Piotr Nosek
Druk: Drukarnia Skleniarz
ISSN 1429-6098

42-200 Częstochowa, Al. N.M.P. 40/42,
81-395 Gdynia, ul. Abrahama 54,
40-014 Katowice, ul. Mariacka 5,
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 13,
24-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 28,
35-060 Rzeszów, Króla Kazimierza 5,

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

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

Na okładce: Wincenty WODZINOWSKI (1866-1940), Święcenie, poz. 34, (fragment).
Talerz porcelanowy z wizerunkiem dzika, poz. 76.
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DESA
AuKcjA
183
malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika

21 marca 2020 r., o godz. 1600
w Krakowie, Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13, I p.
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REgulAmIn AuKcjI
Ogólne warunki aukcji.
1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących - zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnicę handlową.
4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie potwierdzone jest przez ekspertów DESY względnie przez zaproszonych konsultantów.
5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 15 % oraz opłata do 5% z tytułu droit de suite.
Opłata 15% obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.
I
1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną „Akcjonerem“, która działa
w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o.
2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji, czyli podwyższenie stawki.
3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektów bez podawania przyczyn.
4. nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
5. Zakończenie licytacji danego obiektunastępuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem
umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.
II
1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły wadium w wysokości 700 zł
i otrzymały tabliczkę zgłoszeniową.
2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze zobowiązań w stosunku
do DESY lub z innych istotnych przyczyn.
3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium:
– pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość
oferowanej ceny jest informacją poufną),
– telefonicznego udziału w licytacji.
III
1. nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt. W przypadku
przekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzyć składowe.
2. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. na wyraźne życzenie Klienta możemy
pomóc w kontakcie z firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki.
3. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20 % wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w
terminie 14 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. na poczet
zadatku zalicza się wadium, stanowiące wówczas zadatek lub jego część.
4. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
5. nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. niezależnie nabywca zobowiązany jest do
pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.
IV
1. Dom Aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności
pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej
kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
3. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji
obiektu.
4. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zezwolenia na wywóz wymagają
tylko te obiekty, które przekroczyły progi wiekowo-kwotowe dla poszczególnych kategorii zabytków, określone w art. 51 wyżej
wymienionej ustawy.
5. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych
klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15000 EuR.
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W latach 1913-1918 studiował w warszawskiej SSP u E. Trojanowskiego, z którym wspólnie pracował przy polichromii
Zamku w Lublinie. Lata 1921-1922 spędził w Toruniu i współpracował tam
z F. Szczęsnym Kowarskim w zakładzie
graficznym „Sztuka". W latach 1924-1928
był jego asystentem w SSP w Warszawie,
a w 1932r. został profesorem. Malował
martwe natury, kompozycje figuralne, sceny
batalistyczne, krajobrazy i portrety. Wykonał polichromię kamienic na Rynku Starego
Miasta w Warszawie (1925-1928), plafony na Wawelu oraz polichromię na
Zamku w Żelazowej Woli. Oprócz malarstwa sztalugowego i rysunku zajmował się
też malarstwem monumentalnym. Jego malarstwo kształtowało się od formalizmu do
koloryzmu. Malował techniką olejną
i akwarelą. Jego prace można oglądać w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.
KAl
lSKI (1896-1944)
1. leonard PęKA
MARTWA NATuRA
Olej, tektura, 23 x 32,7 cm, sygn. p.śr.: L.P.
3.400,-

W latach 1888-1954 studiował w SSP
wKrakowie u J. Jabłonskiego, W. Łuszczkiewicza.
Kontynuował naukę w Wiedniu oraz w Monachium w szkole malarskiej A. Azbego.
Miał wystawy w TZSP w Warszawie i w TPSP
w Krakowie i Lwowie. Malował głównie
pejzaże.

RAT
TKOWSKI (1869-1954)
2. Roman BRA
PEJZAŻ Z CAPRI
Olej, tektura, 34 x 33, sygn. p.d.: R. Bratkowski.
3.000,-⦁
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3. Tadeusz cIEś lEWSKI (1870-1956)
WILLA STEFANA ŻEROMSKIEGO
Akwarela, papier, 33 x 23,5 cm, sygn. l.d.: T. Cieślewski
Nałęczów 1951.
4.000,-⦁
Polski artysta malarz. Studiował w Szkole Rysunkowej w Warszawie pod kierunkiem Wojciecha Gersona (1831–1901) i jego
ucznia Jana Kauzika (1860–1930). Od 1906 był członkiem
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, członkiem i prezesem
towarzystwa artystyczno-malarskiego Pro Arte. Malował
krajobrazy miejskie Warszawy, rzadziej pejzaże, portrety i
martwe natury. Malował najczęściej akwarelą.

4. Kazimierz BIEŃKOWSKI (1863-1918)
PORTRET MŁODEGO GÓRALA
Olej, płótno, 30,5 x 22,5 cm, sygn. p.d.: pinx Kazimierz
Bieńkowski, po konserwacji.
3.500,Malarz, w latach 1880- 1886 uczeń Szkoły Sztuk Pięknych
w Krakowie. Swoje prace wystawiał w krakowskim TPSP
(1886, 1893, 1894). Jego „Krajobraz zakopiański” znajduje
się w Oddziale Czapskich Muzeum Narodowego w Krakowie.
Poza pejzażami malował portrety („Portret Henryka
G. Lindquista”, 1888, Muzeum Historyczne w Krakowie),
sceny rodzajowe, typy ludowe.

4
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5. józef KIDOŃ (1890-1968)
CZERWONA KOKARDA
Pastel, papier, 67 x 49,5 cm, sygn. i dat. l.g.: Kidoń 44.
4.000,-⦁
Malarz, urodzony na Śląsku Cieszyńskim. Studiował we Lwowie u Batowskiego i Kwiatkowskiego. Następnie uczył się w Paryżu i Amsterdamie. W 1919 brał udział w obronie Lwowa. W
1920 zamieszkał na Helu. Podróżował do Włoch, odwiedził
m.in. Wenecję, Florencję, Neapol i Rzym. Po powrocie w 1927
zamieszkał na stałe w Katowicach. Swoje prace wystawiał m.in.
w Katowicach, Warszawie i we Lwowie. Malował portrety,
głównie kobiece, a także kwiaty i pejzaże. Stosował technikę
olejną i pastelową.

6. Henryk SZADKOWSKI (ur. 1937)
AKT KOBIETY
Pastel, papier, 63 x 48,5, sygn. p.g.: H. Szadkowski.
3.000,-⦁
Artysta związany był ze Lwowem, gdzie w Salonie Sztuki Polskiej przy ul. Leona Sapiehy 9 wystawiał swoje prace. Stworzył
wiele kobiecych aktów charakteryzujących się subtelnością i delikatną kolorystyką, która w zmysłowy sposób podkreślała kobiecą urodę.

5
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7. mieczysław FIlIPKIEWIcZ (1891-1951)
PEJZAŻ GÓRSKI
Akwarela, gwasz, papier, 32,5 x 46 cm, sygn. p.d.: Mieczysław Filipkiewicz.
4.500,-⦁
Malarz, w latach 1910-15 studiował w krakowskiej ASP u J. Pankiewicza i T. Axentowicza a następnie w latach 1921-23 u W. Weissa. Malował pejzaże, tematy tatrzańskie i morskie a także kwiaty i martwe natury.

8. mieczysław FIlIPKIEWIcZ (1891-1951)
PEJZAŻ ZIMOWY
Akwarela, gwasz, papier, 32 x 42 cm, sygn. p.d.: Mieczysław Filipkiewicz.
4.500,-⦁
6
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9. Edmund cIEcZKIEWIcZ (1872-1958)
PEJZAŻ
Akwarela, gwasz, papier, 76 x 50 cm, sygn. l.d.: E. Cieczkiewicz [1]909.
8.000,-⦁
Malarz, studia plastyczne odbywał w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem F. Cynka, W. Łuszczkiewicza oraz L. Wyczółkowskiego. Wpływ
tych artystów mocno odcisnął się na jego twórczości. Z powodów finansowych zatrudnił się jako pracownik kolei, jednak nie przestawał malować. Po I wojnie
światowej wykonywał głównie pejzaże z okolic Beskidu i Podhala. Liczne są także przedstawienia pejzaży górskich, spotyka się widoki Polesia, Wołynia i
Puszczy Białowieskiej. W czasie II wojny światowej przebywał we Lwowie, gdzie przetwarzał wstrząsające widoki prześladowanych Żydów. Ilustrował także
książki i czasopisma humorystyczne. Wystawiał we Lwowie, Krakowie, Poznaniu i Sosnowcu.
7
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RAT
TKOWSKI (1869-1954)
10. Roman BRA
PEJZAŻ MORSKI
Olej, płótno, 30 x 44 cm, sygn. p.d.: R. Bratkowski 1940.
6.300,-⦁

11. Stefan FIlIPKIEWIcZ (1879-1944)

Malarz i grafik, młodopolski pejzażysta. Sekretarz Komitetu Obywatelskiego do Spraw
Opieki nad uchodźcami Polskimi na Węgrzech Placówki „W"- przedstawicielstwa
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. W latach 1900-1908 studiował w
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u Józefa Mehoﬀera, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza oraz Jana Stanisławskiego,
który wywarł duży wpływ na jego twórczość.
uznany był za jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli "szkoły Stanisławskiego". Debiutował w 1899 r. serią pejzaży tatrzańskich wystawionych w Towarzystwie
Przyjaciół Sztuk Pięknych. W 1905 roku
został członkiem wiedeńskiej "Secesji". Od
1908 roku był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. W latach 19131914 prowadził kurs malarstwa
dekoracyjnego w Szkole Przemysłowej w
Krakowie. W latach 1914-1917 służył w
Legionach.W 1929 roku otrzymał złoty
medal na Powszechnej Wystawie Krajowej.

PEJZAŻ
Olej, sklejka, 49,5 x 69 cm, sygn. p.d. Stefan Filipkiewicz.
7.500,-

8
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12. marius A. HAnSEn SKOV (1885-1964)
PEJZAŻ
Olej, płótno, 86 x 97 cm, sygn. p.d.: M. Skov.
4.800,-⦁

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

13. Edmund cIEcZKIEWIcZ (1872-1958)
PEJZAŻ LEŚNY
Olej, płótno, 58,5 x 72,5 cm, sygn. l.d.: E. Cieczkiewicz.
12.000,-⦁
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W latach 1891-1899 Alfons Karpiński studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych,
gdzie pobierał nauki m.in. u Leona Wyczółkowskiego i Władysława Łuszczkiewicza. Następnie uczył się w Monachium, Wiedniu i
Paryżu. Mieszkał w Krakowie, gdzie działalność artystyczną łączył z pracą pedagogiczną.

KAR
RPIŃSKI (1875-1961)
14. Alfons KA
MARTWA NATuRA
Olej, tektura, 32,5 x 47,5 cm, sygn. pr. śr.: A. Karpiński.
14.000,-⦁

Malarz, związany z lwowskim środowiskiem
artystycznym. Był niezwykle utalentowanym
samoukiem, którego twórczość porównywano
z malarstwem Maksa Liebermanna. Jego kompozycje olejne o charakterystycznej grubej fakturze, malowane swobodnymi pociągnięciami
pędzla, to najczęściej pejzaże miejskie, motywy
rodzajowe z kobietami na targu, ukraińskie
typy ludowe, martwe natury.

15. Erno ERB (1890-1943)
NA TARGu
Technika mieszana, tektura, 22 x 31 cm, sygn. p.d.: E. Erb.
11.000,-
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16. Douglas FAlcOnER (1913-2004)
PEJZAŻ GÓRSKI
Olej, tektura, 24 x 34 cm, sygn. l.d.: Douglas Falconer.
3.300,-⦁

17. Douglas FAlcOnER (1913-2004)
PEJZAŻ GÓRSKI
Olej, tektura, 24 x 34 cm, sygn. l.d.: Douglas Falconer.
3.300,-⦁
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18. Stanisław gAŁEK (1876-1961)
MENDLE W POLu
Olej, tektura, 23 x 28,5 cm, sygn. l.d:. St. Gałek.
4.500,-⦁
Studia: Szkoła Sztuk Pięknych (J. Malczewski i J. Stanisławski), pogłębione w Kunstgewerbeschule w Monachium i Ecole des Beux-Arts w Paryżu. Członek Stowarzyszenia „Sztuka Podhalańska" (pedagog, rzeźbiarz, malarz pejzażysta).

19. Stanisław gAŁEK (1876-1961)
TATRY
Olej, tektura, 40 x 60 cm, sygn. p.d.: St. Gałek.
6.000,-⦁
12
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Malarz i grafik, uczeń F. Pautscha i T. Axentowicza
w krakowskiej ASP. Służył w Legionach Polskich.
W czasie II wojny był więźniem obozów koncentracyjnych. Przez krótki czas należał do Grupy
Krakowskiej. Podejmował tematykę legionową,
malował portrety i pejzaże. Wydał tekę autolitografii „Góra Polska".

20. Franciszek jAŹWIEcKI (1900-1946)
CERKIEW
Akwarela, papier, ołówek, 48 x 53 cm, sygn. p.d.: Fr. Jaźwiecki 1941.
3.800,-

Malarz, uczeń poznańskiej Państwowej Szkoły
Sztuk Zdobniczych. Studia kontynuował w krakowskiej ASP u Mehoﬀera, 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.

21. Roman Antoni BREITEnWAlD (1911-1985)
NA POLOWANIu
Olej, płótno, 58 x 78 cm, sygn. p.d.: R. Breitenwald.
4.500,-⦁
13
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22. julian FAŁAT (1853-1929)
AuTOPORTRET
Olej, płótno na tekturze, 45 x 25 cm, sygn. l.d.: Panu Kotschowi ofiaruje Fałat.
45.000,W latach 1869-1871 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, a następnie w latach 1875-1880 w monachijskiej Akademii u A. Strahubera i J.L. Raaba.
Wiele podróżował. W 1886 r. na zaproszenie cesarza Wilhelma II wyjechał do Berlina, w 1893 r. został członkiem berlińskiej Akademii Sztuki. Od 1895 r.
dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, którą przekształcił w nowoczesną Akademię-był jej rektorem w latach 1905-1909. W 1910 osiadł na stałe
w Bystrej na Śląsku. Malował krajobrazy, często zimowe, sceny rodzajowe, widoki architektury, portrety. ulubioną techniką, którą doprowadził do mistrzostwa,
była akwarela.
14
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23. Teodor AXEnTOWIcZ (1859-1938)
NA GROMNICZNą
Olej, tektura, 30 x 22,5 cm, sygn. l.d: T. Axentowicz.
31.000,Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium uzupełniał w Paryżu, gdzie przebywał przez kilkanaście lat, zastał członkiem Société Nationale des
Beaux-Arts (1890) i brał udział w Salonach. W 1895 r. powrócił do kraju i zamieszkał na stałe w Krakowie, został profesorem Szkoły Sztuk Pięknych (od
1900 r. Akademii), dwukrotnie pełniąc funkcję rektora. Był jednym z członków-założycieli Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, członkiem wiedeńskiej
„Secesji” i współpracownikiem jej pisma „Ver Sacrum”. Wzięty portrecista, odkrywca Huculszczyzny. Malował farbami olejnymi i akwarelą, a po 1890
przede wszystkim mistrzowsko opanowaną techniką pastelu.
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24. Wojciech WEISS (1875-1950)
AKT
Olej, płótno naklejone na tekturę, 55 x 42 cm, sygn. p.d.: WW.
38.000,-⦁
Półakt przedstawia młodą kobietę w ujęciu profilowym, o jasnej, rozświetlonej skórze, która kontrastuje z krótkimi, ciemnymi włosami. Twarz i fryzura są
lekko zgeometryzowane, uproszczone rysy oddają delikatną, erotycznie powściągliwą urodę modelki. Całość obrazu utrzymana w monochromatycznej tonacji. 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 1899 roku wyjechał do Paryża, gdzie 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. W swojej twórczości inspirował się różnymi nurtami i stylistykami malarskimi - realizmem, impresjonizmem, postimpresjonizmem, nabizmem, fowizmem, symbolizmem. Zasłynął jako malarz oddający cechy psychologiczne, wyrazistych warsztatowo portretów i ukazujących piękno kobiecego
ciała aktów. Interesował się formalnymi zagadnieniami w malarstwie polegającym na zestawianiu szerokich plam barwnych, częściowych uproszczeniach
formy, kontrastach światła, swobodnej fakturze, pleneryzmem wymagającym rozjaśniania palety. 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 prywatnych i muzealnych.
16
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25. Wlastimil HOFmAn (1881-1970)
HuCuŁ
Olej, płótno, 47 x 58,5 cm, sygn. p.śr.: Vlastimil H., (obraz malowany przed 1918 r.).
43.000,-⦁
Od 1896 r. studiował w świeżo zreformowanej przez Fałata Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem J. Stanisławskiego, L. Wyczółkowskiego
i J. Malczewskiego. Naukę kontynuował w paryskiej École des beaux-arts u J.L. Gérôme’a (1899-1901). Był założycielem Grupy Pięciu i Grupy Zero, członkiem wiedeńskiej secesji (jako pierwszy Polak), Związku Artystów Czeskich „Manes” oraz Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Pozostawał pod dużym
wpływem swoich krakowskich mistrzów. Malował sceny rodzajowe, portrety i pejzaże, ale najbardziej znany jest z fantastyczno-symbolicznych kompozycji
z motywami ludowymi. Portret dojrzałego Hucuła pochodzi z wczesnego okresu twórczości Hofmana, sprzed zmiany pisowni imienia.
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26. Adam gERŻABEK (1898-1965)
SCENA WE WNĘTRZu
Olej, sklejka, 44,5 x 39 cm, sygn. p.d.: A. Gerżabek.
12.500,-⦁
uczył się u J. Mehoﬀera i J. Pankiewicza. W latach 1937-1939
był wykładowcą Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych w Warszawie. Od 1947r. był profesorem ASP w Warszawie, PWSSP w
Poznaniu (1949r.) i Politechniki Gdańskiej (od 1955r.). Na
jego twórczość wpłynęła znajomość sztuki Bonnarda. Jego cały
przedwojenny dorobek spłonął w Powstaniu Warszawskim. Zajmował się malarstwem sztalugowym (pejzaże, sceny figuralne),
ściennym witrażem (nowa technika witrażu, ujętego w ramy z
prefabrykatów betonowych) oraz rzeźbą.

27. Antoni Adam PIOTROWSKI (1853-1924)
PRZąŚNICZKA
Olej, deska, 31,5 x 19,5 cm, sygn. l.d.: A. Piotrowski 1904 r.
12.000,uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej u Wojciecha Gersona (od 1869 r.), w Akademii Monachijskiej (1875-1877) i u
Jana Matejki w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (18771879). W latach 1885 - 1887 wyjeżdżał do Bułgarii jako korespondent-ilustrator pism angielskich i francuskich dokumentujący
wojnę bułgarsko-serbską. Namalował tam cykl obrazów dla Galerii Narodowej w Sofii i zrobił karierę jako portrecista arystokracji. W latach 1897 i 1903 był na Bliskim Wschodzie, skąd
nadsyłał korespondencję i rysunki z wojny grecko-tureckiej. Malował przede wszystkim sceny rodzajowe, często z życia mazowieckiej wsi, a także obrazy historyczne, epizody z powstania
styczniowego oraz portrety.

18
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28. Stanisław góRSKI (1887-1955)
PORTRET GÓRALA
Pastel, papier, 48,5 x 34 cm, sygn. p.d.: St. Górski
4.800,-⦁
W roku 1908 studiował w Szkole Przemysłowej w Krakowie w pracowni J. Pankiewicza i T. Axentowicza. Wystawiał m.in. w TZSP w
Warszawie. Malował sceny rodzajowe, portrety, pejzaże i studia
portretowe górali.

29. Stanisław góRSKI (1887-1955)
PORTRET DZIEWCZYNY
Pastel, papier, 66,5 x 47,5 cm, sygn. l.d.: St. Górski.
4.300,-⦁
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30. Kasper POcHWAlSKI (1899-1971)
AKT
Olej, płótno, 77 x 65 cm, sygn. p.d.: Kasper Pochwalski 1935.
15.000,-⦁
W latach 1917-1922 kształcił się w krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych u Józefa Mehoﬀera, który uważał go za swego
najzdolniejszego ucznia. Równocześnie studiował historię sztuki
na uniwersytecie Jagiellońskim. Po uzyskaniu stypendium rządu
francuskiego, przez rok kształcił się u M. Denisa w Académie
Ranson w Paryżu, m.in. u G. L. Jaunesa, J Zingga i M. Denisa.
Po powrocie do kraju wstąpił do Zrzeszenia artystów Plastyków
„Zwornik". Wystawiał w TPSP w Krakowie, Lwowie i Poznaniu,
w Zachęcie i IPS-ie w Warszawie. Ponadto brał udział w wystawach ugrupowań „Sztuka" (od 1924), „Jednoróg" i „Zwornik".
Malował pejzaże, widoki architektoniczne, portrety, martwe
natury, rzadziej sceny rodzajowe.

31. Henryk uZIEmBŁO (1879-1949)
DZIEWCZYNA Z KOGuTEM
Akwarela, papier, 50 x 35 cm, sygn. p.d.: Henryk uziembło
1945.
3.500,Studia: Krakowska Akademia Sztuk Pięknych; pracownia:
St. Wyspiański i T. Axentowicz, pogłębione studiami paryskimi,
a poprzedzone nauką w Kunstgewerbeschule; działał głównie
jako architekt wnętrz, twórca wielu polichromii i witraży, grafik
i plakatów; w malarstwie był pejzażystą.
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32. Wlastimil HOFmAn (1881-1970)
NARYBEK WIŚLACKI
Olej, płótno, tektura, 27,5 x 15,5 cm, sygn. l.d.: „Kochanemu Panu J.
Nowickiemu sympatykowi narybka Wiślackiego (…)” Wlastimil Hofman 1927.
11.000,-⦁
Od 1896 r. studiował w SSP w Krakowie pod kierunkiem J. Stanisławskiego,
L. Wyczółkowskiego i J. Malczewskiego. Naukę kontynuował w paryskiej École des beaux-arts u J.L. Gérôme’a (1899-1901). Był założycielem Grupy Pięciu (1905) i Grupy Zero (1908), a od 1911 roku
członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka". Pozostawał pod
dużym wpływem swoich mistrzów. Malował fantastyczno-symboliczne
kompozycje z motywami ludowymi, sceny rodzajowe, portrety i pejzaże.

33. Teodor AXEnTOWIcZ (1859-1938)
MŁODA HuCuŁKA
Pastel, akwarela, papier, 48,5 x 34 cm, sygn. p.d.: T. Axentowicz i na
odwrocie p.śr.: T. Axentowicz / 937, na odwrocie pieczątka magazynu
przyborów malarskich Aleksandrowicza w Krakowie.
20.000,Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium uzupełniał w Paryżu, gdzie przebywał przez kilkanaście lat, zastał członkiem Société
Nationale des Beaux-Arts (1890) i brał udział w Salonach. W 1895 r.
powrócił do kraju i zamieszkał na stałe w Krakowie, został profesorem
Szkoły Sztuk Pięknych (od 1900 r. Akademii), dwukrotnie pełniąc
funkcję rektora. Był jednym z członków-założycieli Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, członkiem wiedeńskiej „Secesji” i współpracownikiem jej pisma „Ver Sacrum”. Wzięty portrecista, odkrywca
Huculszczyzny. Malował farbami olejnymi i akwarelą, a po 1890
przede wszystkim mistrzowsko opanowaną techniką pastelu.
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34. Wincenty WODZInOWSKI (1866-1940)
ŚWIĘCENIE
Olej, tektura, 51 x 66,5 cm, sygn. p.d.: W. Wodzinowski.
30.000,Obraz „Święcenie” znany z kolorowej reprodukcji na pocztówce z 1910 r. „Wodzinowski w obrazie Święcone przedstawił moment, w którym biały ksiądz
rzuci w każdy koszyk drobny deszcz wody święconej” cytuje w książce „Nurt chłopomanii w twórczości Stanisława Radziejowskiego, Ludwika Stasiaka,
Włodzimierza Tetmajera, Wincentego Wodzinowskiego i Kacpra Żelechowskiego” Beata Pranke, wyd. Neriton, Warszawa, 2003.
Malarz, pochodził z rodziny ziemiańskiej, początkowo kształcił się w Klasie Rysunku u W. Gersona (1880-1881) oraz krakowskiej SSP (1881-1889) w pracowni L Loefflera, J. Matejki i Wł. Łuszczkiewicza. Studia uzupełniał w Akademii monachijskiej,gdzie otrzymał srebrny medal . W 1892 wrócił do
kraju i osiadł w Swoszowicach k/Krakowa. W latach 1896-1916 uczył malarstwa na Wyższych Kursach dla Kobiet im. Baranieckiego. Tematyka jego
prac to najczęściej malowane żywiołowo i z humorem sceny związane z folklorem podkrakowskiej wsi, kompozycje alegoryczne oraz portrety.
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35. Wlastimil HOFmAn (1881-1970)
MADONNA
Olej, sklejka, 28 x 26,5 cm, sygn. p.d.: Wlastimil Hofman.
19.000,-⦁
Od 1896 r. studiował w SSP w Krakowie pod kierunkiem J. Stanisławskiego, L. Wyczółkowskiego i J. Malczewskiego. Naukę kontynuował w paryskiej École
des beaux-arts u J.L. Gérôme’a (1899-1901). Był założycielem Grupy Pięciu (1905) i Grupy Zero (1908), a od 1911 roku członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka". Pozostawał pod dużym wpływem swoich mistrzów. Malował fantastyczno-symboliczne kompozycje z motywami ludowymi, sceny
rodzajowe, portrety i pejzaże.
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36. juliusz KOSSAK (1824-1899)
WYJAZD NA POLOWANIE PAR FORCE
Akwarela, gwasz, papier, 11,7 x 22,5-22,7 cm, sygn. p.d.: Juliusz Kossak, atest p. Anny Tyczyńskiej z dnia 10.10.2019 r. oraz list z 1885 r. dotyczący obrazu…
Tekst listu po polsku. Nieznany nadawca, piszący z Radomia, prawdopodobnie do brata, opisuje obraz „niejakiego Kossaka“, który właśnie dlań nabył, jako
„piękny wizerunek polowania […] z pałacem w tle, z końmi i psami“.
30.000,-
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Był ojcem Wojciecha Kossaka. W latach 1855 do 1869 przebywał w Paryżu, gdzie
kształcił się u H. Verneta. W 1868r. wyjechał do Monachium i uczęszczał do atelier
Franza Adama. W 1870 r. powrócił do kraju i osiadł w Krakowie, gdzie zaprzyjaźnił
się z W. Gersonem, F. Kostrzewskim, M. Olszewskim i H. Pillatim. Był znakomitym
akwarelistą. Malował sceny batalistyczne, historyczno-rodzajowe i rodzajowe. Głównym
tematem jego prac był koń. Był założycielem najsłynniejszej dynastii polskich malarzy.
Oprócz malarstwa wykonywał też wiele rysunków i ilustracji do książek, czasopism i kalendarzy. Swoje prace wystawiał m.in. w TPSP w Krakowie oraz w Salonie ungra.
25
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37. Oleksa (Aleksy) nOWAKIWSKI (nOWAKOWSKI) (1872-1935)
PASTERKA
Olej, płótno naklejone na tekturę, 36,5 x 49,5 cm, sygn. l.d.: Aleksy Nowakowski / Węgry 1913 r.
17.000,Syn leśnika z Podola, wcześnie wykazywał uzdolnienia artystyczne – jako pisarczyk sadowy ozdabiał rysunkami protokoły rozpraw. Malarstwo europejskie
poznał za pośrednictwem zbioru rycin w majątku Brzozowskich. Wysłany na naukę malarstwa do Odessy (1888-92) i Krakowa (od 1892 r z przerwami
do 1904.), gdzie uczył się od J. unierzyskiego, L. Wyczółkowskiego, J. Fałata i T. Axentowicza i przyjaźnił się z J. Malczewskim. Osiedlił się w Mogile, wyjeżdżał w plenery w poznańskie i w Karpaty. Rok 1913 był przełomowy w jego życiu – poznał metropolitę lwowskiego, Andrzeja Szeptyckiego, który został
jego mecenasem i zaprosił go jesienią na stałe do Lwowa. Kontynuował tam zwyczaj wyjazdów plenerowych z uczniami prowadzonych przez siebie kursów
malarskich. W okresie krakowskim jego malarstwo cechowały soczysta kolorystyka i plastyczny modelunek oraz sięganie do folkloru podkrakowskiego o nacechowaniu religijnym. Pod wpływem Szeptyckiego zwrócił się ku ukraińskości, a w późniejszym okresie ku ekspresjonizmowi. Wizerunek zamyślonej dziewczynki pasącej bydło na tle szmaragdowego pejzażu powstał jego ostatniego krakowskiego lata.
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38. julian FAŁAT (1853-1929)
HuBERTuSSTOCK
Akwarela, papier, 24,5 x 51,5 cm, sygn. p.d.: JFałat / Hubertstok, na odwrocie ekspertyza dr. Kazimierza Buczkowskiego z dn. 1 IX 1943 r.
43.000,Akwarela wykonana podczas pobytu Fałata w pałacyku łowieckim Hubertusstock k. Berlina, gdzie spędził dekadę od 1898 r. zaproszony po swoich berlińskich sukcesach przez następcę tronu. Malarskie przedstawienia scen myśliwskich wraz z autorskimi zapisami wspomnień zawartymi w Pamiętnikach (J.
Fałat, Pamiętniki, wyd. I, Warszawa 1935; wyd. II, Katowice 1987), upamiętniają okres wielkiego uznania dla dokonań artystycznych Fałata.
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
mistrzostwa, była akwarela.
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W latach 1891-99 studiował w krakowskiej Szkole
Sztuk Pięknych u Floriana Cynka, Izydora Jabłońskiego, Wincentego Łuszczkiewicza i Leona Wyczółkowskiego. Edukację artystyczną uzupełniał w
pracowni Ažbego w Monachium (1903). W latach
1904-07 kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u
Kazimierza Pochwalskiego, w Paryżu w Academie
Willi (1908-12) oraz w 1922 w Academie Collarossiego. Podróżował do Włoch, Londynu, Budapesztu. Stale mieszkał w Krakowie; związany z
tamtejszym środowiskiem skupionym wokół „Zielonego Balonika” projektował dekoracje do przedstawień
kabaretu. Był członkiem m.in. TPSP w Krakowie oraz
wiedeńskiej „Secesji”. W latach 1918-27 został wiceprezesem TPSP w Krakowie. Głównym tematem jego
prac były portrety, sceny rodzajowe, widoki miejskie
głównie Monachium i Paryża oraz martwe natury
z motywem kwiatów.
KAR
RPIŃSKI (1875-1961)
39. Alfons KA
RÓŻE RÓŻOWE I BIAŁE
Olej, tektura, 39 x 55 cm, sygn. p.śr.: 1926 / A.Karpiński oraz na odwrocie ołówkiem: 1926, A. Karpiński; na odwrocie nalepka z Salonu Sztuki Alfreda Wawrzeckiego przy ul. Wiślnej w Krakowie.
16.000,-⦁
… szata królewskiej róży jest podobna do natury kobiety która, obok naturalnego wdzięku czy urody , ileż
wymaga sztuki, pielęgnacji, kaprysów i nastrojów mody. Stąd też z prawdziwą pasją i z wyjątkowym przejęciem poświęcam czas na studja kwiatów.. I to ma dla mnie podwójne znaczenie, gdyż studjum kwiatów
pomaga mi bardzo w portrecie kobiecym. Jest (naturą) wykwintnej damy. Wspomnienia A. Karpińskiego
zacytowane w monografii malarza: A. Bartoszek, Alfons Karpiński 1875-1961, Sandomierz 2003 r.

40. jerzy KOSSAK (1886-1955)
NA PRERII
Olej, tektura?, 48 x 68 cm, sygn. l.d.: Jerzy Kossak 1939.
12.000,-⦁
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41. Kazimierz Władysław WASIlKOWSKI (1861-1934)
TRYPTYK Z DRIADą, satyrem zbierającym chrust i muzykującym pastuszkiem
Olej, tektura, 28 x 19 cm, sygn. śr.d.: Kaz. Wł. Wasilkowski 1900.
12.000,uczeń warszawskiej Klasy Rysunkowej W. Gersona (1880-1882), krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych (W. Łuszczkiewicz, F. Cynk, 1883-1884) i Akademii
petersburskiej (1884-91). Mieszkał w Warszawie, podróżował po Europie. Członek TZSP, regularnie wystawiał w Zachęcie i sprzedawał obrazy w Salonach
Krywulta i Kulikowskiego. Zdobywca złotego medalu na paryskiej Wystawie Światowej w r. 1900 za obraz Żądze. Autor przede wszystkim rozerotyzowanych
wizerunków kobiecych w kostiumie mitologicznym lub we współczesnych, luksusowo urządzonych wnętrzach. Jego obrazy są dużą rzadkością na rynku sztuki.
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Malarz, uczeń akademii monachijskiej i paryskiej Académie Julian. Po 1900 zamieszkał w Rzymie, w 1907
przeniósł się do Lwowa. Poza malarstwem sztalugowym
zajmował się scenografią, projektował witraże. Wśród
często podejmowanych tematów pejzażowych wiele
miejsca zajmują motywy marynistyczne, widoki rzymskiej Campanii i Capri. Tematyka rodzajowa to sceny
arabskie, rybacy neapolitańscy, egzotyczne piękności. Artysta znakomicie opanował technikę pastelową, jego
prace odznaczają się miękkim modelunkiem i ciepłą, nasyconą kolorystyką.

42. Feliks michał WYgRZYWAlSKI (1875-1944)
CIąGNąCY SIECI
Olej, dykta, 36 x 51 cm, sygn. l.d.: F.M. Wygrzywalski.
14.000,Rybacy ciągnący sieci, stojący w płytkiej wodzie Morza Śródziemnomorskiego to jeden z ulubionych motywów artysty, który dopracował do perfekcji. „Widać w nich jak na dłoni staranny warsztat malarza, rezultat
studiów, jakie odbył w akademii monachijskiej, uczelni, która szczególne znaczenie przywiązywała do tradycyjnego wykształcenia. Dzięki niemu artysta zyskał umiejętności doskonałego prowadzenia rysunku, starannego wyważenia kompozycji obrazu oraz posługiwania się kolorem, który wspomniany rysunek uzupełniał,
ale bywało, że wykraczał poza ściśle przezeń określone ramy stając się jakością samą w sobie. („Nad ciepłym
morzem. Feliks Michał Wygrzywalski”. Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk 2013, s. 9.)
Malarz i pedagog, kształcił się w Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu, w latach 1922-1929 kontynuował
studia w krakowskiej ASP u W. Jarockiego, F. Pautscha
i F. Kowarskiego, był uczniem Kowarskiego także w warszawskiej ASP w latach 1929-1931. Był członkiem
grupy Pryzmat, organizatorem Towarzystwa Współpracy Kulturalnej w Poznaniu. Odwiedził Paryż, Grecję
i Włochy. W 1960 przeniósł się z Poznania do Krakowa,
gdzie został profesorem malarstwa dekoracyjnego w
tamtejszej ASP. Artysta często tworzył serie obrazów, powtarzając motyw kompozycyjny w różnych wariantach
kolorystycznych i ujęciach. Swobodną konstrukcję kolorystyczną wczesnych martwych natur z czasem zastąpił
jednolitymi, szerokimi plamami barwnymi, których
dobór może świadczyć o matematycznej wręcz spekulacji w poszukiwaniu właściwych zestawień kolorystycznych. (Lit.: J. Pollakówna "Malarstwo polskie między
wojnami 1918-1939", WAIF, Warszawa, 1982, s.
378).
RAn
ncZEWSKI (1903-1987)
43. Wacław TARA
PEJZAŻ WIEJSKI
Olej, sklejka, 57 x 77, sygn. p.d.: Taranczewski 1928.
9.500,-⦁
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W latach 1872-1875 studiował w krakowskiej
SSP u W. Łuszczkiewicza, a następnie kontynuował naukę w Akademii Wiedeńskiej u C. Wurzingera, a także w pracowni L. Loeﬄera oraz u
H. Makarta i w zakładach dekoracji teatralnych.
Od 1878 roku pracował w Wiedniu samodzielnie
odbywając liczne podróże do Włoch, Monachium,
Drezna i Berlina. W 1893 roku zamieszkał we
Lwowie, gdzie został profesorem malarstwa dekoracyjnego w Państwowej Szkole Przemysłowej.
Prowadził też prywatną szkołę malarstwa dla kobiet. Malował sceny rodzajowe – polowania, jarmarki, targi. Ilustrował czasopisma polskie i obce.

44. Tadeusz RYBKOWSKI (1848-1926)
DO BARAKÓW
Akwarela, papier, 38 x 48 cm, sygn. p.d.: „Do baraków” / Tadeusz Rybkowski 1918 r.
6.000,-

45. mn (XIX w.)
SCENA RODZAJOWA
Olej, płótno, 30 x 42,5 cm, niesygn., po konserwacji.
3.000,-
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Studiował malarstwo i konserwację dzieł sztuki w ASP w Krakowie u J. Dutkiewicza. uprawia malarstwo sztalugowe oraz
polichromię sakralną. Pozostaje w nurcie malarstwa metaforycznego i surrealistycznego.

46. jerzy WRóBlEWSKI (ur. 1933)
MuZYKANCI
Olej, płótno, 33 x 38 cm, sygn. p.d.: Wróblewski, dat. l.d.: 1985, na odwrocie naklejka P.P.
Sztuka Polska ul. Floriańska 34.
2.000,-⦁

47. jerzy WRóBlEWSKI (ur. 1933)
AKCJA
Olej, płótno, 24 x 27 cm, sygn. p.d.: J. Wróblewski, dat. p.śr.d.: 1984, na odwrocie naklejka
P.P. Sztuka Polska ul. Floriańska 34.
1.500,-⦁
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Górnik, jeden z najaktywniejszych członków koła
plastyków amatorów przy ZDK kopalni „Wieczorek". W swoich obrazach przedstawiał pejzaże śląskie z charakterystycznymi kominami, hałdami,
szybami kopalnianymi. Jego żywiołowe i niezwykle
barwne scenki rodzajowe ukazują dzień powszedni
i świąteczny mieszkańców górniczych osiedli. Artysta
poza malarstwem uprawiał rzeźbę, jednak prac w
drewnie i węglu pozostawił niewiele.

48. Paweł WRóBEl (1913-1984)
GRA
Olej, płótno, 50 x 60 cm, sygn. p.d.: Wróbel 1981.
9.000,-⦁

49. Paweł WRóBEl (1913-1984)
W KOPALNI
Olej, płótno, 50 x 60 cm, sygn. p.d.: Wróbel 1981.
9.000,-⦁
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50. jan DuTKIEWIcZ (1911-1983)
RÓŻE W WAZONIE
Olej, płótno, 70 x 53 cm, sygn. l.d.: J Dutkiewicz 1974, na
odwrocie: J Dutkiewicz Katowice.
3.000,-⦁
Malarz, uczeń Pautscha i Kamockiego w krakowskiej ASP,
od 1945 związany ze śląskim środowiskiem artystycznym.
W latach 1950-1977 był kierownikiem pracowni malarstwa
krakowskiej filii ASP w Katowicach. Twórczość Dutkiewicza
zdominowana jest zagadnieniami kolorystycznymi, w rozwiązaniach formalno-przestrzennych artysta chętnie nawiązuje
do twórczości Cezanne`a. Do swoich pejzaży wprowadza
żywe, nasycone kolory, które swobodnie opisują dynamiczne,
nieco kanciaste formy przedmiotów.

51. czesław RZEPIŃSKI (1905-1995)
PORTRET ŻONY
Pastel, papier, 49 x 38 cm, niesygn., po konserwacji.
9.000,-⦁
Malarz-kolorysta, grafik. uczeń Z. Pronaszki i A. Fedkowicza
w Wolnej Szkole Malarstwa L. Mehoﬀerowej i krakowskiej
ASP w pracowni W. Weissa, F. Kowarskiego, J. Pankiewicza.
Studia uzupełniał w Paryżu, gdzie dwukrotnie wystawiał na
Salonie Jesiennym. Członek grupy Zwornik. W 1936 wspólnie z J. Jaremą założył szkołę malarstwa im. A. Gierymskiego
w Katowicach, a po wojnie był profesorem krakowskiej ASP
i czterokrotnie rektorem tej uczelni. Wiele podróżował; brał
udział w licznych wystawach w kraju i za granicą (Nowy Jork,
Bruksela, Wenecja, Tokio).
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52. Wiktor ZIn (1925-2007)
ŻNIWA NA PODLASIu
Pastel, akryl, papier, 48 x 29 cm, sygn. p.d.: 89 Wiktor Zin, na odwrocie naklejka autorska.
2.800,-⦁
Architekt, profesor Politechniki Krakowskiej. Generalny konserwator zabytków w latach 1977-81. Prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Popularyzator wiedzy o historii sztuki polskiej, felietonista,
autor programu telewizyjnego Piórkiem i węglem.

53. Wiktor ZIn (1925-2007)
POLSKA ZIMA
Pastel, akryl, papier, 50 x 29, sygn. p.d.: 98 Wiktor Zin, na odwrocie naklejka autorska.
2.800,-⦁
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54. leon WYcZóŁKOWSKI (1852-1936)
KAPLICA ZYGMuNTOWSKA
Autolitografia, 49 x 37,5 cm, sygn. ołówkiem p.d.: XXIII L Wycz.
4.500,Leon Wyczółkowski, ojciec nowoczesnej litografii, był twórcą wielu
przedstawień Krakowa, gdzie „…w szeregu kartonów przewija się
przed oczyma widza nie tylko zewnętrzna sylweta Krakowa, lecz i duch
jego, osnuty prostotą właściwą mu, a tak charakterystyczną, kulturą artystyczną […] Źródło i ognisko drogich dla każdego Polaka pamiątek,
w interpretacji mistrza, żyją własnem swem życiem, a przemawiają do
duszy kunsztowną formą artystycznego wyrazu.” (Kurjer Warszawski.
R. 95, 1915, nr 336, s. 4.)
Malarz, grafik i pedagog, był jednym z najwybitniejszych artystów polskich
tworzących na przełomie XIX i XX w. Studia artystyczne rozpoczął w warszawskiejKlasie 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 Towarzystwa 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
grafiki w Akademii Sztuk Pięknych. Malował krajobrazy, portrety,
sceny rodzajowe, martwe natury i kwiaty. Chętnie posługiwał się techniką
pastelu i akwareli, był wybitnym grafikiem, zajmował się też rzeźbą.

55. jan WOjnARSKI (1879-1937)
IDYLLA
Miedzioryt, 30,5 x 23,5 cm, sygn. p.d.: Jan Wojnarski.
1.300,Studiował w ASP w Krakowie. Podczas studiów zetknął się z J. Stanisławskim i L. Wyczółkowskim, którzy w znacznym stopniu wpłynęli na jego twórczość. Kontynuował studia we Włoszech - 1904-05.
Studia w zakresie grafiki odbył u J. Pankiewicza. W latach 1927-37
był profesorem ASP w Krakowie, objął katedrę grafiki po Pankiewiczu. Należał do grupy „Niezależni", „Kolor" i „Zwornik". W grafice
pracował głównie w miedziorycie, akwaforcie, czasem w litografii.
Zajmował się też litografią barwną, wynalazł nową metodę - litografię kolorowymi pastelami zw. pastelografią.
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56. Wiktor ZIn (1925-2007)
WIŚNICZ
Litografia, 38,5 x 27 cm, sygn. na płycie: W. Zin Wiśnicz 1967.
1.200,-⦁

57. Wacław OBRęBOWSKI (1910-1939)
KATEDRA
Ołówek, papier, 28 x 18 cm, sygn. p.d.: Chartres 24 IX 37.
2.000,Młodo zmarły rysownik i malarz, syn litografa Apoloniusza Obrębowskiego. Edukację akademicką odebrał w warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych, gdzie w latach 1931-37 studiował w klasie malarstwa Karola
Tichego, a w 1938 roku odebrał dyplom. W 1937 roku odbył studyjną
podróż do Paryża ze Stanisławem Dawskim. Miał opracować graficznie stoisko polskie na wystawie światowej "The World of Tomorrow" w
Nowym Jorku w 1939 roku. Wraz z agresją Rzeszy na Polskę Obrębowski
został zmobilizowany do armii w stopniu podporucznika rezerwy z przydziałem do 80 pułku piechoty. Poległ w kampanii wrześniowej w pobliżu
miejscowości Siwki na Mazowszu i został pochowany na cmentarzu
w Wieliszewie. Na jego zachowane oeuvre składają się rysunki, szkice
pejzażowe, rodzajowe i architektoniczne, a także rysunki z okresu mobilizacji i kampanii wrześniowej, zachowane głównie w Bibliotece Narodowej
w Warszawie.
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58. czesław RZEPIŃSKI (1905-1995)
MARTWA NATuRA Z OWOCAMI,
Olej, płótno, 60 x 45 cm, sygn. p.d.: Rzepiński.
15.000,-⦁
Malarz, grafik, uczeń Z. Pronaszki i A. Fedkowicza w Wolnej
Szkole Malarstwa L. Mehoﬀerowej i krakowskiej ASP w pracowni W. Weissa, F. Kowarskiego, J. Pankiewicza. Studia uzupełniał w Paryżu, gdzie dwukrotnie wystawiał na Salonie
Jesiennym. Po powrocie do Krakowa związał się z ugrupowaniem Zwornik. W 1936 wspólnie z J. Jaremą założył szkołę
malarstwa im. A. Gierymskiego w Katowicach. Po wojnie był
profesorem krakowskiej ASP i czterokrotnie rektorem tej
uczelni. Wiele podróżował, m.in. do Włoch, Francji, Holandii,
Grecji i Hiszpanii. Brał udział w licznych wystawach w kraju
i za granicą (Nowy Jork, Bruksela, Wenecja, Tokio). Jest jednym z najwybitniejszych polskich kolorystów, poza malarstwem sztalugowym uprawiał rysunek i grafikę. Malował
pejzaże, martwe natury, wiele miejsca poświęcił aktom.

59. jan śWIDERSKI (1913-2004)
BEZ TYTuŁu
Olej, płótno, 78,5 x 65 cm, sygn. p.d.: Jan Świderski, na odwrocie
napis: Jan Świderski Bez tytułu 1972.
6.500,-⦁
Malarz, studia Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (uczeń
m.in. K. Sichulskiego i F. Pautscha) i Państwowa Szkoła
Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu
(1930- 1939). Kierownik Katedry Malarstwa i Rysunku na
Wydziale Grafiki 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.
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60. jan SZAncEnBAcH (1928-1998)
DWA BuKIETY
Olej, płótno, 80 x 94 cm, sygn. p.d.: Szancenbach, na odwrocie autorski napis: „Jan Szancenbach Dwa Bukiety 1984”.
18.500,-⦁
ukończył studia w ASP w Krakowie w 1952 r. w pracowni W. Weissa i E. Eibischa. Od 1979 roku był profesorem ASP w Krakowie, a w latach 1987-93
rektorem tejże uczelni. Miał liczne wystawy w kraju m.in. w TPSP w Krakowie oraz za granicą. Malował pejzaże, sceny rodzajowe, martwe natury, portrety.
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urodził się w 1907 r w Warszawie, zmarł w
1989 w Londynie. Studia w warszawskiej ASP
pod kierunkiem T. Pruszkowskiego. Członek
Loży Wolnomalarskiej skupiającej uczniów T.
Pruszkowskiego. Bywalec warszawskich salonów i kawiarni artystycznych, ilustrował "Skamandra" i "Wiadomości Literackie". Od 1935
r na stałe w Londynie. Przez blisko 20 lat - do
1970 r wydawał "Kroniki Topolskiego" - rysunkowy zapis czasów, w których żył, cały zbiór
liczy blisko 3 tysiące litografii. Artysta zyskał
wielką popularność w Anglii, uznanie przełożyło
się na zamówienia portretów przez osobistości
świata polityki i sztuki. Jego obrazy zakupiły najważniejsze galerie i muzea. Od 1975 r. - do
końca życia pracował nad Pamiętnikiem stulecia - olbrzymim przedsięwzięciu artystycznym.
Gigantycznych rozmiarów obraz o wym. 200
m długości i od 4 m do 7m wysokości, ustawiony
na kształt labiryntu w jego londyńskiej pracowni,
miał obrazować historię XX wieku. Artysta zdobył światową sławę, w kraju mniej znany.
61. Feliks TOPOlS KI (1907-1989)
PEJZAŻ Z POŁuDNIA FRANCJI
Akwarela, papier, 34 x 46 cm, sygn. l.d.: Feliks Topolski Ardeche Balazuc 77.
2.000,-⦁

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

62. Zbigniew PRO nASZKO (1885-1958)
PEJAŻ
Akwarela, papier, 21 x 28 cm, sygn. p.d.: Z Pronaszko.
3.500,-⦁
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63. jerzy POTRZEBOWSKI (1921-1974)
W GALOPIE
Olej, płótno, 64 x 91 cm, sygn. p.d.: Jerzy Potrzebowski Kraków II II 1968.
12.500,-⦁
Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach F. Pautscha, I. Pieńkowskiego i Cz. Rzepińskiego, potem jej
wieloletni wykładowca. Malował realistyczne pejzaże, sceny batalistyczne i rodzajowe. Jednym z jego ulubionych motywów były konie.

64. Adam SETKOWIcZ (1876-1945)
PEJZAŻ WIEJSKI
Olej, tektura, 30 x 54,5 cm, sygn. l.d.: A. Setkowicz.
8.000,W latach 1897-1898 kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Teodora Axentowicza. Malował sceny rodzajowe - często zaprzęgi, sanie, konie i śniegi nawiązując w tych obrazach do dzieł
J. Fałata, A. Wierusza-Kowalskiego czy J. Brandta.
41
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65. Aleksandra WnęK (1913-2018)
CZERWONY DZBANEK
Akwarela, papier, 63 x 47 cm, sygn. l.d.: A. Wnęk.
1.500,-⦁
Studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
w pracowni prof. Stefana Filipkiewicza i prof. Karola Frycza oraz na Wydziale
Grafiki u prof. Wojciecha Weissa i prof. Konrada Srzednickiego. uprawiała malarstwo, rysunek, grafikę, małe formy rzeźbiarskie. Prace artystki znajdują się w wielu
zbiorach muzealnych, a także w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
66. Karol muSZKIET (1904-1993)
W OBJĘCIACH
Akwarela, papier, 29,5 x 24 cm, sygn. ołówkiem p.d.: KMuszkiet.
2.200,-⦁
Był nie tylko rzeźbiarzem, ale także uznanym konserwatorem zabytków
działającym głównie na terenie Krakowa. Studia pod kierunkiem Xawerego
Dunikowskiego i Konstantego Laszczki. Edukację artystyczną kontynuował
w rzymskiej Accademia di Belle Arti. Należał do Zrzeszenia Artystów Plastyków „Zwornik”. Pod względem formy charakteryzował się unikatowym stylem, będącym fuzją kubistycznej rytmizacji oraz monumentalnego
opracowania rzeźbiarskiej materii.
67. Franciszek STAROWIEYSKI (1930-2009)
EROTYK
Pastel, papier, 47 x 29,5 cm, sygn. d.śr.: Starowieyski 1684.
10.000,-⦁
Studiował w Krakowie w ASP u W. Weissa w latach 1949-1952 a następnie
do 1955 r. w ASP w Warszawie u M. Byliny. W jego twórczości widoczna jest
fascynacja kulturą baroku i zaskakujące surrealistyczne skojarzenia.
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68. jerzy PAnEK (1918-2001)
OSZuST MATRYMONIALNY
Druk, 32,5 x 33,5 cm, sygn. Jerzy Panek Oszust matrymonialny 2000
trawił i drukował Krzysztof Tomalski.
2.500,-⦁
Studia ASP Kraków 1945-48 w pracowni E. Eibischa i A. Pronaszki.
1967-68 wykładowca ASP w Krakowie. Tematyka: kompozycje rodzajowe
– formy abstrakcyjne. uprawiał malarstwo, rysunek, grafikę – drzeworyt.

69. jerzy PAnEK (1918-2001)
OSZuST MATRYMONIALNY
Druk, 34 x 33 cm, niesygn.
2.000,-⦁

70. jerzy PAnEK (1918-2001)
AuTOPORTRET
Technika mieszana, 26 x 20 cm, sygn. p.d.: Panek 98.
700,-⦁
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71. Alfred lEnIcA (1889-1977)

Z zawodu skrzypek, nie odebrał akademickiego
wykształcenia plastycznego, choć uczył się od teścia, malarza Piotra Kubowicza i przyswajał
sobie osiągnięcia europejskiej awangardy. Wraz
z Jerzym Kujawskim przeniósł się w czasie II
wojny światowej do Krakowa, gdzie stał się częścią środowiska skupionego wokół Tadeusza
Kantora. Aktywny uczestnik życia artystycznego, zdobywca licznych nagród w kraju i za
granicą. Po przejściu epizodu socrealistycznego
powrócił na dobre do abstrakcji. Prace na papierze dawały mu okazję do eksperymentów
materiałowo-technicznych i były ważnym ogniwem w procesie wypracowywania własnego języka formalnego i rozpoznawalnego stylu.
Spośród innych wyróżnia tę niemal całkowita
monochromia (wyjątek stanowią dwie błękitne
kropki) i dosłowne – a nie wyłącznie zasugerowane fakturą farby – wprowadzenie efektów
rzeźbiarskich dzięki wykorzystaniu dodatkowych warstw moczonego, gniecionego i traktowanego siłowo papieru.

BEZ TYTuŁu, lata 50. XX w.
Technika własna (tusz, pędzel, dekalkomania, decollage, papier milimetrowy), 27 x 40 cm, sygn. p.d. ołówkiem: Lenica.
4.000,-⦁

72. Ryszard OPAlIŃSKI (ur. 1947)
PAuLA
Pastel, kredka, papier, 59,5 x 84 cm, sygn. l.d:. Ryszard Opaliński 16 Juni 2019 Eltmann.
10.000,-⦁
urodzony w 1947 roku w Rzeszowie. Studiował w ASP Krakowie u prof. Czesława Rzepińskiego. uprawia
głównie rysunek. Wystawia w Polsce i całym świecie. Obecnie mieszka i pracuje w Niemczech.
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73. SARnA
figurka porcelanowa, projekt 1958 r., Mieczysław Naruszewicz,
Ćmielów, wys. 13 cm, klejone uszko.
600,-

74. DZIK
figurka porcelanowa, ok. 1960, projekt formy 1957 r., Mieczysław
Naruszewicz (1923-2006) ZPS Krzysztof/Wawel, Wałbrzych,
wys. 9,5 cm.
800,-

75. SIEDZącY lIS
figurka porcelanowa, projekt 1957, Mieczysław Naruszewicz,
Ćmielów, wys. 13,3 cm.
800,45
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76. TAlERZ PORcElAnOWY Z WIZERunKIEm DZIKA
Tułowice, lata 60-te XX wieku, średnica 31,5 cm, ręcznie malowany.
800,-

78. jules cAVAlIER (1814-1894)
77. AmOR Z ROgAmI OBFITOścI
Porcelana malowana, złocona, Miśnia XX w.,
wys. 15 cm. Po konserwacji.
1.800,-

śPIącA PEnElOPA
Brąz, wys. 31 cm, sygn.: „564 J. Cavalier”; „Reduction Mecanique A. Collas Brevete”.
Oryginał rzeźby autorstwa Julesa Cavaliera (1814-1894) znajduje się w Musée
d'Orsay w Paryżu. Odniosła ona ogromny sukces w tracie Salonu w roku
1849, gdzie otrzymała medal pierwszej klasy oraz medal honorowy.
8.000,Pierre-Jules Cavalier (1814-1894) – francuski 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.
46
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79. PARA WAZOnóW
Japonia XIX/XX w., brąz patynowany, brzusiec i wylew wieloboczny,
zdobiony półplastycznymi roślinami i ptakami, wys. 20 cm.
5.000,-

80. Eugène mARIOTOn (1854-1933)
MuZA
Brąz patynowany, wys. 40,5 cm, sygn. Eug. MARIOTON.
4.500,-

81. gŁOWA męŻc ZYZnY
Brąz patynowany, wys. 31 cm, sygn. Br. Łopieńscy.
3.600,Bracia Łopieńscy – warszawska rodzinna firma specjalizująca
się w produkcji wyrobów 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 firma została upaństwowiona i przekształcona na spółdzielnię „Brąz dekoracyjny".
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DESA Dzieła Sztuki i Antyki sp. z o.o.

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

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

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

Patronat medialny

Prezes zarządu: Małgorzata Lalowicz
tel. 12 422-27-06 lalowicz@desa.art.pl
V-ce Prezes, Dyrektor Domu Aukcyjnego: Jerzy Majewski
tel. 12 422-19-66 majewski@desa.art.pl
Rzeczoznawcy: Aldona Sołtys, Jadwiga Oczko-Kozłowska
Opracowanie katalogu: Krzysztof Konieczny, Jadwiga Oczko-Kozłowska, Patrycja Gabryś-Dudziak,

DESA posiada salony antykwaryczne na terenie całego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie.
Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące poloników
m.in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeami
krajowymi i zagranicznymi.
Firma DESA uczestniczy w programie „Leonardo da Vinci“, utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą środowiska
akademickie, przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej Europy.
DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania.
Siedziba Desy mieści się w Pałacu Kmitów. Budynek wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w pierwszej poł. XVI wieku na
okazałą rezydencję dla możnowładczej rodziny Kmitów. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementów wczesnorenesansowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego piętra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejna
przebudowa miała miejsce w drugiej połowie XVIII wieku, stąd pochodzą polichromie wnętrz pierwszego piętra., stropy belkowe
i kominki na II piętrze, a także neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema płaskorzeźbami przedstawiającymi scenę koronacji Najświętszej Marii Panny i orły pokonujące węże. Obiekt jest siedzibą firmy od 1988 roku.

Anna Kozakiewicz, Izabela Bociańska, Olga Kolber, Katarzyna Kwatro-Woźniak
tel. 12 422-19-66 konieczny@desa.art.pl
PLACóWKI D ESy:
Prezes - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91
Rzeczoznawcy - ul. Floriańska 13, tel. 12 429-12- 51
Dom Aukcyjny - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14
e-mail: aukcje@desa.art.pl

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

Numer konta: Bank Pekao S.A. 69 1240 4533 1111 0000 5427 3894
2. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi
3. * obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie może zostać
sprzedany
4. ⦁ obok ceny oznacza, że do wylicytowanej kwoty doliczona zostanie opłata w wysokości do 5% ceny
sprzedaży z tytułu „droit de suite“
5. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu
6. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w Domu Aukcyjnym
tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy
7. Prenumerata katalogów aukcyjnych (4 egz.) w 2020 r. – 60 zł

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

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

e-mail:
e-mail:

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

Antykwariaty w innych miastach

Wystawa przedaukcyjna
odbędzie się w dniach od 16 do 20 marca 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
Skład: Piotr Nosek
Druk: Drukarnia Skleniarz
ISSN 1429-6098

42-200 Częstochowa, Al. N.M.P. 40/42,
81-395 Gdynia, ul. Abrahama 54,
40-014 Katowice, ul. Mariacka 5,
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 13,
24-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 28,
35-060 Rzeszów, Króla Kazimierza 5,

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

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

Na okładce: Wincenty WODZINOWSKI (1866-1940), Święcenie, poz. 34, (fragment).
Talerz porcelanowy z wizerunkiem dzika, poz. 76.
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