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NNuummeerr  kkoonnttaa:: Bank Pekao S.A. 6699  11224400  44553333  11111111  00000000  55442277  33889944
2. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi
3. * obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie może zostać sprzedany
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5. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu
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tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy
7. Prenumerata katalogów aukcyjnych (4 egz.) w 2022 r. – 60 zł
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OOggóóllnnee  wwaarruunnkkii  aauukkccjjii..

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Auk-
cyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących - zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego -
wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 
3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnicę handlową.
4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie potwierdzone jest przez ekspertów DESY względnie przez za-
proszonych konsultantów. 
5. DDoo  wwyylliiccyyttoowwaanneejj  cceennyy  ddoolliicczzaannaa  jjeesstt  ooppłłaattaa  oorrggaanniizzaaccyyjjnnaa  ww  wwyyssookkoośśccii  1188  %%  oorraazz  ooppłłaattaa  ddoo  55%%  zz  ttyyttuułłuu  ddrrooiitt  ddee  ssuuiittee..
OOppłłaattaa  1188%%  oobboowwiiąązzuujjee  rróówwnniieeżż  ww  sspprrzzeeddaażżyy  ppooaauukkccyyjjnneejj..  

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

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

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

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

REgULAMIN AUKCJI
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ryBacy
olej, płótno, 48 x 68 cm, sygn. p.d.: r. Hornemann.
2200..000000,,--

1. R. HHOORRNNEEMMAANNNN (XIX/XX w.)

Targ kwiaTowy
olej, płótno, 58 x 78 cm, sygn. p.d.: F.M. richter-reich.
2222..000000,,--

artysta niemiecki. Studiował w Lewin-Funke-Schule w Berlinie. Przez pewien czas mieszkał w amsterda-
mie i Haarlemie, co znalazło wyraz w jego twórczości. Malował pejzaże, mariny, a także widoki miast
przedstawiające często holenderskie targi rybne lub kwiatowe.

2. F.M. RRIICCHHTTEERR--RREEIICCHH (1896-1950)
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PeJZaż
olej, tektura, 21 x 25 cm, sygn. l.d.: Stanisław czajkowski 1948, na odwrocie dedykacja podpisana
przez annę czajkowską.
88..000000,,--  ⦁

3. Stanisław CCZZAAJJKKOOWWSSKKII (1878-1954)

PeJZaż Z ZaBUdowaNiaMi
olej, tektura, 48,5 x 66 cm, sygn. p.d. (częściowo zatarta), nalepka autorska(?) na odwrocie.
88..000000,,--

4. Marian SSZZCCZZYYRRBBUUŁŁAA (1898-1942)

Naukę malarstwa rozpoczął u w. gersona, na-
stępnie studiował w krakowskiej aSP w pracow-
niach J. Unierzyńskiego, J. Malczewskiego,
L. wyczółkowskiego i J.. Mehoffera. Studia uzu-
pełniał w Monachium i w Paryżu. Lata i wojny
światowej spędził w Holandii, w latach 20.
zamieszkał na stałe w warszawie, gdzie prowa-
dził w tamtejszej SSP kurs pejzażu, a później zos-
tał profesorem rysunku i malarstwa. Był
członkiem TaP „Sztuka”. artysta odbył liczne
wędrówki po Polsce i Ukrainie. Najczęściej podej-
mowane przez niego tematy to motywy małych
miasteczek, wiejskie sceny rodzajowe, rozległe pej-
zaże. we wczesnych pracach widoczny jest wpływ
malarstwa J. Stanisławskiego. 

Malarz, przedstawiciel formizmu i koloryzmu.
Studiował w krakowskiej aSP pod kierunkiem
J. Mehoffera i w. weissa. w czasie studiów związał
się z ruchem futurystycznym w krakowie. w 1924
r. wyjechał do Paryża z grupą malarzy zwaną „ko-
mitetem paryskim”. Po powrocie do kraju praco-
wał jako pedagog w niewielkich miejscowościach.
wiosną 1941 r. został aresztowany przez władze
ZSrr i deportowany do Tobolska, gdzie zmarł
jeszcze tego samego roku. Swoje prace wystawiał z
grupą „Zwornik” oraz w instytucie Propagandy
Sztuki w warszawie. Malował pejzaże i widoki
miasteczek, portrety oraz autoportrety. koloryt jego
prac był zazwyczaj ciemny, forma w dużym stop-
niu uogólniona, zbudowana z charakterystycznych
różnokierunkowych uderzeń pędzla. Prace Szczyr-
buły znajdują się obecnie w kolekcjach prywatnych
i zbiorach polskich muzeów.
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PeJZaż ZiMowy
olej, sklejka, 32 x 45 cm, sygn. p.d.: Mieczysław Filipkiewicz.
44..000000,,--⦁

5. Mieczysław FFIILLIIPPKKIIEEWWIICCZZ (1891-1951)

ZiMowy k_ków
olej, płótno, 77 x 100 cm, sygn. l.d.: ogokar Skibiński.
22..770000,,--⦁

Malarz i śpiewak. w okresie powojennym uznany był w świecie artystycznym krakowa za liczącego
się malarza. Jego prace były wystawiane w Pałacu Sztuki w krakowie. Związany był też z krakowską
operą i chórem z Bazyliki Mariackiej. 

6. OVokar SSKKIIBBIIŃŃSSKKII  (1900-1980)

Malarz, grafik. w latach 1910-1915 studiował
w krakowskiej aSP. Później kształcił się w wiedniu,
a w latach 1921-1923 u wojciecha weissa w krakowie.
Malował pejzaże tatrzańskie, nadmorskie, martwe
natury i kwiaty. Zajmował się gradką użytkową.
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TaTry
olej, płótno, 128 x 96 cm, sygn. p.d.: karcz, dedykacja na odwrocie.
88..000000,,--⦁

8. Włodzimierz TTRRCCZZ (1937-2008)

LiMBa Nad MorSkiM okieM
olej, płótno, 128 x 96 cm, sygn. l.d.: karcz.
88..000000,,--⦁

Studiował na aSP w krakowie w pracowni w. chomicza. Był lau-
reatem wielu prestiżowych nagród, brał udział w wielu wystawach
w kraju i za granicą (w tym 10 wystaw indywidualnych). Jego prace
znajdują się aktualnie w muzeach, placówkach kulturalnych i zbio-
rach prywatnych w wielu krajach.

7. Włodzimierz TTRRCCZZ (1937-2008)
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we wNęTrZU
akwarela, papier, 23,5 x 24,5 cm, sygn. p.d.: Teod. grog 1922.
33..880000,,--⦁

10. Teodor ggRROOUU (1884-1972)

ULica FLoriańS`
olej, tektura, 33 x 48 cm, sygn. l.d.: Juliusz Słabiak.
33..000000,,--⦁

9. Juliusz SSŁŁAABBIIAAKK (1917-1973)

Malarz krakowski. Malarstwa uczył się pod okiem
w. kossaka, którego wpływ silnie zaznaczył się
w pracach malarza. Uprawiał technikę olejną i
rzadziej, akwarelową. w jego twórczości domi-
nują pejzaże, widoki leśne, często ożywione par-
tiami sztafażu, a także sceny rodzajowe osadzone
w scenerii okolic krakowa – widoki wsi, wesela,
jeźdźców w barwnych strojach – nawiązujące do
malarstwa kossaka dynamiczne kompozycje
z końmi. Malował również widoki miejskie, m.in.
rynek z Sukiennicami i krakowskie kwiaciarki. 

Studiował malarstwo na aSP w krakowie pod kie-
runkiem F. cynka i L. wyczółkowskiego. Następnie
kształcił się jeszcze w Paryżu, skąd wyjeżdżał do
Brukseli i Londynu i podróżował do włoch. wy-
jeżdżał także na Ukrainę śladami L. wyczółkow-
skiego i J. Stanisławskiego. Zamieszkał na stałe w
krakowie, gdzie regularnie wystawiał w TPSP,
z czasem został honorowym członkiem Towarzy-
stwa. Malował pejzaże (m.in. tatrzańskie, z Ukrainy,
włoch, Francji), architekturę, martwe natury,
kwiaty, portrety, akty. Najchętniej posługiwał się
techniką akwareli, ale malował też olejno. Zajmo-
wał się rzemiosłem artystycznym – wraz z żoną za-
łożył i prowadził wytwórnię kilimów w krakowie. 
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PorTreT koBieTy
olej, płótno, 86 x 61,5 cm, sygn. p.d.: Teresie na pamiątkę Jerzy Potrzebowski,
stan do konserwacji.
55..000000,,--⦁

Studiował na krakowskiej aSP w pracowniach F. Pautscha, i. Pieńkowskiego
i c. rzepińskiego. Podczas ii wojny światowej był działaczem konspiracyjnym
i był więziony w obozach kL Buchenwald i kL auschwitz. w swojej twórczości na-
wiązywał formalnie i tematycznie do realistycznego malarstwa przełomu XiX
i XX w., malując nastrojowe pejzaże, portrety, sceny rodzajowe i batalistyczne. Naj-
bardziej znane są jego obrazy, przestawiające wyjazdy i powroty z polowań, za-
przęgi konne czy walczące koguty. inspirował się polską literaturą, m.in. „Trylogią”
H. Sienkiewicza. Uczestniczył w wystawach ogólnopolskiej grupy „Zachęta”, wy-
stawiał także za granicą, m.in. w wiedniu, Sztokholmie, Londynie i Nowym Jorku.
Jego prace poświęcone pobytowi w obozach koncentracyjnych znajdują się obecnie
w Muzeum w oświęcimiu. 

12. Jerzy PPOOTTRRZZEEBBOOWWSSKKII (1921-1974)

NokTUrN
Pastel, papier, 9,5 x 19,5 cm, sygn. p.d.: kraków 1900 Stanisław Fabijański.

MM..NN..
PorTreT koBieTy
Pastel, papier, 81 x 64 cm.
55..000000,,--

Malarz, ilustrator. Studia artystyczne rozpoczął we Lwowie u L. Marconiego,
a kontynuował w krakowskiej SSP pod kierunkiem w. Łuszczkiewicza, L. Loefflera
i J. Matejki. Podróżował do włoch i Francji, na stałe zamieszkał w krakowie.
Znany głównie jako malarz architektury krakowa, chętnie sięgał do tematów his-
torycznych oraz wątków legionowych, malował również sceny rodzajowe i kom-
pozycje religijne. oprócz malarstwa zajmował się także ilustratorstwem i rzeźbą. 

11. Stanisław Ignacy FFAABBIIJJAAŃŃSSKKII (1865-1947)
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PaTroL
olej, płótno, 35,5 x 51 cm, sygn. p.d.: Leonard winterowski warszawa 1924.
1111..550000,,--

Malarz, uczeń krakowskiej SSP w pracowniach L. Loefflera i T. axentowicza (1894-1895), studia kontynuował w wiedniu. Początkowo mieszkał we Lwowie,
podczas i wojny przeniósł się do warszawy. Poza najchętniej podejmowaną tematyką batalistyczną malował architekturę, sceny rodzajowe, pejzaże. w latach
1912-1913 artysta wykonał polichromię we wnętrzu kolegiaty w Jarosławiu.

13. Leonard WWIINNTTEERROOWWSSKKII (1872-1927)
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PeJZaż górSki
akwarela, papier, 53,5 x 36,5 cm, sygn. p.d.: Jan wałach 1935.
33..000000,,--⦁

Malarz, rzeźbiarz, gradk, mistrz drzeworytu. Uczył się w zako-
piańskiej Szkole rzemiosła artystycznego, a następnie na kra-
kowskiej aSP pod kierunkiem J. Mehoffera, J. Fałata, F.
ruszczyca i J. Stanisławskiego, studia uzupełniał na dwuletnim
stypendium w Paryżu. Po powrocie osiadł w rodzinnej istebnej, z
tą miejscowością związał dalsze życie i twórczość. Tworzył pej-
zaże, martwe natury i sceny rodzajowe w technice olejnej lub
akwarelowej, jednak największą popularność przyniosły mu ry-
sunki i drzeworyty, w których utrwalał typy góralskie, architek-
turę i scenki z życia beskidzkiej wsi oraz tematy sakralne.
Projektował witraże i wykonywał polichromie dla okolicznych
kościołów oraz rzeźbił. Brał udział w wystawach zbiorowych w
Polsce i za granicą (m.in. w Paryżu – gdzie otrzymał medal za
drzeworyt, w Londynie, amsterdamie, chicago i Hamburgu).
Miał również wystawę indywidualną w warszawie. 

14. Jan WWAAŁŁAACCHH (1884-1979)

krZeMieNiec
olej, tektura, 35,5 x 29 cm, sygn. p.d.: J. Pieniążek 1924.
33..000000,,--⦁

Malarz i gradk, w latach 1908-1913 uczeń krakowskiej aSP w
pracowniach J. Pankiewicza i L. wyczółkowskiego. odbył po-
dróże do włoch, Niemiec, austrii i czech. Pracował jako nau-
czyciel rysunków w krakowie, Samborze i Lwowie. w okresie
międzywojennym uczestniczył w wystawach krakowskiego i lwow-
skiego TPSP oraz warszawskiego TZSP, wystawiał w wielu
miastach w Polsce, a także w wiedniu i Francji. interesował go
pejzaż, malował widoki miast, portretował znane postacie z krę-
gów sztuki i polityki. dużą popularność przyniosła artyście twór-
czość gradczna. Jego akwaforty i akwatinty, wykonywane pod
wyraźnym wpływem Leona wyczółkowskiego, poza wysokimi
walorami artystycznymi, dokumentują zabytki architektury
miast polskich, dawnego budownictwa i rzeźby ludowej.

15. Józef PPIIEENNIIĄĄŻŻEEKK (1888-1953)
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PeJZaż wieJSki
olej, płyta, 29,5 x 42,5 cm, sygn. l.d. w. dmytryszyn.
22..550000,,--

Polski malarz. Będąc jeszcze w gimnazjum walczył jako
ochotnik w iii Powstaniu Śląskim. Studiował malarstwo
na krakowskiej aSP pod kierunkiem w. Jarockiego i F.
Pautscha, naukę uzupełniał w Studium kształcenia
Nauczycieli rysunku przy aSP w warszawie. Po za-
kończeniu studiów pracował w szkołach rysunku i ma-
larstwa. Podczas okupacji hitlerowskiej przebywał w
Palestynie i Południowej afyce. Tworzył pejzaże, sceny
rodzajowe i martwe natury, najczęściej w technice olej-
nej, posługując się bogatą paletą barw, kładzionych szyb-
kimi, śmiałymi pociągnięciami pędzla. Swoje prace
wystawiał m.in. na węgrzech, w Jugosławii, egipcie i Po-
łudniowej afyce. 

17. Włodzimierz DDMMYYTTRRYYSSZZYYNN (1905-1992)

Lwów
olej, tektura, 16 x 24,5 cm, sygn. l.d.: k. Łotocki.
33..770000,,--

w 1901 r. rozpoczął naukę malarstwa u B. rychter-Ja-
nowskiej w Starym Sączu, następnie kontynuował stu-
dia w wolnej akademii Sztuki we Lwowie. Uczył się
również gradki w instytucie Sztuk gradcznych we Lwo-
wie u L. Tyrowicza. Był współzałożycielem Związku
Lwowskich artystów gradków. Malował krajobrazy,
martwe natury, architekturę i widoki miejskie, w których
ukazywał często tematy lwowskie.

18. Kazimierz ŁŁOOTTOOCCKKII (1882-1942)

PeJZaż
olej, tektura, 28 x 41 cm, sygn. p.d.: edward wieczorek.
11..990000,,--⦁

krakowski malarz pejzażysta. Studiował na aSP w
krakowie w pracowni w. weissa, którego malarstwo wy-
warło znaczny wpływ na styl młodego artysty. wielo-
krotnie wystawiał w TPSP w krakowie i warszawskiej
„Zachęcie”. Tworzył głównie w technice olejnej. Malował
pejzaże w ekspresyjny sposób, z licznymi impastami i bo-
gatą gamą kolorystyczną, nieregularne plamy barwne
zdecydowanie dominowały nad rysunkiem.

16. Edward WWIIEECCZZOORREEKK (1901-1988)
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PeJZaż ZiMowy
olej, płótno, 76 x 117 cm, sygn. p.d.: P. weimann.
1100..000000,,--

Malarz śląski, pejzażysta. Studiował we wrocławiu w kunst-gewerbeschule w klasie pejzażu pod kierunkiem c.e. Morgensterna, w czasie studiów często
wyjeżdżał na plenery w karkonosze i alpy. Poźniej kształcił się w akademii berlińskiej. Zamieszkał w Świerzawie, a po i wojnie światowej w Jeleniej górze.
Malował niemal wyłącznie pejzaże, szczególnie chętnie zimowe widoki karkonoszy. Jako wrażliwy obserwator natury i mistrz w oddawaniu zimowego na-
stroju, pozostawił po sobie bardzo dużo prac, w tym studia pejzażowe malowane bezpośrednio w plenerze. Był uzdolniony muzycznie, z pasji do muzyki powstał
stylizowany w duchu secesji cykl rysunków, inspirowanych muzyką L. van Beethovena. Jego obrazy znajdują się w zbiorach muzealnych, m.in. w kolekcji
Muzeum karkonoskiego. 

19. Paul WWEEIIMMAANNNN (1867-1945) 
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ProwadZeNie Jeńca
olej, tektura, 48 x 58,5 cm, sygn. p.d.: Jerzy kossak.
3366..000000,,--⦁

Malarz, pochodził z krakowskiej artystycznej rodziny. Był synem wojciecha kossaka, wnukiem Juliusza, bratem Magdaleny Samozwaniec i Marii Pawli-
kowskiej-Jasnorzewskiej. Już jako dziecko wykazywał duże zdolności artystyczne, podejmując lekcje rysunku i malarstwa w pracowniach dziadka oraz ojca.
Nigdy jednak nie podjął studiów na aSP. Pierwszą indywidualną wystawę malarza zorganizowano w TSP w 1910 roku, gdzie pokazano cykl napoleoński,
który został bardzo dobrze przyjęty. w czasie i wojny światowej służył na foncie włoskim. choć wojciech kossak wiązał z nim wielkie nadzieje, Jerzy nigdy
nie wypracował indywidualnego stylu, powielając tematy wypracowane przez ojca. w trudnych powojennych czasach praktyka ta zapewniała mu stabilizację
dnansową, ale miało to zły wpływ na jego rozwój twórczy. Poza tematyką ułańską i wojenną malował również sceny folklorystyczne, polowania i portrety.
wykazywał dużą biegłość w przedstawianiu wizerunków koni i jeźdźców. Był bardzo popularny wśród krakowskiego, zamożnego mieszczaństwa.

20. Jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)
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SceNa wieJS`
akwarela, papier, 35,5 x 41 cm, sygn. p.d.: w. Skoczylas.
66..880000,,--

wybitny gradk, malarz, rzeźbiarz i pedagog, uważany za twórcę polskiej szkoły drzeworytu. Studiował rzeźbę na akademii wiedeńskiej, następnie malarstwo
w krakowskiej aSP pod kierunkiem T. axentowicza i L. wyczółkowskiego, rzeźbę w pracowni k. Laszczki. w późniejszych latach uczył się rzeźby i gradki
w Paryżu oraz drzeworytu w Lipsku. Przez kilka lat mieszkał w Zakopanem, gdzie uczył rysunku w Szkole Przemysłu drzewnego, był współzałożycielem To-
warzystwa Sztuka Podhalańska i warsztatów tkackich „kilim”. od końca i wojny światowej mieszkał w warszawie, gdzie pracował jako pedagog na aSP.
Był współzałożycielem grup „rytm” i towarzystwa grafików „ryt” – brał udział w wystawach tych ugrupowań. Najbardziej znany jest ze swej twórczości
gradcznej, malował stosukowo niewiele, najczęściej w technice akwareli. 

21. Władysław SSKKOOCCZZYYLLAASS (1883-1934)
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MarTwa NaTU_
olej, płótno, tektura, 68 x 50 cm, sygn. l.d.: rzepiński.
99..550000,,--⦁

Malarz, gradk, uczeń Z. Pronaszki i a. Fedkowicza w wolnej Szkole Malarstwa L. Mehofferowej i krakowskiej aSP w pracowni w. weissa, F. kowarskiego, J. Pan-
kiewicza. Studia uzupełniał w Paryżu, gdzie dwukrotnie wystawiał na Salonie Jesiennym. Po powrocie do krakowa związał się z ugrupwaniem Zwornik.
w 1936 wspólnie z J. Jaremą założył szkołę malarstwa im. a. gierymskiego w katowicach. Po wojnie był profesorem krakowskiej aSP i czterokrotnie rekto-
rem 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 gradkę. Malował pejzaże,
martwe natury, wiele miejsca poświęcił aktom.

22. Czesław RRZZEEPPIIŃŃSSKKII (1905-1995)
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wyBrZeże BaŁTykU – JaSTrZęBia gó_
olej, płótno, 69 x 108 cm, sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz 1933.
3355..000000,,--

Malarz i gradk, młodopolski pejzażysta . w latach 1900-1908 studiował  na aSP w krakowie u J. Mehoffera, L. wyczółkowskiego, J. Pankiewicza oraz J. Sta-
nisławskiego, 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 TPSP. w 1905 roku został członkiem wiedeńskiej „Secesji“. od 1908 roku był członkiem TaP Sztuka.
w czasie i wojny światowej służył w Legionach. Uczestniczył w wystawach secesji w Berlinie, Monachium, wiedniu, a także w wystawach międzynarodowych
w dreźnie, rzymie, wenecji i polskich wystawach w USa, Londynie, wiedniu i Paryżu. wykładał w Szkole Przemysłowej w krakowie, a następnie na aSP,
gdzie został mianowany profesorem nadzwyczajnym. w czasie ii wojny światowej brał udział w ruchu oporu i działalności konspiracyjnej. Malował kra-
jobrazy tatrzańskie i podhalańskie, pejzaże z podkrakowskiego radziszowa, gdzie spędzał wakacje, a w latach późniejszych także widoki nadmorskie.
Malował także dekoracyjne martwe natury z bukietami kwiatów. Zajmował się gradką, ilustracją, projektowaniem plakatów i medali.

23. Stefan FFIILLIIPPKKIIEEWWIICCZZ  (1879-1944) 
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ZiMowy PeJZaż górSki
olej tektura, 49 x 68 cm, sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz.
1166..000000,,--

24. Stefan FFIILLIIPPKKIIEEWWIICCZZ (1879-1944)
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PorTreT ceLiNy ŁePkowSkieJ
olej, płótno, 127 x 88,5 cm, sygn. p.d.: włodzimierz Tetmajer.
6655..000000,,--

Pani celina Łepkowska  żona wincentego Łepkowskiego (1866-1935), wybitnego lekarza-stomatologa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego w krakowie
i założyciela Związku Stomatologów Polskich.

Był przyrodnim bratem kazimierza. Malarz, gradk i poeta. Ukończył studia na kierunku dlozodi i dlologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Malarstwa uczył
się w wiedniu u c. griepenkerkla, w latach 1882-1886 kontynuował naukę w SSP w krakowie u w. Łuszczkiewicza, F. cynka i Löffera oraz w latach 1889-
1895 u J. Matejki. Naukę uzupełnił w Monachium w latach 1886-1889 u a. wagnera oraz w Paryżu i wiedniu. w 1908 r. ożenił się z a. Mikołajczykówną.
w 1895r. zamieszkał w Bronowicach. Należał do TaP „Sztuka“ i grupy „Zero“. od 1901r. prowadził szkołę malarstwa dla kobiet. Malował głównie sceny
rodzajowe, przedstawiające często folklor wsi podkarpackich. Tworzył także polichromie, w których połączył motyw ludowy z secesyjną stylizacją. Zajmował
się też ilustrowaniem książek, projektowaniem witraży oraz działalnością publiczną.

25. Włodzimierz TTEETTMMAAJJEERR (1861-1923)
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NagieTki
olej, tektura, 48 x 68 cm, sygn. p.śr.: a. karpiński.
3300..000000,,--⦁

Malarz, studiował w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. cynka, i. Jabłońskiego, w. Łuszczkiewicza i L. wyczółkowskiego. edukację artystyczną uzupełniał
w pracowni a. ažbego w Monachium. w latach 1904-07 kontynuował naukę w aSP w wiedniu u k. 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 środowi-
skiem skupionym wokół „Zielonego Balonika” projektował dekoracje do przedstawień kabaretu. Na bogatą twórczość artysty składają się wczesne sceny
rodzajowe z podkrakowskiej wsi, pejzaże i portrety – zwłaszcza portrety kobiece, które przyniosły mu największą popularność. w późniejszych latach malo-
wał głównie martwe natury z kwiatami – dekoracyjne o stonowanej gamie barwnej. Był członkiem m.in. TPSP w krakowie, TaP „Sztuka”, grupy „Zero” oraz
wiedeńskiej „Secesji“. w latach 1918-27 został wiceprezesem TPSP w krakowie. Uczestniczył w wielu wystawach w kraju i za granicą. 

26. Alfons TTRRPPIIŃŃSSKKII (1875-1961)
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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.
77..000000,,--

27. Maks HHAANNEEMMAANN (1882-1944?)

Polski malarz pochodzenia żydowskiego, pejzażysta tat-
rzański. Studiował w krakowskiej aSP pod kierunkiem
L. wyczółkowskiego i T. axentowicza, a następnie w
warszawskiej SSP. debiutował na wystawie Sztuki ży-
dowskiej w 1921 r., pokazując obrazy inspirowane po-
dróżą do Palestyny, o tematyce żydowskiej, orientalnej i
chrześcijańskiej. Był członkiem warszawskiego zrzesze-
nia „Muza”. w latach 20. przeprowadził się do Zako-
panego, gdzie prowadził sklep z pamiątkami, w którym
sprzedawał także własne pejzaże tatrzańskie, cieszące się
dużą popularnością. Brał udział w licznych wystawach,
m.in. w Łodzi, krakowie, warszawie, we Lwowie i Bu-
dapeszcie. Utrzymywał stałe kontakty z łódzkim środo-
wiskiem artystów żydowskich, w 1937 r. miał dużą
indywidualną wystawę w loży Bnei Brith. Po wybuchu
ii wojny światowej został wysiedlony przez Niemców i
powrócił do Łodzi, nieznane są okoliczności jego śmierci,
najprawdopodobniej zginął w łódzkim getcie między
1941 a 1944 r. obrazy Hanemana znajdują się w zbio-
rach żiH w warszawie i Muzeum Tatrzańskiego,
a także w licznych kolekcjach prywatnych. 

ZakoLe wiSŁy – waweL
olej, płótno, sklejka, 22 x 23 cm, sygn. l.d.: Lipeż
1957.
22..000000,,--⦁

Studiowała w Państwowym instytucie Sztuk Pla-
stycznych w krakowie u H. Uziembło oraz po ii woj-
nie światowej w krakowskiej aSP w pracowniach
w. Jarockiego, e. eibischa i H. rudzkiej-cybisowej.
od 1945 roku była członkiem ZPaP. Malowała pej-
zaże oraz krakowskie weduty, a także portrety i martwe
natury. Jej malarstwo wpisuje się w postimpresjonistyczny
nurt koloryzmu. Brała udział w kilkudziesięciu wy-
stawach zbiorowych, miała także kilka wystaw indy-
widualnych. w 1976 wystawiała swoje prace w
Lyonie, gdzie prezentowano współczesne malarstwo
polskie. Jej prace znajdują się w licznych kolekcjach
prywatnych w Polsce i za granicą.

28. Romana LLIIPPEEŻŻ  (1917-2003)
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kwiaTy w waZoNie
olej, płyta, 55 x 46 cm, niesygnowany.
22..770000,,--

Polski malarz. Będąc jeszcze w gimnazjum walczył jako ochot-
nik w iii Powstaniu Śląskim. Studiował malarstwo na kra-
kowskiej aSP pod kierunkiem w. Jarockiego i F. Pautscha,
naukę uzupełniał w Studium kształcenia Nauczycieli rysunku
przy aSP w warszawie. Po zakończeniu studiów pracował w
szkołach rysunku i malarstwa. Podczas okupacji hitlerowskiej
przebywał w Palestynie i Południowej afyce. Tworzył pejzaże,
sceny rodzajowe i martwe natury, najczęściej w technice olejnej,
posługując się bogatą paletą barw, kładzionych szybkimi, śmia-
łymi pociągnięciami pędzla. Swoje prace wystawiał m.in. na
węgrzech, w Jugosławii, egipcie i Południowej afyce.

29. Włodzimierz DDMMYYTTRRYYSSZZYYNN (1905-1992)

kwiaTy
olej, płótno, 63,5 x 47,5 cm, sygn. l.g.: konrad Srzednicki
1987-1990.
22..880000,,--⦁

Uczył się malarstwa w warszawskiej Szkole Malarstwa i rysunku
k. krzyżanowskiego oraz na warszawskiej aSP w pracow-
niach T. Pruszkowskiego, M. kotarbińskiego (malarstwo)
i w. Skoczylasa (gradka). wykładał na akademiach w war-
szawie i w krakowie – gdzie pełnił funkcję rektora. Był człon-
kiem „rytu” i grupy dziewięciu gradków, a także członkiem
honorowym akademii eorenckiej. Laureat licznych nagród z
dziedziny gradki, m.in. na Biennale we Florencji. Uprawiał ma-
larstwo i gradkę warsztatową (litograda, techniki metalowe,
rzadziej drzeworyt). Tworzył kompozycje figuralne, pejzaże
i martwe natury. Jego obrazy odznaczają się poetycką inter-
pretacją natury. Figuralne sceny rozgrywają się w odrealnionym
świecie idylli, często nawiązują do mitów śródziemnomorskich
i dziedzictwa kulturowego świata antycznego. Jego żoną była
gradczka olga Paczenko-Srzednicka.

30. Konrad SSRRZZEEDDNNIICCKKII (1894-1993) 
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ZiMowe Zawody
olej, tektura, 46 x 37 cm, sygn. p.d.: kochanemu romkowi Jerzy kossak 1941.
1100..000000,,--⦁

31. Jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)
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BŁękiTNy HUZar, (ok. 1836-1850)
olej, płótno, 63,5 x 48,5 cm. Na odwrocie płótna przyklejona kartka z napisem piórem: „wyst. retrosp. komitet krakowski / dekl. (…) Nr 367 / Piotr
Michałowski / Huzar austryjacki pędzący na siwym koniu / obraz olejny na płótnie/ wł. adam Łempicki, krzysztoforzyce, p. kocmyrzów“. opinia o obrazie
pani a. Zeńczak z MN w krakowie. „obraz niniejszy z całą pewnością jest identyczny z obrazem wymienionym przez Jana Bołoza antoniewicza w katalogu
wspomnianej wystawy (tenże, katalog illustrowany wystawy sztuki polskiej od roku 1764-1886, Lwów, poz. 779) pt. Huzar austryacki na siwym koniu
w galopie“.
445500..000000,,--

w latach 1816-18 pobierał lekcje rysunku u M. Stachowicza, J. Brodowskiego, F. Lampiego. Studia malarskie kontynuował w Paryżu. wiele podróżował.
Malował motywy z kampanii napoleońskiej, konie, sceny batalistyczne, rodzajowe, portrety.

32. Piotr MMIICCHHAAŁŁOOWWSSKKII (1800-1855)
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PrZy kUcHNi
olej, płótno, 36,2 x 48 cm, niesygnowany. w załączeniu opinia adama konopackiego. wwyyssttaawwiiaannyy  ii  rreepprroodduukkoowwaannyy  ww  kkaattaalloogguu  wwyyssttaawwyy  „„aalleekkssaannddeerr
kkoottssiiss  ((11883366--11887777))..  ooddcciieenniiee  rreeaalliizzmmuu““,,  MMuuzzeeuumm  NNaarrooddoowwee  ww  kkrraakkoowwiiee,,  rreedd..  aa..  kkrryyppcczzyykk--ddee  BBaarrrraa,,  kkrraakkóóww  22002211,,  kkaatt..  3377,,  ss..  113399..
110000..000000,,--

„chcąc malować lud, trzeba go znać i kochać – te dwie rzeczy są konieczne i one ustrzegają artystę od przesady i trywialności”. Słowa te opisują twórczość
aleksandra kotsisa, który dużą część swojego dorobku artystycznego poświęcił kompozycjom stanowiącym krytykę nędzy wiejskiego ludu. obraz „Przy kuchni”
nawiązuje właśnie do tej tematyki. Płótno utrzymane jest w brunatnych barwach, główna scena rozjaśniona została przez wydobycie postaci światłocieniem.
Jak pisano na temat kolorystyki dzieł kotsisa – „osiągniecia kolorystyczne dowodzą kunsztu artysty, potradącego w wąskiej gamie barwy oddać głębię i atmosferę
sceny”. Przedstawienia tego typu w twórczości kotsisa zapoczątkowane zostały pod wpływem siedemnastowiecznego malarstwa holenderskiego, które artysta
podziwiał przede wszystkim podczas swoich studiów we wiedniu. 

33. Aleksander KKOOTTSSIISS (1836-1877)
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Malarz krakowski, prekursor tendencji realistycznych w malarstwie lat 60. i 70. XiX w. Swoje kształcenie rozpoczął w Szkole Sztuk Pięknych w krakowie pod okiem
w. k. Staglera, w. Łuszczkiewicza i a. Płończyńskiego, gdzie zdobył opinię jednego z najzdolniejszych uczniów. dzięki uzyskanemu stypendium w 1890 roku kon-
tynuował edukację we wiedniu na oddziale malarstwa historycznego. Początkowo częstym motywem w twórczości kotsisa były przedstawienia tatrzańskie pod-
kreślające barwny folklor Podhala, następnie przeszedł do tematyki związanej z nędzą panującą w podkrakowskich wsiach. wiele dzieł artysty obecnie znajduje
się w polskich muzeach narodowych, w obiegu antykwarskim są rzadko spotykane.
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ZwiaSTowaNie
Tempera, deska, 93 x 60,5 cm, (po konserwacji), XiX w., (deska pęknięta).
1188..000000,,--

34. IIKKOONNAA (XIX w.)

Św. TekLa
olej, płótno dublowane, 107 x 73 cm, stan po konserwacji.
1199..000000,,--

35. MM..NN.. (XVIII w.)
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widok MieJSki Na TLe gór
kredka, papier, 20 x 13 cm, na odwrocie okrągła pieczęć +
dowód zakupu z warszawskiej galerii „Nowy świat” 1997.
77..000000,,--⦁

Polski malarz pochodzenia łemkowskiego, przedstawiciel prymi-
tywizmu. Był artystycznym samoukiem, żył samotnie i w nędzy,
będąc uważanym za niepełnosprawnego intelektualnie. doce-
niony dopiero pod koniec życia, obecnie jest zaliczany do grona
najwybitniejszych malarzy naiwnych. Urodził się w krynicy, z którą
był związany przez całe życie, zabudowa i mieszkańcy krynicy to
główna tematyka jego prac. Został odkryty przez ukraińskiego
malarza r. Turyna, a prace Nikifora zachwyciły grupę malarzy
kapistów, przebywających w Paryżu. kilka książek o Nikiforze
napisali krakowscy krytycy sztuki, ella i andrzej Banachowie,
którzy opiekowali się nim w latach powojennych. dorobek Nikifora
liczy kilkadziesiąt tysięcy prac. Jeszcze za jego życia odbyło się
kilka wystaw jego twórczości w kraju, a także za granicą. obec-
nie rysunki i obrazy Nikifora znajdują się w licznych kolekcjach
prywatnych oraz zbiorach muzealnych.

36. Nikifor KKRRYYNNIICCKKII (1895-1968)

PorTreT
kredka, akwarela, ołówek, papier, 41,5 x 29,5 cm, sygn. l.d.:
Tadeusz waśkowski 1932.
22..550000,,--⦁

Malarz, pochodzący z rodziny o artystycznych tradycjach, brat
antoniego – literata i malarza – a także kuzyn Stanisłąwa
wyspiańskiego. Studiował malarstwo na krakowskiej aSP pod
kierunkiem J. Mehoffera, w czasie nauki został kilkukrotnie na-
grodzony za akty i portrety. w 1931 r. odbyła się jego wystawa
indywidualna w krakowskim Pałacu Sztuki, gdzie wystawiał
również w późniejszych latach. Tworzył sceny rodzajowe i portrety,
odznaczające się syntetycznym ujęciem i akcentujące najbardziej
charakterystyczne cechy portretowanej osoby. Zajmował się głównie
rysunkiem kredką i węglem oraz litogradą. 

37. Tadeusz WWAAŚŚKKOOWWSSKKII  (1883-1966)
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w PogoNi Za koZakieM
olej, sklejka, 32 x 38 cm, sygn. p.d.: Jerzy kossak 1933.
2244..000000,,--⦁

38. Jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)
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PeJZaż
olej, płótno, 60 x 80 cm, sygn. l.d.: M. konarski [19]60.
1100..000000,,--⦁
Malarz, rzeźbiarz, poeta, teoretyk sztuki, pseudonim artystyczny Marzyn. Studiował na krakowskiej aSP u w. Jarockiego, i. Pieńkowskiego i X. dunikowskiego.
członek grupy artystycznej Szczep rogate Serce powołanej przez rzeźbiarza S. Szukalskiego. Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego
w warszawie, wrocławiu, Muzeum Bytom, Muzeum Polski chicago oraz w kolekcjach prywatnych.

39. Marian KKOONNAARRSSKKII  „„MMAARRZZYYNN““ (1909-1998)
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aUToPorTreT
ołówek, papier, 16 x 12 cm (w świetle passe-partout),
sygn. d.śr.: S62. Na odwrocie napis prawdopodobnie żony:
„główka Stefana (en fasce) 16 x 12 ołów 1962“.
22..220000,,--⦁

41. Stefan ŻŻEECCHHOOWWSSKKII (1912-1984)

PorTreT dZiewcZyNy
Pastel, papier, 48 x 36 cm (w świetle passe-partout), sygn.
p.d.: żS.
33..110000,,--⦁

od 1928 r. studiował w krakowskiej Państwowej Szkole
Sztuk Zdobniczych i Przemysłu artystycznego. w tym
samym roku został przyjęty do „Szczepu rogate Serce"
S. Szukalskiego. w latach 1930-1936 uczestniczył we
wszystkich wystawach ugrupowania. w 1937 r. żechowski
rozpoczął prace nad cyklem 37 ilustracji do powstających
„Motorów" e. Zegadłowicza. ilustrował także dzieła
a. Mickiewicza, J. kasprowicza, B. Leśmiana, J. żuławskiego.

40. Stefan ŻŻEECCHHOOWWSSKKII (1912-1984)
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MarTwa NaTU_
olej, tektura, 73 x 51,5 cm, sygn. l.śr.: Z. kałuski. 
PorTreT koBieTy
olej, tektura, 73 x 51,5 cm, sygn. l.d.: Z. kałuski. 
33..770000,,--⦁
Malarz, kształcił się w Szkole Przemysłowej we Lwowie i w krakowskiej aSP u Pankiewicza i Malczewskiego. Studia uzupełniał w Paryżu, gdzie przyjaźnił
się m.in. z olgą Boznańską, Janem cybisem, Mojżeszem kieslingiem i Melą Muter. Nieznane są losy wojenne artysty, niewiele prac zachowało się z okresu mię-
dzywojennego. kałuski wystawiał w krakowskim i lwowskim TPSP, był członkiem Związku artystów Plastyków. Pod koniec życia mieszkał w podkrakow-
skich Bronowicach.

42. Zygmunt TTŁŁUUSSKKII (1880-1968) – Obraz dwustronny

PeJZaż
olej, płyta, 33,8 x 49 cm, sygn. p.d.: 
e. dzierzencki.
33..770000,,--⦁

Malarz, związany z sopockim środowiskiem
artystycznym. Studiował w warszawskiej aSP
u wyczółkowskiego i Skoczylasa. Po wojnie za-
mieszkał w Sopocie. Jest autorem pejzaży ma-
rynistycznych z okolic gdańska, gdyni i Sopotu.

43. Eugeniusz DDZZIIEERRZZEENNCCKKII (1905-1990)
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MarTwa NaTU_ Z PrZyBo_Mi MaLarSkiMi
olej, płótno, 65 x 80 cm, potwierdzenie autentyczności Paweł Taranczewski z dn. 20 Vii 1996 r. 
1177..000000,,--⦁

Malarz i pedagog. Studiował gradkę w Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu oraz malarstwo na aSP w krakowie u F. Pautscha i F. kowarskiego, eduka-
cję zakończył na warszawskiej aSP. Był członkiem grupy Pryzmat i organizatorem Towarzystwa współpracy kulturalnej w Poznaniu. Podróżował do
Paryża, grecji i włoch. w latach okupacji prowadził w Poznaniu tajne nauczanie rysunku. osiadł na stałe w krakowie, gdzie wykładał na aSP. artysta często
tworzył serie obrazów, powtarzając motyw kompozycyjny w różnych wariantach kolorystycznych i ujęciach. Jego malarstwo jest indywidualną syntezą kolo-
ryzmu i tendencji bliskich kubizmowi. charakteryzuje się naturalną harmonią kompozycji, koloru i planów przestrzennych. Zajmował się również
malarstwem monumentalnym. 

44. Wacław TTAASSNNCCZZEEWWSSKKII (1903-1987)
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PTaki, 1948-49
Tempera, papier, 34,5 x 47,5 cm, niesygn. w załączeniu opinia kornela Filipowicza, męża artystki, pochodząca z 7 marca 1986, stwierdzająca
autentyczność pracy.
Praca wymieniana w katalogach (pochodząca z kolekcji rodziny autorki, nr k 404): Maria Jarema, katalog wystawy, Pałac Sztuki, galeria krzysztofory,
kraków Xi. 1962, s. 40. Barbara ilkosz, Maria Jarema 1908-1958, wrocław 1998, poz. kat. 140.
6633..000000,,--⦁

Malarka, rzeźbiarka i scenografka. Studiowała rzeźbę pod kierunkiem X. dunikowskiego na aSP w krakowie. w czasie studiów wstąpiła do „grupy
krakowskiej“ tzw. pierwszej. w latach 30. współpracowała jako aktorka i scenograf w teatrem „cricot“ swego brata J. Jaremy i teatrem kukiełkowym a. Polewki.
w 1937 wyjechała do Paryża na wystawę Światową. Po wojnie związała się z grupą Młodych Plastyków, skupioną wokół Tadeusza kantora, która w 1957
ukonstytuowała się jako nowa -druga - „grupa krakowska“. w okresie socrealizmu nie brała udziału w odcjalnym życiu artystycznym. w latach 1956-1957 współ-
pracowała jako scenograf z teatrem „cricot 2“ T. kantora. Zajmowała się początkowo rzeźbą, po wojnie głównie malarstwem, często łączonym z gradką
(tempera z monotypią). Jej abstrakcyjne kompozycje, ukazujące problem ruchu i przestrzeni, układają się w cykle (Postaci, wyrazy, chwyty, Penetracje, rytmy
i in.). Prace te należą do najważniejszych dokonań polskiej sztuki lat 50., wyprzedzając podobne poszukiwania sztuki kinetycznej i op-artu na świecie. artystka
zajmowała się też scenogradą i gradką użytkową (plakat, ilustracja książkowa i prasowa) oraz publicystyką.

45. Maria JJAARREEMMAA (1908-1958)
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koŚcióŁ Św. `TarZyNy (góry ŚwięTokrZySkie), 1952
olej, płótno, 46 x 61 cm, sygn. l.d.: J. cybis. opisany na odwrocie: Jan cybis – warszawa / ul. karowa 14 / „kościół św. katarzyny” 1952 r. / (góry Świętokrzyskie)
/ kat M. N. 155 / wystawa Muz. Nar. 1965.
reprodukowany w katalogu: Jan cybis, Muzeum Narodowe w warszawie 1965, nr kat. 19.
5566..000000,,--⦁

46. Jan CCYYBBIISS (1897-1972)
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Malarz, pedagog i krytyk sztuki, współzałożyciel grupy kapistów. Studiował we wrocławskiej akademii Sztuki i Przemysłu artystycznego pod kierunkiem o. Mullera,
a następnie w krakowskiej aSP w pracowniach J. Mehoffera, i. Pieńkowskiego i J. Pankiewicza. w 1924r. wraz z grupą przyjaciół tworzących tzw. komitet
Paryski, wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował naukę u Pankiewicza, a później samodzielnie. w 1930 r. wziął udział w pierwszej wystawie kapistów w paryskiej
galerie Zak. dwa lata później miał pierwszą indywidualną wystawę w krakowie. Po ii wojnie został profesorem aSP w warszawie, wykładał także w Sopocie.
wykształcił własny styl, w którym naczelne miejsce zajmowało zagadnienie koloru i charakteryzował się swobodną, zróżnicowaną fakturą oraz ekspresyjną plamą.
Był czołowym reprezentantem nurtu kolorystycznego. Malował głównie pejzaże i martwe natury w technice olejnej, rzadziej akwarelowej. Był także tłumaczem
i krytykiem sztuki, redaktorem naczelnym „głosu Plastyków”. Jego żoną była uznana malarka Hanna rudzka-cybisowa.
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ogród w krZeMieńcU, 1962
olej, płótno, 65 x 81 cm, sygn. p.d.: J. cybis. opisany na odwrocie: Jan cybis – warszawa / ul. karowa 14 / „ogród w krzemieńcu” 1962 r. reprodukowany
w katalogu: Jan cybis 1897-1972, galeria Sztuki współczesnej Zachęta, warszawa 1997, str. 226. wymieniany: Tadeusz dominik, Jan cybis, wydawnictwo
arkady, warszawa 1984, str. 134, poz. 322.
6622..000000,,--⦁

47. Jan CCYYBBIISS (1897-1972)
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38

SkrZyN`, 1973
olej, płótno, tektura, 96,5 x 63 cm, na odwrocie opis autorski. wystawiany:
10 iX 2016 – 8 i 2017 kraków, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, wystawa zbiorowa prezentująca działalność grupy wprost /kat./
„wProST 1966-1986”, red. anna król, Jacek waltoś, poz. kat. 197 s. 405 ilustracja nr 267.
3355..000000,,--⦁

Późniejsza (1977) realizacja ,,Skrzynki” Macieja Bieniasza znajduje się w  zbiorach Muzeum Narodowego w krakowie i jest prezentowana na stałej wystawie
„XX +XXi. galeria Sztuki Polskiej”. 
,,Zdewastowana skrzynka na listy wisząca na brudnej, byle jak pomalowanej ścianie klatki schodowej mieszkalnego bloku, mogłaby się wydawać post-minima-
listycznym dziełem, które nie oznacza nic więcej poza tym, co przedstawia. autor dzieła chciał jednak za pomocą tego prostego znaku zakomunikować widzowi swe
symboliczne odczuwanie rzeczywistości. Uczynił zniszczoną skrzynkę na listy znakiem standardu życia w komunistycznym kraju, w którym jednym z najbar-
dziej charakterystycznych zjawisk był brak poszanowania własności wspólnej, jako własności „niczyjej”. Postawa taka rodziła rozliczne patologie. Należał do

48. Maciej BBIIEENNIIAASSZZ  (1938)
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nich wandalizm, akty bezmyślnej agresji ludzi sfustrowanych, pozbawionych godnego życia i lepszych perspektyw. Niedopałek papierosa i zapałka stanowią
dodatkowe znaki wynaturzenia zachowań, pogardy dla norm społecznej egzystencji, wynikających z buntu wobec rzeczywistości, której nie można zmienić.
Takie ślady zniszczenia utrzymywały się zazwyczaj długo, przechodząc w stan trwały, pogłębiając deprawację, budząc przygnębienie, a w końcu obojętność
bezradnych obywateli. Bieniasz kilkakrotnie powtarzał ten prosty motyw, widząc w nim dramatyczny symbol moralnej degradacji narodu. Skrzynka na listy
stała też symbolem nowych czasów, w jego malarstwie po 1989 roku.”
Źródło: wacława Milewska/ imnk.pl.

krakowski malarz, gradk, rysownik, pedagog i poeta. Studiował na wydziale Malarstwa akademii Sztuk Pięknych w krakowie w pracowni emila krchy; dyplom
uzyskał w 1963. w 1974 rozpoczął pracę pedagogiczną w katowickiej dlii akademii Sztuk Pięknych w krakowie (obecnie aSP w katowicach). Był profesorem
tej uczelni, wykładając na niej przez 35 lat. od 1996 pedagog instytutu Sztuki cieszyńskiej dlii Uniwersytetu Śląskiego. w 1966 wraz z Zbylutem grzywaczem,
Jackiem waltosiem, Leszkiem Sobockim założyli grupę wprost. Uczestniczył we wszystkich wystawach grupy. artysta w latach 1969-2012 mieszkał i pracował
w katowicach. w 1993 odznaczony krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia Polski. w 1998 Związek górnośląski uhonorował go Nagrodą im. wojciecha
korfantego[4]. w 2012 otrzymał nagrodę Lux ex Silesia (laudację wygłosił rektor akademii Sztuk Pięknych Marian oslislo).
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PorTreT dZiewcZyNy, 1964
olej, płótno, 60 x 46 cm, niesygn. Na blejtramie napis ołówkiem: „Portret dziewczyny 60 x 46“. Praca dguruje w archiwum Fundacji Nowosielskich w krakowie.
obraz namalowany w styczniu 1964 roku. wystawiany:
3 X – 7 Xi 1964 kraków, galeria krzysztofory, wystawa indywidualna. /kat./ Jerzy Nowosielski. kraków, galeria krzysztofory, październik 1964, (wstęp:) Tadeusz
chrzanowski, poz. kat. 1-66 z lat 1950-1964, 5 repr. cz.-b. w archiwum Fundacji Nowosielskich znajduje się fotograda z wystawy na której widać obraz.
19 Xii 1964 – ii 1965 Zakopane, dom Turysty, klub Międzynarodowej Prasy i książki (kMPik), galeria Pegaz, wystawa indywidualna.
od 1965 roku w kolekcji prywatnej w krakowie. autentyczność została skonsultowana z andrzejem Szczepaniakiem.
112200..000000,,--  ⦁

49. Jerzy NNOOWWOOSSIIEELLSSKKII (1923-2011)



41

Malarz, pedagog, działacz na rzecz wspierania rodzimej sztuki, znawca prawosławia. w 1947 r. ukończył wydział Malarstwa aSP w krakowie. w roku 1957
był członkiem-założycielem Stowarzyszenia artystycznego grupa krakowska (ii grupa krakowska). w latach 1957-1962 wykładał w wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych w Łodzi. w latach 1976–1993 profesor na macierzystej uczelni. odznaczony krzyżem wielkim orderu odrodzenia Polski. otrzymał też tytuł dok-
tora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Brał udział w wielu wystawach w kraju i za granicą, swe prace pokazywał m.in. na Biennale w wenecji (1956),
Biennale w Sao Paulo (1959), czy w Museum of Modern art w Nowym Jorku (1961). Jest jednym z najwybitniejszych twórców polichromii w obiektach
sakralnych (np. w kościele w podwarszawskiej wesołej). Twórczość Jerzego Nowosielskiego oscyluje na granicy między tradycją wschodu a Zachodu, dgurą a abstrakcją,
malarstwem ikonowym a tradycją awangardową XX wieku. Początkowo malował głównie abstrakcje. reeeksja nad malarstwem ikonowym zaowocowała synte-
tycznie ujętymi dgurami i martwymi naturami. Pod koniec lat 50. powrócił do abstrakcji, ale nadal malował dguratywne obrazy, prymitywizujące w formie, pełne
hieratycznych kształtów o mocnym konturze i kolorze ograniczonym do kilku odcieni, co doprowadziło go do serii niemal monochromatycznych, opartych głównie
na czerni aktów. w całym malarstwie Nowosielskiego adrmacji sztuki nowoczesnej towarzyszy głębokie przeżycie i zrozumienie teologii ikony.
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Z cykLU cień koTa
Tusz, papier, 31,4 x 23,3 cm, na odwrotnej stronie inskrypcja:
kazimierz Mikulski/kraków 74 (z lewej strony), Finis (z prawej
strony). Praca reprodukowana w katalogu do wystawy ,,kazimierz
Mikulski. Malarstwo, rysunek, collages, projekty scenogradczne i
ilustracyjne”. dom aukcyjny desa, kraków ul. Floriańska 13, 29
kwietnia – 13 maja 2015.
55..000000,,--  ⦁

Malarz, aktor, reżyser, scenograf. od roku 1938 studiował malar-
stwo w akademii krakowskiej pod kierunkiem Pawła dadleza
i kazimierza Sichulskiego. Następnie, w okresie okupacji, kontynuo-
wał naukę w działającej odcjalnie kunstgewerbeschule pod okiem
Fryderyka Pautscha. Po wojnie, w latach 1945-46, uczył się aktor-
stwa i reżyserii w Studiu dramatycznym przy Starym Teatrze w
krakowie. Tuż po wyzwoleniu należał do grupy Młodych Plasty-
ków, 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 kierow-
nik plastyczny Państwowego Teatru Lalki i Maski „groteska“
w krakowie. w swojej twórczości podejmował tematy abstrakcyjne,
malarstwa metaforycznego i surrealistycznego, stając się jednym
z najbardziej uznanych przedstawicieli tego nurtu w Polsce. Prace
artysty znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w Polsce
i za granicą.

51. Kazimierz MMIIKKUULLSSKKII (1918-1998)

oSZUST MaTryMoNiaLNy
odprysk, 38 x 34 cm, sygn. p.d.: Panek 2000, l.d:. e.a., środek:
„oszust matrymonialny“ odprysk podwójny. 
33..000000,,--⦁

w 1937 r rozpoczął studia w instytucie Sztuk Plastycznych w krakowie
na wydziale grafiki pod kierunkiem andrzeja Jurkiewicza
i władysława Jarockiego. Podczas okupacji naukę kontynuował
w kunstgewerbeschule, do 1942r. w latach 1945-48 studiował na
wydziale Malarstwa aSP w krakowie u eugeniusza eibischa
i Zbigniewa Pronaszki. Uprawiał grafikę, malarstwo i drzeworyt.
w latach 60-tych powstały najsłynniejsze cykle drzeworytnicze:
autoportrety, kobiety obłąkane, Pastuchy, Pasterki, Latawce,
chorągwie i Próby portretów Józefa gielniaka. Był członkiem mię-
dzynarodowych stowarzyszeń twórczych m.in. : XyLoN. artysta
nagradzany - otrzymał Złoty Medal na Międzynarodowym Trien-
nale gradki w New delhi 1971, Nagrodę im. Jana cybisa 1988 r.
Prace Jerzego Panka znajdują się w muzeach w Polsce, USa, Japonii,
wielkiej Brytanii, a także w zbiorach prywatnych na całym świecie.

50. Jerzy PPAANNEEKK (1918-2001)
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koMPoZycJa FiNiS
collage, technika mieszana, tektura, 29,5 x 44,4 cm. Praca reprodukowana w katalogu do wystawy
,,kazimierz Mikulski. Malarstwo, rysunek, collages, projekty scenogradczne i ilustracyjne”. dom aukcyjny
desa, kraków ul. Floriańska 13, 29 kwietnia – 13 maja 2015.
88..550000,,--  ⦁

52. Kazimierz MMIIKKUULLSSKKII (1918-1998)

geoMeTrie iN der LaNdScHaFT – SZkic do ProJekTU
ołówek, papier, 23 x 32,5 cm, sygn. winiarski’92. Na odwrocie notatka ,,Zeichnungen 66”, w górnym
rogu umieszczona fotograda obiektu 7,4 x 6 cm. „geometria w krajobrazie” to projekt dzieł przestrzennych
ryszarda winiarskiego. Powstały w okresie współpracy z  Muzeum Sztuki współczesnej w Hünfeld,
(Niemcy). Podobny projekt wykonał m.in. w gorinchem w Holandii w postaci dwóch dużych realizacji
wzniesionych w 1974 roku.
66..000000,,--⦁

53. Ryszard WWIINNIIAARRSSKKII (1936-2006)

Urodził się we Lwowie. Po ukończeniu w 1959
Politechniki warszawskiej, studiował malarstwo
na warszawskiej aSP, której dyplom otrzymał w
1966. w czasie studiów uczestniczył w semina-
rium w. Porębskiego poświęconemu związkom
między nauką i sztuką. w 1965 sformułował
własny program poszukiwań artystycznych i zrea-
lizował pierwsza prace z cyklu: „Próby wizualnej
prezentacji rozkładów statystycznych“, za którą
otrzymał pierwszą nagrodę na Sympozjum ar-
tystów i naukowców w Puławach (1966). Brał
udział w wielu prestiżowych wystawach, między
innymi: Biennale w Sao Paulo (1969), Biennale
des konstruktivismus w Norymberdze (1969
i 1971), „konstrukcja w procesie“, w Łodzi
(1981) i Monachium (1985), „reductivismus“,
w wiedniu (1992). Uczestniczył też w ruchu neo-
konstruktywistycznym J. Bluma-kwiatkowskiego.
w 1981 objął prowadzenie pracowni malarstwa
w architekturze i urbanistyce na warszawskiej
aSP, której był przez dwie kadencje prorektorem.
od 1990 roku profesor.
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75. władysław Jackiewicz, XViii, olej, płótno, 50 x 70 cm, 2005, sygn. p.d.: Jackiewicz.
1144..000000,,--  ⦁

Malarz, pedagog. Studia na wydz. malarstwa PwSSP w Sopocie. dyplom w 1952 roku w pracowni artura Nacht-Samborskiego. w latach 1965-1981
profesor i rektor obecnej akademii Sztuk Pięknych w gdańsku. Jeden z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych z wielkim dorobkiem artystycz-
nym; Przeszedł w swojej twórczości od małych form, poprzez dzieła kubizujące do obecnych dużych rozmiarów z przedstawieniem w nich ludzkiego ciała
(kobiecego?), z uwzględnieniem przestrzeni i koloru.

54. Władysław JJAACCKKIIEEWWIICCZZ (1924-2016)
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koNSTeLacJa
Technika własna, akryl, deska, 49 elementów o wymiarach 12 x 12 cm, 92 x 92 cm, sygn. na odwrocie: Blum.
1122..000000,,--⦁

Był współzałożycielem i kierownikiem klubu Młodej inteligencji „czerwona oberża“ (1956-1961), następnie inicjatorem i kierownikiem Laboratorium
Sztuki galerii eL w latach 1961-74 w elblągu. inicjator i kurator pięciu edycji Biennale Form Przestrzennych w latach 1965-1973, będących przeglą-
dami i sympozjami sztuki poszukującej (neokonstruktywizm, konceptualizm, kino rozszerzone, performance). w 1974 roku wyjechał na stałe do Niemiec.
w Niemczech realizował ideę „stacjonizmu“ w sztuce, zakładając w różnych miejscach tzw. stacje sztuki (w klasztorze cornberg, zamku rigersheim, w Hünfeld,
Fuldzie, Bad Hersfeld, kleinsassen i innych). od 1975 roku prowadzi wolną akademię Sztuki w Hünfeld, a w 1990 roku otwiera Museum of Modern art -
z kolekcją o prodlu międzynarodowym, skupiającą prace twórców o rodowodzie konstruktywistycznym. w 1993 roku założył Muzeum artystów „Forum
Sztuki konkretnej“ w erfurcie oraz nieistniejące już Muzeum Sztuki reduktywnej w Świeradowie Zdroju. Stworzył pojęcie sztuki inteligibilnej.

55. gerard Jürgen BBLLUUMM--KKWWIIAATTKKOOWWSSKKII (1930-2015)
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SiNaia, 1980
olej, płótno, 60,5 x 95 cm, sygn. na odwrocie: „Sinaia – Buczek 80” oraz na blejtramie, stan zachowania:
zabrudzenia, oprawa drewno, biały lakier.
55..000000,,--

Polski malarz, gradk i pedagog. w latach 1950-1956 studiował na aSP w krakowie w pracowni Maghew-
Makarewicza i konrada Srzednickiego. w 1955 wziął udział w ogólnopolskiej wystawie Młodej Plastyki
„Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi“. Należał do artystycznej grupy „Marg“. w latach 1968-1971 był prze-
wodniczącym Polskiego komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Pięknych przy UNeSco,
a także profesorem aSP w krakowie. Najczęściej malował pejzaże oraz martwe natury.

56. Włodzimierz BBUUCCZZEEKK (1931-1986)

PaSTeL deko_cyJNy w koLorZe PoMa_ńcZowyM
Pastel, papier, 58 x 88 cm, sygn. p.d.: Lidia Maciejewska Suchanek ’98.
33..000000,,--

57. Lidia MMAACCIIEEJJEEWWSSTT--SSUUCCHHAANNEEKK

Malarka specjalizująca się w pastelu. absol-
wentka PwSSP w Poznaniu (obecnie aSP).
dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 1985 r.
w 1997 otrzymała kwalidkację i stopnia
(doktorat), a w 2001 r. kwalidkację ii stop-
nia (habilitacja) z zakresu malarstwa w
akademii Sztuk Pięknych. Jest członkiem za-
łożycielem powstałego w Nowym Sączu Sto-
warzyszenia Pastelistów Polskich (w latach
1988 – 2002 wiceprezes). Pracuje na sta-
nowisku profesora w Uniwersytecie adama
Mickiewicza w Poznaniu. autorka licznych
wystaw indywidualnych i zbiorowych pre-
zentowanych w kraju i za granicą. Laureatka
imprez ogólnopolskich i międzynarodowych.
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PUrPUrowy LaS
Tusz, gwasz, papier, 66 x 47,5 cm, sygn. p.d.: TyroL –
NaViS, Markowska 17 Xii 1990.
55..550000,,--

Studia w aSP w krakowie 1946-55 na wydziale Malarstwa
u Z. radnickiego, Z. Pronaszki, J. Fedkowicza. Malowała portrety,
pejzaże, kwiaty, sceny rodzajowe.

58. Maria MMAARRKKOOWWSSTT (1923-1994)

droga do garBNa
Technika mieszana, płótno, 100 x 80 cm, sygn. p.d.: r. Ledwos,
opisany na odwrocie na krośnie malarskim: rySZard LedwoS
/ k_ków N. HUTa oŚ. SPorTowe 29/6 / droga
do garBNa / 80 x 100 cM oraz na płótnie: rySZard
LedwoS / droga do garBNa / 80 x 100 cM.
44..000000,,--  ⦁

artysta od lat 50 do końca życia związany był ze środowiskiem
artystycznym Nowej Huty w krakowie. od lat 70 wystawiał
w nowohuckiej galerii „rytm“.

59. Ryszard LLEEDDWWOOSS (1926-2007)



48

koMPoZycJa ZieLoNa
Tempera, gwasz, papier, 70 x 48 cm, sygn. l.d.: k. ostrowski.
44..000000,,--⦁

w 1934 przyjechał do gdyni. wraz z bratem Zygmuntem
malował szyldy i nazwy statków (m.in. kościuszko, Batory).
Po zakończeniu wojny w 1945 zgłosił się wraz z ojcem
i dwoma braćmi do Urzędu Miejskiego w gdyni, gdzie otrzy-
mali zadanie zmian nazw ulic i szyldów na budynkach urzę-
dów i instytucji. w 1946 rozpoczął studia malarskie w
PwSSP w Sopocie w pracowni prof. artura Nachta-Sam-
borskiego i prof. Jacka żuławskiego (dyplom uzyskał w
1952). w 1949 otrzymał stypendium rządu fancuskiego na
studia w Paryżu i zostaje uczniem u słynnego malarza fan-
cuskiego Fernanda Légera. w 1950 wrócił do gdyni i wziął
ślub z Haliną krywald, z którą miał dwójkę dzieci. w latach
1964-87 był wykładowcą w pracowni malarstwa sztalugo-
wego w PwSSP w gdańsku. w październiku 1981 roku
otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. w latach 1981-
84 był prodziekanem wydziału Malarstwa i grafiki.
Prezentował swoje obrazy na 60 wystawach indywidualnych
i zbiorowych. w lutym 2000 roku w galerii 78 w gdyni zor-
ganizowana została przez przyjaciół i uczniów artysty wy-
stawa; „Bez tytułu - pamięci profesora kazimierza
ostrowskiego“. od 2002 przyznawana jest przez ZPaP w
gdańsku Nagroda im. kazimierza ostrowskiego - ogólno-
polskie wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie malarstwa.

60. Kazimierz OOSSTTRROOWWSSKKII (1917 - 1999)

ŚLady woJNy
olej, kolaż, płótno, 95 x 84 cm, sygn. p.d.: J. Naliwajko 1968.
33..220000,,--

Studiował w uczelni artystycznej w wilnie. w latach 60.
przebywał w warszawie, gdzie związał się w tym czasie z
grupą młodych artystów organizujących w latach 1963-67
niezależne wystawy sztuki w Barbakanie i innych miejscach
Starego Miasta. grupę tę wraz z Janem Naliwajko współ-
tworzyli m.in. kazimierz romuald dąbrowski-Naldek,
Jerzy Lassota, Barbara Szajewska, Zbigniew kupczyński,
władysław Popielarczyk, Marek kotliński-rao. Naliwajko
od lat 60. mieszka i pracuje w Szwecji. Zajmuje się malar-
stwem, gradką i rzeźbą. w swej dguratywnej sztuce łączy
wątki fantastyczne, symboliczne i erotyczne, nadając kom-
pozycjom niepokojący nastrój. wystawiał m.in. we Francji,
Szwajcarii, USa.

61. Jan NNAALLIIWWAAJJKKOO (1938-2017)
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LagoS 1
akryl, płótno, 60 x 100 cm, sygn. p.d.: a. dziklińska, 2021.
11..000000,,--

62. Agnieszka DDZZIIKKLLIIŃŃSSTT (1994)

w dworkU MaŁyM, 2006
akryl, płótno, 70 x 100 cm, sygn. p.g.: aBako’06.
22..000000,,--

Studiował w aSP w krakowie, gdzie w 1984 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. L. wajdy. w latach
osiemdziesiątych pracował jako designer i architekt wnętrz w Polsce i Niemczech. w tym czasie stworzył wiele
zrealizowanych projektów mebli, wnętrz, targów i wystaw. Między 1993 a 2001 rokiem pełnił obowiązki Na-
czelnego gradka w Polskim wydawnictwie Muzycznym. Mieszka i pracuje w krakowie. Zaliczany bywał do
„młodych dzikich“. Sam o sobie mówi: „konserwatywny anarchista“. Jego prace znajdują się w prywatnych i in-
stytucjonalnych kolekcjach w Polsce, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Holandii, danii, austrii, oraz Japonii.

63. Witold AABBAAKKOO (1958)

w 2018 roku ukończyła studia na kierunku
edukacja artystyczna w zakresie sztuk pla-
stycznych (spec. arteterapia) w kolegium
edukacji artystycznej aPS w warszawie.
artystka porusza się głównie w obszarze ma-
larstwa marynistycznego, tematy prac wyni-
kają z osobistego zamiłowania do natury.
dziklińska podkreśla, że jej obrazy nie są
tylko czysto dekoracyjne; pokazują złożoność
i skrajność ludzkich emocji. żywioł wody w
sztuce artystki staje się istotą ludzką pełną
niepewności, nieświadomości a przy tym na-
dziei oraz spokoju. człowiek, zagłębiając się
w swoją duszę, uczy się odczytywać emocje, a
to podobne jest do sytuacji, która rozgrywa
się na morzu - raz jest to walka z żywiołem,
innym razem dryfowanie.
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HaikU – wHiTe red aNd BLUe
akryl, tusz, płyta, 50 x 70 cm, sygn. l.d.: Maciej Majewski 21, 2021.
22..550000,,--

w latach 1983-1984 studiował na wydziale artystyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Śląskiego w cieszynie a następnie w latach 1984-1988 studiował na
akademii Sztuk Pięknych w warszawie na wydziale gradki. w 1988 roku uzyskał dyplom w pracowni gradki warsztatowej profesora romana artymowskiego.
aneks do dyplomu uzyskał z malarstwa w pracowni profesor Teresy Pągowskiej. Za najlepszy dyplom w 1989 r. został stypendystą Ministerstwa kultury i Sztuki.
Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jego twórczość skupia się na gradce warsztatowej, malarstwie, pasteli
i rysunku. Jest laureatem kilku nagród w tym: ii Nagrody w pierwszej edycji Jesiennych konfontacji, Bwa rzeszów 2010 i grand Prix konkursu „obraz,
gradka, rysunek, rzeźba roku 2015“, na którym otrzymał również nagrodę publiczności. od 2008 roku pełni funkcję Prezesa Związku Polskich artystów
Malarzy i gradków oddział w rzeszowie.

64. Maciej MMAAJJEEWWSSKKII (1963) 
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HaikU – NoVeMBer Sky
akryl, tusz, płyta, 50 x 70 cm, sygn. l.d.: Maciej Majewski 21, 2021.
22..550000,,--

65. Maciej MMAAJJEEWWSSKKII (1963) 

Haiku – cloud catcher
akryl, tusz, płyta, 50 x 70 cm, sygn. l.d.: Maciej Majewski 21, 2021.
22..550000,,--

66. Maciej MMAAJJEEWWSSKKII (1963) 
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PróBa odBUdowaNia ŚwiaTa
olej, metal, złoto, akryl, płótno, 100 x 140 cm, sygn. l.d. iB 2011, opisany na odwrocie.
1155..000000,,--

Malarz, rzeźbiarz, pastelista, rysownik, poeta. członek ZPaP od 1995 r. należy również do akwe, SPP, aiaP i klubu Polarnego. wyróżniony w kilku kon-
kursach polskich i zagranicznych, m.in. w XiX, XX i XXiV Premio Firenze (Florencja 2001, 2002, 2006) i na wystawach „Mały Format 2013“, „Mały Format
2014“ okręgu krakowskiego ZPaP. w 2005 roku otrzymał nagrodę Ministra kultury i sztuki. Swoją twórczość prezentował w Polsce, a także, między innymi:
we Francji (collioure, Tours), włoszech (rzym, Florencja), USa (Nowy Jork), danii, Holandii, Niemczech (Norymberga, kolonia), austrii (wiedeń),
Hiszpanii (Segowia), Belgii (Bruksela), Szwajcarii (genewa), na chorwacji (Zagrzeb). Brał udział w więcej niż 200-stu wystawach, z czego, w ponad stu
indywidualnych.

67. Iwo BBIIRRKKEENNMMAAJJEERR (1955)
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akT 
olej, płótno, 110 x 90 cm, 2017, sygn. p.d.: MieTo.
66..550000,,--

Polski malarz, rysownik, pedagog, eseista. Profesor zwyczajny akademii Sztuk Pięknych w gdańsku. Uprawia malarstwo sztalugowe (najczęściej przedstawia
akty), malarstwo monumentalne, rysunek prasowy i satyryczny, rzeźbę z przedmiotów gotowych oraz ilustrację książkową. Jego prace pokazywane były na ponad
20 wystawach indywidualnych m.in. w gdańsku, gdyni, Sopocie, koszalinie, Bredzie, düsseldorde, albstadt, Zwingenbergu, Berlinie czy w Norymberdze oraz
na ponad dwustu wystawach zbiorowych m.in. w Montrealu, Tokio, Paryżu, Bonnie, Moskwie, Hamburgu, Stambule, Sodi, Bergen, kopenhadze, kolonii, Lu-
bece, Teheranie czy Bremie. dzieła artysty znajdują się w Muzeum Narodowym w gdańsku i Szczecinie, w Muzeum okręgowym w Toruniu, Muzeum kar-
toea w Monachium, Muzeach karykatury w Montrealu, amsterdamie, Skopje, gabrowie i w warszawie, a także w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

68. Mieczysław MMIIEETTOO  OOLLSSZZEEWWSSKKII  (1945)
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BeZ TyTUŁU
obraz ceramiczny, 25 x 40 cm, 2020 r., opisany na odwrocie.
11..440000,,--

70. Anna BBAASSNNOOWWSSTT (1984)

BeZ TyTUŁU
obraz ceramiczny, 20 x 20 cm, 2020 r. opisany na odwrociu.
11..000000,,--

69. Anna BBAASSNNOOWWSSTT (1984)

absolwentka aSP w krakowie. dyplom z wy-
różnieniem w roku 2010 w pracowni prof. T.
kotkowskiej-rzepeckiej. artystka pracuje cy-
klami które realizuje w malarstwie, ceramice,
obiektach przestrzennych. w swoich pracach
ilustruje świat demonstracyjnie. Tematy, które
porusza są ściśle związane z jej życiem osobis-
tym. Prezentowała swoje prace na licznych wy-
stawach zbiorowych. Brała udział w plenerach,
warsztatach i aukcjach. Jej prace znajdują się w
kolekcjach prywatnych w kraju.
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SUr deUX côTÉS
akryl, płótno, 100 x 65 cm, sygn. na odwrocie, 2021.
44..000000,,--

72. Artur MMAAJJTT (1967)

BeZ TyTUŁU, Z cykLU: ZNowU To SaMo
olej, płótno, 70 x 100 cm, 2020 r. opisany na odwrocie.
22..550000,,--

71. Wojciech KKUUBBIIAAKK (1978)

absolwent wydziału Malarstwa akademii
Sztuk Pięknych w krakowie. w 2004 roku
obronił pracę dyplomową ,,człowiek,cieles-
ność, przestrzeń”. Uzyskał dyplom z wyróż-
nieniem, Medalem rektora, oraz dyplomem
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w
krakowie.w roku 2011 obronił pracę dok-
torską ,,instytucje. Portrety sytuacji”, a następ-
nie w 2015 r. uzyskał stopień doktora
habilitowanego w dyscyplinie Sztuki Piękne.
od 2003 roku zatrudniony na macierzystej
uczelni. obecnie jako doktor habilitowany na
stanowisku profesora uczelni. wielokrotnie na-
gradzany w krajowych jak i międzynarodo-
wych konkursach. Prace znajdują się w zbiorach
europejskich galerii sztuki współczesnej oraz
w kolekcjach prywatnych. od 2021 roku pra-
cuje w duecie artystycznym z anną Baranowską.

Ukończył Politechnikę krakowską na wy-
dziale architektury oraz paryską École Na-
tionale Supérieure des Beaux-arts. Jego
wszechstronne wykształcenie znajduje odbicie
zarówno w różnorodności stosowanych przez
niego technik, wśród których znaleźć można
malarstwo akrylowe, fotogradę, sitodruk oraz
wiele innych, jak i w bogactwie jego doświad-
czeń zawodowych. artysta zajmuje się bowiem
nie tylko malarstwem czy fotogradą, ale także
gradką, w tym ilustrowaniem różnego rodzaju
wydawnictw i tworzeniem plakatów. co wię-
cej, Majka często stosuje różne inspiracje, tech-
niki i style w obrębie jednego dzieła, co pozwala
mu uzyskać oryginalne efekty plastyczne. artur
Majka regularnie prezentuje swoje prace w
Polsce, Stanach Zjednoczonych i we Francji.
od siedmiu lat związany jest z paryską gale-
rią roi doré, dla której zaprojektował jej
pierwsze logo i gdzie wystawiał kilkakrotnie
swoje prace (na wystawach indywidualnych
i grupowych). Mieszka i pracuje w Paryżu.
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SaNToriNi
olej, płótno 100 x 100 cm, sygn. p.d.: gP, 2021.
11..220000,,--

74. gabriela PPAALLUUCCHH  (1984)

gdZieŚ Na PoŁUdNiU
akryl, płótno, 40 x 60 cm, sygn. l.d.: dż.
11..440000,,--

73. Dariusz ŻŻEEJJMMOO (1966)

Studia na wydziale Sztuk Pięknych (specjalizacja
- malarstwo) Uniwersytetu Mikołaja kopernika w
Toruniu. dyplom w 1993 r. Pod kierunkiem prof.
Janusza kaczmarskiego. Jest autorem ilustracji
i okładek do kilkudziesięciu książek, projektantem
gradk wydawniczych, okładek i ilustracji czasopism
dziecięcych. Nagradzany w 2000r. i 2001r. Za
ilustracje przez Fundację dziecka - Nagrodą
doNga.

Ukończyła studia na wydziale Malarstwa wroc-
ławskiej akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się ma-
larstwem akrylowym i olejnym. Brała udział w
wystawach indywidualnych i zbiorowych.
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koPciUSZek
olej, płótno, 70 x 50 cm, sygn. l.d.: J.r. głowacki, p.d.: Jamno
2014.
66..770000,,--

Studiował na wydziale gradki akademii Sztuk Pięknych w
krakowie, gdzie w 1985 r. zrealizował dyplom w pracowni
prof. andrzeja Pietscha. od 1999 r. pracuje w Zakładzie Ma-
larstwa i rysunku instytutu Plastyki wyższej Szkoły Pedago-
gicznej (obecnie Uniwersytet Humanistyczny im. Jana
długosza) w częstochowie. w 2003 r. na wydziale Malar-
stwa aSP w krakowie uzyskał kwalidkacje i st. w dyscyplinie ar-
tystycznej: Malarstwo, co umożliwiło zatrudnienie na etacie
adiunkta. Bierze czynny udział w życiu artystycznym w kraju
i za granicą, przygotowując wystawy indywidualne i uczestni-
cząc w ekspozycjach zbiorowych.

75. Janusz Rafał ggŁŁOOWWAACCKKII (1959)

LiFe
akryl, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na blejtramie: iwona Mo-
lecka 2020 „Live”, 2020.
11..000000,,--

absolwentka wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Miko-
łaja kopernika w Toruniu oraz wydziału Malarstwa i rzeźby
akademii Sztuk Pięknych we wrocławiu w pracowni prof. Ja-
nusza Merkla. Uprawia malarstwo olejne i akrylowe. Tworzy
swoje prace przez pryzmat rzeczywistości świata uczuć i barw.
obrazy tworzą niekończące się otwarte kompozycję. elementy
gradczne przenikają w kolor kompozycji i tworzą tajemniczą
czasoprzestrzeń i ruch. Brała udział w wielu wystawach zbio-
rowych oraz indywidualnych.

76. Iwona MMOOLLEECCTT (1966)
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TaNdeM
akwaforta, akwatinta, 23,5 x 39 cm, sygn. l.d.: Sroka 2007 38/100. 
11..550000,,--  ⦁

78. Jacek SSRROOTT (1957)

NieUNikNioNe
Technika własna, płótno, 90 x 110 cm, sygn. na odwrocie: J. Jasiniak 2021, 2021.
11..550000,,--

77. Jacek JJAASSIINNIIAAKK (1972)

w 2017 roku ukończył akademię Sztuk
Pięknych w krakowie na wydziale malar-
stwa. w sztuce szuka powiązania pomiędzy
światem wyobraźni a światem realnym. w
swoim malarstwie koncentruje się głównie na
własnym, subiektywnym przeżywaniu świata.
obraz staje się zapisem wrażeń, myśli, stanów
emocjonalnych i duchowych. To malarstwo
idei, uczuć i myśli, których nie można w żaden
sposób „sdguratyzować“. artysta w swoich
pracach łączy różne materiały i techniki, by w
jak najbardziej bezpośredni sposób przeka-
zać, często wieloznaczną, treść.

Uprawia malarstwo, gradkę, rysunek. w
swym dorobku ma ponad sto wystaw indy-
widualnych, brał udział w wielu pokazach
sztuki polskiej w kraju i za granicą. Jest lau-
reatem nagród i wyróżnień m.in. na Biennale
gradki w Mulhouse (1984), gradca atlan-
tica w reykjaviku (1987), grand Prix na
Biennale gradki w Vaasa (1987). grand
Prix na Biennale gradki w Seulu ( 1988 ),
Nagrody im. witolda wojtkiewicza w kra-
kowie (2001 ). w 2008 roku odbyła się re-
trospektywna wystaw artysty w krakowskim
Muzeum Narodowym. Prace w licznych
zbiorach muzealnych ( m.in. Muzeum Na-
rodowe w krakowie; Metropolitan Museum,
Nowy Jork; albertina wiedeń; National gal-
lery, waszyngton; Museu oscar Niemeyer,
kurytyba; Utsunomiya Museum of art,
Utsunomiya).
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ULUBioNy PrZedMioTy ii, 2017
olej, płótno, 60 x 50 cm, sygn. p.d.: Mi_ 2017, na odwrocie opis autorski, praca oprawiona.
66..000000,,--

Urodzona w krakowie. Studia na aSP w krakowie, wydział gradki. dyplom w 1984 r. w pracowni wklęsłodruku pod kierunkiem Prof. andrzeja Pietscha
i litogradi pod kierunkiem Prof. włodzimierza kunza. w 1994 studia podyplomowe z zakresu konserwacji architektury na wydziale architektury Politech-
niki krakowskiej. członek ZPaP i SMTg. Uprawia malarstwo, rysunek i gradkę. 1999 – grand Prix w konkursie „Najlepsza gradka miesiąca” – kraków
2000 – nagroda „ Złota rama” w konkursie „Mały obraz” – kraków 2001 – wyróżnienie w Premio Firenze 2002 – ii nagroda w Premio Firenze – Florencja
2003 – iii nagroda w Premio Firenze – Florencja 2005 – wyróżnienie w konkursie „Muzyka w malarstwie” – Tychy 2005 2006 – grand Prix w konkur-
sie „Najlepsza gradka Miesiąca” – kraków 2006 - wyróżnienie w Salonie Zimowym ZPaP 2006 - Finalistka Międzynarodowego konkursu gradki i ry-
sunku – Taiwan 2007 – i nagroda w Premio Firenze – Florencja 2007 - Nagroda „ Złota rama” w konkursie „Mały obraz” – kraków. 2010 – udział w
Triennale gradki Polskiej – katowice 2011 – grand Prix w konkursie gradcznym im. L. Meidnera – oleśnica 2012 – udział w Międzynarodowym kon-
kursie pasteli –Francja, Saint–aulaye. 2013 – Nagroda generalnego konsula w Międzynarodowym konkursie pasteli – Francja– Saint aulaye. 2014 – wy-
różnienie w konkursie „ Mały obraz” – kraków Swoją twórczość przedstawiała w Polsce, we Francji (Paryż, collioure, Tours), włoszech ( rzym, Florencja),
danii, Holandii (Haga), Hiszpanii (Segovia), Belgii (Bruksela), na chorwacji (Zagrzeb), na węgrzech (Szentendre) itd. do tej pory brała udział w przeszło
100 wystawach zbiorowych w tym kilkanaście indywidualnych.

79. Mira SSKKOOCCZZEEKK--WWOOJJNNIICCTT (1959)
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Saido
akryl werniksowany, płótno, 140 x 70 cm, 2021, sygn. na odwrocie.
22..000000,,--

absolwentka akademii Sztuk Pięknych w krakowie oraz Liceum Plastycznego w rzeszowie.
dyplom z Malarstwa uzyskała w pracowni prof. andrzeja Bednarczyka. Uczestniczka wielu ple-
nerów malarskich oraz wystaw zbiorowych. Ma na swoim koncie kilka wystaw indywidualnych.
współpracuje z galeriami sztuki w kraju oraz za granicą.

80. Joanna RRUUDDEEKK  (1988)

akT JaSNy
olej, płótno, 80 x 40 cm, sygn. p.d.: e. Sadowska, 2021, na odwrocie opis autorski, praca oprawiona.
44..000000,,--

Ukończyła akademię Sztuk Pięknych w krakowie (1984 r.) wydział Malarstwa. Uprawia ma-
larstwo abstrakcyjne z tzw. abstrakcji lirycznej i informelu, łącząc materię z wyradnowanym ry-
sunkiem i światłem. inspiruje się natura i postacią. od wielu lat współpracuje z prestiżowymi
galeriami w Niemczech i Holandii. od 1996 roku obrazy artystki są prezentowane na międzyna-
rodowych targach sztuki m.in. w Paryżu, amsterdamie, Bazylei, dublinie, düsseldorde. Jest autorką
ponad 30 wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą oraz brała udział w ponad 40 wystawach
zbiorowych. w 2004 r. artystka reprezentowała swoją wystawą wejście Polski do Unii europejskiej
w Parlamencie Północnej Nadrenii - westfalii w düsseldorde. Prace artystki znajdują się w kolek-
cjach muzealnych i prywatnych w kraju i zagranicą, m.in: Parlament Północnej Nadrenii - west-
falii w düsseldorde (Niemcy), ae Polish Museum of america (USa), Muzeum Miasta gdyni,
Hoffmann Laroche - kolekcja (Szwajcaria), aBP (Holandia), kolekcja Von Heusinger - Frankfurt
nad Menem (Niemcy), kolekcja Sztuki Nowoczesnej Hong-kong i wiele innych.

81. Ewa SSAADDOOWWSSTT (1953)
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w drodZe Na deLoS
akryl, płótno, 40 x 40 cm , sygn. p.d.: „Tomasz klimczyk 2020”.
11..990000,,--

83. Tomasz KKLLIIMMCCZZYYKK (1967)

ForMa orgaNicZNa (dZi` róża), 2021
olej, płótno, 70 x 70 cm, sygn. p.d.: e. Sadowska, na odwrocie opis autorski.
77..550000,,--

82. Ewa SSAADDOOWWSSTT (1953)

Ukończył akademię Sztuk Pięknych w krakowie na wydziale
gradki, gdzie uzyskał dyPLoM w pracowni litogradi pod kie-
runkiem prof. romana żygulskiego w 1994 roku. Malarstwo
studiował w pracowni prof. Zbysława Maciejewskiego. w
1994 roku otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie
„Pejzaż w malarstwie współczesnym”. w 2003 i 2009 roku
nagrodzony w ogólnopolskim konkursie „Triennale z martwą
naturą”. Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych w
Polsce, USa, chorwacji, czechach, Francji, Holandii,
Niemczech, anglii, Japonii.



62

PerSeidy
akryl, płótno, 40 x 40 cm, sygn. l.d.: H. Nowicka 2019.
22..000000,,--

84. Halina NNOOWWIICCTT

w PoJedyNkę iii
olej, płótno, 50 x 60 cm, sygn. p.d.: Faglio 2021.
22..000000,,--

85. Adam FFAAggLLIIOO (1954)

od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie rysun-
kiem i malarstwem. Pracując zawodowo (najdłużej w
konserwacji zabytków) nigdy nie przestawał pracować
twórczo. w 1983 roku komisja Ministerstwa kultury i
Sztuki wydała mu zaświadczenie stwierdzające fakt wy-
konywania zawodu artysty malarza. od 1991 roku zaj-
muje się wyłącznie malarstwem. Uczestniczy w życiu
artystycznym biorąc udział w plenerach oraz wystawach
zbiorowych i indywidualnych. Jego prace znajdują się w
licznych zbiorach prywatnych i publicznych (muzeach i
kościołach) w kraju i za granicą. Prace adama Faglio są
próbą ukazania jego wędrówek po jawnych i tajnych
ścieżkach prowadzących przez światy dalekie i bliskie.
Bogatą w doświadczenia jest wędrówka, badanie ale i
kontemplacja tak zdawałoby się banalnego tematu mar-
twej natury.
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PeJZaż SŁoNecZNy
akryl, werniks, płótno, 29 x 39 cm, sygn. l.d.: H. Nowicka 2020.
22..115500,,--

86. Halina NNOOWWIICCTT (1959)

Jest absolwentką akademii Sztuk Pięknych w
Łodzi, ukończyła projektowanie ubioru oraz ma-
larstwo pod okiem prof. wiesława garboliń-
skiego. wzięła udział w ponad 100 wystawach
zbiorowych. Jest autorką 26 wystaw indywi-
dualnych. Jej prace znajdują się w galeriach sztuki
i w kolekcjach prywatnych w kraju (m.in. war-
szawa, kraków, Poznań, Szecin, Łódź) i zagra-
nicą (m.in. Francja, Niemcy, czechy, Słowenia,
chorwacja, Holandia, USa, australia). w
1997 roku otrzymała również i nagrodę w ogól-
nopolskim konkursie malarskim „Triennale z
Martwą Naturą” za tryptyk „życie moje”.

rZePak
olej, płótno, 55 x 70 cm, sygn. p.d.: S. chabrowski, 2002 r.
44..770000,,--

87. Stefan CCHHAABBRROOWWSSKKII (1937-2014)

Studia odbył na wydziale Malarstwa i gradki
w akademii Sztuk Pięknych w krakowie, w pra-
cowni prof. Jana Świderskiego i prof. Mieczy-
sława wejmana. debiutował w 1963 roku w
galerii Boccacio w rzymie. Początkowo zajął się
tworzeniem dzieł abstrakcyjnych, jednak pod
wpływem Jana Świderskiego, zajął się malar-
stwem realistycznym, a w szczególności pejzażem,
który stał się jego specjalnością. oprócz pejzaży
malował martwe natury i portrety. Poświęcono
mu ponad 50 wystaw indywidualnych w europie
i USa, brał także udział w 180 wystawach zbio-
rowych. od 1964 roku brał udział w konkursach
i plenerach międzynarodowych, ogólnopolskich i
okręgowych. otrzymał 18 nagród m.in.: Medal -
Zasłużony kulturze „gloria artis“ (2010), Złoty
Medal georgius agrikola w Niemczech, wyróż-
nienia na Triennnale rysunku we wrocławiu.
Trzykrotnie otrzymał stypendium Ministerstwa
kultury i Sztuki w latach 1968, 1981 i 1982. w
2010 został odznaczony Srebrnym Medalem
?Zasłużony kulturze gloria artis?. członek
Związku Polskich artystów Malarzy i gradków
(1984-1988) i Związku Polskich artystów Pla-
styków, w latach 1974-1977 i 1980-1983 prze-
wodniczył oddziału ZPaP w częstochowie. 
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Z ToBą, Z cykLU cieNie _JU
akryl, fosfor, płótno, 100 x 70 cm, sygn. na odwrocie, 2016.
55..000000,,--

Studiował w ŠÚV w koszycach i akademii Sztuk Pięknych w B. Bystrice. Brał udział w kilku wspólnych wystawach, projektach i realizacjach w kraju i za gra-
nicą (czechy, węgry, Polska, Ukraina, austria, Szwajcaria, Hiszpania, Bułgaria, Norwegia, Szwecja, Turcja, chiny, USa). w 2005 roku założył agencję re-
klamową FaNTaSy FacTory, która w 2010 roku przekształciła się w studio kreatywne i działa do dziś. w latach 2006-2008 pracował jako wykładowca
na wydziale edukacji artystycznej, na wydziale Sztuki oraz na wydziale Humanistyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu w Preszowie (rysunek, malarstwo).
obecnie zajmuje się głównie malarstwem, w tym 3d, malarstwem ściennym, performancem, instalacjami, fotogradą. Stosuje klasyczne techniki malarskie oraz
euorescencyjną technikę autorską.

88. Kamil JJUUSSŠŠEEKK (1977)
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aLFa i oMega
olej i akryl na płycie MdF, 60 x 120 cm, sygn. na odwrocie, 2021. 
11..000000,,--

Moja twórczość przechodziła różne etapy: od gradki, przez rysunek, kończąc na malarstwie. Fascynacja malarstwem trwa sto-
sunkowo niedługo, bowiem od roku 2010, kiedy to powstał malarski aneks do mojego dyplomu z rysunku. Po ukończeniu akademii
skupiłem się wyłącznie na malarstwie. Zafascynowałem się ekspresjonizmem i sztuką prehistoryczną, oba te nurty w większym lub
mniejszym stopniu przewijają się przez moją twórczość, zarówno poprzez formę, jak i treść. aktualnie w swoich dziełach skupiam
się na piśmie hieroglidcznym oraz alfabecie Braille'a. Staram się swoje obrazy bardziej „zapisywać“ niż malować. w ten sposób
wyrażam wszystkie swoje myśli i aktualne zainteresowania.

90. Ryszard SSBBSSZZTTYYNN (1984)

ZaLeżNoŚci ciąg daLSZy 
olej na płótnie, 70 x 120 cm, 2021, sygn. p.d.: F. Łoziński.
11..000000,,--

Ukończył studia na wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w krakowie w 2011 r. broniąc dyplom pod kierunkiem Piotra
Jargusza. autor kilkunastu wystaw indywidualnych. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

89. Filip ŁŁOOZZIIŃŃSSKKII (1986)
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554
olej, płótno, 40 x 30 cm, sygn. i opis autorski na odwrocie 2017.
22..000000,,--⦁

dyplom w 2001 r. na wydziale artystycznym UMcS w Lublinie.
Zajmuje się głównie malarstwem geometrycznym, gdzie domi-
nującą rolę odgrywa koncepcja, konstrukcja i kolor. Tradycyjny
obraz bywa punktem wyjścia dla dalszych doświadczeń foto-
gradczno–cyfowych. istotą tych działań jest proces kreacji idei
bliskiej projektowaniu, pozostający jednak w sferze przedmio-
tów „nieużytkowych“. wystawy indywidualne i grupowe w kraju
i za granicą, m.in.: „geometria oka“ (2006) warszawa;
„o obrotach barw“ (2008) warszawa; „geometrie der Farben“
(2009) Hannover; „Hasior – reinkarnacje“ (2012) Zako-
pane; „dom kobro“ (2012) Łódź. Prace w kolekcjach polskich
i zagranicznych.

91. Małgorzata JJAASSTTRRZZĘĘBBSSTT (1975)

BeZ TyTUŁU
Technika własna (akryl, piasek kwarcowy), płótno, 30 x 30
cm. Na odwrocie sygnatura i opis autorski.
22..000000,,--  ⦁

Studia: aSP w krakowie, wydział gradki w katowicach, kon-
tynuacja na Hochschule der kunste w Berlinie Zach. dyplom:
1985r. Zajmuje się gradką użytkową, ilustracją, od 2003 obiek-
tami książkowymi o charakterze unikatowym. współpraca z
wydawnictwami (Niemcy, Hiszpania), teatrami i in. udział w
wystawach zbiorowych, wiele wystaw indywidualnych w Polsce
i na świecie (Hiszpania, Niemcy, czechy, austria, USa, Meksyk,
włochy). Prace w zbiorach m.in. Staatsbibliothek Preussischer
kulturbesitz w Berlinie, central- und Landesbibliothek Berliner
Stadtbibliothek, die deutsche Bibliotek deutsche Bücherei
w Lipsku i Frankfurcie nad Menem.

92. Elżbieta WWOOŹŹNNIIEEWWSSTT (1960)
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TrZMieL MyŚLi, że gaLakTycZNa koLiZJa JeST kwiaTeM
Technika własna, płótno, 95 x 95 cm, sygn. na odwrocie: Shuty Sławek 2020.
33..000000,,--

artysta intermedialny: pisarz, reżyser dlmowy, fotograf, performer, twórca artzina „Baton“. Jest autorem książek: Nowy wspaniały Smak (1999), Bełkot (2001),
cukier w normie (2002), Zwał (2004), Produkt Polski (2005), ruchy (2008), Baton iii Taltosz (2012), Jaszczur (2012) i dziewięćdziesiąte (2013). autor
pierwszego polskiego hipertekstu literackiego Blok (www.blok.art.pl). Pomysłodawca i menedżer cyklu performansów cyrk z Huty. wespół z cyrkiem Shuty wy-
reżyserował dlmy: w drodze (2003) i Luna (2005), za który otrzymał pierwszą nagrodę na czwartej edycji Festiwalu Filmu offowego w TVP2. Z Tomkiem
Bochniakiem wyreżyserował animacje TriP (2012). w 2005 r. nagrodzony Paszportem „Polityki“ w kategorii literatura. Pochodzi z Nowej Huty.

93. Sławomir SSHHUUTTYY (1973)
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aPo Lady
ceramika szkliwiona, 2021, 28,5 x 16,5 x 13 cm.
11..000000,,--

absolwent wydziału rzeźby na akademii Sztuk Pięknych w krakowie (2019 r.) oraz wydziału architektury wnętrz na PwSw w Przemyślu (2013 r.).
rzeźba dyplomowa w ramach wyróżnienia została wystawiona w Pałacu Sztuki przy placu Szczepańskim w krakowie, a następnie zakupiona przez Muzeum
westerplage w gdańsku, gdzie do chwili obecnej możemy ją oglądać jako część ekspozycji stałej. w konkursie „obraz, gradka, rysunek, rzeźba roku
2019/2020“ otrzymał nagrodę Marszałka województwa Podkarpackiego. Uczestniczył w międzynarodowym plenerze w imatrze w Finlandii, a także ple-
nerze rzeźbiarskim w fabryce porcelany „Ćmielów“. Brał również udział w kilkunastu wystawach grupowych, a jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych
w Polsce i za granicą.

94. Roland KKOOŚŚCCIIÓÓŁŁEEKK (1988)

MaŁa ZeB_
ceramika szkliwiona, zdobiona naszkliwnie oraz złocona, 30 x 30 x 12 cm, sygn. od spodu,
2021.
11..000000,,--

95. Jakub NNIIEEWWDDAANNAA (1989)

Zajmuje się głównie ceramiką oraz fotogradą. w 2014 ukoń-
czył z wyróżnieniem akademię Sztuk Pięknych w krakowie.
w tym samym roku otrzymał Stypendium Ministra Nauki i
Szkolnictwa wyższego. w 2015 roku rozpoczął studia dok-
toranckie na Uniwersytecie Pedagogicznym w krakowie. obec-
nie z otwartym przewodem doktorskim. oprócz działalności
naukowej jest również zaangażowany w pracę stowarzyszenia
„ceramika Bez granic“, którego jest współzałożycielem, oraz
grupy artystycznej „Vera icon“ zrzeszającej twórców chrześci-
jańskich. Jakub Niewdana brał udział w licznych wystawach
w Polsce i za granicą. od 2014 prowadzi autorską pracownię
ceramiki. Jego prace znajdują się w licznych kolekcjach w kraju
i za granicą. w 2018 roku w galerii Sztuki grodzka w kra-
kowie miała miejsce jego indywidualną wystawa. Prezentowane
tam prace pochodziły z animalistycznej serii „Safari“, inspiro-
wanej dalekimi podróżami. Zwierzęta powstające w pracowni
Jakuba Niewdany niezmiennie zachwycają bogactwem koloru
i mistrzostwem syntezy formy. artysta każdy z opracowanych
modeli przygotowuje w wielu wersjach barwnych. w swoich
pracach często łączy dwie pasje – fotogradę oraz ceramikę.
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ZaMyŚLoNy
Brąz, wys. 33,5 cm, sygn. doUSa.
88..880000,,--⦁

Studia w latach 1964-70 na wydziale rzeźby aSP w krakowie u Jerzego Bandury. od 1971 roku pracuje na wydziale architektury Politechniki krakow-
skiej w Pracowni rzeźby. Jego twórczość to rzeźba monumentalna, kameralna, medalierstwo, malarstwo witrażowe jak i gradka w technikach własnych. Bo-
gaty dorobek realizacji pomnikowych i medalierskich w kraju i za granicą. Udział w wielu wystawach polskich i zagranicznych.

96. Stefan DDOOUUSSAA  (1945)
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PeJZaż ProwaNSaLSki
Plakieta, brąz, 1981, 31 x 31 cm, sygn. p.d.: gabryś B. 
55..000000,,--⦁

absolwent Państwowego Liceum Technik Plastycznych im.
antoniego kenara w Zakopanem. Studia w krakowskiej aSP w
pracowni wandy Ślędzińskiej na wydziale rzeźby, dyplom
(1962) oraz w pracowni Zbigniewa chudzikiewicza na wy-
dziale Form Przemysłowych, dyplom (1965). asystent na wydziale
Form Przemysłowych aSP w krakowie (1964-1969). rea-
lizator rzeźb monumentalnych i pomników m.in. rzeźby do
dlmu polskiego „Faraon“ – 1964 (Buchara), rzeźby plenero-
wej w Parku krakowskim – 1974, rzeźby plenerowej dla
Nowego Sącza – 1975, współrealizator pomnika obrońców
Poczty Polskiej w gdańsku 1979, płaskorzeźby „górnicy w
Bergkamen“ Niemcy 1981, Brama Brandenburska i i ii, Berlin
1991, 1994. wielokrotny uczestnik i laureat wystaw (w tym
czterech indywidualnych) w kraju i za granicą. Szereg jego pro-
jektów i prac znajduje się w zbiorach muzealnych (m.in. Mu-
zeum Narodowe w krakowie, Muzeum Historyczne Miasta
krakowa, centrum rzeźby w orońsku) oraz prywatnych
(Polska, Szwajcaria, Szwecja, Francja, Niemcy).

98. Bogusław ggAABBRRYYŚŚ (1938-2013)

żUk
Metal, technika własna, sygnowany na odwrocie – mono-
gram artysty i data 68, wymiary 80x30 cm.
44..660000,,--  ⦁

w 1954 ukończył wydział Malarstwa aSP w krakowie. Był
uczniem m.in. prof. wojciecha weissa i Zbigniewa Pronaszki.
Uprawiał malarstwo, rzeźbę, gradkę. Swoje prace prezentował
na ponad 50 wystawach indywidualnych, oraz uczestniczył w
przeszło 150 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Był
pracownikiem naukowym i wykładowcą aSP w krakowie. w
2009 roku z okazji 60-lecia Nowej Huty zaprezentowano w
Nowohuckim centrum kultury monogradczną wystawę prac
artysty. kilkadziesiąt jego dzieł posiada Muzeum Historyczne
w Sanoku. reprezentuje oryginalną sztukę z pogranicza ludo-
wej baśniowości, kombinacji znalezionych przedmiotów i bio-
logicznej fantastyki. Jego montażowe rzeźby i płaskorzeźby ze
złomu oraz gradki, odbijane z matryc odpadów po sztanco-
waniu, składają się na sugestywny świat artystycznej wizji. wy-
stawiał prace w kraju i za granicą głównie w Szwecji, Belgii,
Francji, najczęściej w krakowie, Nowej Hucie i w Sanoku. od
1977 r. współpracował z Muzeum Sztuki Lubuskiej w Zielonej
górze, gdzie do dziś znajduje się jego galeria autorska. Jego prace
znajdują się w zbiorach publicznych i prywatnych w Polsce,
czechach, węgrzech, Niemczech, danii, Szwajcarii, Francji,
Norwegii, Szwecji, izraelu, USa i kanadzie.

97. Marian KKRRUUCCZZEEKK (1927-1983)
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Srebro pr. 12 ł., masa 647 g, sygn. radke w warszawie (emil radke, czynny
1830-1867).
88..550000,,--  

100. CCUUKKIIEERRNNIICCAA

Srebro pr. 800, masa 490 g, wiedeń, Maximilian gedlitzka (czynny
1882-1913), punca z lat 1872-1922.
55..550000,,--

101. CCUUKKIIEERRNNIICCAA

Srebro pr. 84, masa 241 g, sygn. Schneider, warszawa, 1860 r., probierz i.B.
99..000000,,--

99. PPAASS  SSOOLLNNIICCZZEEKK
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Z koszykiem i bukietem kwiatów, fajans, ręcznie malowana, wys.
23 cm, Pacyków.
55..000000,,--

104. DDZZIIEEWWCCZZYYNNTT

Pacyków, fajans ręcznie malowany, wys. 17 cm. Naprawiane
ucho konia.
66..550000,,--

102. AAMMAAZZOONNTT

Pacyków, fajans ręcznie malowany, wys. 16 cm. 
66..550000,,--

103. PPAASS  WW  SSTTRROOJJAACCHH  AARRTT  DDEECCOO
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Figurka porcelanowa, malowana, złocona, wys. 14,5 cm, (ubytki).
Miśnia XViii w.
1100..000000,,--

105. CCHHŁŁOOPPCCZZYYKK

Z koszykiem kwiatów, dgurka porcelanowa, malowana, złocona, wys.
14 cm. Miśnia XViii w.
1100..000000,,--

106. DDZZIIEEWWCCZZYYNNTT
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Szkło bezbarwne, szlifowane, lazura miedziowa art deco.
11..770000,,--

107. TTSSFFTT  II  SSZZEEŚŚćć  KKIIEELLIISSZZKKÓÓWW
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kość słoniowa, dł. 22 cm, rzeźbiona głowa konia, cztery psy, pierścień w formie paska.
66..000000,,--

109. UUCCHHWWYYTT  DDOO  LLAASSKKII

gŁowa dZiewcZyNy
Terakota, dł. 25 cm, sygn. ant. Madeyski roma 1898.
88..000000,,--

rzeźbiarz, malarz, kolekcjoner. Studiował w krakowskiej SSP u i. Jabłoń-
skiego, w. Łuszczkiewicza i w. gadomskiego., akademii wiedeńskiej oraz akademii
petersburskiej. osiadł na stałe w rzymie, gdzie aktywnie działał wśród polskiego śro-
dowiska artystycznego. otrzymywał liczne zlecenia, tworzył prace monumentalne
(m.in. wawelskie nagrobki Jadwigi i władysława warneńczyka), a także pomniki,
epitada, medale, monety. Jego wczesne prace rzeźbiarskie charakteryzują się miękkim
modelunkiem, rozbudowaną formą i ekspresją oraz falistą linią – wykazując tym
samym wpływ nowych kierunków, natomiast prace późniejsze utożsamiane z wpły-
wami antyku, cechuje syntetyzm i hieratyczność.

108. Antoni MMAADDEEYYSSKKII (1862-1939)



76

przędza jedwabna, nić srebrna i srebrna złocona,  420 x 45 cm, manufaktura Paschalisa Jakubowicza, warszawa lub Lipków, przed 1791 r., sygn. w narożach
głów: Pascha / lis. głowy: trzy motywy krzaczków kwiatowych. Środek: motyw „karpiołuski“. obrzeżenia: motyw wici kwiatowej i papużek, fędzle. Stan
zachowania dobry (niewielkie konserwacje, plamy).
118855..000000,,--

110. PPAASS  KKOONNTTUUSSZZOOWWYY,,  CCZZTTEERROOSSTTRROONNNNYY
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390 x 38 cm, manufaktura Paschalisa Jakubowicza, Lipków 1791-1794, sygn. w narożnikach głów: Pi, między nimi baranek z chorągiewką. głowy: dwa
motywy krzaczków kwiatowych. Środek: motyw „karpiołuski“. obrzeżenia: motyw wici kwiatowej, fędzle. Stan zachowania dobry (niewielkie konserwacje).
116655..000000,,--

111. PPAASS  KKOONNTTUUSSZZOOWWYY,,  CCZZTTEERROOSSTTRROONNNNYY
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Jedwab, metal. Pas jedwabny wykonany w technice taquete faconne, lansowany i broszowany, gęstość splotu ok. 18/28 (x2). Frędzla tekstylna, doszyta.
wym. 354,5 cm x 36,5 cm. głowy: dwa motywy bukietów kwiatowych w wazonach, środek: poprzeczne pólka na przemian z motywem wici kwiatowej i groszków,
obrzeżenia: pionowe z gałązkami kwiatowymi, poziome z motywem wici kwiatowej. kolorystyka: strona prawa – tło jasnooliwkowe, ornament zielony,
jasnoniebieski i różowy, pólka w połowie brązowe, w połowie oliwkowe; strona lewa – tło brązowe, ornament nieczytelny ze względu na znaczny stopień zniszczenia,
pólka w połowie różowe, w połowie oliwkowe. w narożnikach głów sygnatury z sylwetką baranka paschalnego i literami Pi.
Lipków, manufaktura Paschalisa Jakubowicza, ok. 1791-1794.
Stan zachowania: spłowienie. Po gruntownej konserwacji (dublaż metodą igłową, ściegami tzw. siatki konserwatorskiej).
6655..000000,,--  

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

Dom Aukcyjny - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14
e-mail: ggaalleerriiaa@@ddeessaa..aarrtt..ppll

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
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