AUKCJA 200
19 MARCA 2022 R.
Kraków

DESA Dzieła Sztuki i Antyki sp. z o.o.
ul. Floriańska 13
31-019 Kraków
Tel. 12 422-31-14
Fax. 12 422-98-91
biuro@desa.art.pl
www.desa.art.pl

Patronat medialny

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

Izabela Bociańska, Katarzyna Kwatro-Woźniak, Małgorzata Bednorz, Olga Kolber
tel. 12 422-19-66 galeria@desa.art.pl, konieczny@desa.art.pl
Opracowanie katalogu sztuka Współczesna: Katarzyna Kwatro-Woźniak, Marta Müller
tel. +48 695 700 015 aukcje@desa.art.pl, kwatro@desa.art.pl
1. udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu i wpłaceniu wadium

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

Wystawa przedaukcyjna
odbędzie się w dniach od 14 do 18 marca w godz. 10.00 – 18.00, w Krakowie,
w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 10.00 – 14.00
Zdjęcia: Piotr Nosek, archiwum artystów
skład: Piotr Nosek
IssN 1429-6098

Na okładce: Teodor AXENTOWICZ (1859-1938), Akt, (fragment), poz. 40
DZIEWCZyNA NIOsąCA OWOCE W ChuśCIE, poz. 133

DEsA
AuKCJA
200
sztuka Dawna i Współczesna
malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, rzemiosło

19 marca 2022 r., o godz. 1600
w Krakowie, Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13, I p.

REguLAMIN AuKCJI
Ogólne warunki aukcji.
1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących - zgodnie z oświadczeniem sprzedającego wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą oraz estymację podaną w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnicę handlową.
4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie potwierdzone jest przez ekspertów DEsy względnie przez zaproszonych konsultantów.
5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20 % oraz opłata do 5% z tytułu droit de suite.
Opłata 20% obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.
I
1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną „Akcjonerem“, która działa
w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DEsA sp. z o.o.
2. Aukcjoner określa cenę wywoławczą i 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.
6. Osiągnięcie ceny poniżej dolnej granicy estymacji skutkuje sprzedażą warunkową.
II
1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły wadium w wysokości 1.000 zł
i otrzymały tabliczkę zgłoszeniową.
2. DEsA sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze zobowiązań w stosunku
do DEsy lub z innych istotnych przyczyn.
3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium:
– pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość
oferowanej ceny jest informacją poufną). W przypadku zgłoszenia dwóch takich samych limitów decyduje kolejność zgłoszeń.
– telefonicznego udziału w licytacji.
III
1. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt. W przypadku
przekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzyć składowe.
2. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie Klienta możemy
pomóc w kontakcie z firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki.
3. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20 % wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w
terminie 14 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Na poczet
zadatku zalicza się wadium, stanowiące wówczas zadatek lub jego część.
4. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
5. Nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. Niezależnie Nabywca zobowiązany jest do
pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/sprzedającego.
IV
1. Dom Aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności
pomiędzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej
kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
3. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji
obiektu.
4. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zezwolenia na wywóz wymagają
tylko te obiekty, które przekroczyły progi wiekowo-kwotowe dla poszczególnych kategorii zabytków, określone w art. 51 wyżej
wymienionej ustawy.
5. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych
klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15000 EuR.

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

1. Roman Antoni BREITENWALD (1911-1985)
ZAPRZĘG
Olej, płótno, 48 x 68 cm, sygn. p.d.: R.Breitenwald.
4.500,- ⦁

2. seweryn BIEsZCZAD (1852-1923)
PEJZŻ Z ZABUDOWANIAMI
Akwarela, papier, 9 x 17 cm, sygn. l.d. monogramem wiązanym: SB, na odwrociu l.g. ołówkiem: Seweryn
Bieszczad 1918.
700,3

3. Roman Antoni BREITENWALD (1911-1985)
WESELE KRAKOWSKIE
Olej, płótno, 42,5 x 65 cm, sygn. p.d.: R.Breitenwald 1958.
4.000,- ⦁

4. Adam sETKOWICZ (1876-1945)
ZIMA
Akwarela, papier, 15,5 x 30 cm, sygn. l.d.: A. Setkowicz.
2.800,W latach 1897 - 1898 kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Teodora Axentowicza.
Malował sceny rodzajowe - często zaprzęgi, sanie, konie i śniegi nawiązując w tych obrazach do dzieł Fałata, WieruszaKowalskiego czy Brandta.
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5. henryk sAJDAK (1905-1995)
KRAKÓW – ARSENAŁ
Akwarela, papier, 38 x 28 cm, sygn. p.d.: H. Sajdak.
2.900,- ⦁
Akwarelista, twórca widoków Krakowa i pejzaży tatrzańskich.

6. henryk sAJDAK (1905-1995)
SUKIENNICE
Akwarela, papier, 39 x 29 cm, sygn.: l.d.: H. Sajdak.
2.900,- ⦁
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7. A. KRügER (XIX w.)
PORTRET CHŁOPCA
Olej, płótno, 71 x 61 cm, sygn. p.śr.: A. Krüger 1875.
6.500,-

8. K. OgAREFF (XIX w.)
PORTRET DZIEWCZYNY
Olej, dykta, 30 x 21 cm, sygn. p.d.: K. Ogareﬀ [18]81.
3.500,-
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9. henryk sAJDAK (1905-1995)
PEJZAŻ GÓRSKI
Olej, płótno, 48 x 79 cm, sygn. p.d.: H. Sajdak.
4.000,- ⦁

10. Jan DRZEWIECKI (1886-1971)
PEJZAŻ GÓRSKI ZE STODOŁĄ – „WIOSNA”
Olej, płótno, 54 x 60 cm, sygn. p.d.: Jan Drzewiecki 1911.
Z tyłu przyklejone orzeczenie Leszka Ludwikowskiego z 1979 r.
4.000,- ⦁
Uczeń J. Mehoﬀera i T. Axentowicza na krakowskiej ASP, pracował jako nauczyciel rysunków w Kole.
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11. stanisław gÓRsKI (1887-1955)
GÓRAL
Pastel, papier, 47 x 35 cm, sygn. p.g.: St. Górski.
4.200,-⦁
W roku 1908 studiował w Szkole Przemysłowej w Krakowie w
pracowni J. Pankiewicza i T. Axentowicza. Wystawiał m.in. w
TZSP w Warszawie. Malował sceny rodzajowe, portrety, pejzaże
i studia portretowe górali.

12. stanisław gÓRsKI (1887-1955)
GÓRALKA
Pastel, papier, 48 x 35 cm, sygn. l.d.: St. Górski.
5.000,-⦁
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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 „komitetem paryskim”. Po powrocie do
kraju pracował 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 stopniu uogólniona, zbudowana
z charakterystycznych różnokierunkowych uderzeń pędzla. Prace Szczyrbuły znajdują się obecnie w kolekcjach prywatnych i zbiorach polskich
muzeów.

13. Marian sZCZyRBuŁA (1898-1942)
PEJZAŻ Z ZABUDOWANIAMI
Olej, tektura, 48,5 x 66 cm, sygn. p.d. (częściowo zatarta), nalepka autorska(?) na odwrocie.
8.000,-

14. Marius A. hANsEN sKOV (1885-1964)
PEJZAŻ
Olej, płótno, 86 x 97 cm, sygn. p.d.: M. Skov.
4.800,-⦁
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15. Alfred ZIMMERMANN (1854-1910)
PORTRET Z FAJKĄ
Olej, sklejka, 22 x 16 cm, sygn. p.g.: A. Zimmermann.
1.200,-

16. M.N. (XIX/XX w.)
SCENA NA POLOWANIU
Akwarela, papier, 91 x 59 cm, niesygn. Papier sfalowany,
ubytki, przedarcia.
14.000,-
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17. Jerzy POTRZEBOWsKI (1921-1974)
DZIECKO
Akwarela, papier, 21 x 17 cm, sygn. p.d.:
Jerzy Potrzebowski.
2.600,- ⦁

18. Józefa Maria JÓZEFOWICZ (1900-?)
STARZEC
Olej, sklejka, 26,5 x 20 cm, sygn. l.d.: J. Józefowicz.
2.600,- ⦁
Polska malarka. Uczennica T. Axentowicza w krakowskiej ASP. Po skończeniu nauki w Krakowie studiowała
też w Warszawie.
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19. Fryderyk PAuTsCh (1877-1950)
WESELE HUCULSKIE
Olej, płótno, 97 x 137 cm, sygn. p.d.: F. Pautsch.
49.000,- ⦁
Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1899-1907 u J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego. Studia w paryskiej Academie Julien w 1905
r. W latach 1912-1919 profesor malarstwa w Akademi Sztuki we Wrocławiu. Członek Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka“ od 1908 roku a od 1912
wiedeńskiego Hagenbundu. Malował sceny rodzajowe z Huculszczyzny, pejzaże, portrety.
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20. Jan Czesław MONIus ZKO (1853-1908)
W PRACOWNI BACCIARELLEGO
Olej, płótno, 83,5 x 128,5, sygn. p.d.: J.C .Moniuszko /R.P1907. Na odwrocie na krosnach 5 nalepek warszawskiej firmy ramiarskiej J. Burofa nalepka
Muzeum Narodowego w Warszawie numer depozytowy 189071, dwie nalepki z odręcznymi napisami Dep. Rotw. Oraz 4456 / Rew. Na górnej listwie
krosien napis kredką: Fischhorn 23 X 45 r / Polish, obok cyfra 43. Obraz ze zbiorów kolekcjonera Andrzeja Rotwanda w latach 1939-2001 zdeponowany
był w Muzeum Narodowym Warszawa. Obraz opisany, wzmiankowany i reprodukowany w:Tygodnik Ilustrowany 1907, II półrocze nr 48 il. Na s. 967
– Biesiada literacka 1908, I półrocz., nr 4, na s. 65, opis s. 75.
60.000,Jan Czesław Moniuszko syn kompozytora Stanisława Moniuszki. Studia w warszawskiej Klasie Rysunkowej u W. Gersona i Aleksandra Kamińskiego, kontynuowane w Akademipetersburskiej. Artysta czynny, prace wystawiał w TZSP i Salonie Krywulta, Ungrai Salonie Artystycznym, oraz w Łodzi i Kijowie.
Malował przede wszystkim kompozycje rodzajowe jak sceny salonowe, zabawy oraz kompozycje historyczno-rodzajowe z tematyką czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego; ponadto portret, obrazy religijne. Obraz przedstawia pracownię artysty przyjmujących gości i prezentującym im portret króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Przedstawione są w ujęciu niemalże portretowym takie osoby jak: Franciszek Smuglewicz, Kazimierz Wojniakowski, Bogumił Plersch
Jan Piotr Norblin, Hugo Kołłataj. Obraz znakomicie oddaje ducha epoki, namalowany ze znajomością kostiumów, rekwizytów, wnetrz; ponadto dekoracyjny z żywą kolorystyką.
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21. henryk sAJDAK (1905-1995)
PEJZAŻ GÓRSKI
Akwarela, papier, 46 x 59 cm, sygn. p.d.: H. Sajdak.
4.000,- ⦁

Malarz i scenograf, w latach 1913-1919 studiował
w szkołach artystycznych w Odessie i Penzie, przez
rok kształcił się w pracowni Wassilija
Kandinsky`ego w Moskwie. W 1922 zamieszkał we
Lwowie i podjął pracę scenografa w operze lwowskiej, współpracując z Leonem Schillerem. Po wojnie
współpracował z łódzkim Teatrem Lalek Arlekin.
Uczestniczył w licznych wystawach w Polsce i za granicą, m.in. z grupami Blok, Praesens, Rytm i Start.
Wystawiał w Instytucie Propagandy Sztuki w Warszawie i w Zachęcie.

22. Konstanty MACKIEWICZ (1894-1985)
PEJZAŻ ZIMOWY LEŚNY
Olej, płótno, 45 x 53 cm, sygn. p.d.: K. Mackiewicz.
5.500,- ⦁
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23. Jerzy POTRZEBOWsKI (1921-1974)
TRÓJKA – ZAPRZĘG
Akwarela, papier, 28 x 40 cm, sygn. p.d.: Jerzy Potrzebowski.
3.000,- ⦁
Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach Pautscha, Pieńkowskiego i Rzepińskiego (1945-50), potem jej
wieloletni wykładowca. Malował realistyczne pejzaże, sceny batalistyczne i rodzajowe. Jednym z jego ulubionych
motywów były konie.

24. M.N. (XIX/XX w.)
W DRODZE – ZAPRZĘG
Olej, płótno, 37 x 55,5 cm, niesygn.
3.500,15

25. M.N.
OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE W OGRODZIE BOTANICZNYM NA WESOŁEJ
Olej, płótno, 82 x 75 cm, ślady sygnatury p.d.(?).
9.500,Powstanie na dawnych terenach podmiejskiej willi Czartoryskich ogrodu botanicznego Akademii Krakowskiej w 1783 roku wiąże się z oświeceniową reformą
kołłątajowską. Barokowy ogród o regularnym układzie kwater projektu wiedeńczyka Franciszka Kajzera mieścił kolekcję roślin leczniczych i ozdobnych oraz
szklarnie wzniesione z funduszy prymasa Polski, bpa Michała Poniatowskiego. Do XVIII w. przez tereny dzisiejszego ogrodu płynął Prądnik, którego pozostałością jest dziś sadzawka. Budynek działającego pod kierunkiem Jana Śniadeckiego Obserwatorium Astronomicznego przebudowano w latach 1788-1792
według projektu Feliksa Radwańskiego (ojca) i Stanisława Zawadzkiego.
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26. Wlastimil hOFMAN (1881-1970)
PASTUSZEK
Olej, tektura, 30,5 x 20,5 cm, sygn. p.g.: Wlastimil Hofman [1]917.
22.000,- ⦁ estymacja 25.000-30.000
Od 1896 r. studiował w świeżo zreformowanej przez Fałata Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem J. Stanisławskiego, L. Wyczółkowskiego
i J. Malczewskiego. Naukę kontynuował w paryskiej École des beaux-arts u J.L. Gérôme'a (1899-1901). Był założycielem Grupy Pięciu (1905) i Grupy Zero
(1908), członkiem wiedeńskiej secesji (1907, jako pierwszy Polak), Związku Artystów Czeskich „Manes“ oraz Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka“.
Pozostawał pod dużym wpływem swoich krakowskich mistrzów. Malował sceny rodzajowe, portrety i pejzaże, ale najbardziej znany jest z fantastyczno-symbolicznych kompozycji z motywami ludowymi.
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27. Bronisława RyChTER-JANOWsKA (1868-1953)
DWOREK
Olej, tektura, 11 x 16,5 cm, sygn. p.d.: B. Rychter-Janowska.
10.000,- ⦁ estymacja: 10.000-12.000
Malarka, kształciła się w akademii monachijskiej, gdzie wyjechała w 1886 roku, naukę kontynuowała w akademii florenckiej, a także w Krakowie u Jana Stanisławskiego. W latach 1909-1910 prowadziła szkołę malarstwa i teatr amatorski w Starym Sączu. Mieszkała przez pewien czas we Włoszech. Z tego okresu
pochodzą liczne obrazy przedstawiające tamtejsze widoki i zabytki. Podróżowała do Francji, Hiszpanii, Grecji, Turcji oraz Afryki Północnej, skąd także przywoziła inspiracje twórcze.
Malowała pejzaże, martwe natury, portrety, zwłaszcza osób związanych ze światem teatru, gdzie miała licznych znajomych. Znana jest z przedstawień widoków
typowych dworów polskich z kolumnowymi gankami oraz ich stylowych, urządzonych antykami wnętrz, pod względem formatów i tekturowego podobrazia
wzorowanych na pracach mistrza pejzażu Jana Stanisławskiego. Regularnie wystawiała swoje prace w TPSP w Krakowie, w galeriach warszawskich, lwowskich, uczestniczyła w wystawach w Londynie, Pradze, Rzymie, Bufallo. Obecnie jej obrazy znajdują się w zbiorach muzeów narodowych i w zbiorach prywatnych.

18

28. Zofia sTRyJEŃsKA (1894-1976)
ŚW. RITA
Gwasz, karton, 34 x 26,5 cm, sygn. p.d.: Z. Stryjeńska [19]37.
15.000,- ⦁ estymacja 18.000-25.000
Malarka i ilustratorka, autorka swoistego stylu inspirowanego sztuką ludową i polskim folklorem. Laureatka Grand Prix na Międzynarodowej Wystawie
Sztuki Dekoracyjnej „ w Paryżu 1925. Współzałożycielka Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Rytm”. Żona architekta Karola Stryjeńskiego.
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29. Jan Kazimierz DZIELIŃsKI (1894-1955)
WAWEL
Akwaforta, papier, 33,4 x 25,2 cm, sygn. ołówkiem: l.d.: Wawel,
p.d.: K. Dzieliński.
450,- ⦁
Urodzony we Lwowie malarz i grafik, uczestnik walk legionowych i kampanii wrześniowej, żołnierz AK. Studiował w krakowskiej ASP u Mehoﬀfera i Wojnarskiego, od 1932 nauczyciel
rysunków w seminarium nauczycielskim w Krakowie. W 1935
wyjechał na stypendium do Francji. Uczestniczył w licznych wystawach prezentując prace malarskie i graficzne. W 1939 brał
udział w wystawie objazdowej po miastach Francji. Malował
portrety i pejzaże, z technik graficznych uprawiał mezzotintę,
akwafortę, miedzioryt i litografię.

30. Antoni ChRZANOWsKI (1905-2000)
DĄB W LUSINIE
Ołówek, papier, 59 x 47 cm, sygn. l.d.: A. Chrzanowski 942 /
Dąb w Lusinie k. Krakowa.
4.000,- ⦁
Malarz, architekt. Uczeń Alfreda Terleckiego i Leona Wyczółkowskiego. Malował pejzaże, kwiaty, motywy architektoniczne.
Od 1945 r. członek ZPAP.
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31. Juliusz sŁABIAK (1917-1973)
PEJZAŻ WIEJSKI Z MOSTEM
Olej, tektura, 22 x 31 cm, sygn. l.d.: Juliusz Słabiak.
2.600,- ⦁
Malarz krakowski. Malarstwa uczył się pod okiem Wojciecha Kossaka, którego wpływ silnie zaznaczył
się w pracach malarza. Uprawiał technikę olejną i rzadziej, akwarelową. W jego twórczości dominują pejzaże, widoki leśne, często ożywione partiami sztafażu, a także motywy krakowskie. Dużą częścią jego dorobku stanowią sceny rodzajowe osadzone w scenerii podkrakowskich wsi. Słabiak chętnie malował
chłopskie zagrody, drewniane kościoły, furmanki jeźdźców i wesela krakowskie, a także miejskie kwiaciarki.

32. Antoni KIERPAL (1898-1960)
MORZE
Olej, tektura, 37,5 x 49 cm, sygn. p.d.: A. Kierpal.
3.000,- ⦁
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KAR
RPIŃsKI (1875-1961)
33. Alfons KA
BIAŁE KWIATY
Pastel, tektura, 38 x 59 cm, sygn. l.śr.d.: a.karpiński.
13.000,- ⦁ estymacja 16.000-18.000
W latach 1891-99 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Floriana Cynka, Izydora Jabłońskiego, Wincentego Łuszczkiewicza i Leona Wyczółkowskiego.
Edukację artystyczną uzupełniał w pracowni Ažbego w Monachium (1903). W latach 1904-07 kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u Kazimierza Pochwalskiego,
w Paryżu w Academie Willi (1908-12) oraz w 1922 w Academie Collarossiego. Podróżował do Włoch, Londynu, Budapesztu. Stale mieszkał w Krakowie; związany z tamtejszym środowiskiem skupionym wokół „Zielonego Balonika”; projektował dekoracje do przedstawień kabaretu. Był członkiem m.in. TPSP w Krakowie
oraz wiedeńskiej „Secesji”. W latach 1918-27 został wiceprezesem TPSP w Krakowie. Głównym tematem jego prac były portrety, sceny rodzajowe, widoki miejskie głównie Monachium i Paryża oraz martwe natury z motywem kwiatów.
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34. Jerzy KOssAK (1886-1955)
PATROL – KIRASJERZY
Olej, płótno, 36,5 x 48 cm, sygn. p.d.: Jerzy Kossak 1936.
30.000,- ⦁ estymacja 35.000-40.000
Pochodził z krakowskiej artystycznej rodziny. Był synem Wojciecha Kossaka, wnukiem Juliusza, bratem Magdaleny Samozwaniec i Marii PawlikowskiejJasnorzewskiej. 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 Towarzystwie Sztuk Pięknych w 1910 roku, gdzie pokazano cykl
napoleoński, który został bardzo dobrze przyjęty i doceniony przez krytyków. 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 finansową,
ale miało to zły wpływ na jego rozwój twórczy. Poza tematyką ułańską i wojenną malował również sceny folklorystyczne, polowania i portrety. Zdobył dużą
biegłość w przedstawianiu wizerunków koni i jeźdźców. Niezwykle popularny wśród krakowskiego zamożnego mieszczaństwa.
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Krakowski malarz pejzażysta. Studiował na ASP
w Krakowie w pracowni W. Weissa, którego malarstwo wywarło znaczny wpływ na styl młodego
artysty. Wielokrotnie wystawiał w TPSP w Krakowie i warszawskiej „Zachęcie“. Tworzył głównie w
technice olejnej. Malował pejzaże w ekspresyjny sposób, z licznymi impastami i bogatą gamą kolorystyczną, nieregularne plamy barwne zdecydowanie
dominowały nad rysunkiem.

35. Edward WIECZOREK (1901-1988)
PEJZAŻ Z RZEKĄ
Olej, tektura, 17,5 x 27 cm, sygn. Ed. Wieczorek.
1.200,- ⦁

Malarz, drzeworytnik, fotograf. Studiował w latach
1933-38 na krakowskiej ASP u J. Mehoﬀera, X.
Dunikowskiego i K. Sichulskiego. Jeniec wojenny, po
wojnie był nauczycielem malarstwa w Niemczech,
a następnie emigrował do Kanady (Montreal).

36. Zbigniew suChODOLsKI (1911-1998)
PEJZAŻ Z ZAKOLEM RZEKI
Olej, sklejka, 42 x 46 cm, sygn. l.d.: Z. Suchodolski.
2.200,- ⦁
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Malarz krakowski, uczeń Wojciecha i Jerzego
Kossaków. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w pracowni W. Weissa. Malował głównie sceny batalistyczne i pejzaże, często
zaczerpnięte z twórczości Kossaków.

37. Mieczysław KRZyŻAK (1914-1984)
PATROL – PYTANIE O DROGĘ
Olej, płótno, 43,5 x 59 cm, sygn. p.d.: M. Krzyżak.
4.000,- ⦁

(Ignacy Zygmuntowicz) Był popularnym w
okresie międzywojennym malarzem-samoukiem. Tworzył obrazy o tematyce rodzajowej inspirowane malarstwem Brandta,
Chełmońskiego i Kossaków. Malował zaprzęgi, kuligi, polowania, ułanów.

38. Czesław WAsILEWsKI (1875-1947)
ZAPRZĘG PRZED CHATĄ
Olej, płótno, 33 x 48 cm, sygn. p.d.: Cz. Wasilewski.
13.000,- estymacja 15.000-18.000
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KAR
RPIŃsKI (1875-1961)
39. Alfons KA
MARTWA NATURA Z KWIATAMI
Olej, tektura, 34,5 x 49,5. Lata 20. XX wieku. Sygn. p.śr.: A Karpiński.
14.000,- ⦁ estymacja 15.000-20.000
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 środowiskiem
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 malował 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.
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40. Teodor AXENTOWICZ (1859-1938)
AKT
Olej, płótno, 161 x 80 cm, sygn. l.g.: T. Axentowicz.
170.000,- estymacja: 190.000-220.000
Malarz, pastelista, litograf. Był w swoim czasie jednym z najbardziej znanych i cenionych artystów polskich. Kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, a następnie uzupełniał studia w Paryżu, gdzie przebywał przez kilkanaście lat. Brał udział w Salonach Paryskich. W 1890 zastał członkiem Société
Nationale des Beaux-Arts. Wielokrotnie wyjeżdżał też do Londynu. W 1895 powrócił do kraju i zamieszkał na stałe w Krakowie, powołany na profesora tutejszej Szkoły Sztuk Pięknych (od 1900 Akademii). W uczelni tej wykładał nieprzerwanie do 1934, dwukrotnie pełniąc funkcję rektora. Był jednym z członków-założycieli Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, członkiem wiedeńskiej „Secesji” i współpracownikiem jej pisma „Ver Sacrum”. Powodzenie przyniosły
mu zwłaszcza idealizowane wizerunki wytwornych dam oraz wdzięczne portrety dziecięce. Malował także obrazy o tematyce rodzajowej. Był jednym z pierwszych malarzy Huculszczyzny i Hucułów. Malował farbami olejnymi i akwarelą, a po 1890 przede wszystkim mistrzowsko opanowaną techniką pastelu.
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41. soter JAXA-MAŁAChOWsKI (1867-1952)
PERGOLA
Gwasz, akwarela, tektura, 48 x 33 cm, niesygn.
8.000,- ⦁
Malarz, wybitny marynista, pochodzący z kresów wschodnich. kształcił się w szkole rysunkowej w Odessie, następnie studiował w krakowskiej SSP pod kierunkiem
F. Cynka, I. Jabłońskiego i W. Łuszczkiewicza. Od 1894 kontynuował naukę w szkole Rysunku i Malarstwa w Monachium. Po powrocie do kraju osiadł na
stałe w Krakowie, skąd na dwa lata przeprowadził się do Zakopanego. Malował przede wszystkim krajobrazy - pejzaże morskie (znad Bałtyku i Morza Śródziemnego - pamiątki z licznych podróży do Włoch), widoki tatrzańskie, nokturny i zaułki krakowskie, rzadko portrety. Największym powodzeniem cieszyły
się jego obrazy marynistyczne. Malował w technice olejnej, akwarelowej, a także gwaszem i pastelami. Był członkiem TZSP w Warszawie. Uczestniczył w wielu
wystawach w Krakowie (tu miał kilka wystaw indywidualnych), Warszawie, we Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Lublinie.
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42. Włodzimierz TERLIKOWsKI (1873-1951)
WIEŻA ZEGAROWA NA PLACU ŚW. MARKA W WENECJI
Olej, płótno, 60 x 45 cm, sygn. p.d.: 1939 / W de Terlikowski.
25.000,Malarz związany ze środowiskiem Ecolede Paris. Studiował w Monachium i w Paryżu. Wiele podróżował po Europie, odwiedzając Anglię, Hiszpanię, Francję, Włochy, zwiedził także inne kontynenty, podróżując do Indii, Północnej Afryki, Australii i Nowej Zelandii. Zadebiutował w 1900 roku w Paryżu indywidualną wystawą w galerii Bernheim-Jeune. Od roku 1911 mieszkał na stałe w Paryżu, gdzie uczestniczył w licznych wystawach. Jego obrazy charakteryzują
się żywą, nasyconą kolorystyką i bogatą fakturą malarską. Prace artysty znajdują się obecnie w zbiorach muzeów francuskich oraz w kolekcjach prywatnych.
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KAss (1888-1935)
43. Ignacy PINKA
AUTOPORTRET
Akwarela, tusz, papier, 75 x 52,5 cm, sygn. l.g.: Pinkas.
Ekspertyza konserwatorska p. Anity Bogdanowicz.
10.000,- estymacja 12.000 - 14.000,Malarz, rysownik i grafik, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach
J. Malczewskiego i St. Dębickiego. Służył w Legionach Polskich,
gdzie m.in. wykonywał liczne portrety żołnierzy. Po wojnie skierowany do Wilna, stworzył tam cykl miejskich pejzaży. Od 1920
mieszkał w Krakowie. W latach 20.XX w. podróżował do Francji, odwiedził Pragę, Lwów, Warszawę i Wilno. Uczestniczył w
licznych wystawach krakowskiego i lwowskiego TPSP, warszawskiego TZSP, w wystawach legionowych. Malował obrazy olejne,
akwarele i pastele, do jego ulubionych motywów należały pejzaże,
widoki miast, portrety kolegów legionistów, malował również portrety znanych osobistości Krakowa.

RAssIMOWICZ (1859-1935)
44. Marceli hARA
MNICH
Olej, płótno, 53,5 x 44 cm, sygn. p.d.: M. Harasimowicz Monachium 16/6 883.
7.000,Kształcił się w krakowskiej SSP, w Akademii w Wiedniu oraz
w Monachium. W 1885 r. zamieszkał we Lwowie. Na początku
swojej twórczości malował portrety, ale od 1890 r. malował głównie pejzaże.
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Urodził się w rodzinie ziemiańskiej w
majątku Zubrza pod Lwowem. Jako
wolny słuchacz studiował w krakowskiej akademii sztuk pięknych. Po wojnie osiadł w Komorowie pod
Warszawą. Jego dzieła znajdują się w
kolekcjach w Austrii, Holandii, Stanach Zjednoczonych. W swojej twórczości inspirował się malarstwem
monachijczyków. Malował pejzaże
morskie, konie, zaprzęgi, sceny rodzajowe, martwe natury, portrety oraz motywy orientalne.

KAssPROWICZ (1905-1975)
45. Jakub Michał KA
SCENA WSCHODNIA
Olej, płótno, 58 x 79 cm, sygn. l.d.: J.M.Kasprowicz.
5.000,- ⦁

Malarz, dekorator wnętrz, projektant
witraży. Kształcił się we Lwowie i wiedeńskiej Kunstgewerbeschule. Od 1913
r. pedagog lwowskiej Szkoły Przemysłowej. Autor. m.in. wielu polichromii i
witraży w kościołach południowo
wschodniej Polski.

46. Julian KRuPsKI (1871-1954)
RUINY
Olej, sklejka, 23 x 33 cm, sygn. p.d.: Krupski 910 (sygnatura słabo widoczna, wydrapana w mokrej farbie), na odwrociu wzdłuż górnej krawędzi napis ołówkiem: Julian Krupski Lwów Długosza.
1.000,- ⦁
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KAR
RCZ (1937-2008)
47. Włodzimierz KA
LIMBA NAD MORSKIM OKIEM
Olej, płótno, 128 x 96 cm, sygn. l.d.: Karcz.
7.500,-⦁
Studiował na ASP w Krakowie w pracowni W. Chomicza. Był laureatem 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 zbiorach prywatnych w wielu krajach.

48. Mieczysław WąTORsKI (1903-1979)
KWIATY W WAZONIE
Olej, płótno, 53 cm x 38 cm, sygn. p.d.: M. Wątorski [19]63.
2.500,- ⦁
Malarz, pracownik dydaktyczny krakowskiej ASP. Malował w technice olejnej i akwarelowej sceny historyczne, pejzaże, motywy krakowskie i martwe natury. Projektował także znaczki pocztowe. Od 1950
r. członek ZPAP.
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Malarz, uczeń krakowskiej SSP w pracowni F. Szynalewskiego, W. Łuszczkiewicza i J. Matejki. Studia kontynuował w
akademii monachijskiej, po czym odbył podróż artystyczną na Węgry i do Włoch.
Mieszkał w Lwowie (1890-1914), Zakopanem (1914-1921) i Poznaniu (od
1921), skąd często wyjeżdżał do Zakopanego i na Huculszczyznę. Był członkiem
lwowskiego Związku Artystów Polskich
oraz członkiem TZSP. Brał udział w licznych wystawach w Polsce, a także w Wiedniu, Londynie, Monachium i Petersburgu.
Najchętniej wypowiadał się w technice
akwarelowej, malował portrety, martwe natury, pejzaże z okolic Tatr i Huculszczyzny.

49. Aleksander AugusTyNOWICZ (1865-1944)
KOBIETY PRACUJĄCE W POLU
Akwarela, papier, 33 x 48 cm, sygn. l.d.: Augustynowicz.
9.000,- estymacja: 10.000-12.000

50. soter JAXA-MAŁAChOWsKI (1867-1952)
NOKTURN MORSKI
Gwasz, akwarela, tektura, 33 x 48 cm, niesygn.
7.500,- ⦁
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51. seweryn BIEsZCZAD (1852-1923)
ŻOŁNIERZE ROSYJSCY PRZED KAPLICZKĄ
Olej, płótno, 71 x 110 cm, sygn. p.d.: S. Bieszczad.
36.000,Polski malarz początku XX wieku, realista (doskonale posługiwał się akwarelą) związany z Krosnem. Uczeń krakowskiej SSP, akademii wiedeńskiej i monachijskiej. Kształcił się pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza, a potem Jana Matejki, oraz uczestniczył w zajęciach prowadzonych przez L. Dembowskiego
i F. Szynalewskiego oraz A. Wagnera. Najchętniej malował widoki wsi i miasteczek, wiejskie scenki rodzajowe, łagodne pejzaże okolic Krosna. Dobre przygotowanie warsztatowe łączył z realistycznym opracowaniem tematu i dużym wyczuciem koloru.
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52. Jerzy POTRZEBOWs KI (1921-1974)
WESELE KRAKOWSKIE
Olej, płótno, 53 x 98 cm, sygn. p.d.: Jerzy Potrzebowski.
12.500,-⦁
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 nawiązywał formalnie i tematycznie do realistycznego malarstwa przełomu XIX
i XX w., malując nastrojowe pejzaże, portrety, sceny rodzajowe i batalistyczne. Najbardziej znane są jego obrazy, przestawiające wyjazdy i powroty z polowań,
zaprzęgi konne czy walczące koguty. Inspirował się polską literaturą, m.in. „Trylogią” H. Sienkiewicza. Uczestniczył w wystawach Ogólnopolskiej Grupy „Zachęta”, wystawiał 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.
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53. Jerzy POTRZEBOWsKI (1921-1974)
GŁOWA KONIA
Tusz, papier, 25 x 20 cm, sygn. p.d.: JP[19]69.
1.500,- ⦁

54. Adam Mieczysław WysOCKI (1899-1930?)
FRAGMENT POMNIKA WIKTORA EMMANUELA W RZYMIE
Ołówek, biała kredka, papier, 33 x 24,5 cm, niesygnowany, wzdłuż dolnej krawędzi napis: pomnik Wiktora Emmanuela, fragment Rzym
25.VII 29, na odwrocie nalepka Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie z 1932 roku z tytułem i opisem pracy.
1.100,Lwowski malarz, współzałożyciel zrzeszenia „artes”. Studiował u S. Batowskiego, na krakowskiej ASP u I. Pieńkowskiego, F. Szczęsnego Kowarskiego i X. Dunikowskiego, w Paryżu u J. Pankiewicza i w Conservatoire
National des Arts et Métiers. Zwiedził Włochy, a po powrocie pracował w
katedrze dekoracji wnętrz Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej
na stanowisku starszego asystenta. Zajmował się malarstwem ściennym i
konserwacją zabytkowych polichromii. Zginął w wypadku motocyklowym.
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55. Romana LIPEŻ (1917-2003)
KLASZTOR PAULINÓW NA SKAŁCE/ STUDIUM: DZIEWCZYNA Z DZBANEM
Olej, sklejka, 62,5 x 49,5 cm, niesygn.
4.500,- ⦁

56. Romana LIPEŻ (1917-2003)
WAWEL
Olej, płótno, 63,5 x 51 cm, sygn. p.d.: Lipeż 1955.
4.500,- ⦁
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57. TEKA MELPOMENy
Karol FRYCZ (1877-1963), Stanisław KUCZBORSKI (1881-1911), Antoni PROCAJŁOWICZ (1877-1949), Stanisław (RZECZNIK) RZECKISZRENIAWA (1888-1972), Włodzimierz (Sobiesław) BYSTRZYŃSKI (1854-1927), Witold WOJTKIEWICZ (1879-1909).
Autolitografie (niektóre barwne), papier, różne formaty, teka 51,5 x 40 cm, Kraków 1904. Stan zachowania: brak 1 szt. (K. Sichulski), drobne uszkodzenia papieru (zagięcia, naddarcia), zachowana oryginalna okładka.
25.000,- estymacja 25.000-28.000
K. FRYCZ: EROS I PSYCHE Żuławskiego: 1. J. Mrozowska i J. Sosnowski jako Psyche i Blaks, litografia barwna; 2. Mrozowska, Olchowska, Sobiesław,
Przybyłowicz, Leszczyński i Bończa, litografia barwna; 3. B. Puchalski jako Poseł, litografia barwna; 4. J. Leszczyński, litografia; 5. Król w podziemiach, litografia barwna; DZIECI WANIUSZYNA: 6. S. Wysocka jako Klaudia, litografia; WESELE FIGARA: 7. M. Jednowski, A. Walewski i L. Stępowski, litografia; 8. P. Wojnowska, litografia; 9. K. Kamiński jako malarz Priola, litografia; 10. Zelwerowicz i Popławski, litografia; KOŚCIUSZKO POD
RACŁAWICAMI Anczyca: 11. Zelwerowicz, Kotarbiński i Jednowski jako Lichocki, Bartosz i Nicefor oraz Kościuszko, litografia; 12. M. Jednowski, J. Wójcicka i A. Zelwerowicz jako Nicefor, Filomena i Lichocki, litografia; ANASTAZJA Orzeszkowej: 13. A. Mielewski jako Apolinary, litografia barwna; 14. M.
Tarasiewicz, litografia; WESELE Wyspiańskiego: 15. H. Sulima jako Rachel, litografia barwna; 16a. M. Przybyłowicz jako Stańczyk, litografia barwna;
PÓŁDZIEWICE: 16b. H. Sulima jako Maud, litografia barwna; SIOSTRY BLIŹNIE: 17. F. Rutkowska, L. Fulda i B. Jeremi, litografia
KUCZBORSKI: WESELE FIGARA: 18. M. Jednowski jako Don Basilio, litografia; KUPIEC WENECKI: 19. Kotarbiński jako Sheylock, litografia; WESELE: 20. Taniec Chochoła, litografia barwna
A.S. PROCAJŁOWICZ: 21. Arkawin, litografia barwna; 22a. Helena Arkawin (W. Ordonówna), litografia; 22b. M. Przybyłowicz, litografia; 22c. S. Wysocka, litografia
S. RZECKI-SZRENIAWA: KUPIEC WENECKI: 23. J. Kotarbiński jako Shylock i S. Bronicz jako Tubał, litografia barwna; 24. B. Jeremi jako pazik
Porcji, litografia; 25. Sulima w roli Jessiki, litografia barwna; KOPCIUSZEK: 26. M. Przybyłowicz jako król, litografia barwna; 27. F. Frączkowski i B.
Leszczyński, litografia; 28a. H. Górska, litografia; 28b. H. Arkawin, litografia; 29. H. Górska, Zawierski, litografia; 30. H. Łazarewicz, litografia;
SOBIESŁAW: HAMLET: 31. Stępowski w roli Hamleta, litografia; 32. Emerytura, litografia
WOJTKIEWICZ: ANASTAZJA: 33. Mrozowska, litografia; EROS I PSYCHE: 34. Mrozowska jako Psyche, litografia; ŚLUBY PANIEŃSKIE: 3. Mrozowska i A. Mielewski jako Klara i Albin, litografia barwna.
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Malarz, grafik. W latach 19101915 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 grafiką użytkową.

58. Mieczysław FILIPKIEWICZ (1891-1951)
PEJZAŻ ZIMOWY
Olej, sklejka, 32 x 45 cm, sygn. p.d.: Mieczysław Filipkiewicz.
4.000,-

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

59. Wincenty WODZINOWsKI (1886-1940)
ODPOCZYNEK
Olej, tektura, 67 x 97 cm, sygn. l.d.: W. Wodzinowski, na odwrocie pieczątka składu malarskiego.
8.000,-
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NIKIFOR KRYNICKI - właśc. Epifaniusz Drowiak,
był łemkowskim malarzem samoukiem pochodzącym z Krynicy-Zdrój, jest uważany za jednego
z najwybitniejszych artystów tzw. malarstwa naiwnego, prymitywnego.
W swojej twórczości używał głównie akwareli
i ołówka. Artysta podpisywał swoje dzieła jako „Netyfor malarz“ lub „Matejko“. Stworzył kilkadziesiąt tysięcy obrazków.
Jego przedstawienia architektury, pejzażu, a także
postaci są uwrażliwione wyobraźnią, żywym kolorem i mocnym konturem, wyczuciem kompozycji, i
szczegółowym oddaniem detalu.
Został odkryty i doceniony dopiero w latach 60. XX
wieku. Pierwsza wystawa indywidualna prac Nikifora w 1959 roku zapoczątkowała jego kolejne
ekspozycje na całym świecie.

60. Krynicki NIKIFOR (1895-1968)
SCENA Z WIELBŁĄDAMI
Akwarela, papier, 20,5 x 28,5 cm.
10.000,- ⦁ estymacja: 12.000-15.000

61. Krynicki NIKIFOR (1895-1968)
KOŚCIÓŁ W KRYNICY
Akwarela, papier, 22,5 x 15,5 cm.
7.000,- ⦁
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Malarz, rysownik, pisarz i felietonista, taternik,
narciarz, popularyzator Tatr. Był synem malarza
J. Malczewskiego. Studiował w Wiedniu filozofię i
architekturę, po powrocie do kraju uczył się malarstwa w pracowni swojego ojca. W latach 19171939 mieszkał w Zakopanem, gdzie wszedł w
krąg tamtejszej elity artystyczno-intelektualnej,
skupionej m.in. wokół Witkacego. W 1939 r. wyjechał do Francji, następnie do Brazylii i do USA.
Był członkiem grupy „Rytm“ oraz Towarzystwa
Sztuka Podhalańska. Malował głównie pejzaże w
technice akwareli, często syntetyczne i uproszczone,
nawiązujące do prymitywizmu, o stylizowanej i
dekoracyjnej formie, w wąskiej gamie barw. Jego
ulubionymi tematami były pejzaże tatrzańskie,
przedstawiające zaśnieżone hale, czasem poprzecinane śladami nart, masywy skalne i sceny wspinaczek, a także widoki z małych miasteczek,
pejzaże fabryczne ze Śląska i portrety.

62. Rafał MALCZEWsKI (1892-1965)
PEJZAŻ
Akwarela, papier, 33 x 45 cm, sygn. l.d.: Rafał Malczewski.
17.000,- ⦁ estymacja: 20.000-25.000

63. Rafał MALCZEWsKI (1892-1965)
PEJZAŻ Z CHATĄ POD LASEM
Akwarela, papier, 27 x 37 cm, sygn. l.d.: Rafał Malczewski.
12.000,- ⦁ estymacja 13.000-17.000
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Malarz i grafik, w latach 1905-1911 uczeń krakowskiej ASP
w pracowni J. Mehoﬀera.

64. Tadeusz WAśKOWsKI (1883-1966)
TANCERKA
Olej, płótno, 50 x 41 cm, sygn. l.d.: T. WAŚKOWSKI 1923.
4.200,- ⦁

Malarz, grafik i pedagog. Wychował się w rodzinie o artystycznych tradycjach. Studia rozpoczął w Poznaniu, a kontynuował
na ASP w Krakowie w pracowniach F. Pautscha, W. Jarockiego
i J. Wojnarskiego. Otrzymane stypendium umożliwiło mu dłuższy pobyt w Paryżu, podróżował także do Włoch i północnej Afryki. Po powrocie do kraju podjął się pracy pedagogicznej na
macierzystej krakowskiej Akademii. Należał do TAP „Sztuka”,
TPSP i ZPAP. Malował pejzaże, sceny rodzajowe, widoki miejskie, portrety, martwe natury i akty, głównie w technice olejnej i
akwarelowej, uprawiał także grafikę. Cechami charakterystycznymi jego malarstwa jest żywy koloryt i wyraźna faktura. Jego
prace znajdują się obecnie w zbiorach polskich muzeów.

65. Zdzisław PRZEBINDOWsKI (1902-1986)
SEGESTA
Olej, tektura, 19 x 26 cm, sygn. l.d.: Z. Przebindowski.
Opisany na odwrocie: Zdzisław Przebindowski / „Segesta, Sycylia“ / olej 21 x 28 cm
1.500,- ⦁
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Studiowała malarstwo dekoracyjne u H.
Uziembły i A. Terleckiego oraz u W. Jarockiego, Z. Pronaszki, E. Eibischa i H. RudzkiejCybisowej, w której pracowni uzyskała w roku
1960 dyplom. Członkini ZPAP. Brała udział
w wystawach zbiorowych i indywidualnych.
Związana z Krakowem, z upodobaniem malowała architekturę miasta.

66. Romana LIPEŻ (1917-2003)
MARTWA NATURA
Olej, płótno, 60,5 x 80 cm, sygn. p.d.: Lipeż 1976.
6.000,- ⦁

Studia malarskie na krakowskiej ASP w pracowni L. Wyczółkowkiego, T. Axentowicza
i W. Weissa w latach 1913-1918/19, dyplom
ukończenia pełnych studiów w 1921 roku.
Równolegle z malarstwem sztalugowym uprawia malarstwo monumentalne wykonując szereg polichromii o tematyce figuralnej. Prace
w zbiorach muzealnych i prywatnych,
w kraju i zagranicą.

67. Romuald REguŁA (1894-1981)
MARTWA NATURA Z JABŁKAMI, 1952
Olej, płótno, 77 x 66 cm, niesygn., wystawiany: Wystawa retrospektywna z lat 1916-1972 Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych, Pałac Sztuki, listopad 1972, poz. 37.
6.500,-⦁
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68. Józef CZAPsKI (1896-1993)
MARTWA NATURA
Olej, płótno, 41,5 x 34 cm, sygn. śr.d.: J.C.
Na odwrocie pieczątki m.in. z wystawy w Muzeum Narodowym w Gdańsku Oddział Sztuki Współczesnej i z Galerii Sztuki Współczesnej Ewy Dąbrowskiej
w Sopocie.
40.000,- ⦁ estymacja 45.000-55.000
Malarz, rysownik i pisarz. Pochodząc z rodziny arystokratycznej, od dziecka otrzymywał wszechstronne wykształcenie. W 1917 r. zgłosił się do I Pułku Ułanów
Krechowieckich, rok później zapisał się do warszawskiej SSP, jednak przerwał naukę by ruszyć do Rosji na misję poszukiwawczą po zaginionych oficerów swojego pułku. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W latach 1921-1924 studiował malarstwo na krakowskiej ASP w pracowni J. Pankiewicza i W. Weissa.
W ostatnim roku studiów grupa J. Pankiewicza, do której oprócz Czapskiego należeli m.in. J. Cybis, A. Nacht-Samborski i P. Potworowski, wyjechała do Paryża, gdzie mieli okazję poznać twórczość impresjonistów, postimpresjonistów, a także artystów współczesnych. Od tego czasu grupa była znana jako Komitet
Paryski („KP”, nazywani też kapistami). Po powrocie do Polski Czapski brał czynny udział w życiu artystycznym, jako malarz, ale także jako krytyk i eseista.
W swojej twórczości zwracał uwagę na zagadnienie barwy, syntetyczne ujęcie, ekspresyjny wyraz, specyficzna kompozycję i kadrowanie oraz zainteresowanie
się prostymi przedmiotami z najbliższego otoczenia. Zyskał duże uznanie za granicą. Na początku II wojny został zmobilizowany, po wielu dramatycznych
wydarzeniach osiadł na stałe we Francji. Wiele publikował na łamach czasopism, m.in. miesięcznika „Kultura”. Pozostawił po sobie ogromny dorobek literacki
i artystyczny – niejednorodny i rozproszony po całym świecie. Prace Czapskiego niezwykle rzadko pojawiają się na rynku antykwarycznym.
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69. Franciszek BuNsCh (ur. 1926)
OWOC
Akwaforta, papier, 29 x 23 cm (płyta), 39 x 30,5 cm (papier), sygn. ołówkiem l.d.: „Owoc“, śr.d.: 36/50, p.d.: Franciszek Bunsch 1976, niżej dedykacja ołówkiem: Panu
Jerzemu Madeyskiemu dziękując za szczególnie wnikliwe
omówienie mego dorobku. F.B. 2001.
900,- estymacja 1.000-2.000
Malarz i grafik. W 1945 r. rozpoczął studia artystyczne na
krakowskiej ASP, naukę kontynuował na Akademii w Pradze. Po studiach pracował na krakowskiej uczelni jako pedagog, obecnie jest profesorem. Od lat 50. brał czynny udział
w wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych. Uprawia grafikę – linoryt, miedzioryt, akwafortę i drzeworyt. Jest
stałym uczestnikiem krakowskiego Biennale Grafiki. Laureat wielu nagród i wyróżnień.

70. Zygmunt KOTLARCZyK (1917-1996)
PINGWINY
Drzeworyt, papier, 26 x 34 cm, sygn. p.d.: Z Kotlarczyk 61.
1.700,- ⦁ estymacja 1.800-2.500
Malarz i grafik. Studia artystyczne rozpoczął na wileńskiej
ASP, po wojnie kontynuował je na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w pracowni T. Niesiołowskiego. Był
członkiem toruńskiego Oddziału ZPAP oraz formacji artystycznej „Grupa Toruńska”. W 1970 r. uzyskał habilitację
w PWSSP w Gdańsku, a później wykładał na macierzystej
uczelni w Toruniu. Artysta prezentował swoją twórczość
malarską i graficzną na wielu wystawach w kraju i za granicą, a obecnie jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych oraz w kolekcjach prywatnych. Uprawiał malarstwo
monumentalne – tworzył freski, sgraﬃta, mozaiki oraz zajmował się grafiką, przede wszystkim litografią.
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71. Jerzy PANEK (1918-2001)
TWARZ
Kredka, papier, 41 x 29 cm, praca oprawiona, sygn. p.d.: Panek
1988.
1.300,- ⦁ estymacja 1.500-2.500
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 międzynarodowych stowarzyszeń twórczych m.in. : XYLON. Artysta nagradzany - otrzymał Złoty Medal na Międzynarodowym Triennale Grafiki 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.

72. Kazimierz MIKuLsKI (1918-1998)
KOMPOZYCJA – DWAJ PANOWIE Z KOTEM I RESZTĄ
Tusz, akwarela, papier, 41,5 x 29,5 cm.
5.500,- ⦁ estymacja 6.000-9.000
Malarz, aktor, reżyser, scenograf. Od roku 1938 studiował malarstwo w Akademii krakowskiej pod kierunkiem Pawła Dadleza i Kazimierza Sichulskiego. Następnie, w okresie okupacji, kontynuował
naukę w działającej oficjalnie Kunstgewerbeschule pod okiem Fryderyka Pautscha. Po wojnie, w latach 1945-46, uczył się aktorstwa i
reżyserii w Studiu Dramatycznym przy Starym Teatrze w Krakowie.
Tuż po wyzwoleniu należał do Grupy Młodych Plastyków, a w roku
1957 został członkiem reaktywowanej wówczas Grupy Krakowskiej. Podobnie jak inni artyści skupieni w obu grupach, a przede
wszystkim wokół przewodzącego im Tadeusza Kantora, brał udział
w wystawach sztuki nowoczesnej (Kraków 1948-49, Warszawa
1957 i 1959). Przez wiele lat współpracował z teatrem „Cricot 2“.
W latach 1948-1979 pracował jako scenograf i kierownik plastyczny
Państwowego Teatru Lalki i Maski „Groteska“ w Krakowie. 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.
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73. Zbylut gRZyWACZ (1939-2004)
ZESTAW 6 PRAC Z SERII PUZZLE, 1987
Olej, płótno, 24,5 x 35,5 cm, sygn.. p.d.: ZG 87 ( 4 sztuki), wym. 27,4 z 19 cm, 19 x 27,4 cm sygn. l.d.: ZG 87
Na odwrocie wszystkich prac opis autorski: Zbylut GRZYWACZ / PUZZLE (25 szt.) /1987.
22.000,- estymacja 25.000 - 30.000
Studia artystyczne na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1957-63. Malarz, rysownik, grafik, rzeźbiarz, fotografik, eseista,
krytyk, erudyta. Od 1972 pedagog krakowskiej ASP, od 1992 profesor. Zmarł w 2004 r. w Krakowie. Wystawiał od 1965 roku. Brał udział w ok. 150 krajowych i zagranicznych wystawach. W latach osiemdziesiątych uczestnik wystaw „sztuki niezależnej“ członek działającej w latach 1966-1986 grupy artystycznej „Wprost“. Ponad 30 wystaw indywidualnych w wielu miastach w Polsce i za granicą. Obrazy w zbiorach niemal wszystkich muzeów polskich, a także
zagranicznych kolekcjach prywatnych.
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74. Włodzimierz KuNZ (1926-2002)
PEJZAŻ – SZKIC DO OBRAZU
Olej, collage, płótno, 49,8 x 72,5 cm, sygn. p.d.: Wł Kunz, na odwrocie: Wł Kunz szkic do obrazu 94.
4.300,- ⦁ estymacja 5.000-6.000
Wykształcenie artystyczne odebrał na krakowskiej ASP, gdzie studiował u H. Rudzkiej-Cybisowe. Przez kolejne lata pracował na akademii, tytuł profesora uzyskał w roku 1986, natomiast
w 1993 roku został mianowany rektorem uczelni. Kunz wypracował swój własny rozpoznawalny styl, często wykorzystując struktury geometryczne i technikę kolażu. Jego twórczość obejmująca zarówno malarstwo, grafikę i ścienne malarstwo sakralne prezentowana jest w licznych
muzeach w kraju, jak i za granicą (w Waszyngtonie, Nowym Jorku, Tokio, Hawanie, Hamburgu i Darmstadzie).
Studiował w latach 1962-1968 na Wydziale Malarstwa
warszawskiej ASP pod kierunkiem prof. Juliusza Studnickiego i Jana Cybisa. W 1968 powstały pierwsze zielonoczerwone obrazy Dobkowskiego (używającego w tym
czasie pseudonimu Dobson). W pracach tych, operujących
giętkimi, falistymi liniami, w których upatrywano wpływów
secesji, artysta używał sposobów rodem z op-artu dla wywołania złudzeń optycznych (wirowanie, mżenie, pozorny
ruch form). Równolegle z obrazami tworzył też formy z
płyt i folii do montowania w przestrzeni. Złoty medal na
Sympozjum Złotego Grona w Zielonej Górze w 1971 i blisko roczny pobyt w USA na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w 1972 to kolejne etapy pełnej sukcesów
kariery malarza. Wyraźną zmianę nastroju i wymowy jego
prac przyniosły wydarzenia 1980-1981 roku, zwłaszcza
wprowadzenie stanu wojennego. Monochromatyczne,
ciemne płótna znaczył wtedy nikłymi, wiotkimi liniami rysunku. Podobne cechy formalne charakteryzują twórczość
artysty w całej dekadzie lat 90. Równolegle z malarstwem
Dobkowski pracuje nad rysunkiem, będącym bardzo ważnym dopełnieniem jego twórczości.
75. Jan DOBKOWsKI (1942)
Z cyklu ,,UNIWERSUM LXXX”, 1997, akwarela, papier granatowy, 48 x 63 cm, sygnowany, datowany i opisany na odwrocie: ,,Jan Dobkowski/akwarela z cyklu ,,UNIWERSUM
LXXX”/1997/48 x 63 cm”.
5.000,-⦁ estymacja 6.000-8.000
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76. Lucjan MIANOWsKI (1933-2009)
AKT NA TLE MORZA, 1980
Olej, płyta drewniana, 69 x 44,5 cm, sygn. na odwrocie: LUCJAN MIANOWSKI / „Akt na tle morza“ / olej 1980 / 69 x 45 cm.
8.000,-⦁ estymacja 8.000-13.000
Ur. w 1933 roku w Strzemieszycach, zm. w 2009 roku w Białymstoku. Grafik i malarz. W 1950 roku rozpoczął studia w ASP w Krakowie w Pracowni plakatu
u prof. Macieja Makarewicza, następnie w Pracowni litografii u prof. Konrada Srzednickiego. W 1955 miał miejsce debiut Lucjana Mianowskiego, wystawiał swoje
prace na Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi” w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1956 r.
Przez dwa następne lata studiował malarstwo w pracowni prof. Czesława Rzepińskiego. Otrzymał stypendium rządu francuskiego na studia w Paryżu
w École Nationale Supérieure des Beaux-Arts w pracowni litografii u prof. Pierre’a Clairina, gdzie studiował w latach 1959-1960 i 1963-1964. Odbył także
podróże artystyczne do Algierii i Skandynawii. Pracował jako wykładowca litografii w PWSSP w Poznaniu. Uzyskał tytuł naukowy profesora. Został laureatem bardzo wielu nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach oraz konkursach artystycznych.
Twórczość Lucjana Mianowskiego znajduje się w kolekcjach wielu muzeów i galerii w kraju i poza jego granicami m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Muzeum Sztuki Współczesnej w Tokio, Museum de Arte Moderna w Sao
Paolo, Moderna Museet w Sztokholmie, Library of Congress w Waszyngtonie, Bibliothèque nationale de France w Paryżu, Albertina w Wiedniu oraz kolekcjach prywatnych.
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RAssEWICZ (1957)
77. Leon TARA
BEZ TYTUŁU, 2018
Akryl, płótno, 50 x 50 cm, datowany i opisany na odwrocie: L. Tarasewicz, 2018, 50 x 50 cm Acrylic on canvas.
Do pracy dołączono certyfikat autentyczności wystawiony przez artystę.
40.000,-⦁ estymacja 45.000-60.000
Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1984 r. w pracowni prof. T. Dominika. Począwszy od wystawy indywidualnej w
Galleria del Cavallino w Wenecji trwa zainteresowanie twórczością artysty marszandów i kolekcjonerów z Europy i USA. Już w 1988 r. prace Tarasewicza
prezentowane były na w ramach weneckiego Biennale na wystawie Aperto`88. Laureat wielu nagród, między innymi im. Jana Cybisa oraz Nagrody Nowosielskich. Artysta mieszka i tworzy w rodzinnej wsi Waliły na białostocczyźnie.
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78. Walenty gABRysIAK (1920-2013)
SREBROSFERA II
Olej, płótno, 75 x 60 cm, sygn. p.d.: W. Gabrysiak [19]83.
3.600,- ⦁ estymacja 4000-4800
Malarz i grafik. W latach 1949-1954 Studiował w Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach prof. Fryderyka Pautscha, prof. Adama Marczyńskiego i prof. Wacława Taranczewskiego. Dyplom zdobył w 1956 roku w pracowni malarstwa
monumentalnego prof. Taranczewskiego. W 1965 roku został stypendystą rządu belgijskiego w École Nationale Superieure d’Architecture et des Arts Décoratifs de la Cambre. Od 1954 do 1960
roku współpracował z prof. Taranczewskim. Pracował przy projektach malarstwa ściennego, np. sgraﬃto na ratuszu przy pl. Wolnica w Krakowie. Zaprojektował i zrealizował mozaikę w
Karczowie k. Opola (współpraca z Ewą Buczyńską). W 1956
roku w Warszawie zaprezentował pierwsze monotypie o tematyce
sportowej wykonane z okazji Konkursu Olimpijskiego. W 1958
roku uczestniczył w organizacji Galerii Sztuki Nowoczesnej w
Nowej Hucie. W latach 70. był przewodniczącym Rady Artystycznej Sekcji Malarstwa Zarządu Okręgu ZPAP w Krakowie.

KA--KLuZA (1926-2019)
79. Danuta LEsZCZyŃsKA
SZTANDAR
Olej, płótno, 140 x 104 cm, sygn. p.d.: D. LESZCZYŃSKA KLUZA - 1980, na odwrocie na krośnie l.g.: „SZTANDAR“ IX,
X 1980 [słoneczko], p.g.: DANUTA LESZCZYŃSKA
KLUZA / KRAKÓW, l. śr.: „L'ETENDAR“ (częściowo przesłonięte nalepką), p.śr.: POLOGNE; nalepki wystawowe z Biennale w Wenecji z 1984 r.
46.000,- ⦁ estymacja 50.000- 65.000
Malarka, rysowniczka i graficzka. Studiowała malarstwo na krakowskiej ASP, dyplom obroniła w pracowni Z. Pronaszki. Była
wybitną postacią krakowskiego środowiska plastycznego. Uczestnicząc w wielu wystawach w kraju i za granicą, uzyskała kilka znaczących nagród, w tym srebrny medal i dyplom członka Akademii
w Rzymie. Prace artystki znajdują się obecnie w zbiorach ponad
30 muzeów na całym świecie. Opisując jej twórczość, krytycy podkreślają jej upodobanie do eksperymentów i poszukiwania nowatorskich form wyrazu, łączenie niejednorodnych znaków
plastycznych oraz korzystanie z wielu dyscyplin sztuki.
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80. Witold DAMAsIEWICZ (1909-1996)
SKORPION OGRODOWY, 1991
Olej, płótno, 57 x 52 cm, sygn. monogramem ś.d., opis na
odwrocie.
2.000,- ⦁ estymacja 2000-2400
Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim; studia
te ukończył w 1947. Od 1945 studiował malarstwo na ASP
w Krakowie pod kierunkiem prof. Zbigniewa Pronaszki, uzyskując dyplom w 1952. Następnie pracował w macierzystej
uczelni jako asystent (1950-1954) i aspirant artystyczny
(1954-1957). W latach 1958-1980 był nauczycielem malarstwa i rysunku w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych
w Krakowie. W czasie studiów był członkiem Grupy Samokształceniowej założonej w 1948 przez Andrzeja Wróblewskiego, grupującej zwolenników sztuki realistycznej,
komunikatywnej, zaangażowanej społecznie. W 1955 wziął
udział w Wystawie Młodej Plastyki w warszawskim Arsenale.
W latach 1959-1963 był członkiem grupy MARG (Malarstwo, Architektura, Rzeźba, Grafika). Zajmował się malarstwem i rysunkiem, tworzył też projekty malarstwa ściennego.
Do końca lat 50. malował obrazy figuratywne, utrzymane w
duchu poarsenałowego ekspresjonizmu, czasem karykaturalnie deformujące postać ludzką. Od lat 60. tworzył prace abstrakcyjne, zbudowane z syntetycznych form,
przypominających znaki. W późnym okresie malował też symetryczne kompozycje przypominające ikony. Wystawiał od
1951 w kraju i za granicą. Był laureatem liczących się nagród,
jak Nagroda Galerii Arkady w Krakowie (1973), Złoty
Medal Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
i Nagroda im. Jana Cybisa (obie w 1976).
81. Józef ZąBKOWsKI (1928-1998)
CZERWONI SĘDZIOWIE, 1975
Olej, akryl, płótno, 81 x 73 cm, sygn. l.d.: Ząbkowski 75.
3.900,- ⦁ estymacja 4000-4800
W latach 1948-1954 studiował w ASP w Krakowie pod kierunkiem Zbigniewa Pronaszki i Hanny Rudzkiej-Cybisowej,
u której uzyskał dyplom. Od 1955 pracował jako asystent
swej promotorki, następnie – pracując ciągle w macierzystej
uczelni na wydziałach Architektury Wnętrz i Malarstwa –
przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej. W 1988
otrzymał tytuł profesora. W latach 1987-1993 był dziekanem Wydziału Malarstwa. Aktywnie działał w ZPAP. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem, jest autorem szeregu
polichromii sakralnych i świeckich (współautorką niektórych
z nich jest żona artysty, Cecylia Wodnicka-Ząbkowska). Zdobył I nagrody w krajowych konkursach sztuki z okazji Olimpiady w 1956 i 1960. Pokazywał swe prace na wielu
wystawach indywidualnych, uczestniczył też w wielu zbiorowych, jak Ogólnopolska Wystawa Młodego Malarstwa,
Rzeźby i Grafiki, Sopot 1959 i 1963, „Wystawa malarstwa
w XV-lecie PRL”, Muzeum Narodowe, Warszawa 1961, Festiwale Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin 1962,
1966, 1968, 1980, Sympozja „Złotego Grona”, Zielona Góra
1963, 1965, 1969.
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82. Lucjan MIANOWsKI (1933-2009)
SPACER, 1977
Litografia barwna, 76 x 44 cm, sygn. d.śr.: Epr. d’a. „Spacer“ Lucjan
Mianowski [19]77.
1.700,- ⦁ estymacja 1.700-2.200

83. Lucjan MIANOWsKI (1933-2009)
PRZED LUSTREM, 1976
Litografia barwna, 73 x 52 cm, sygn. l.d.: B. „Przed lustrem“, p.d.: Lucjan
Mianowski [19]76.
1.700,- ⦁ estymacja 1.700-2.200
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84. Rafał O LBIŃsKI (1943)
KOMPOZYCJA
Inkografia, papier, 47,5 x 33 cm, nr. II/XX, sygn. ołówkiem p.d.
2.200,- estymacja 2.500-3.000
Polski malarz, grafik i twórca plakatów. Artysta po Politechnice Warszawskiej, którą ukończył w 1969, uzyskując dyplom na Wydziale
Architektury. Po studiach zajął się grafiką, współpracując z czasopismem „Jazz Forum“. W 1981 wyjechał do Paryża, skąd rok później
wyemigrował na stałe do Nowego Jorku. W 1985 podjął pracę jako
wykładowca w nowojorskiej School of Visual Arts. Prace Rafała Olbińskiego są eksponowane zarówno w licznych galeriach i muzeach, tj.
Biblioteka Kongresu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Toyamie i Carnegie Foundation w Nowym Jorku, Muzeum Plakatu w Wilanowie.
Są także gromadzone przez prywatnych kolekcjonerów na całym świecie. Jego twórczość jest szeroko nagradzana na wielu konkursach międzynarodowych. W 1994 został laureatem tzw. Międzynarodowego
Oskara za najbardziej niezapomniany plakat na świecie w konkursie
„Prix Savignac“ w Paryżu.

85. Jerzy KOWAL (1956)
BRUNETKA
Gwasz, papier, 28,5 x 19,5 cm, sygn. p.g.: Kowal J.
1.000,- ⦁ estymacja 1.000-1.400
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ukończył studia
na Wydziale Grafiki, uzyskując dyplom w pracowni Miedziorytu i
Wklęsłodruku prof. Mieczysława Wejmana, prof. Witolda Skulicza
i prof. Jana Świderskiego - malarza. Podczas stałego pobytu w Australii, gdzie miał dwie znaczące wystawy, jego obraz „Autoportret
Schizofrenika“ został wykorzystany jako okładka „The Bulletin with
Newsweek“ z 14 maja 1991 roku. Została ona okładką roku wśród
czasopism na całym świecie. Jerzy Kowal brał udział w wielu wystawach zbiorowych oraz indywidualnych w kraju i za granicą, m.in. w
Polsce, byłej Jugosławii, Włoszech i Australii. Zajmuje się malarstwem
i rysunkiem.
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Polska malarka i graficzka. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jeszcze w trakcie
studiów podjęła pracę ilustratora w Dzienniku
Polskim i Życiu Literackim, gdzie zamieszczała
rysunki ilustrujące wydarzenia kulturalne .Od lat
60-XX wieku w jej twórczości pojawiła się tematyka łąk i chwastów, obecna w jej pracach aż do
śmierci artystki, przez co zyskała przydomek „Łąkowej Królowej“. Jej prace zdobyły uznanie i prezentowane były na blisko 115 wystawach
zbiorowych i indywidualnych, zarówno w kraju
jak i zagranicą, a także trafiły do zbiorów muzeów
i prywatnych kolekcji na całym świecie.

KA--ChLEBOWsKA (1921-2013)
86. Danuta BOgusZEWsKA
ŁĄKA
Olej, papier, 17 x 15 cm w świetle passe-partout , sygn. D.Boguszewska-Chlebowska.
1.200,- ⦁ estymacja 1.200-1.400

87. Konstanty gORBATOWsKI (1914-1984)
TRZY GRACJE
Olej, płótno, 70 x 100, sygn. p.d.: K. Gorbatowski i l.d: 78.
4.000,- ⦁ estymacja 4.500-5.500

Studiował w PWSSP w Gdańsku, w latach
1949?1954 u prof. Juliusza Studnickiego i Kazimierza Śramkiewicza, uzyskując w 1955 r. dyplom. Szczególną popularność zdobył we
Włoszech, gdzie nazywano go „romantycznym
surrealistą“. Jego prace charakteryzuje niezwykle
sugestywna wizyjność. To właśnie ona sprawia, że
oglądając obrazy Gorbatowskiego przenosimy się
w stworzony przez artystę świat mrocznych, odrealnionych uliczek i tajemniczych perspektyw.
Niedomówienia i swoista zagadkowość płócien
Gorbatowskiego zachęca do refleksji, intryguje
swoją atmosferą. W wywiadzie dla „Głosu Wybrzeża“, przeprowadzonym z artystą w 1967
roku, padły słowa, które najlepiej chyba podsumowują jego artystyczny program: „Malarstwo
oznacza dla mnie generalną spowiedź. Musi być
osobiste i co najważniejsze szczere, bo tylko w ten
sposób można najpełniej wyrazić to, co się przeżywa, swoje nawet najintymniejsze tęsknoty, widziadła z pogranicza fantazji“.
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Polski malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 1967-1980 r. prowadził pracownię malarstwa na Wydziale Grafiki. Artysta
uprawiał malarstwo o delikatnej kolorystyce, na pograniczu abstrakcji i figuracji.

88. Zbigniew KOWALEWs KI (1914-2000)
ZUZANNA V, 1990
Olej, płótno, 75 x 87 cm, sygn. l.d.: Z.Kowalewski 90, na odwrocie opis autorski.
2.000,- ⦁ estymacja 2.000-2.400

89. Ryszard OPALIŃsKI (1947)
KOMPOZYCJA FIGURALNA
Tempera, tusz, pastel, papier, 64 x 52 cm, 2019, sygn. l.d.: Ryszard Opaliński 2019, na odwrocie
opis autorski.
2.000,- estymacja 2.000-2.500
Studiował w ASP Krakowie u prof. Czesława Rzepińskiego. Uprawia głównie rysunek. Wystawia w Polsce i całym świecie. Obecnie mieszka i pracuje w Niemczech.
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Malarka i aktorka włoskiego pochodzenia urodzona w
Belgii. Po przeprowadzce rodziny do Polski, rozpoczęła tu
naukę – na pensji u W. Lange, a następnie w Instytucie Filmowym, utworzonym przez reżysera W. Biegańskiego
(który w 1927 r. został jej mężem), ukończyła także trzyletnią Szkołę Baletową. Jej działalność aktorska przypadła
na okres końca filmów niemych i początku filmów dźwiękowych. Zagrała w zaledwie kilku filmach (m.in. „Kobieta,
która grzechu pragnie”, „Kobieta, która się śmieje”), w 1930
r. za namową męża rozpoczęła studia w warszawskiej
ASP, a po przeprowadzce do Krakowa studiowała w pracowni W. Weissa. Malarka tworzyła własny, niepowtarzalny świat – rodzaj malarskiego teatru, bliskiego włoskiej
„commedia dell’arte”.

90. Carlotta BOLOgNA-BIEgAŃsKA (1909-2001)
PO SŁONECZNEJ STRONIE ULICY
Olej, płótno, 74 x 75 cm, sygn. p.d.: CB [19]59 monogram wiązany, na odwrocie autorski
napis i tytuł.
4.200,- ⦁ estymacja 5.500-12.000

Polski malarz, grafik i pedagog. W latach 1950-1956 studiował na ASP w Krakowie w pracowni Matthew 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 przewodniczącym Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk
Pięknych przy UNESCO, a także profesorem ASP w Krakowie. Najczęściej malował pejzaże oraz martwe natury.

91. Włodzimierz BuCZEK (1931-1986)
W FIORDACH
Olej, płótno, 53 x 70 cm, sygn. na odwrocie: Buczek 76 oraz na blejtramie: W fiordach 76/
Dla Donaty/, oprawa drewno, biały lakier.
3.500,- ⦁ estymacja 3.700-4.500
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Studiowała na krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych w pracowni Adama Marczyńskiego,
Hanny Rudzkiej-Cybisowej, Wacława Taranczewskiego. Dyplom uzyskała w 1954 roku. Artystka należała do grupy „Krąg” złożonej z artystów
malarzy, wystawiała z grupą w latach 1961-1979.
Wraz z mężem, malarzem Józefem Lucjanem Ząbkowskim tworzyła wielkoformatowe, architektoniczne dekoracje malarskie w wielu obiektach na
terenie południowej Polski: polichromie, sgraﬃto,
mozaiki, projekty witraży. Małżeńska współpraca
zaowocowała również stworzeniem kilku rzeźb. Artystka od 1957 roku eksponowała swoje prace na
wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. została wyróżniona na wystawie XXV-lecia PRL
(Kraków 1969) oraz w Ogólnopolskim Konkursie
na Obraz (Łódź 1972).

KA--WODNIC KA (1926)
92. Cecylia ZąBKOWsKA
JESIEŃ, 1989
Olej, płótno, 70 x 80 cm, sygn. p.d.: C. Wodnicka 89, na odwrocie opis autorski.
2.200,- ⦁ estymacja 2.400-3.000

KA--ChLEBOWsKA (1921-2013)
93. Danuta BOgusZEWsKA
DRZEWA
Olej, tektura, 24 x 33,5 cm, sygn. l.d.: D. Boguszewska-Chlebowska 1961.
1.200,-
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94. Krzysztof KIWERsKI (1948)
Z CYKLU ZE SZKICOWNIKA
Kredki, ołówek, papier, 18 x 14 cm w świetle passe-partout, sygn.
ś.d.: Kiwerski.
1.000,- ⦁ estymacja: 1.000-1.400
W 1973 ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom
z malarstwa. Od 1973 roku zatrudniony na ASP w Krakowie obecnie jako profesor zwyczajny na Wydziale Intermediów prowadzi
Pracownie Animacji. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę i motion
graphics, zrealizował 38 filmów animowanych w tym 4 pełnometrażowe. Brał udział w ponad 100 wystawach min. w Polsce Niemczech, Francji, Szwajcarii, Belgii, Danii, Szwecji, Japonii, Austrii.
50 Indywidualnych wystaw malarstwa. Za twórczość malarską
otrzymał m.in. II nagrodę na VII Festiwalu Współczesnego Malarstwa Polskiego w Szczecinie, „ Srebny i Brązowy Medal” na ogólnopolskich wystawach „Bielska Jesień”, ”Grand Prix” na ogólnopolskiej
wystawie „Spotkania Krakowskie”, Medal ST. Wyspiańskiego na
Salonie Malarstwa, Nagrodę regulaminową na V Biennale Grafiki
Sapporo , „ Grand Prix” na międzynarodowym Triennale Sztuki
„Sacrum”, odznaczony Srebnym Medalem „Gloria Artis”. Grand
Prix na wystawie 100 lecia ZPAP. Prace w zbiorach: Muzeum Narodowe w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Muzeum
Miasta Łodzi, Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

95. Tamara BERDOWsKA (1962)
BEZ TYTUŁU
Akryl, płótno, 30 x 21 cm, sygn. na odwrocie, oprawiona.
5.000,- estymacja 5.500-8.500
Studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w
Krakowie w latach 1985-1990. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała
w pracowni prof. Janiny Kraupe-Świderskiej w 1990 roku, aneks z
grafiki w Pracowni Filmu Animowanego. Od 2000 roku jest uczestniczką sympozjów i plenerów malarskich organizowanych przez
dr Bożenę Kowalską dla artystów posługujących się językiem geometrii w Okunince koło Chełma, Orońsku oraz w Radziejowicach.
Jej prace znajdują się w zbiorach m.in.: Muzeum Narodowego w
Szczecinie, Muzeum w Bochen, Galeria Studio w Warszawie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Archidiecezji w Katowicach, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Mondriaanhuis,
Muzeum w Amersfoort oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za
granicą.
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96. Jerzy ZABŁOCKI (1927-1973)
MACHO
Gwasz, ołówek, karton, 68 × 51 cm w świetle passe-partout.
1.500,- ⦁ estymacja 1.500-1.800
Malarz i grafik. W latach 1948-1954 studiował w gdańskiej
Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecna Akademia Sztuk Pięknych), gdzie następnie uczył, a w latach 19871990 pełnił funkcję rektora. Współtwórca szkoły sopockiej, brał
udział przy rekonstruowaniu polichromii gdańskich kamienic.
Zajmował się także projektowaniem graficznym, którego uczył.
Uczestniczył w wystawie „Arsenał” mającej miejsce w Warszawie w 1955 roku. Duży wpływ na jego twórczość wywarła sztuka
Piotra Potworowskiego.

97. Jacek sROKA (1957)
EROTYK
Olej, płótno, 59 x 48,5 cm, sygn. na odwrocie: Sroka.
4.800,- estymacja 5.000-6.000
Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek. W swym dorobku ma
ponad sto wystaw indywidualnych, brał udział w wielu pokazach sztuki polskiej w kraju i za granicą. Jest laureatem nagród
i wyróżnień m.in. na Biennale Grafiki w Mulhouse (1984), Grafica Atlantica w Reykjaviku (1987), Grand Prix na Biennale
Grafiki w Vaasa (1987), Grand Prix na Biennale Grafiki w
Seulu (1988), Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza w Krakowie
(2001). W 2008 roku odbyła się retrospektywna wystaw artysty w krakowskim Muzeum Narodowym. Prace w licznych zbiorach muzealnych (m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie;
Metropolitan Museum, Nowy Jork; Albertina Wiedeń; National Gallery, Waszyngton; Museu Oscar Niemeyer, Kurytyba;
Utsunomiya Museum of Art, Utsunomiya).
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98. Zofia LEśNIAK (1903-1976)
MARTWA NATURA Z PORTRETEM
Olej, płótno, 47 x 37 cm, sygn. l.d.: Zofia Leśniak, p.d.: 1975.
3.500,-⦁ estymacja 3.500-5.000
Polska malarka. W 1923 r. rozpoczęła naukę na ASP w Warszawie, później studiowała na Akademii krakowskiej. Swoje
prace wystawiała m.in. w krakowskim TPSP (Salon Jesienny
1957 r.). Poza malarstwem zajmowała się także projektowaniem witraży dla Krakowskiego Zakładu Witrażów S.G. Żeleńskiego w latach 1945-1949. Jej prace znajdują się w
zbiorach muzealnych w Krakowie.

99. urszula TEPEREK (1985)
WAITING FOR DREAMLAND, 2022
Akryl, płótno, 120 x 100 cm, sygn. p.d.: U.TEPEREK, na odwrocie opis autorski.
1.000,- estymacja: 2.500-4.000
Absolwentka Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, Instytutu Edukacji Artystycznej warszawskiej APS. Dyplom mgr sztuki z malarstwa zrealizowany w pracowni prof.
Wróblewskiej, w 2012 roku. Dyplom mgr Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych o specjalności arteterapia, w
2012 roku. Autorka programów terapii przez sztukę. Laureatka programu Kreator Innowacyjności realizowanego w San
Francisco na Uniwersytetach Stanford, oraz Berkeley. Prace artystki znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce i zagranicą. Mieszka i pracuje w Warszawie.
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100. Filip ŁOZIŃsKI (1986)
CIENIE, 2022
Olej, płótno, 100 x 70cm, sygn. p.d.: F. Łoziński.
1.000,- estymacja 2.000-3.000
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.

Studiował na Wydziale Grafiki Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 1985 r.
zrealizował dyplom w pracowni prof. Andrzeja Pietscha. Od 1999 r. pracuje w Zakładzie Malarstwa i Rysunku Instytutu
Plastyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej
(obecnie Uniwersytet Humanistyczny im.
Jana Długosza) w Częstochowie. W 2003 r.
na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie
uzyskał kwalifikacje I st. w dyscyplinie artystycznej: Malarstwo, co umożliwiło zatrudnienie na etacie adiunkta. Bierze czynny
udział w życiu artystycznym w kraju i za granicą, przygotowując wystawy indywidualne
i uczestnicząc w ekspozycjach zbiorowych.

101. Janusz Rafał gŁOWACKI (1959)
PIERWOWZÓR KARTOGRAFII LAJKONIKA POZA MURAMI MIASTA
Olej, płótno, 2011, 70 x 100 cm, sygn. p.d.: J.R. Głowacki/Jamno/ 2011, na odwrocie opis autorski.
10.000,- estymacja 10.000-12.000
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102. Maciej MAJEWsKI (1963)

W latach 1983-1984 studiował na Wydziale
Artystyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie a następnie w latach 19841988 studiował na Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie na Wydziale Grafiki. W 1988
roku uzyskał dyplom w pracowni grafiki 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
grafice warsztatowej, malarstwie, pasteli i rysunku. Jest laureatem kilku nagród w tym: II
Nagrody w pierwszej edycji Jesiennych Konfrontacji, BWA Rzeszów 2010 i Grand Prix
konkursu „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba
Roku 2015“, na którym otrzymał również nagrodę publiczności. Od 2008 roku pełni funkcję Prezesa Związku Polskich Artystów
Malarzy i Grafików Oddział w Rzeszowie.

PIŁKA – KONIEC SEZONU, 2022
Akryl, pastel, grafit, płyta, 70 x 100 cm, sygn. l.d.: Maciej Majewski 22, na odwrocie opis autorski.
4.200,- estymacja 4.200-5.000

103. Maciej MAJEWsKI (1963)
NIE MA FAL – KONIEC SEZONU, 2022
Akryl, pastel, grafit, płyta, 70 x 100 cm, sygn. l.d.: Maciej Majewski 22, na odwrocie opis autorski.
4.200,- estymacja 4.200-5.000
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Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych. W 2012 obronił dyplom w
Pracowni Malarstwa Sztalugowego prof.
Teresy Kotkowskiej- Rzepeckiej, aneks w
pracowni malarstwa ściennego prof. Romana Łaciaka. Obecnie zajmuje się malarstwem przedstawiającym, głównie
pejzażem miejskim oraz abstrakcją. W
Krakowie znajdują się również jego realizacje ścienne.

104. Łukasz JACEK (ur. 1978)
MIASTO 12, 2022
Olej, płótno, 70 x 110 cm, sygn. l.d.: Łukasz Jacek 2022.
1.000,- estymacja 1.200-1.800
Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2012 obronił dyplom w Pracowni Malarstwa Sztalugowego
prof. Teresy Kotkowskiej- Rzepeckiej, aneks w pracowni malarstwa ściennego prof. Romana Łaciaka. Obecnie
zajmuje się malarstwem przedstawiającym, głównie pejzażem miejskim oraz abstrakcją. W Krakowie znajdują
się również jego realizacje ścienne.

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
Naczelnego Grafika w Polskim Wydawnictwie Muzycznym. Mieszka i pracuje w
Krakowie. Zaliczany bywał do „młodych
dzikich“. Sam o sobie mówi: „konserwatywny anarchista“. Wystawia rzadko.
Jego prace znajdują się w prywatnych i instytucjonalnych kolekcjach w Polsce, Niemczech, Stanach Zjednoczonych,
Holandii, Danii, Austrii, oraz Japonii.

105. Witold ABAKO (1958)
KROKUS W LODÓWCE
Akryl, olej, płótno, 90 x 70 cm, sygn. l.g. i na odwrocie: ABAKO’99.
2.000,- estymacja 2.000-2.400
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106. Łukasz LEPIORZ (1982)
BLOKI III
Olej, płótno, 90 x 90 cm, sygn. i opis autorski na
odwrocie.
1.500,- estymacja 2.000-3.000
W latach 2003- 2008 student Wydziału Artystycznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dyplom z malarstwa uzyskał w 2008 roku w pracowni prof. Lecha
Kołodziejczyka. Uczestnik wystaw indywidualnych i
zbiorowych, w tym pokonkursowych, w ramach konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in. w
Warszawie, Rzeszowie, Sieradzu, Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2018 roku zdobył I Wyróżnienie w ramach IV Międzynarodowego Konkursu Artystycznego
Pejzaż Współczesny, organizowanego przez Związek
Polskich Artystów Plastyków Okręg Częstochowski.

107. Ewa sADOWsKA (1953)
LOT W SŁOŃCE – PTAK, 2019
Olej, płótno, 100 x 100 cm, sygn. p.d. i na odwrocie.
6.000,- estymacja 8.000-10.000
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie (1984
r.) Wydział Malarstwa. Uprawia malarstwo abstrakcyjne
z tzw. abstrakcji lirycznej i informelu, łącząc materię z wyrafinowanym rysunkiem 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 międzynarodowych targach
sztuki m.in. w Paryżu, Amsterdamie, Bazylei, Dublinie,
Düsseldorfie. 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 Düsseldorfie. Prace artystki znajdują się w kolekcjach muzealnych i
prywatnych w kraju i zagranicą, m.in: Parlament Północnej Nadrenii - Westfalii w Düsseldorfie (Niemcy), The
Polish Museum of America (USA), Muzeum Miasta
Gdyni, Hoﬀmann Laroche - kolekcja (Szwajcaria), ABP
(Holandia), Kolekcja Von Heusinger - Frankfurt nad
Menem (Niemcy), Kolekcja Sztuki Nowoczesnej HongKong i wiele innych.
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Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się malarstwem akrylowym i olejnym. Brała udział w wystawach
indywidualnych i zbiorowych.

108. gabriela PALuCh (1984)
BEZ TYTUŁU, 2022
Olej, płótno 100 x 100 cm, sygn. p.d.: GP.
1.000,- estymacja 1.400-1.600

109. gabriela PALuCh (1984)
PEJZAŻ Z GRECJI, 2022
Olej, płótno, 100 x 80 cm, sygn. p.d.:GP.
1.000,- estymacja1400-1600
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110. Jerzy CIChECKI (1960)
LIST Z WAKACJI
Akryl, płótno, 55 x 46 cm, 2022, sygn. l.d.: JCichecki, na
odwrocie: JERZY CICHECKI „LIST Z WAKACJI“.
1.000,- estymacja 1.200-2.000
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, uzyskał
dyplom w 1986 roku w pracowni malarstwa Jerzego Tchórzewskiego i pracowni plakatu Macieja Urbańca. Specjalizuje się w malarstwie sztalugowym, używając tradycyjnych
technik malarskich. Realizm przepleciony z symboliką prowokują do przemyśleń i refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością. W obrazach znajdziemy wiele celnych i trafnych
skojarzeń, ukrytych ludzkich pragnień i przeżyć, niekiedy osobistych. Do odczytania zawartej treści w obrazie najczęściej
kluczem bywa sam tytuł, choć niektóre z nich mają wiele znaczeń i widz sam może do nich stworzyć sobie własne opowiadanie. W obrazach często natrafimy na skrót i metaforę
jak w plakacie. Maluje też obrazy będące zapisem impresji
chwili otaczającego nas pejzażu. Jest również ilustratorem i
portrecistą. Jerzy Cichecki jest autorem wielu wystaw w Polsce i za granicą, najczęściej w Japonii. Prace artysty znajdują
się w wielu prywatnych kolekcjach na całym świecie.

111. Anna sZCZuREK (1990)
PŁONĄCA NADZIEJA
Akryl, płótno, 100 x 100 cm, sygn. l.d.: AnnSz.
5.000,- estymacja 5.500-6.500
Malarka, ilustratorka, rysowniczka. Absolwentka Zespołu
Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej (2010). Studia
na wydziale malarstwa ASP w Krakowie oraz pedagogiczne
studia podyplomowe (2017). Udział w wybranych wystawach: Pałac Sztuki, „Krakowski Salon Sztuki II“, listopad
(2019); Agra-Art Nova, „W dżungli“, Warszawa, sierpień
(2019); „Mantra Pusaka“ Nusantara Tribe - Indonesia
„Sesama Book“ Sesama-Yogyakarta, Indonesia „Nie mam
nad nią kontroli?“ Księgarnia/Wystawa, Fundacja razem
Pamoja-Kraków (2019); „Zmierzchnica“, Galeria Cellar,
Kraków „Dom w ogóle i dom w szczególe“ Art House, Kraków (2018); „Przechwałki i Pogróżki“ Galeria Trafo,
Szczecin, (2017-2018); „Artyści Olkuscy“, Biuro Wystaw
Artystycznych, Olkusz (2016); „Krew-Werk“, Fundacja
Galerii Foksal, Warszawa (2016); „Swoją drogą“ Galeria
3 Okna, Kraków (2015).
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Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie rysunkiem 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 wykonywania zawodu artysty malarza. Od 1991 roku zajmuje 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 martwej natury.

112. Adam FAgLIO (1954)
UPÓR
Olej, płótno, 40 x 60 cm, sygn. p.d.: Faglio 2021, oprawiony.
2.000,- estymacja 2.000-2.400

113. Kasia RuBIN (1982)
K2, 2019
Akryl, płótno, 100 x 80 cm, sygn. p.d.: K. Rubin ’19.
1.000,- estymacja 1200-1800
Studiowała w częstochowskim Instytucie Plastyki przy Akademii Jana Długosza, a także w Krakowie sztukę projektowania odzieży. Podczas trzyletniego pobytu w Wielkiej Brytanii należała do Społeczności
Artystów Polskich w Nottingham. Uzyskała dyplom grafika komputerowego w Warszawskiej Szkole Reklamy.
Artystka mieszka i tworzy w Paryżu.
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Studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej i na University of Detroit w USA oraz Malarstwo na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Jest zafascynowany synestezjami (symultanicznym odbiorem multizmysłowym) i malarstwem procesowym, którego istotą jest poszukiwanie innowacyjnych technik i sposobów tworzenia obrazów. Stosuje te zasady w cyklach
swoich prac. Każda seria odnosi się do innej tematyki, tworzona jest unikalną
techniką malarską. TRANSHUMAN VISIONS / PORTRAITS (głos w
dyskusji na temat filozofii i postawy transhumanistycznej), TRANQUILIDAD (syntetyczny zapis emocji, nastrojów i odczuć związanych ze stanem
spokoju), SYBARITIC POSES (pełne zmysłowości abstrakcyjnie akty),
VOLUPTUOUS TOWNS (alegorie miast, notatnik podróżnika), COINCIDENCES (syntetyczne pejzaże powstające w pracowni na podstawie
szkiców), SYNESTHETIC GARDENS, (obrazy inspirowane synestezjami), CUMULATIONS (kompozycje analizujące skomplikowanie relacji społecznych), COINCIDENCES ( kontrastowe rysunki abstrakcyjnych
pejzaży).
114. Jan As TNER (1963)
TRANQUILIDAD 33, 2021
Akryl i pigmenty metaliczne Maimeri, płótno, 75 x 105 x 2 cm, sygn. i opis na
rewersie: JAN ASTNER / TRANQUILIDAD 33 / 2021 / 105X75.
2.500,- estymacja 3.000-5.000
RAB
BOWsKI (1955)
115. Marek gRA
PRZESTRZEŃ PROGRESYWNA, 2022
Akryl, płótno, 80 x 100 cm, syg. p.d. i na odwrocie: Marek Grabowski.
1.500,- estymacja 2.000-3.000
Ukończył PWSSP w Poznaniu z wyróżnieniem. Artysta malarz, rzeźbiarz, pedagog. Poeta i felietonista. Laureat m.in. Grand Prix na Ogólnopolskim Biennale Pasteli w Nowym Sączu (1996) i I Nagrody
na Biennale Pasteli (1998), twórca statuetki z brązu Adama Piwowara oraz Michała Spisaka, realizator wielkoformatowego street artu
w Szczecinie. Na swoim koncie ma liczne wystawy indywidualne w kraju
i za granicą, udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, w tym
trzykrotnie na Art Expo w Nowym Jorku.

116. Ewa sADOWsKA (1953)
KOMPOZYCJA LINEARNA
Technika mieszana (gwasz, tusz, akryl), papier czerpany, 35 x 44 cm,
sygn. p.d.: Ewa Sadowska, na odwrocie opis autorski, praca oprawiona.
1.800,- estymacja 2.000-4.000
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117. Monika KusAK-LEśNIAK (1971)
CARDIOLOGIA
Akryl, płótno, 100 x 80 cm, na odwrocie opis autorski.
6.000,- estymacja 7.500-9.000
Absolwentka Wydziału Malarstwa na ASP w Krakowie (dyplom w pracowni malarstwa prof. Włodzimierza Kunza). Inspiruje ją twórczość mistrzów niderlandzkich i niemieckich. W
jej obrazach dominuje linia, która stała się sposobem na zbudowanie tkanin, struktury skóry, włosów, tła. Misterne i pracochłonne wypełnianie przestrzeni płótna liniami przynosi jej, jak
mówi, spokój wewnętrzny i stanowi rodzaj terapii, przywraca
równowagę i harmonię. uczestniczka licznych wystaw w kraju
i zagranicą. Mieszka i pracuje w Krakowie.

118. Monika KusAK-LEśNIAK (1971)
FAUNA 2
Akryl, płótno, 100 x 80 cm, na odwrocie opis autorski.
6.000,- estymacja 7500-9000
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119. Paweł KIN (1972)
NOVAM DIVISIONEM
Akryl, płótno, 120 x 80 cm, sygn. p.d., opis autorski na odwrocie:
Paweł Kin 2020.
3.600,- estymacja 3.600-4.000
Członek związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików oddział w
Rzeszowie. Brał udział w plenerach i wystawach w kraju i zagranicą.
Uprawia malarstwo i rysunek. Mieszka i pracuje w Rzeszowie.

120. Michał PIsERA (1976)
BEZ TYTUŁU
Akryl, olej, płótno, 100 x 120 cm, sygn.na odwrocie M.Pisera 2022.
1.500,- estymacja 2.000-2.500
Rysuje „od zawsze“, ale od kilkunastu lat jest to tworzenie bardziej świadome. Swoje zwykle monochromatyczne kompozycje konstruuje głównie przy pomocy prostego, czarnego długopisu na kartonie. Incydentalnie
nowe prace ujawniają się przy użyciu innych technik graficzno - malarskich. Motywem przewijającym się przez większość z nich jest oko.
Pisera rysuje też między innymi miasta, organiczne urządzenia, niepokojące postacie i rośliny oraz biomechaniczne twarze i odrealnione
formy - od schematycznie przedstawianych symboli graficznych po
skomplikowane mechaniczno - abstrakcyjne kształty. Jego rysunki
cechuje precyzja i wielowymiarowość.
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W 2017 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na
wydziale malarstwa. 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 „sfiguratyzować“. Artysta w swoich pracach łączy różne materiały i techniki, by w jak najbardziej bezpośredni sposób przekazać, często
wieloznaczną, treść.

121. Jacek JAsINIAK (1972)
EARTH POST HUMAN ERA, 2021
Technika własna, akryl, płótno, 120 x 115cm, sygn. na odwrocie.
1.800,- estymacja 2.000-2.500

122. Renata BONCZAR (1953)
PRZEDWIOŚNIE W TAJEMNICZYM OGRODZIE
Olej, płótno, 46 x 55 cm, dat. na odwrocie 2020.
10.000,- estymacja 10.000-11.000
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach.
Studiowała w pracowniach prof. Adama Hoﬀmanna, prof. Andrzeja Pietscha oraz
prof. Jerzego Dudy Gracza. Dyplom uzyskała w 1980 roku. Zajmuje się malarstwem,
rysunkiem i projektowaniem. Jest również wykładowcą akademickim. Uczestniczyła w
licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, jest laureatką
wielu wyróżnień, ostatnio Biennale we Florencji (2021).
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123. Beata WąsOWsKA (1955)
PARA/OBRAZ NR. 41_2133
Olej, płyta, 50 x 60 cm.
6.200,- estymacja 6.200-6.500
Malarka, projektantka grafiki reklamowej i wydawniczej. Zajmuje się nowymi mediami. Pedagog. Od 1985 indywidualna droga artystyczna.
1986-1999 nauczyciel sztuki. Studia w ASP Kraków, Wydział Grafiki w Katowicach w pracowniach malarstwa: profesora Jerzego Dudy-Gracza
oraz profesora Macieja Bieniasza. Projektowanie
graficzne książki w pracowni profesora Adama
Romaniuka.Stypendystka Ministra Kultury i
Sztuki. Ponad 40 wystaw indywidualnych. Blisko
60 prezentacji w wystawach zbiorowych w kraju
i zagranicą. Gość krajowych i międzynarodowych
plenerów malarskich. Pomysłodawca, koordynator i kurator projektu artystycznego Akcja
Sztuki oraz inicjator projektu Zielona Oś 2.0.
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków.
Prace w zbiorach instytucji, muzeów oraz osób
prywatnych w kraju i zagranicą.

124. Dobiesław gAŁA (1975)
Z CYKLU STREFA 79
Technika własna, 100 x 100 cm, 2021, sygn.
l.d.: D. Gała 21, praca oprawiona.
6.000,- estymacja 6.000-7.000
Artysta rzeźbiarz, doktor sztuki, adiunkt na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Prodziekan na Wydziale Rzeźby.
Urodzony w 1975 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ukończył Studia na Wydziale Rzeźby Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Został
wyróżniony m.in. stypendium Akademii Sztuk
Pięknych w Norymberdze, gdzie pracował pod
kierunkiem słynnego Tima Scotta, stypendysta
Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskał dyplom w 2000 r. w pracowni prof. Mariana
Koniecznego. Laureat i zdobywca Grand Prix X
Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego
oraz wielu prestiżowych nagród za twórczość artystyczną. Swoje prace prezentował na ponad 70
wystawach indywidualnych i zbiorowych.
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125. Leszek ŻEgALsKI (1959)
CHWILA, 2011
Akryl, płótno, 150 x 70 cm, sygn. p.g.: Żegalski, na odwrocie opis autorski.
20.000,- estymacja 20.000-25.000
Rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie był uczniem Jerzego Dudy-Gracza. W 1982 roku przeniósł się na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, tam też otrzymał dyplom w 1984 roku. Razem z Januszem Szpytem i Piotrem Naliwajko tworzyli „Grupę Trzech“, zwaną „Tercetem Nadętym“. W 1988 r. Otrzymał Grand Prix Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki „Arsenał 88“. Od 1990 roku jest członkiem Związku Malarzy Realistów
- „Kunstlersonderbund in Deutschland. Realismus der Gegenwart“ - organizacji malarzy figuratywnych o charakterze elitarnym. Od 2009 roku członek grupy
Apelles. Obecnie mieszka w Belgii i w Polsce. Uprawia malarstwo - sztalugowe, plafonowe, fresk. Brał udział w najważniejszych artystycznych wydarzeniach
Europy - m.in. w Targach Sztuki BIAF w Barcelonie, w Targach Sztuki w Bazylei i corocznej wystawie malarstwa figuratywnego „Figuration Critique“ w
Grand Palais w Paryżu. Ponad 200 wystaw indywidualnych, wystaw „Tercetu Nadętego“ i zbiorowych, w Niemczech, Holandii, Polsce, USA, Rosji, Francji,
Szwajcarii, Włoszech, Belgii, Anglii, Japonii i Kanady. Jest autorem śmiałych koncepcji współczesnego malarstwa plafonowego w starych pałacach i posiadłościach na terenie Francji, Szwajcarii, Niemiec i Włoch.
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126. Janusz Rafał gŁOWACKI (1959)
KOPCIUSZEK
Olej, płótno, 70 x 50 cm, sygn. l.d.: J.R. Głowacki.
6.500,- estymacja 6.500-8.000
Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w
Krakowie, gdzie w 1985 r. zrealizował dyplom w pracowni prof.
Andrzeja Pietscha. Od 1999 r. pracuje w Zakładzie Malarstwa
i Rysunku Instytutu Plastyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej
(obecnie Uniwersytet Humanistyczny im. Jana Długosza) w
Częstochowie. W 2003 r. na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie uzyskał kwalifikacje I st. w dyscyplinie artystycznej: Malarstwo, co umożliwiło zatrudnienie na etacie adiunkta. Bierze
czynny udział w życiu artystycznym w kraju i za granicą, przygotowując wystawy indywidualne i uczestnicząc w ekspozycjach
zbiorowych.

127. Elżbieta WOŹNIEWsKA (1960)
Gehen, DCCCXXXIV, 2004,
Technika własna (akryl, piasek), płótno, 30 x 30 cm, na odwrocie sygnatura i opis autorski.
2.000,- ⦁ estymacja 2.500-3.500
Studia: ASP w Krakowie, Wydział grafiki w Katowicach, kontynuacja na Hochschule der Kunste w Berlinie Zach. Dyplom:
1985r. Zajmuje się grafiką użytkową, ilustracją, od 2003 obiektami 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.
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128. Dawid MAsIONEK (1994)
JUTRZENKA I NOTRE DAME, 2019
Olej, płótno, 120 x 100 cm, syg. p.d.: Dawid Masionek.
1.000,- estymacja 1.400-2.400
Malarz, rysownik, magister sztuki, absolwent kierunku Malarstwo na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym
im. Jana Długosza w Częstochowie (2019, pracownia prof.
Jarosława Kweclicha). Zafascynowany monumentalną architekturą gotyku - to jedna z głównych inspiracji dla jego
twórczości. Maluje obrazy przy pomocy szpachli, eksplorując wielokrotnie te same obszary, pokrywając płótno kolejnymi warstwami farby, by później zdzierać je, odkrywając
coraz to nowsze jakości barwy, światła, dynamizmu. Ekspresyjną twórczość malarską uzupełnia działalnością rysowniczą - chętnie sięga po tusz i stalówkę, wierząc, że oko
malarza kształci się przede wszystkim poprzez wprawioną
rękę rysownika. Autor wielu wystaw zbiorowychi indywidualnych. W okresie studiów aktywny członek koła naukowego malarzy, działającego przy Katedrze Malarstwa AJD
w Częstochowie. Wolne chwile poświęca obecnie studiowaniu
teologii. Z tego obszaru czerpie garściami zarówno w indywidualnym rozwoju duchowym, jak i artystycznym -nie są
mu obce wątki metafizyczne, które chętnie podejmuje w swojej twórczości.

129. Adam KOZIK (1972)
ŻÓŁTY PIKAP
Olej, płótno, 90 x 90 cm, sygn. p.d.: Adam Kozik.
2.700,- estymacja 3.000-4.000
W latach 1993-1998 studiował na Wydziale Architektury
i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. W roku 1998 obronił dyplom w Katedrze Projektowania Obiektów Użyteczności Publicznej prof. Zbigniewa Radziewanowskiego.
Zawodowo zajmuje się projektowaniem architektury. Od
roku 2001 prowadzi pracownię projektową architektury
Abj Projekt. W roku 2013 założył kolejną pracownię projektową Ar-De Studio Architecture & Design. Pierwsze wystawy autorskie malarstwa w 2012 roku m.in. w Galerii
Wiatrak Konrada Kuźniewskiego w Krakowie oraz w Galerii Wzgórze prowadzonej przez Franciszka Kukiołę w
Bielsku-Białej.
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130. serge VAsILENDIuC (1972)
INNE DRZEWA ŚWIĄTECZNE, 2021/22
Akryl, farby fluorescencyjne, płótno, 100 x 70 cm, sygn. l.d.: SV.
4.800,- estymacja 5.000-5.500
Artysta plastyk. Ukończył z wyróżnieniem PL Plastyczne w Kiszyniowie, także ASP w Jassach. Doktor Instytutu Sztuki UP w
Krakowie. Członek ZPAP Okręg Krakowski, ZAP Ołomuńca
oraz ZRAP Okręg Kluż - Bystrzyca. Laureat licznych nagród i
wyróżnień w dziedzinie sztuk wizualnych. Wystawia w galeriach
i muzeach sztuki, jest autorem 25 wystaw indywidualnych, udział
w ponad 100 wystawach grupowych w kraju i zagranicą. Prace
artysty znajdują się w państwowych oraz publicznych zbiorach w
Polsce, Rumunii, Czechach, na Węgrzech, a także w licznych prywatnych kolekcjach w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce,
Niemczech, Izraelu, Włoszech, Grecji.

131. Joanna RuDEK (1988)
PURPURA
Akryl, płótno, 90 x 90 cm, sygn. na odwrocie. Obraz otrzymał
Gold Aword od Excellence w międzynarodowym konkursie
malarskim „Abstracts with red 2022“ w Camel Back Gallery.
1.800,- estymacja 2.000-3.000
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Liceum
Plastycznego w Rzeszowie. Dyplom z Malarstwa uzyskała w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka. Uczestniczka wielu plenerów
malarskich oraz wystaw zbiorowych. Ma na swoim koncie kilka
wystaw indywidualnych. Współpracuje z galeriami sztuki w kraju
oraz za granicą.
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KAK
KE – Japonia koniec XX w.
132. KIMONO KOBIECE – uChIKA
Kimono kobiece – Uchikake ubierane przez pannę młodą na wesele.
Uchikake jest to kimono zakładane na wierzch – rodzaj narzuconego płaszcza, nieprzewiązywanego pasem; krawędź dolna stroju jest opatrzona watowaniem
i sunie po ziemi w czasie poruszania się.
Zdobione w motywy haftowane i tkane odnoszące się do dobrych życzeń: żurawie, piwonie, irysy, chryzantemy, dzwonki kykyo, sosny, bambus, struga
wody i elementy architektoniczne.
Jedwab fabrycznie tkany z surowców roślinnych, Japonia koniec XX wieku. Wym.: długość 2 m szerokość ramion 1,35 m. Stan bardzo dobry, bez śladów
używania.
Dołączone pas obi w kolorze beżowo srebrnym, zdobiony motywem mostu, drzew kryptomerii i innych, oraz elementy dodatkowe i pomocnicze do założenia
pasa w tym obiage jedwabne w żółtym kolorze ze wzorem techniką shibori i obijime brązowy. Nowe, oryginalne opakowanie, z metkami, rayon, Japonia
koniec XX w.
10.000,79

133. DZIEWCZyNA NIOsąCA OWOCE W ChuśCIE
Dziewczyna niosąca owoce w chuście. Szkoła Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, okres międzywojenny. Rzeźba, drewno jesionowe, wys. 52 cm.
Niesygnowane.
35.000,-
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134. FIguRKA PORCELANOWA
Figurka porcelanowa Panna z koszykiem (Grzybiarka), Ćmielów lata 60-te XX
w., Polska. Proj. 1957 r. Zbigniewa Śliwowska-Wawrzyniak. Sygn: zielony znak
fabryczny litera Ć w trójkącie, niżej ĆMIELÓW MADE IN POLAND, pisane
czarną farbą numery C.506-967 oraz nadruk z ceną. wys. 17,8 cm.
Postać stojącej kobiety z pochyloną głową w długiej białej sukni malowanej w żółto
– czarne pasy, z białym plecionym koszem na prawym przedramieniu. Twarz, dekolt i ręce jasnoróżowe. Oczy, brwi i zarys fryzury malowane czarna farbą, usta
czerwoną. Stan zachowania: bardzo dobry.
550,- estymacja 800-1.200

135. WAZON
Wazon Moser, szkło uranowe, dekoracja kwiatowa, szlifowana, wys. 27,5 cm, sygn.
Moser Karlsbad.
2.000,-
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KARA
RAFFKA
136. KA
Karafka i 6 kieliszków art deco, szkło, wys. 22 cm.
1.500,-

137. CAChE-POT huTsChENREuThER
Cache-pot Hutschenreuther, ceramika szkliwiona, wys. 13 cm, średnica 23 cm, lata 60-70. XX w.
700,-
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138. WAZON
Wazon Hutschenreuther, ceramika szkliwiona, wys. 23,5 cm, lata
60.-70. XX w.
700,-

139. WAZON
W typie Loetza, szkło zielone, powierzchnia trawiona, wys. 18,5 cm,
Czechy(?).
1.700,-
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KARA
RAFFKA
140. KA
Karafka, wys. 26 cm, okucie srebrne, srebro próby 826, Dania,
Kopenhaga, probierz JS (Johannes Siggaard, czynny 1932-1960),
1938 r.
1.000,-

KARA
RAFFKA
141. KA
Karafka Moser, wys. 25,5 cm, sygn. Moser.
700,-
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142. s OLNICZKA DWuKOMOROWA
Srebro, próby nieczytelne, szkło dwuwarstwowe szlifowane, złocone. Czas powstania: koniec XIX w.
2.700,-

143. ś WIECZNIK ChANuKO Wy
Plater, wys. 25 cm, sygn. JAKUBOWSKI&JARRA, Kraków, ok. 1887-1900.
3.500,-
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144. CuKIERNICA sREBRNA
Srebro pr 3 , im. A, St. Czas powstania: Austro Węgry, Wiedeń, XIX/XX w.
5.500,-

145

146

KAR
RBONKA sREBRNA
145. sKA
Skarbonka srebrna w formie dzbanuszka, srebro, próba skasowana, wys. 8 cm. Czas powstania: koniec XIX w.
2.500,KAR
RBONKA sREBRNA
146. sKA
Skarbonka srebrna w formie dzbanuszka, srebro, 12 łut., wys. 7 cm. Czas powstania XIX w.
2.500,-
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147. PATERA Z FLETEM
Podstawa srebro, pr. 800, patera - szkło iryzujące zielone + flet, wys. 48 cm.
Czas powstania: XIX/XX w.
5.000,-

148. PATERA
Patera szklana z fletem. Szkło ołowiowe, szlifowane, wys. 49 cm, śr. 23 cm,
niesygn., XIX w.
3.700,-
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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 wykwalifikowanych 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 wczesnorenesansowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego piętra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejna
przebudowa miała miejsce w drugiej połowie XVIII wieku, stąd pochodzą polichromie wnętrz pierwszego piętra., stropy belkowe
i kominki na II piętrze, a także neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema płaskorzeźbami przedstawiającymi scenę koronacji Najświętszej Marii Panny i orły pokonujące węże. Obiekt jest siedzibą firmy od 1988 roku.

PLAC ÓWKI DE sy:
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: galeria@desa.art.pl, aukcje@desa.art.pl
Antykwariaty w Krakowie
salon, ul. Floriańska 13,

tel. 12 421-89-87

e-mail:

salon2@desa.art.pl

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

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

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