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OOggóóllnnee  wwaarruunnkkii  aauukkccjjii..

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.

2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Auk-

cyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących - zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego -

wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 

3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnicę handlową.

4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie potwierdzone jest przez ekspertów DESY względnie przez za-

proszonych konsultantów. 

5. DDoo  wwyylliiccyyttoowwaanneejj  cceennyy  ddoolliicczzaannaa  jjeesstt  ooppłłaattaa  oorrggaanniizzaaccyyjjnnaa  ww  wwyyssookkoośśccii  1155  %%..  

OOppłłaattaa  1155%%  oobboowwiiąązzuujjee  rróówwnniieeżż  ww  sspprrzzeeddaażżyy  ppooaauukkccyyjjnneejj..  

II

1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną „Akcjonerem“, która działa

w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o. 

2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji, czyli podwyższenie stawki. 

3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektów bez podawania przyczyn.

4. nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.

5. Zakończenie licytacji danego obiektunastępuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem

umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

IIII

1. DDoo  uuddzziiaałłuu  ww  lliiccyyttaaccjjii  uuppoowwaażżnniioonnee  ssąą  oossoobbyy,,  kkttóórree  wwppłłaacciiłłyy  wwaaddiiuumm  ww  wwyyssookkoośśccii  770000  zzłł  

ii  oottrrzzyymmaałłyy  ttaabblliicczzkkęę  zzggłłoosszzeenniioowwąą..

2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze zobowiązań w stosunku

do DESY lub z innych istotnych przyczyn.

3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium: 

– pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość

oferowanej ceny jest informacją poufną), 

– telefonicznego udziału w licytacji.

IIIIII

1. nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt. W przypadku

przekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzyć składowe.

2. 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.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.

4. nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. niezależnie nabywca zobowiązany jest do

pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.

IIVV

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności

pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej

kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

3. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji

obiektu.

4. WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  nnoowweelliizzaaccjjąą  uussttaawwyy  zz  ddnniiaa  1188  mmaarrccaa  22001100  rr..  oo  oocchhrroonniiee  zzaabbyyttkkóóww  ii  ooppiieeccee  nnaadd  zzaabbyyttkkaammii  zzeezzwwoolleenniiaa  nnaa  wwyywwóózz  wwyymmaaggaajjąą

ttyyllkkoo  ttee  oobbiieekkttyy,,  kkttóórree  pprrzzeekkrroocczzyyłłyy  pprrooggii  wwiieekkoowwoo--kkwwoottoowwee  ddllaa  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  kkaatteeggoorriiii  zzaabbyyttkkóóww,,  ookkrreeśślloonnee  ww  aarrtt..  5511  wwyyżżeejj

wwyymmiieenniioonneejj  uussttaawwyy..

5. PPrrzzyyppoommiinnaammyy  rróówwnniieeżż,,  żżee  zzggooddnniiee  zz  oobboowwiiąązzuujjąąccyymmii  pprrzzeeppiissaammii,,  DDoomm  AAuukkccyyjjnnyy  jjeesstt  zzoobboowwiiąązzaannyy  ddoo  zzbbiieerraanniiaa  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh

kklliieennttóóww  ddookkoonnuujjąąccyycchh  ttrraannssaakkccjjii  ww  kkwwoocciiee  ppoowwyyżżeejj  1155000000  EEuuRR..

REgulAmIn AuKcjI
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Pejzaż 
olej, tektura, 16 x 23 cm, sygn. p.d.: rychter janowska 
55..000000,,--

2. Bronisława RRYYcchhttEERR--jjAAnnOOWWSSOO (1868-1953)

Łodzie na brzegu
olej, tektura, 12 x 16,5 cm, sygn. l.d.: e dzierzencki
22..550000,,--

1. Eugeniusz DDZZIIEERRZZEEnnccKKII (1905-1990)

Desa_149:Desa  22-11-15  18:52  Strona 3



4

Pejzaż 
olej, tektura, 31 x 34 cm, sygn. l.d:. 
wilhelm wachtel Paris 
33..000000,,--

żydowsko-polski malarz, gra\k, ilustrator, przedstawi-
ciel realizmu. urodził się i na stałe mieszkał we lwowie.
studiował w krakowskiej szkole sztuk Pięknych pod
kierunkiem leona wyczółkowskiego i leopolda löf-
]era, a następnie w akademii sztuk Pięknych w Mo-
nachium u nikolausa gysisa. Podróżował często do
wiednia, Paryża, do Palestyny, gdzie osiedlił się w 1936
roku; po wybuchu ii wojny światowej wyemigrował do
stanów zjednoczonych. Malował olejno, rysował pas-
telami, zajmował się gra\ką (teka litogra\i Pożegnanie
z golusem), tworzył przede wszystkim sceny rodzajowe
o tematyce żydowskiej, m.in. po powrocie z podróży do
Palestyny, w 1922 roku, wykonał cykl obrazów przed-
stawiających trudne życie osadników żydowskich (cha-
luców), tworzył liryczne portrety, kompozycje o tematyce
biblijnej, ilustrował książki. dużo wystawiał, a w roku
1935 miał indywidualną wystawę w warszawskiej za-
chęcie, na której pokazał blisko 50 prac. zginął tragicz-
nie w wypadku samochodowym w stanach
zjednoczonych. większość prac wachtla zaginęła w
czasie ii wojny światowej.

3. Wilhelm WWAAcchhttEEll (1875-1942) 

Cisza w lesie
olej, tektura, 50 x 63 cm, sygn. p.d.: a. Klar
[1]927
1100..000000,,--

artur Klar (1895-1942) polski malarz pochodzenia
żydowskiego, urodzony we lwowie. studiował na kra-
kowskiej asP pod kierunkiem stanisława Kamockiego
i wojciecha weissa. już w czasie studiów, w 1922 wy-
stawiał swoje prace w rodzinnym mieście. od 1929 do
1933 przebywał we Francji oraz w wiedniu. był pejza-
żystą, indywidualne wystawy jego prac miały miejsce we
lwowie (1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1936). zgi-
nął w 1942 roku, zamordowany w obozie koncentra-
cyjnym w bełżcu. 

4. Artur KKllAARR (1895-1942)
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Port rybaCKi
olej, płótno, 38 x 64 cm, sygn. l.d.: P. C. domersen
1144..000000,,--

urodził się w utrechcie. był starszym bratem malarza Cornelisa Christiana dommersena. artysta podróżował po
ameryce, belgii, Holandii, Francji. w 1855 roku na stałe osiadł w wielkiej brytanii, gdzie tworzył do śmierci w 1918
roku. Malował przeważnie obrazy o tematyce marynistycznej oraz pejzaże. dorobek artysty znajduje się w muzeach
w amsterdamie, Hadze, ro_erdamie, utrechcie, a także w wielkiej brytanii. obrazy dommersena często pojawiają
się w ofercie europejskich domów aukcyjnych.  

5. Peter ccOORRnnEEllIISS  DDOOmmmmEERRhhuuIIjjZZEEnn (Dommersen) (1834-1918)

Pejzaż ze sztaFażeM
olej, płótno, 72,5 x 94,5 cm, niesygnowany
66..000000,,--

6. mmnn (XIX w.)
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Pejzaż 
technika mieszana, papier, tektura, 71,5 x 59 cm, sygn. p.d.:
stefan Filipkiewicz 
77..550000,,--

7. Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879-1944)

Kwiaty w wazonie 
akwarela, papier, 67 x 45 cm, sygn. p.d.: teod gro_
88..000000,,--

studiował w latach 1904-1908 w krakowskiej asP, uczeń leona wyczółkow-
skiego i Floriana Cynka. w 1908 wyjechał na stypendium do włoch, przebywał
w rzymie i Florencji, w 1910 odwiedził londyn i Paryż. w 1912 ponownie
wraca do włoch, tym razem przebywając na sycylii. od 1910 wystawia swoje ob-
razy na wystawach organizowanych przez towarzystwo Przyjaciół sztuk Pięk-
nych w Krakowie,. twórca pejzaży, malarz starej architektury, obrazów
rodzajowych, portretów i aktów.  w 1913 założył wytwórnię kilimów do wyko-
nania których tworzył własne projekty. wytwórnia działała całe dwudziestolecie
międzywojenne.

8. teodor ggRROOPP (1884-1972)
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PaW HuCulsX
technika mieszana, karton, 54 x 40,7 cm, sygn. l.g.: sich
1913 
88..550000,,--

w latach 1901-1908 studiował w asP w Krakowie, w Kunstgewebeschule
w wiedniu, Monachium, dreźnie, Florencji, rzymie i Paryżu. od 1907
roku był członkiem towarzystwa artystów Polskich "sztuka", od 1937
roku był profesorem asP w Krakowie. Malował sceny rodzajowe z życia
Hucułów, pejzaże, portrety, obrazy religijne i historyczne. wystawiał w
tPsP w Krakowie i lwowie oraz w tzsP w warszawie. 

10. Kazimierz SSIIcchhuullSSKKII (1879-1942)

Pejzaż górsKi z PotoKieM 
olej, płótno, 75 x 61 cm 
44..550000,,--

9. mmnn (XIX w.)
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Pejzaż 
olej, tektura, 16 x 23 cm, sygn. p.d.: 
l. dembowski 1864 Kraków 
1199..550000,,--

Malarz krakowski, studiował w szkole sztuk Pięk-
nych w Krakowie w latach 1840-1850 m.in. u jana
nepomucena głowackiego. Kontynuował studia w
wiedniu. w latach 1858-1872 był profesorem ma-
cierzystej uczelni. od roku 1852 uczestniczył w wy-
stawach malarstwa. namalował wiele krajobrazów
górskich (Podkarpacie, tatry, Pieniny, alpy).

11.  leon DDEEmmBBOOWWSSKKII (1823-1904)

róże w wazonie
olej, tektura, 47 x 64 cm, sygn. l.d.:
M szczerbiński
66..000000,,--

Marian szczerbiński (1900-1981), malarz
krakowski, popularny pastelista. w roku
1931 pokazał na zbiorowej wystawie Mala-
rzy Polskich dziesięć swoich akwarel przed-
stawiających widoki wawelu i Krakowa. jego
prace, często pojawiają się na rynku antykwa-
rycznym. jednym z ulubionych, powtarzanych
przez artystę motywów, są kwiaty mimozy.

12. marian SSZZccZZEERRBBIIńńSSKKII  (1900-1981)
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Łodzie 
akwarela, papier, 47 x 64,5 cm, sygn. l.d.: z Kraśnik 
44..550000,,--

13. Zdzisław KKNNśśnnIIKK (1881-1964)

Port w antwerPii
olej, tektura, 21 x 24 cm, sygn. l.d.: …samlicki 1924. na odwrocie dedykacja malarza z
Paryża z lipca 1924 r.
33..880000,,--

Malarz, krytyk sztuki. studiował w krakowskiej akademii sztuk Pięknych u józefa Mehoffera, jacka Malczew-
skiego i jana stanisławskiego, w latach 1912-1929 przebywał w Paryżu. Po powrocie do kraju wykładał historię
malarstwa w krakowskiej akademii. zainteresowany przede wszystkim tematyka pejzażową.

14. marcin SSAAmmllIIccKKII (1878-1945)
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KozaK na Koniu
olej, tektura, 49,5 x 39,1 cm, sygn. l.d.: wojciech Kossak 1917 
3377..550000,,--  

syn i uczeń juliusza Kossaka. studia w krakowskiej szkole sztuk Pięknych, w akademii Monachijskiej oraz w Paryżu. w latach 1895-
1902 pracował dla Cesarza wilhelma ii i dla dworu Franciszka józefa ii. w 1913 r. objął stanowisko profesora malarstwa w warszaw-
skiej szkole sztuk Pięknych. Malarz scen batalistycznych i historycznych. Przedstawiał w obrazach polskich ułanów, szwoleżerów, legionistów
na tle wydarzeń historycznych.

15. Wojciech KKOOSSSSAAKK (1856-1942)
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PrzedMieŚCie
akwarela papier, 20,7 x 34,3 cm, sygn. p.d.: z. ajdukiewicz 
33..220000,,--

naukę malarstwa rozpoczął w krakowskiej szkole sztuk Pięknych, a następnie, w latach 1880-1885 studiował w akademii wie-
deńskiej i monachijskiej. Po studiach stale mieszkał w wiedniu, skąd w roku 1893 wyjeżdżał do Paryża. Podobnie jak jego stryjeczny
brat, tadeusz ajdukiewicz, był malarzem sfer dworskich i arystokratycznych. Malował portrety, sceny rodzajowe o tematyce my-
śliwskiej oraz obrazy historyczne. zajmował się także ilustratorstwem.

16. Zygmunt AAjjDDuuKKIIEEWWIIccZZ (1861-1917)

Przy ognisKu
akwarela, papier, 68 x 98 cm, sygn.  p.d.: s gibiński
55..000000,,--
studia w krakowskiej akademii sztuk Pięknych w roku 1908 u juliana Fałata. w malarstwie używał zarówno farb olejnych, jak
i akwareli. głównie malował pejzaże, często zimowe, sceny rodzajowe, martwe natury. wystawiał w towarzystwie Przyjaciół sztuk
Pięknych. Malarz po mistrzowsku odtwarzał nastrojowość ukazywanych sytuacji. Świetnie posługiwał się akwarelą. do końca
swej działalności pozostawał pod wyraźnym wpływem swego znakomitego nauczyciela juliana Fałata.

17. Stanisław ggIIBBIIńńSSKKII (1882-1971)
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nad wisŁą
olej, płótno, 29,5 x 34 cm, sygn. l.d.: e Pisarek 
33..550000,,--

19. E.ugeniusz PPIISSAARREEKK (1910-1986)

HuCuŁX
olej, tektura, 23 x 32 cm, sygn. l.d.: zj
33..220000,,--

zygmunt józefczyk (1881-1966), studiował na asP w Krako-
wie w pracowni leona wyczółkowskiego, odbył też studia na uni-
wersytecie jagiellońskim. wystawiał w warszawie oraz w
Krakowie. jego obrazy znajdują się m. in. w zbiorach Muzeum
narodowego w Krakowie. 

18. Zygmunt jjóóZZEEFFccZZYYKK (1881-1966)

Pejzaż ze snoPXMi 
olej, płótno 57,5 x 69,5 cm, sygn. nie sygnowany 
55..000000,,--

studiował w asP w Krakowie u józefa  Mehoffera, jacka  Malczew-
skiego, Konstantego laszczki, a także  u teodora axentowicza. Ma-
lował pejzaże, martwe natury, sceny rodzajowe.

20. Stanisław PPAAccIIOORREEKK (1889-1952)
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Pejzaz z bronowiC
olej, płótno, 66 x 91,5 cm, sygn. l.d.: st. Paciorek 1938 
66..550000,,--

22. Stanisław PPAAccIIOORREEKK (1889-1952)

wilK na sKWju wsi
olej, tektura, 50,5 x 74,5 cm, sygn. l.d.: Karol wierusz-Kowalski
1133..550000,,--

Malarz, blisko spokrewniony z al^edem wieruszem Kowalskim. Początkowo uczył się rysunku w pracowniach K. Pillatiego
i j. ryszkiewicza w warszawie, w Krakowie uzupełniał naukę u juliusza i wojciecha Kossaków. studia kontynuował w
Monachium u w. szymanowskiego i st. grocholskiego, oraz w akademii monachijskiej w pracowni gabriela Hackla. Ko-
rzystał również z opieki stryja al^eda. był członkiem monachijskiego Kunstvereinu. odbył liczne podróże do niemiec, au-
strii, Francji i włoch. Po powrocie do kraju w 1899 osiadł w rodzinnym majątkiu Posada. od 1915 był członkiem tzsP,
wiele wystawiał, w Poznaniu z Ksawerym Przyjemskim założył salon sztuki, współpracując m.in. z Kossakami, a. augu-
stynowiczem i adamem styką. artysta pozostawał pod wpływem twórczości swojego stryja al^eda, zarówno tematycznie
jak i stylistycznie. Malował sceny rodzajowe osadzone w realiach polskiej wsi oraz  motywy myśliwskie. o jego popularno-
ści mogą świadczyć barwne  pocztówki z reprodukcjami jego prac, wydane w Krakowie po 1902 r.

21. Karol WWIIEERRuuSSZZ  KKOOWWAAllSSKKII (1869-1953)
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w CerKwi
olej, płótno, 95 x 120 cm, sygn. l.d.: wł. jarocki 1931 
3333..000000,,--

23. Władysław jjAARROOccKKII  (1879-1965) 

wesele KWKowsKie
olej, płótno, 58 x 90 cm, sygn. p.d.: jerzy Kossak 1925
2288..000000,,--

24. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)
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aKt
olej, płótno, 39,5 x 30,5 cm, sygn. l.d.: s dębicki  i p.d.: Paris 
99..550000,,--

w latach 1881-1882 studiował w akademii w wiedniu. naukę kontynuował w Krakowie oraz od 1884r. w akademii w Monachium, a
także w latach 1890-1891 w Paryżu, a następnie we lwowie. należał do taP „sztuka“ i wiedeńskiej „secesji". w latach 1909-1923 był
profesorem sP w Krakowie. oprócz malarstwa zajmował się gra\ką, scenogra\ą, polichromią ścienną oraz projektowaniem mebli i ceramiki.

25. Stanisław DDęęBBIIccKKII (1866-1924)
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Pejzaż
olej, sklejka, 30 x 37 cm, sygn. p.d.: Franciszek tepa
1122..000000,,--
uczeń jana Maszkowskiego w akademii stanowej we lwowie (1842-1844). następnie studiował w wiedniu,  w
akademii w Monachium oraz w Paryżu. był członkiem monachijskiego Kunstvereinu. od 1861 stale mieszkał we
lwowie. Podróżował do grecji, egiptu i ziemi Świętej. wynikiem tych podróży były obrazy o tematyce orientalnej.
Malował portrety, sceny rodzajowe i typy ludowe – górali, Cyganów, żydów. obrazy artysty znajdują się, m.in. w
zbiorach Muzeów narodowych w warszawie, Krakowie, wrocławiu, a także w lwowskiej galerii obrazów.

26. Franciszek ttEEPPAA (1828-1889) 

Pejzaż nadMorsKi
olej, tektura, 23 x 32 cm, sygn. p.d.: e dzierzencki
22..000000,,--

27. Eugeniusz DDZZIIEERRZZEEnnccKKII (1905-1990)
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Przy studni
akwarela, papier, 28 x 32,3 cm, sygn. l.d.: w. rosdorfer 1901 
66..000000,,--

Malarz, rysownik, związany ze lwowem. od 1895 studiował w akademii sztuk Pięknych w Mo-
nachium u Christiana griepenkerla i Kazimierza Pochwalskiego. wystawiał w lwowskim tPsP.
Malował pejzaże i sceny rodzajowe o tematyce ludowej. 

29. W. RROOSSSSDDOORRFFEERR (1872-?)

wiedeń
akwarela, papier, 28,5 x 48,5 cm, sygn. p.d.: F. nagl 6 ii 1914 wien Freihaus
44..330000,,--

28. F. nnAAggll (XIX/XX w.)
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Pejzaż
olej, płótno, 40,5 x 27,5 cm, sygn. na odwrocie l. de laveaux
4477..000000,,--

studiował w Krakowskiej szkole sztuk Pięknych w pracowni jana Matejki oraz w akademii monachijskiej.
od 1890 roku przebywał na stałe w Paryżu. Przedstawiony jako widmo w „weselu" wyspiańskiego.

30. ludwik DDEE  llAAVVEEAAuuXX (1868-1894)
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rybaK 
olej, płotno, tektura, 30 x 13 cm, sygn. p.d.: l wycz. wystawiany na wystawie w tPsP w roku 1933 lwów. stan do konserwacji
6600..000000,,--

studiował w latach 1869-73 w szkole rysunkowej w. gersona, a następnie w latach 1875-77 w asP w Monachium u a. wagnera i w 1877-79 w ssP w Krako-
wie, gdzie w latach 1909-10 był jej rektorem. w latach 1934-1935 był profesorem asP w warszawie. uprawiał malarstwo historyczne, realistyczne, symboliczne i
impresjonistyczne. Malował sceny rodzajowe, portrety, pejzaże, martwe natury, kwiaty.

31. leon WWYYccZZóółłKKOOWWSSKKII (1852-1936)
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ostatnia wieCzerza 
tempera, deska parkietowana, 107,5 x 178,5 cm, niesygnowany, szkoła wenecka, XVii w. 
stan zachowania: po dużej konserwacji, późniejsze przemalowania. Konserwatorska ana-
liza użytych pigmentów w załączeniu.
5500..000000,,--

32. mmnn (XVII w.)
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KWKów
akwarela tusz papier, 19,5 x 30,5 cm, sygn. pd l. wyczół 1928 …na gwiazdkę 
2255..000000--

33. leon WWYYccZZóółłKKOOWWSSKKII (1852-1936)
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Pejzaż 
olej, płótno, tektura , 18,5 x 24 cm, sygn. l.d.: jan stanisławski. na odwrocie orzeczenie autentyczności Kaz.
buczkowskiego z dn. 21. iX. 1943
7788..000000,,--

studiował w Klasie rysunku w. gersona w latach 1883-1885 w ssP w Krakowie, a w latach1885-1888 w Paryżu w pracowni e.a. Ca-
rolus-durana. w 1897 roku objął katedrę pejzażu w ssP w Krakowie, był twórcą krakowskiej szkoły pejzażu, założycielem i prezesem to-
warzystwa artystów Polskich „sztuka" oraz członkiem towarzystwa „Polska sztuka stosowana”. Malował wyłącznie pejzaże, plakaty,
projekty scenogra\czne. zajmował się również gra\ką. wykształcił około 60 uczniów tworząc tzw. „szkołę stanisławskiego”.

34. jan SSttAAnnIISSłłAAWWSSKKII (1860-1907)
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Portret MŁodego MężCzyzny (autoportret?)
Kredka, gwasz, tektura, 25 x 18,7 cm, sygn. p.d.: H. siemiradzki 
opinia tadeusza Chruścickiego i zo\i gołubiew z 1996 r. (Fundacja Monumentis Patriae)
2244..000000,,--  

35. henryk SSIIEEmmIINNDDZZKKII (1843-1902)
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WYPAS KOnI

olej, płótno, 66 x 91 cm, sygn. l.d.: tadeusz
Kokietek
1155..000000,,--

Malarz związany z Łodzią; od 1950 roku członek
związku Polskich artystów Plastyków. Malował history-
zujące sceny rodzajowe, myśliwskie i batalistyczne często
inspirowane sienkiewiczowską „trylogią”. tworzył też
portrety, pejzaże, zajmował się ilustracją książkową. duży
zespół prac artysty prezentowany był na jego pośmiertnej
wystawie retrospektywnej urządzonej w bwa w Łodzi w
roku 1983 (106 prac; oleje, akwarele, rysunki). obrazy
artysty znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum wojska
Polskiego w warszawie, w łódzkim urzędzie wojewódz-
kim (obrazy Król jagiełło nadaje Łodzi prawa miejskie
na zamku w Przedborzu i bitwa pod wiedniem) oraz w
licznych kolekcjach prywatnych.

36. tadeusz KKOOKKIIEEttEEKK (ur. 1920)

targ 
olej, dykta, sklejka, 61, x 64,8 cm, sygn. p.d.:
e erb. atest dr stefanii Kozakowskiej z dn.
13 Xi 1995
1122..550000,,--  

Praca z lat 30 tych  artysty malarza związanego ze, śro-
dowiskiem lwowskim. Malarz amator, tworzył kompozy-
cje  olejne oparte na tematyce miejskiej  a przede wszystkim
targi miejskie z przekupkami, typy chłopów ukrainskich,
żydów. brał udział  w salonie letnim w Pałacu sztuki ,
w wystawie  malarstwa tPsP we lwowie.

37. Erno EERRBB (1890-1943)
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Pejzaż
olej, płótno, 72 x 54 cm, sygn. p.d.: j. guranowski  
77..550000,,--

Malarz i dekorator teatralny, uczył się u dekoratora i malarza adama
Malinowskiego, z którym później współpracował w dekoratorni war-
szawskich teatrów rządowych. w latach 1891-1908 zajmował sta-
nowisko głównego dekoratora wtr, a od 1909 roku, także ich
głównego maszynisty. Poza warszawą współpracował również z teat-
rami w dąbrowie górniczej i sosnowcu. Po przejściu na emeryturę, w
1911 roku, poświęcił się wyłącznie malarstwu. realizował dekoracje
do baletów, tworzył kurtyny teatralne, od 1880 roku brał udział w wy-
stawach tzsP. Malował głównie pejzaże, posługując się techniką
olejną i akwarelową.

38. józef gguuNNnnOOWWSSKKII (1852-1922)

KoŚCióŁ Św. idziego
akwarela, papier, 60 x 47,5 cm, sygn. p.d.: antoni
Chrzanowski zabytkowy Kościół św. idziego 1954
33..550000,,--

Malarz, architekt, uczeń al^eda terleckiego i leona wyczółkow-
skiego. od 1945 roku był członkiem zPaP. Malował pejzaże i mo-
tywy architektoniczne. jego prace znajdują się m.in. w Muzeum
narodowym w Krakowie. 

39. Antoni cchhRRZZAAnnOOWWSSKKII (1905-2000)
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Portret dziewCzynKi w XPelusiKu
rysunek., papier, 28,8 x 21 cm, sygn. p.d.: tade Makowski i dedykacja: Panience b. weil z wielkim szacunkiem na pamiątkę srebrnych godów galerii, l.d.:
1927 
2255..000000,,--

Malarz, gra\k. w latach 1903-1908 studiował malarstwo u józefa Mehoffera i jana stanisławskiego w krakowskiej akademii sztuk Pięknych. w czasie studiów podróżował do wenecji  po ich ukoń-
czeniu wyjechał do Paryża i gdzie pozostał na stałe. w początkach twórczości inspirował się malarstwem P. Puvis de Chavannesa. szczególnie często malował dzieci, w latach późniejszych także sta-
rych ludzi, a zawsze chętnie kwiaty i pejzaże. dziś jest uznany za jednego z najciekawszych malarzy polskich okresu dwudziestolecia międzywojennego. jego twórczość, wnikliwie opracowana i
omówiona w pismach prof. w. jaworskiej, prezentowana była w 1960 na wystawie monogra\cznej w Muzeum narodowym w warszawie, na wystawie w 1990/1991 prezentowanej w bochum i
Muzeum narodowym w warszawie i na ostatniej wystawie w Muzeum Śląskim w Katowicach i ponownie w Muzeum w warszawie.

40. tadeusz mmAAKKOOWWSSKKII (1882-1932)
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dzieCi
akwarela, rysunek tuszem, papier, 26 x 36 cm, sygn. na odwrocie: tade Makowski  1931. ze zbiorów pani Krystyny żymierskiej, historyka sztuki, wielolet-
niej dyrektorki desy w Krakowie.
6655..000000,,--

41. tadeusz mmAAKKOOWWSSKKII (1882-1932)

Desa_149:Desa  22-11-15  18:53  Strona 27



28

Portret leona wyrwiCza 
olej, płótno, 80 x 75 cm, sygn. l.d.: wlastimil Hofmann 1922  
4411..000000,,--  

studiował w ssP w Krakowie w pracowni F. Cynka, j. stanisławskiego, l. wyczółkowskiego i j. Malczewskiego. w latach 1899-1902
studiował w ecole des beaux arts w Paryżu u j.l. gerome’a. był założycielem grup artystycznych: grupa Pięciu (1905), grupa zero
(1908). od 1911 roku był członkiem towarzystwa artystów Polskich „sztuka“. Malował fantastyczno-symboliczne kompozycje z mo-
tywami ludowymi, sceny rodzajowe, portrety i pejzaże. na jego sztukę ogromny wpływ wywarła twórczoć j. Malczewskiego. 

42. Wlastimil hhOOFFmmAAnnnn (1880-1970)
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daMa w bŁęKitnej suKni
Pastel, papier, 69 x 48,5 cm, sygn. p.d.: Kidoń 47 
66..550000,,--

Malarz, urodzony na Śląsku Cieszyńskim. studiował we lwowie u batowskiego
i Kwiatkowskiego. następnie uczył się w Paryżu i amsterdamie. w 1919 brał
udział w obronie lwowa. w 1920 zamieszkał na Helu. Podróżował do włoch,
odwiedził m.in. wenecję, Florencję, neapol i rzym. Po powrocie w 1927 za-
mieszkał na stałe w Katowicach. swoje prace wystawiał m.in. w Katowicach, war-
szawie i we lwowie. Malował portrety, głównie kobiece, a także kwiaty i pejzaże.
stosował technikę olejną i pastelową

44. józef KKIIDDOOńń (1890-1968)

MaCierzyństwo
akwarela, papier, 64,5 x 51 cm, sygn. l.d.: augustynowicz
2200..000000,,--**

studia w ssP w Krakowie pod kierunkiem F. szynalewskiego, w. Łuszczkiewicza
i j. Matejki.

43.  Aleksander AAuugguuSSttYYnnOOWWIIccZZ (1865-1944)
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Martwa natuW 
olej, płótno, 45 x 40 cm, sygn. p.d.: stefan Filipkie-
wicz 
88..550000..--

Malarz i gra\k, młodopolski pejzażysta. w latach 1900-1908 stu-
diował w akademii sztuk Pięknych w Krakowie u józefa Mehoffera,
leona wyczółkowskiego, józefa Pankiewicza oraz jana stanisław-
skiego, który wywarł duży wpływ na jego twórczość. uznany był za
jednego z najwybitniejszych przedstawicieli „szkoły stanisławskiego".
debiutował w 1899 r. serią pejzaży tatrzańskich wystawionych w
towarzystwie Przyjaciół sztuk Pięknych. w 1905 roku został człon-
kiem wiedeńskiej „secesji". od 1908 roku był członkiem towarzy-
stwa artystów Polskich sztuka. w latach 1913-1914 prowadził kurs
malarstwa dekoracyjnego w szkole Przemysłowej w Krakowie. w la-
tach 1914-1917 służył w legionach. w 1944 roku zginął w obozie
koncentracyjnym Mauthausen-gusen.

46. Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879-1944)

Kuter Przy nadbrzeżu
olej, tektura, 49 x 35 cm, sygn. na odwrocie, potwier-
dzenie autentyczności przez żonę malarza olgę
Misky dn. 1 iX 1938
66..000000,,--

Malarz i gra\k, wybitny kolorysta. studiował w krakowskiej asP w
pracowniach Cynka, wyczółkowskiego, Pankiewicza, Mehoffera i
stanisławskiego, naukę kontynuował w dreźnie, lipsku, berlinie i
wiedniu. był członkiem Cechu artystów Plastyków „jednoróg“. w
pejzażach inspirował się twórczością stanisławskiego. Malował mar-
twe natury, motywy architektoniczne, portrety. Poza malarstwem szta-
lugowym i gra\ką zajmował się projektowaniem tkanin.

45. ludwik mmIISSKKYY (1884-1938)
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odwrót sPod MosKwy
olej, sklejka, 54x79 cm, sygn. l.d: jerzy Kossak 1935
2233..000000,,--

47. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)
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Portret MŁodej dziewCzyny 
olej, tektura, 38 x 48,5 cm, sygn. l.d.: dąbrowska 1930 
55..000000,,--

Krakowska  malarka, żona malarza stanisława dąbrowskiego. studia u stryja
aleksandra augustynowicza i w wiedniu. od 1925 często wystawiała w kraju i za
granicą. Malowała portrety, pejzaże, kompozycje kwiatowe i projektowała gobeliny.

48. Władysława AAuugguuSSttYYnnOOWWIIccZZ  --DDąąBBRROOWWSSOO

(1901-1980)

noKturn – wŁoCHy 
olej, tektura, 55 x 65 cm, sygn. p.d.: rychter j. na odwrocie:
rychter janowska włochy 1905 
88..550000,,--  

bronisława ryCHter-janowsX (1868-1953) Malarka, kształciła się w
akademii monachijskiej (1898-1901), naukę kontynuowała w akademii ]oren-
ckiej i w rzymie, a także w Krakowie u stanisławskiego. w latach 1909-1910
prowadziła szkołę malarstwa w starym sączu. Malowała niewielkich rozmia-
rów pejzaże, widoki dworów polskich, ich stylowe wnętrza, martwe natury i portrety.

50. Bronisława RRYYcchhttEERR--jjAAnnOOWWSSOO (1868-1953)

Pejzaż górsKi toPniejąCe Śniegi
olej, dykta, 41,5 x 41,5 cm, sygn. p.d.: Henryk uziembło [1]908
66..000000,,--

naukę malarstwa rozpoczął H. uziembło w szkole Przemysłowej w Krakowie, po-
głębione w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, w roku 1902 wstąpił do krakowskiej
asP, gdzie studiował po kierunkiem s. wyspiańskiego i t. axentowicza. Malował
pejzaże, widoki Krakowa, portrety w technice olejnej i akwarelowej. 

49. henryk uuZZIIEEmmBBłłOO (1879-1949)
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sCena erotyCzna
olej, tektura, 67,5 x 80 cm, sygn, l.d.: 
jan Książek 943 
99..550000,,--

Malarz, rysownik. studia w krakowskiej asP u j. Mehoffera
w latach 1920-24. Członek zrzeszenia artystów Plastyków
„zwornik" oraz „grupy dziesięciu". Malował pejzaże, port-
rety, kwiaty i martwe natury.

52. jan KKSSIIąążżEEKK (1900-1964)

Przy PWCy
olej, płótno, 56 x 69 cm, nie sygn., na blejtramie
sygn.: eibich 
44..550000,,--

51. Eugeniusz EEIIBBIIcchh (1896-1987)

strój góWlsKi. zbójniCKi
litogra\a, gwasz malowany szablonem (po-
choir), 32 x 43 cm, (w świetle oprawy) sygn.
śr.d.: z. stryjeńska, gra\ka z teki "Polish peasant
costumes", nicea 1939, plansza nr 20. 
22..000000,,--

Malarka i ilustratorka, autorka swoistego stylu inspirowanego
sztuką ludową i polskim folklorem. była laureatką grand
Prix na Międzynarodowej wystawie sztuki dekoracyjnej w
Paryżu 1925. współzałożycielka stowarzyszenia artystów
Plastyków „rytm". żona architekta Karola stryjeńskiego.

53. ZoQa SSttRRYYjjEEńńSSOO (1891-1976)
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gŁowa CHrystusa –  szkic do witrażu
ołówek, papier, 27,3 x 32,5, sygn. p.d.: józef Mehoffer
55..000000,,--

Malarz, gra\k, dekorator, scenograf i pedagog. obok stanisława
wyspiańskiego największy polski twórca witraży i polichromii.
Kształcił się w krakowskiej szkole sztuk Pięknych u władysława
Łuszczkiewicza i jana Matejki. studia uzupełniał w wiedniu i w
paryskich – ecolé des beaux-arts, académie Colarossi.  w 1889
r. rozpoczął pracę pod kierunkiem jana Matejki przy polichromii
Kościoła Mariackiego w Krakowie. otrzymał i nagrodę w mię-
dzynarodowym konkursie na projekty witraży do gotyckiej kole-
giaty we Fryburgu w szwajcarii, których realizacja trwała do 1934
r..  jest autorem polichromii i witraży m.in. do katedry na wawelu,
Katedry lwowskiej, w turku, we włocławku i Przemyślu. należał
do licznych stowarzyszeń twórczych: secesji wiedeńskiej, towa-
rzystwa artystów Polskich „sztuka” towarzystwa Przyjaciół
sztuk Pięknych w brukseli i société nationale des beaux – arts w
Paryżu.  tworzył monumentalne witraże, polichromie, a także de-
koracyjne portrety wielu osobistości, wizerunki żony i własne oraz
symboliczne kompozycje rodzajowe. Malował pejzaże łączące se-
cesyjną dekoracyjność ze zdobyczami impresjonizmu.

55. józef mmEEhhOOFFFFEERR (1869-1946)

sCena rodzajowa 
akwarela, tusz, papier, 22 x 17 cm, sygn. l.d.: 
z stryjeńska 
55..000000,,--

54. ZoQa SSttRRYYjjEEńńSSOO (1891-1976)
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Portret CHŁoPCa 
Pastel, papier, 48,5 x 39 cm, sygn. p.d.: Kidoń
33..550000,,--

57. józef KKIIDDOOńń (1890-1968)

studiuM Krowy  
olej, sklejka, 32,5 x 39 cm, sygn. l.d.: wojciech Kossak 35  
44..220000,,--

58. Wojciech KKOOSSSSAAKK (1856-1942)

Portret żyda 
technika mieszana, papier ?, 54x 42,5 cm, sygn. pd : Mandelbaum
88..000000,,--
Malarz, studia u leona wyczółkowskiego i józefa Mehoffera w krakowskiej akademii sztuk
Pięknych odbył dzięki pomocy  pierwszego nauczyciela, malarza s. Hirszenberga. Podróżował
do egiptu, zwiedził Palestynę, włochy, wiedeń i Pragę. w czasie i wojny światowej, podczas
pracy w plenerze, został zatrzymany przez żandarmerię austriacką pod zarzutem szpiegostwa.
związane z tym wydarzeniem przeżycia pociągnęły za sobą powracającą chorobę i kuracje w
szpitalach psychiatrycznych. w 1925 r. wraz z rodziną wyjechał do Paryża, gdzie odnowił stu-
dencką przyjaźń z M. Kislingiem, przyjaźnił się z t. Makowskim, wystawiał na paryskich sa-
lonach. Kilkakrotnie także pokazywał swe prace na wystawach w kraju. w 1942 r. aresztowany
został wywieziony do obozu koncentracyjnego w drancy, a stamtąd do oświęcimia.

56. Efraim mmAAnnDDEEllBBAAuumm (1884-1942)
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sCena rodzajowa 
olej, płótno, 39,5 x 55 cm, sygn. l.d.: K. żele-
chowski. na blejtramie ^agment naklejki tPsP
44..550000,,--

studiował w szkole sztuk Pięknych  w Krakowie m.in. u j.
Matejki. naukę kontynuował w latach 1889-1890 w aka-
demii monachijskiej u K. rauppa. był współautorem „wielkiej
Panoramy tatr“.

60. Kasper żżEEllEEcchhOOWWSSKKII (1863-1942)

Faun i niMFa
olej, płótno, 49,5 x 68,5 cm, sygn. l.d.: 
st. w. Matejko
1100..000000,,--

stefan witold Matejko (1871-1933), malarz, witrażysta,
bratanek jana Matejki. studiował w krakowskiej szkole
sztuk Pięknych oraz w akademii monachijskiej. zajmował
się głównie malarstwem ściennym, współtworzył polichromie
w Kościele Mariackim oraz kościele św. Franciszka w Krako-
wie oraz w katedrze w Kielcach. Pracował w krakowskim za-
kładzie witrażów i Mozaiki s. g. żeleńskiego, projektował
również dekoracje dla fabryki fajansów j. niedźwieckiego. w
krakowskim Muzeum narodowym zachował się zbiór cera-
miki według projektów artysty. Prace stefana Matejki znajdują
się również w muzeach w lesznie, Płocku, toruniu.

59. Stefan Witold mmAAttEEjjKKOO (1871-1933)

bajX 
olej, tektura , 34 x 69 cm, sygn. p.d.: brzozowski
66..000000,,--

Malarz i gra\k, zajmował się głównie sztuką użytkową i pro-
jektowaniem tkanin i mebli. w 1910 roku był współzałoży-
cielem stowarzyszenia Kilim w zakopanem, należał także do
towarzystwa Polska sztuka stosowana. brał udział m. in. w
Międzynarodowej wystawie sztuki dekoracyjnej w Paryżu w
1925 roku. tworzył także plakaty.

61. Kazimierz KKOONNBB-- BBRRZZOOZZOOWWSSKKII

(1871-1945)
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Portret Kobiety
akwarela, gwasz, papier naklejony na tekturę, 81 x 61 cm, sygn. p.d.:
j. rupniewski
11..330000,,--

63. jerzy RRuuPPnnIIEEWWSSKKII (1888-1950)

Święty antoni
olej, płótno, dublowane, 60 x 42 cm, sygn. p.d.: (…) s.K. batowski
(…) 1898
77..550000,,--

stanisław Kaczor-batowski (1866-1946), malarz, związany z lwowskim środowi-
skiem artystycznym. Kształcił się w krakowskiej ssP, naukę uzupełniał w akademiach
w wiedniu i Monachium. Podróżował po Hiszpanii, Maroku i Krymie, przebywał w
Paryżu i we włoszech. w latach 1903-1914 prowadził własną szkołę malarstwa we
lwowie. Malował portrety, pejzaże, sceny batalistyczne, podejmował tematy religijne i
rodzajowe. 

62. Stanisław OOccZZOORR--BBAAttOOWWSSKKII (1866-1946)
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KoMPozyCja – dziewCzyny z CeKinaMi
technika mieszana, olej, tusz, ołówek, cekiny, tektura, 33,8 x 49 cm,
nie sygn.
1155..000000,,--

64. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)

erotyK
ołówek, tusz, papier, 24 x 36 cm, nie sygn.
55..550000,,--

65. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)
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orKiestW 
olej, płótno, 80 x 100 cm, sygn. p.g.: Pałka
w 2011 
1188..000000,,--

Malarz, uczeń krakowskiej asP w pracowniach e. ei-
bischa, j. Fedkowicza i w. taranczewskiego, dyplom w
1953. wieloletni przewodniczący rady artystycznej
Malarzy w zarządzie okręgu zPaP w Katowicach,
członek grupy „arkat”. Mieszkał i pracował w Katowi-
cach. artysta był wytrawnym kolorystą, powtarzającym
się motywem w jego obrazach są wnętrza teatralne, sale
koncertowe, kawiarnie, miejsca spotkań wytwornych, ele-
ganckich kobiet. 

67. Witold PPAAłłOO (1928-2013)

KoMPozyCja
technika mieszana, tusz, papier, 37 x 48 cm (w świetle passe-partout), sygn. i dat. p.d.: j. skarżyński 92
44..550000,,--

urodził się w Krakowie. w czasie wojny studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule. Malarz i scenograf; w czasie okupacji zwią-
zany z grupą młodych plastyków i podziemnym teatrem tadeusza Kantora; 1946-49 studiował na wydziale architektury Po-
litechniki Krakowskiej i asP w Krakowie; 1948-58 scenograf w „teatrze groteska" w Krakowie, wraz z w. jaremą i K. Mikulskim
wywarł znaczący wpływ na styl tego teatru; 1958-1990 wraz z żoną l. Mintycz-skarżyńską (1920-94) pracował dla starego
teatru w Krakowie (m.in. „indyk“, „Kaligula", „opera za trzy grosze", „tango", „Proces", „Hamlet", „oresteja", „diabły z loudun"),
dla innych teatrów w kraju i za granicą oraz do \lmów („sanatorium Pod Klepsydrą", „Pamiętnik znaleziony w saragossie",
„lalka", „Historia żółtej ciżemki"). wspólnie z żoną projektowali też scenogra\ę do przedstawień operowych, m.in. do K. Pende-
reckiego (Hamburg, 1969), „balu maskowego" g. Verdiego (warszawa, 1977). był wykładowcą studium scenogra\i przy kra-
kowskiej asP. zajmował się także malarstwem, rysunkiem, ilustracją książkową, plakatem; był  profesorem asP w Krakowie.

66. jerzy SSOORRżżYYńńSSKKII (1924-2004)
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PrzyPadeK w grze 7 X 7 
akryl, ołówek, płótno, 50 x 50 cm, sygn. na
odwrocie „Chance in game 7 x 7” winiarski
2200..000000,,--

urodził się w 1936 we lwowie. Po ukończeniu w 1959
Politechniki warszawskiej, studiował malarstwo na war-
szawskiej asP, której dyplom otrzymał w 1966. w czasie
studiów uczestniczył w seminarium w. Porębskiego po-
święconemu związkom między nauką i sztuką. w 1965
sformułował własny program poszukiwań artystycznych
i zrealizował pierwsza prace z cyklu: "Próby wizualnej pre-
zentacji rozkładów statystycznych", za którą otrzymał
Pierwszą nagrodę na sympozjum artystów i naukow-
ców w Puławach (1966). brał udział w wielu prestiżo-
wych wystawach, między innymi: biennale w sao Paulo
(1969), biennale des Konstruktivismus w norymberdze
(1969 i 1971), "Konstrukcja w procesie" , w lodzi
(1981) i Monachium (1985), "reductivismus", w wied-
niu (1992). uczestniczył też w ruchu neokonstruktywis-
tycznym j. bluma-Kwiatkowskiego. w 1981 objął
prowadzenie pracowni malarstwa w architekturze i urba-
nistyce na warszawskiej asP, której był przez dwie ka-
dencje prorektorem. od 1990 roku profesor.

68. Ryszard WWIInnIIAARRSSKKII (1936-2006)

KonstelaCja
akryl, płyta MdF, 92 x 92 cm, 49 elemen-
tów 12,4  x 12,4 cm, sygn. na odwrocie: 
j. blum
3300..000000,,--

był współzałożycielem i kierownikiem Klubu Młodej in-
teligencji „Czerwona oberża" (1956-1961), następnie
inicjatorem i kierownikiem laboratorium sztuki galerii
el w latach 1961-74 w elblągu. inicjator i kurator pięciu
edycji biennale Form Przestrzennych w latach 1965-
1973, będących przeglądami i sympozjami sztuki poszu-
kującej (neokonstruktywizm, konceptualizm, kino
rozszerzone, performance). w 1974 roku wyjechał na stałe
do niemiec. w niemczech realizował ideę "stacjonizmu" w
sztuce, zakładając w różnych miejscach tzw. stacje sztuki
(w klasztorze Cornberg, zamku ri_ersheim, w Hünfeld,
Fuldzie, bad Hersfeld, Kleinsassen i innych). od 1975
roku prowadzi wolną akademię sztuki w Hünfeld, a w
1990 roku otwiera Museum of Modern art - z kolekcją o
pro\lu międzynarodowym, skupiającą prace twórców o
rodowodzie konstruktywistycznym. w 1993 roku założył
Muzeum artystów „Forum sztuki Konkretnej" w erfurcie
oraz nieistniejące już Muzeum sztuki reduktywnej w
Świeradowie zdroju. stworzył pojęcie sztuki inteligibilnej.

69. gerard jürgen Blum KKWWIIAAttKKOOWWSSKKII

(1930-2015)
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sMoK
technika mieszana, tusz, papier, 22 x 32 cm (w
świetle passe-partout), sygn. na odwrocie: stern
11..550000,,--

w latach 1929-1933 studiował w asP w Krakowie. został usu-
nięty ze związku artystów Plastyków za działalność polityczną.
od 1941 r. przebywał w getcie lwowskim, a po jego likwidacji wy-
jechał na węgry. w 1945 r. osiadł w Krakowie. w latach 1954-
1974 wykładał w krakowskiej uczelni. jego obrazy powstawały pod
wpływem sztuki abstrakcyjnej i kubizmu. stosował technikę olejną,
a pod koniec lat 40-tych również gwasz, monotypie i dekalkoma-
nie. od 1958r. zajmował się także kolażami, do których dołączył
rybie szkielety i drobne kości oraz kawałki tkanin. Kierował w ten
sposób uwagę odbiorców na tematy najważniejsze dla ludzi-śmierci
i przemijania.

70. jonasz SSttEERRnn (1904-1988)

aKty nowojorsKie, 1685 (19850)
ołówek, papier, 28 x 21,5 cm, sygn. monogramem
wiązanym „Fbs” i dat. „1685 / ny”
na odwrocie pieczęć „z rysunków Franciszka staro-
wieyskiego” i potwierdzenie autentyczności teresy
starowieyskiej. obraz prezentowany podczas wy-
stawy Franciszek starowieyski 1930-2009 auto-
portret: ja jako saturn. w 2009 r. w salonie
wystawowym „Marchand” w warszawie.
33..550000,,--

studia artystyczne ukończył na asP w Krakowie i w warszawie.
Popularność zyskał w latach 60 tych seria plakatów teatralnych i
\lmowych. zajmował się malarstwem, plakatem, gra\ka użytkową,
scenogra\ą teatralną i telewizyjną. jest twórcą tzw. teatru ryso-
wania. jego malarstwo cechuje fascynacja zmysłowością, ciałem ko-
biecym, re]eksja nad przemijaniem i śmiercią. stworzył oryginalny
surrealistyczno-groteskowy styl wypowiedzi plastycznej. jego twór-
czość cechuje ogromna fantazja, rozmach, zmysłowość,  oraz precy-
zyjny warsztat. 

71. Franciszek SSttAARROOWWIIEEYYSSKKII (1930-2009)

sCena z zaKlinaCzeM
pastel, papier, 42 x 58 cm (w świetle passe-partout),
sygn. p.d.: a. dudziński
22..550000,,--

urodził się w 1945 w sopocie studiował na wydziale architektury
wnętrz i gra\ki PwssP w gdańsku oraz na wydziale gra\ki
warszawskiej asP w pracowni plakatu H. tomaszewskiego. jest
gra\kiem, malarzem, autorem plakatów, rysunków satyrycznych.
jeszcze jako student publikował rysunki w „szpilkach", warszaw-
skiej „Kulturze" i innych czasopismach. rysuje piórkiem, pastelami,
robi kolaże, fotografuje, projektuje znaczki i karty telefoniczne. autor
ptaka „dudi", którego komentarze polskiej rzeczywistości realnego
socjalizmu obok rysunków a. Mleczki stanowiły ostrą satyrę ówczes-
nych stosunków /satyrykom wolno było więcej powiedzieć niż po-
zostałym twórcom/. tworzy też scenogra\e teatralne. w latach
1970-72 przebywał w londynie, gdzie współpracował z offowymi
pismami „oz", „ink", „Frendz" od 1977 r. przebywa na stałe w
usa. Pracuje dla takich pism jak:“Ye new york times", „new-
sweek", „time", „Vanity Fair", „Playboy".

72. Andrzej DDuuDDZZIIńńSSKKII (ur. 1945)
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Pejzaż ziMowy
olej, płótno, 70 x 90 cm, sygn. p.d.: a. Fornelski. na odwrocie naklejka gakeria sztuki zPaP w Krako-
wie Floriańska
33..000000,,--

studia w akademii sztuk Pięknych w Krakowie u j. Fedkowicza i z. radnickiego, z. Pronaszki i w. taranczewskiego. Malował
przede wszystkim pejzaże, portrety. wykładowca w rodzimej uczelni. 

74. Andrzej FFOORRnnEEllSSKKII (1922-2008)

sen bunia
olej, płótno, 97,5 x 129 cm, sygn. p.d.: danuta westrych 87 tytuł autorski na odwrocie sen bunia 
33..440000,,--

studia w krakowskiej akademii sztuk Pięknych u włodzimierza buczka, dyplom z wyróżnieniem. Malarka związana z krakow-
skim środowiskiem artystycznym. 

73. Danuta WWEESSttRRYYcchh (1955-2014)
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FluoroiMago 
technika własna, płótno, 140 x 100 cm, sygn. p.d.: b Pałka 
1100..000000,,--

studia asP w Krakowie wydział Malarstwa prof.prof szancenbacha, brzo-
zowskiego, buczka. dyplom w 1983 roku. Malarstwo charakteryzuje poszuki-
wanie formy i materii obrazu; własna technologia malarska wzbogacona i
udoskonalona odczuciami i przeżyciami. udział w wystawach polskich i zagra-
nicznych m.in. Paryż, londyn, nowy jork, biennale we Florencji, london bien-
nale, tokyo biennale. nagrody m.in. oscar della Cultura – Florencja, sandro
boticcelli Prize – Florencja, donato bramante – rzym.

75. Barbara PPAAłłOO--WWIInnEEKK (ur. 1958)

zuzanna i starCy ii 
olej, płótno, 64,5 x 50 cm, sygn. p.d.: t. jackowski 1976, na od-
wrocie opis autorski 
22..550000,,--

gra\k, profesor uniwersytetu artystycznego w Poznaniu. studiował na wy-
dziale Malarstwa i gra\ki w pracowni prof. Mieczysława wejmana w asP w
Krakowie. studia kontynuował w ecole nationale supérieure des beaux-arts w
Paryżu. artysta zajmuje się gra\ką i rysunkiem. Profesor zwyczajny poznań-
skiej uczelni.

76. tadeusz maksymilian jjAAccKKOOWWSSKKII (ur. 1936)
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CieŚnina 
olej, technika mieszana, wym. 60 x 70 cm, sygn. p.d.:
nowicka 
11..225500,,--  

studia asP wydział architektura wnętrz (1983), członek zPaP
zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, architekturą,
oraz pracą pedagogiczną. udział w wielu wystawach zbiorowych i
indywidualnych.

77. Ewa hhOOPPPPEE--nnOOWWIIccOO ( ur. 1958)

KorCula
akwarela, technika mieszana, papier, 19 x 30 cm, sygn. p.d.:
e. Hoppe-nowicka 
550000,,--

78. Ewa hhOOPPPPEE--nnOOWWIIccOO ( ur. 1958)

Martwa natuW
olej, płótno, 50 x 70 cm, sygn. l.d.: Vilenchyts

33..550000,,--

79. Wladimir VVIIllEEnncchhYYttSS (ur. 1971)
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oPowieŚCi o winie i CHlebie – obWz 2
olej, płótno, 38 x 101 cm, sygn. l.d.: iwb
33..660000,,--

Malarz, rzeźbiarz, pastelista, rysownik, poeta. Członek zPaP od 1995 r.
należy również do aKwe, sPP, aiaP i Klubu Polarnego. wyróżniony w
kilku konkursach polskich i zagranicznych, m.in. w XiX, XX i XXiV Premio
Firenze (Florencja 2001, 2002, 2006) i na wystawach „Mały Format
2013", „Mały Format 2014” okręgu Krakowskiego zPaP. w 2005 roku
otrzymał nagrodę Ministra Kultury i sztuki. swoją twórczość prezentował
w Polsce, a także, między innymi: we Francji (Collioure, tours), włoszech
(rzym, Florencja), usa (nowy jork), danii, Holandii, niemczech (no-
rymberga, Kolonia), austrii (wiedeń), Hiszpanii (segowia),  belgii (bru-
ksela), szwajcarii (genewa), na Chorwacji (zagrzeb). brał udział w więcej
niż 200-stu wystawach, z czego, w ponad stu indywidualnych.

80. Iwo BBIIRRKKEEnnmmAAjjEERR (ur. 1955)

PoPoŁudniowe ŚwiatŁo
olej, płótno, 20 x 20 cm, sygn. l.d.: M Mira 2015
11..660000,,--

urodzona w Krakowie. studia na asP w Krakowie, wydział gra\ki. dy-
plom w 1984 r. w pracowni wklęsłodruku pod kierunkiem Prof. andrzeja
Pietscha i litogra\i pod kierunkiem Prof. włodzimierza Kunza. w 1994
studia podyplomowe z zakresu konserwacji architektury na wydziale ar-
chitektury Politechniki Krakowskiej. Członek zPaP i sMtg. uprawia
malarstwo, rysunek i gra\kę.

81. mira SSKKOOccZZEEKK--WWOOjjnnIIccOO (ur. 1959)

drwal
olej, płótno, 70 x 60 cm, sygn. p.d.: j. Chrząszcz 1980. na
odwrocie naklejka galeria sztuki zPaP w Krakowie Flo-
riańska
33..000000,,--

ukończył akademię sztuk Pięknych w Krakowie. dyplom zdobył w roku
1970 w Katedrze Komunikacji wizualnej pod kierunkiem prof. ryszarda
otręby. Malował w technikach: olejnej, pastelowej i akwarelowej. brał udział
w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. w latach
1975-2006 miał trzydzieści własnych wystaw indywidualnych. obrazy jego
znajdują się w zbiorach wielu instytucji państwowych oraz w prywatnych
kolekcjach w Polsce, niemczech, Francji, belgii, szwecji, iranie, szwajcarii,
austrii, australii, usa, Kanadzie i senegalu.

82. jan cchhRRZZąąSSZZccZZ (1944-2012)
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erotyK
olej, płótno, 59 x 48,5 cm, sygn. na odwrocie: sroka
44..880000,,--

84. jacek SSRROOOO (ur. 1957)

Portret zoFii jordanowsKiej
akwarela, papier, 58,5 x 40,5 cm (w świetle passe-
partout), sygnowany i datowany p.d.: t. dominik 62.
| n. york, opisany na odwrocie: Portret zosi jorda-
nowskiej | narysowany u niej w domu | w n. yorku w
r. 1962 | t. dominik | Łomianki 9.iii.2001
55..000000,,--

w 1953 ukończył warszawską asP, na której od 1965 prowadził pra-
cownię malarstwa.. Profesor asP, wielokrotnie dziekan wydziału Ma-
larstwa. studiował u j. Cybisa rozwijając zainteresowanie koloryzmem.
do końca lat 50. tworzył drzeworyty. w połowie lat 50. zaczął malo-
wać obrazy abstrakcyjne, zbliżone do informelu. do lat 70. maluje eks-
presyjnie i spontanicznie. Późniejsze obrazy mają bardziej wyraźną,
"kontrolowaną" formę. niezmienną inspiracją była dla artysty natura,jej
kolorystyka i bogactwo form. w następnych latach równolegle z ma-
larstwem, uprawiał tkanie gobelinów, zajmował się też ceramiką . Źród-
łem inspiracji są często mapy, plany miast, ^agmenty przypominające
graffiti. uprawia sztukę video. od polowy lat 90. twórczość tomasza
dominika wzbogaciła technika komputerowa. w roku 1956 repre-
zentował polskie malarstwo na biennale w wenecji. w 1973 otrzymał
nagrodę im. jana Cybisa. w 1979 roku otrzymał tytuł profesora. ta-
deusz dominik był jednym z najbardziej oryginalnych twórców współ-
czesnego malarstwa polskiego i wybitnym kolorystą.

83. tadeusz DDOOmmIInnIIKK (1928-2014)
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dziewCzyna w oKnie 
akryl, płótno, 120 x 100 cm, sygn. na odwrocie  Edward Kie-

ferling. Vi wystawa grupa twórcza zPaP san 1976 jarosław 
99..000000,,--

Malarz, pedagog. studia w krakowskiej asP w pracowni zbig-
niewa Pronaszki i witolda Chomicza. współzałożyciel grupy
Czternastu oraz grupy san. Prace w ziorach muzealnych i ko-
lekcjonerskich. wieloletni  pedagog i dyrektor Państwowego li-
ceum sztuk Plastycznych w jarosławiu.

85. Edward KKIIEEFFEERRllIInngg (1933-1998)

rebeX z PiesKieM 
olej, płyta pilśniowa, 100 x 70 cm, sygn. p.d.: ed Kieferling
1994 
66..550000,,--

86. Edward KKIIEEFFEERRllIInngg (1933-1998)
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aKt
serigra\a na papierze, 28/50, 78,5 x 60,5 cm (w swietle passe-partout), sygn.
p.d.: jerzy nowosielski 1999
77..000000,,--

urodził się w Krakowie. w 1940 rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule. od 1944 czło-
nek Polskiej akademii umiejętności. Członek grupy Młodych Plastyków i grupy Krakowskiej. w la-
tach 1976-1992 profesor asP w Krakowie. Malarz, rysownik, scenograf, twórca kompozycji
\guralnych, martwych natur, aktów, pejzaży i obrazów sakralnych, w których łączy elementy nowo-
czesne z wpływami sztuki bizantyjskiej (Podwójny portret, toaleta, Martwa natura fantastyczna);
jego niepowtarzalny styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu barwnych plam obwiedzio-
nych czystą linią konturu i syntetyzującym widzeniem codzienności; ikoniczność jego malarstwa o te-
matyce sakralnej polega na przywołaniu mistyki ruskich lub bizantyjskich ikon oraz na
geometrycznych podziałach wyodrębniających centrum i pobocze kompozycji. jest autorem licznych po-
lichromii w kościołach (m.in. w kościoła św. ducha w nowych tychach, kościoła w wesołej koło war-
szawy, cerkwi w lourdes we Francji) oraz ikonostazów (np. w cerkwi zaśnięcia Matki bożej w
Krakowie); Kraków-azory, 1978, kościół Św. ducha w tychach), ikonostas cerkwi prawosławnej w
Krakowie (1972). Ponadto prace w licznych zbiorach muzealnych w Polsce i w kolekcjach prywatnych
(usa, Kanada, Francja, niemcy).

89. jerzy nnOOWWOOSSIIEEllSSKKII (1923-2011)

anna Magnani i Marisa PaVan w tatuowanej róży
Fotogra\a czarno-biała, papier barytowy, 35 x 28 cm, na odwrocie pieczęć: aut-
HentiC original PHotogrPH by Milton H. green.
lifetime print, data naświetlenia negatywu: 1955 r. data wykonania odbitki:
1980 r.
33..000000,,--

Milton H. greene (1922 nowy jork-1985 los angeles) aktywny przez ponad cztery dekady fotograf
mody oraz gwiazd kina i teatru. Fotografować zaczął w wielu 14 lat. był stypendystą renomowanego
Pra_ institite, potem kształcił się u fotoreportera elliota elisofena. asystował również louise dahl-wolfe,
fotografce mody publikującej na łamach "Harper's bazaar". w wieku 23 lat greene był już znany jako
"cudowny chłopiec fotogra\i kolorowej". w latach 50. i 60. prace greene'a pojawił pojawiały się w popu-
larnych periodykach takich jak  "life", "look". "Harper's bazaar", "town & Country" i "Vogue". obok
richarda avedona, Cecila beatona, irvinga Penna, i normana Parkinsona, uważa się go za jednego z fo-
togra\ków, którzy podnieśli fotogra\ę mody do poziomu sztuki. greene, który zaczynał od mody, naj-
większą sławę zyskał jako portrecista artystów, muzyków, \lmowców, gwiazd teatru, \lmu i telewizji.
zdolności reżyserskie pozwalały mu uchwycić prawdę psychologiczną modela połączoną z pięknem, na-
turalnością i elegancją. Częścią jego talentu było szczególne wyczucie czasu oraz umiejętność uchwycenia
chwili połączona z umiejętnością budowania relacji z modelem.

87. milton h. ggRREEEEnnEE (1922-1985)

judy garland
Fotogra\a czarno-biała, papier barytowy, 35,2 x 27,7 cm
22..330000,,--

88. milton h. ggRREEEEnnEE (1922-1985)
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aKt Potrójny
Kredka, papier, 30,5 x 21 cm (w świetle passe-partout)
22..550000,,--

studiował na wydziale architektury Politechniki warszawskiej. był członkiem sto-
warzyszenia artystów Plastyków " rytm", współzałożyciel Koła artystów gra\ków
reklamowych w 1933r. zajmował się ilustracją, gra\ką reklamową, plakatem, pro-
jektował pawilony wystawowe i architekturę wnętrz, był scenografem. ważniejsze
nagrody: grand Prix na Międzynarodowej wystawie sztuki dekoracyjnej w Pa-
ryżu w 1925r. i nagroda w konkursie na znak lot-u w 1929r, i nagroda na wy-
stawie gra\ki użytkowej w 1931, i nagroda za plakat Międzynarodowej wystawy
sztuki i techniki w Paryżu i srebrny medal na niej za plakaty (1937r.), ii nagroda
na i ogólnopolskiej wystawie Plakatu w warszawie w 1953.

91. tadeusz ggRROOnnOOWWSSKKII (1894-1990)

ModelX, Malarz i trzy MasKi
ołówek, papier, 64 x 49 cm (w świetle passe-partout), sygn.
p.d.: modelka, malarz | i trzy maski | 2010 | bereźnicki
33..000000,,--

dyplom gdańskiej PwssP otrzymał w 1958, w pracowni stanisława teisseyre`a.
od 1958 r pracuje w tej uczelni, od 1982 r prowadzi własną pracownię malar-
stwa. od 1984 r jest profesorem. autor "Martwej natury z kartami i czaszką","
Martwej natury z różami", cyklu "zdjęcia z belkowań", dzieł zawierających aluzje
do kompozycji holenderskich malarzy XVii wieku, oraz malarstwa o dawnym,
gdańskim rodowodzie. artysta malujący przede wszystkim archaizowane mar-
twe natury, w dawnym klimacie utrzymane sceny alegoryczne, mitologiczne i port-
rety o stonowanym kolorycie i meta\zycznych korelacjach literackich. w latach
90-tyvh powstała seria różowo-brązowych martwych natur.

92. Kiejstut BBEERREEźźnnIIccKKII (ur. 1935)

sCHerzo
gra\ka, e/a, 64 x 49 cm, sygn. p.d.: sroka 1992
11..660000,,--

90. jacek SSRROOOO (ur. 1957)
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Ślady siŁy
rzeźba przestrzenna, metal, 1973 rok, wys. 53 cm
rzeźba reprodukowana w katalogu wystawy
rzeźby bogusŁaw gabryŚ XXV-leCie
PWCy twórCzej, czerwiec 1989 r. bwa 
w Krakowie.
1122..000000,,--

rzeźbiarz, absolwent szkoły Kenara w zakopanem, studia na
wydziałach  krakowskiej asP – rzeźby (dyplom 1962 r. ),
Form Przemysłowych (dyplom 1965 r.). brał udział w szeregu
wystawach w kraju i za granicą, stypendysta rządu ^ancuskiego
w 1969 r. wielokrotny uczestnik i laureat wystaw w kraju i za
granicą (m.in. i nagroda „rzeźba roku” 1971. jego prace znaj-
dują się w zbiorach prywatnych i  muzealnych w kraju i za granicą.

93. Bogusław ggAABBRRYYśś (1938-2013)

wiatr od wsCHodu
rzeźba, metal, blacha, lata 80-te XX w., 28 x 28 cm
77..000000,,--

94. Bogusław ggAABBRRYYśś (1938-2013)
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CHŁoPieC z żaglówKą
brąz patynowany, wys. 34 cm, sygn. na pod-
stawie: le Voeu salon 1904 a. larroux

55..550000,,--

95. Antonin llAARRRROOuuXX (1881-1920)

brąz patynowany, brzusiec zdobiony pla-
stycznymi liśćmi dębu, wys. 29 cm, 
sygn. b-cia Łopieńscy warszawa
2222..000000,,--

96. WAZOn

Porcelanowy, zdobiony scenami wojskowymi,
przykrywka cynowa, wys. 33 cm, niemcy
pocz. XX w.
22..550000,,--

97. KuFEl
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Figurka porcelanowa, malowana, wys. 22 cm, sygn. K. tu_er
Hutschenreuter.
33..550000,,--

98. tAńcZącE DZIEWcZYnKI

Figurka porcelanowa, wys. 41,5 cm, sygn. na podstawie: rudolf
Mar… rosenthal.
55..220000,,--

99. gNjącA 

Figurka porcelanowa, wys. 14,5 cm, Miśnia XX w.
11..880000,,--

100. WIEWIóRO

Figurka fajansowa, wys. 43 cm, Pacyków XX w. (drobne odpryski).
44..880000,,--

101. ARlEKIn I cOlumBInA
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Matka boska ogniewidnaja – ognista, tempera, deska,
złoto, 21 x 16 cm, w rzeźbionym kiocie; 40 x 31 cm,
rosja, okręg jarosławski, rybińsk, XViii / XiX w. 
2211..000000,,--

Matka boska zwrócona w prawo, ubrana w bordowe
maforium, zdobione ornamentowaną bortą. na bocz-
nych klejmach święci Menas i wawrzyniec. 

102. IIKKOOnnAA

Chrystus Pantokrator, tempera, deska, srebro lasero-
wane, 21 x 16,5 cm, w rzeźbionym kiocie: 42 x 33 cm,
rosja XiX w. 
1122..550000,,--

Chrystus Pantokrator z otwartą księgą Pisma Świętego
z widocznym tekstem, ^agmentem z ewangelii św.
Mateusza (11:28): „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy
utrudzeni jesteście a ja was pokrzepię”. na bocznych
klejmach w dolnej części dwie święte, w górnej postaci
dwóch świętych.

103. IIKKOOnnAA
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podróżna trzyczęściowa – deesis, odlew mosiężny wypełniony emalia biała i błękitna, złożony: 13,5 x 17 cm, rozłożony: rosja XiX w.
44..000000,,--

ikona związana z kulturą staroobrzędowców, którzy celowali w sztuce odlewniczej. scena deesis z Marią, św. janem z lewej
strony i Chrystusem. Matka boża Paraklesis trzyma zwój z inskrypcją, św. jan Prodromos jako anioł Pustyni, oprócz kielicha
eucharystycznego z symboliczną postacią Chrystusa – baranka bożego, prezentuje zwój z tekstem wzywającym do pokuty. 

104. IIKKOOnnAA

tryptyk drewniany z osadzonymi ikonami mosiężnymi, przedstawiający Pochwałę Matki bożej ze scenami z jej życia,
rosja XViii/XiX w., ikony z mosiądzu, dekorowane błękitną emalią wypełniającą tło, 29 x 18 cm
1100..000000,,--

scena centralna przedstawia Matkę boską w typie bogolubskiej, ukazaną w półpostaci, zwróconą w lewo, z rozwiniętym
rotulusem podtrzymywanym lewą dłonią. nad nią mosiężna ikona zwieńczona łukiem, przedstawiająca Chwałę Matki
boskiej. tło wypełnione niebieską i białą emalią. na lewym skrzydle ikony z przedstawieniem zwiastowania, wjazdu do
jerozolimy oraz Chrztu jezusa w jordanie. w zwieńczeniu trójca Święta. na prawym skrzydle Przemienienie na górze
tabor, zstąpienie do otchłani, zaśnięcie Matki boskiej. w zwieńczeniu scena Podniesienia Krzyża.

105. IIKKOOnnAA
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P L A C Ó W K I  D E S Y :

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

Rzeczoznawcy - ul. Floriańska 13, tel. 12 429-12- 51

Dom Aukcyjny - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14

e-mail: aukcje@desa.art.pl

Antykwariaty w innych miastach

42-200 Częstochowa, Al. N.M.P. 40/42, tel. 34 324-37-26 e-mail: kontakt@desaczestochowa.com

81-395 Gdynia, ul. Abrahama 54, tel. 58 620-36-63 e-mail: salon19@desa.art.pl

40-014 Katowice, ul. Mariacka 5, tel. 32 253-99-22 e-mail: kontakt@desakatowice.com

40-012 Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. 32 253-94-70 e-mail: salon12@desakatowice.pl

24-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 28, tel. 41 344-33-51 e-mail: salon21@desa.art.pl

35-060 Rzeszów, Rynek 4, tel. 17  862-47-82 e-mail: desarzeszow@neostrada.pl

WSZYSTKIE SALONY PRZYJMUJĄ DZIEŁA SZTUKI NA KOLEJNE AUKCJE

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

Prowadzi działalność handlową i kulturotwórczą, zabezpiecza cenne dzieła sztuki dla zbiorów muzealnych, prowadzi promocję

dzieł sztuki współczesnej i jej twórców poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granicą. Posiada doświadczonych i wykwali-

fikowanych rzeczoznawców, również biegłych sądowych wykonujących ekspertyzy, oceny i wyceny dzieł sztuki. 

DESA posiada salony antykwaryczne na terenie całego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie. 

Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące poloników

m.in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeami

krajowymi i zagranicznymi. 

Firma DESA uczestniczy w programie „Leonardo da Vinci“, utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą środowiska

akademickie, przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej Europy.  

DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania.

Siedziba Desy mieści się w Pałacu Kmitów. Budynek wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w pierwszej poł. XVI wieku na

okazałą rezydencję dla możnowładczej rodziny Kmitów. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementów wczesnorenesan-

sowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego piętra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejna

przebudowa miała miejsce w drugiej połowie XVIII wieku, stąd pochodzą polichromie wnętrz pierwszego piętra., stropy belkowe

i kominki na II piętrze, a także neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema płaskorzeźbami przedstawiającymi scenę ko-

ronacji Najświętszej Marii Panny i orły pokonujące węże. Obiekt jest siedzibą firmy od 1988 roku.

Antykwariaty w Krakowie

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

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



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

ISSN 1429-6098


