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PP LL aa cc óó ww KK ii   DD EE ss yy ::

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

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

antykwariaty w innych miastach

42-200 częstochowa, al. N.M.P. 40/42, tel. 34 324-37-26 e-mail: kontakt@desaczestochowa.com
81-395 Gdynia, ul. abrahama 54, tel. 58 620-36-63 e-mail: salon19@desa.art.pl
40-014 Katowice, ul. Mariacka 5, tel. 32 253-99-22 e-mail: kontakt@desakatowice.com
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. 32 253-94-70 e-mail: salon12@desa.art.pl
24-507 Kielce, ul. sienkiewicza 28, tel. 41 344-33-51 e-mail: salon21@desa.art.pl
35-060 Rzeszów, 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

1. Udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu i wpłaceniu wadium
NNuummeerr  kkoonnttaa:: Bank Pekao s.a. 6699  11224400  44553333  11111111  00000000  55442277  33889944
2. ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi
3. * obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie może zostać
sprzedany
4. ⦁ obok ceny oznacza, że do wylicytowanej kwoty doliczona zostanie opłata w wysokości do 5% ceny
sprzedaży z tytułu „droit de suite“
5. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu
6. szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w Domu aukcyjnym 
tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy
7. Prenumerata katalogów aukcyjnych (4 egz.) w 2018 r. – 60 zł

wwyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd  1122  ddoo  1166  mmaarrccaa 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 i skład: Piotr Nosek
Druk: Drukarnia skleniarz
issN 1429-6098

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

Prezes zarządu: MMaałłggoorrzzaattaa  LLaalloowwiicczz
tel. 12 422-27-06     lalowicz@desa.art.pl

V-ce Prezes, Dyrektor Domu aukcyjnego: JJeerrzzyy  MMaajjeewwsskkii
tel. 12 422-19-66     majewski@desa.art.pl 

Rzeczoznawcy: aallddoonnaa  ssoołłttyyss,,  JJaaddwwiiggaa  oocczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa

opracowanie katalogu: KKrrzzyysszzttooff  KKoonniieecczznnyy,,  JJaaddwwiiggaa  oocczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa,,  
PPaattrryyccjjaa  GGaabbrryyśś--DDuuddzziiaakk,, KKaarroolliinnaa  PPłłuużżeekk,,  aannnnaa  KKoozzaakkiieewwiicczz,,  iizzaabbeellaa  BBoocciiaańńsskkaa,,  
wwiikkttoorriiaa  KKuubbiiaakk,,  GGaabbrriieellaa  ssttrruuzziikk
tel. 12 422-19-66     konieczny@desa.art.pl

Na okładce: Piotr MMiicchhaałłoowwssKKii (1800-1855), Żołnierz �ancuski na koniu, poz. 40
MMNN (XiX w.), Uliczka w Neapolu, poz. 37

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
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1177  mmaarrccaa  22001188  rr..,,  oo  ggooddzz..  11660000

w Krakowie, Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13, I p.

malarstwo, rysunek, grafika, rzemiosło
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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  %%  oorraazz  ooppłłaattaa  ddoo  55%%  zz  ttyyttuułłuu  ddrrooiitt  ddee  ssuuiittee..
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. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. na wyraźne życzenie Klienta możemy
pomóc w kontakcie z firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki.
3. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20 % wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w
terminie 14 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. na poczet
zadatku zalicza się wadium, stanowiące wówczas zadatek lub jego część.
4. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
5. nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. niezależnie nabywca zobowiązany jest do
pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.

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

REgulAmIn AuKcjI
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PRzed dwoReM
olej, tektura, 21,5 x 36,5 cm, sygn. l.d.: Batowski 1925.
55..550000,,--

2. Stanisław MMccZZOORR--BBAAttOOWWSSKKII  (1866-1946)

Pejzaż włoski
olej, tektura, 33 x 48,5 cm, sygn. p.d.: B. Rychter-janowska.
1122..550000,,--⦁

Malarka, kształciła się w akademii monachijskiej (1898-1901), naukę kontynuowała w akademii [orenckiej
i w Rzymie, a także w krakowie u jana stanisławskiego. w latach 1909-1910 prowadziła szkołę malarstwa
w starym sączu. Malowała pejzaże, widoki dworów polskich oraz ich stylowe wnętrza, martwe natury i portrety.

1. Bronisława RRYYcchhttEERR--jjAAnnOOWWSSMM (1868-1953)
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PoRT
akwarela, gwasz, papier, 33,5 x 48 cm, sygn. p.d.: s. jaxa 1928. 
66..550000,,--

3. Soter jjAAxxAA--mmAAłłAAcchhOOWWSSKKII (1867-1952)

VCzV
olej, płótno, 83 x 128 cm, sygn. p.d.: włodzimierz kugler 33. wystawa monograZczna „włodzimierz kugler
(1882-1946) Malarstwo, graZka”, TPsP kraków 1996 fot. XXiV, nr kat. 131. 
1133..000000,,--  

4. Włodzimierz KKuuggllEERR (1882-1946)

Malarz, graZk. studia akademia sztuk
Pięknych w krakowie w pracowniach  j.
Mehoffera i L. wyczółkowskiego w
latach  1904-1909. artysta bardzo
czynny, prace swoje  wystawia od pierw-
szych lat twórczości (1906 jako student
asP) w salach Towarzystwa  Przyjaciół
sztuk Pięknych w krakowie, Lwowie,
Poznaniu, warszawie i za granicą m.in.
wraz z L. wyczółkowskim, wł. skoczyla-
sem, z. stryjeńską udział w wystawie
Polska GraZka w Niemczech. Tematem
prac były sceny z polowań, konie, zimowe
i letnie krajobrazy, opracowywane przez
artystę w sposób  perfekcyjny; ekspresji
wyrażanej za pomocą kontrastów światła
i cienia oraz harmonii barw.  Śmiała  i
oryginalna kolorystyka obrazów kuglera
budziła też największe kontrowersje
wśród odbiorców , nie zmniejszało to jed-
nak wysokiej ocenę talentu artysty i jego
umiejętności w oddaniu natury.

Malarz, wybitny marynista. kształcił się
w szkole rysunkowej w odessie. w latach
1882-1894 studiował w krakowskiej
ssP u Cynka, jabłońskiego i łuszczkie-
wicza. od 1894 kontynuował naukę w
szkole Rysunku i Malarstwa w Mona-
chium. Po powrocie do kraju osiadł w
krakowie. Był członkiem warszawskiego
TzsP. Najchętniej malował pejzaże,
często nokturny, do jego ulubionych moty-
wów należały widoki morskie. Uprawiał
technikę olejną, w latach międzywojen-
nych posługiwał się akwarelą, gwaszem i
pastelem.
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Pejzaż ziMowy
olej, tektura, 21 x 29 cm, sygn. l.d.: artur Markowicz. Naklejki z 3 wystaw muzealnych: Muzeum
okręgowe w Toruniu, Muzeum w Grudziądzu, Muzeum szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
1122..550000,,--  

6. Artur mmAARRKKOOWWIIccZZ (1872-1934)

PoLowaNie PaR foRCe
olej, tektura, 23,5 x 28,8 cm, sygn. p.d.: B. Mehoffer.
44..000000,,--

5. B. mmEEhhOOFFFFEERR (xIx/xx w.)

Markowicz: studia w krakowskiej szkole sztuk
Pięknych m.in. u jana Matejki, a następnie w aka-
demii monachijskiej i w Paryżu. Podróżował do
włoch, wiednia, Holandii, Belgii i jerozolimy
znajdując tematy do obrazów. Malował głównie
pastelami, rzadziej olejno - pejzaże, portrety, wnęt-
rza "holenderskie", a przede wszystkim sceny ro-
dzajowe z żydowskiej dzielnicy krakowa
(Modlitwa w świątyni, adoracja Tory, Talmudy-
ści). większe kolekcje obrazów artura Markowi-
cza w Muzeum Narodowym i Muzeum
Historycznym w krakowie oraz żydowskim insty-
tucie Historycznym w warszawie; bardzo wiele
jego prac znajduje się w kolekcjach prywatnych w
stanach zjednoczonych i izraelu.
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PółakT Na TLe MoRza
olej, tektura, 49 x 33,5 cm, sygn. l.d.: st. żurawski.
66..000000,,--

Malarz, uczeń krakowskiej asP w pracowni Mehoffera (1907-
1913). Był członkiem Cechu artystów Plastyków „jednoróg". Ma-
lował akty, pejzaże, martwe natury, kompozycje Zguralne.

7. Stanisław ŻŻuuLLWWSSKKII (1889-1976)

aUToPoRTReT
olej, płótno, tektura, 38 x 44 cm, sygn. l.d.: k. wróblewska 1945,
na odwrocie naklejki z wystaw.
99..000000,,--

studia na wydziale sztuk Pięknych Uniwersytetu stefana Batorego
w wilnie (do 1938), następnie w académie de la Grande Chaumiere
w Paryżu (1938). w 1945 roku przenosi się do krakowa i pra-
cuje jako pedagog na wydziale architektury Politechniki kra-
kowskiej. współzałożycielka grupy „dziewięciu graZków",
starającej się kontynuować tradycję przedwojennego warszaw-
skiego i wileńskiego drzeworytnictwa. działała też w zPaP, m.in.
jako współorganizatorka konkursów „Najlepsza graZka mie-
siąca" (od 1959). zasiadała we władzach sekcji GraZki zPaP
(1950-1974). Była laureatką Nagrody Miasta krakowa w
1973, Nagrody im. Brata alberta w 1978 oraz licznych konkur-
sów artystycznych. zajmowała się głównie graZką warsztatową
(drzeworyt) oraz malarstwem i rysunkiem.

8. Krystyna WWRRóóBBllEEWWSSMM (1904-1994)
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Pejzaż
olej, tektura, 15 x 20 cm, sygn. p.d.: iw Trusz. 
77..000000,,--

10. Iwan ttRRuuSSZZ (1869-1940)

Pejzaż GóRski
akwarela, papier, 32,5 x 48,5 cm, sygn. p.d.: Mieczysław filipkiewicz.
44..550000,,--

9. mieczysław FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1891-1951) 

Był bratem malarza stefana filipkiewicza. w
latach 1910-1915 studiował w krakowskiej
akademii sztuk Pięknych u s. dębickiego, j.
Pankiewicza oraz T. axentowicza. Następnie
pracował jako rysownik techniczny przy budo-
wie kolei wąskotorowej na terenie ziem byłego
królestwa Polskiego i uzupełniał wykształce-
nie w wiedniu. w roku 1921 powrócił do kra-
kowskiej asP, gdzie do 1923 roku
kontynuował studia pod kierunkiem w.
weissa. w czasie studiów otrzymywał liczne
nagrody i wyróżnienia.wystawiał od 1925
roku z grupą artystów niestowarzyszonych,
głównie w Towarzystwo Przyjaciół sztuk
Pięknych w krakowie. Był członkiem za-
rządu zawodowego związku artystów Pla-
styków. Parokrotnie uzyskiwał odznaczenia
na wystawach krajowych. Należał do pejza-
żystów będących pod dużym wpływem jana
stanisławskiego. interesowała go zarówno te-
matyka morska, jak i tatrzańska, wyrażana
zarówno w technice olejnej, jak i graZce. Malo-
wał ponadto kwiaty i martwą naturę, spora-
dycznie też kompozycje Zguralne. zajmował
się też graZką użytkową i pracował w zakresie
sztuki stosowanej.

w latach 1892-1897 studiował w ssP w
krakowie u i. jabłońskiego, w. łuszczkiewi-
cza, L. wyczółkowskiego i j. stanisławskiego.
Naukę kontynuował w wiedniu i w prywat-
nej szkole a. ażbego w Monachium. odbył
wiele podróży, był m.in. w Rzymie, Palestynie,
egipcie i na krymie. w 1912 r. został profeso-
rem wolnej akademii sztuk we Lwowie. Te-
matem jego prac były przede wszystkim
pejzaże pozbawione sztafażu  i portrety inteli-
gencji lwowskiej i kijowskiej. wystawiał od
1902 roku w krakowskim Towarzystwie
sztuk Pięknych.
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Pejzaż wiejski
olej, tektura, 21 x 32,5 cm, sygn. p.d.: e. wrzeszcz.
22..550000,,--

Malarz działający w kijowie. w 1884 krótko studiował w akademii sztuk Pięknych w Petersburgu, później wyjechał do Paryża
i Monachium. Należał do kijowskiego Towarzystwa Malarzy oraz innych stowarzyszeń artystycznych, m.in. Towarzystwa Ma-
larzy Południoworosyjskich, kijowskiego Towarzystwa wystaw artystycznych, kijowskiego Towarzystwa zachęty. Popularność
osiągnął jako autor swojskich pejzaży, do czego przyczyniło się ich reprodukowanie na kartach pocztowych.

11. Eugeniusz WWRRZZEESSZZccZZ (1851-1917)

sCeNa Rodzajowa
akwarela, papier, 16 x 31,5 cm, sygn. a. setkowicz.
22..550000,,--

w latach 1897-1898 kształcił się w krakowskiej akademii sztuk Pięknych pod kierunkiem Teodora axentowicza. Malował sceny
rodzajowe – zaprzęgi, sanie, konie.

12. Adam SSEEttKKOOWWIIccZZ (1876-1945)
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PiasVRze
olej, sklejka, 69 x 97 cm, sygn. p.d.: Leszko 1935.
1100..000000,,--⦁

13. ludwik llEESSZZKKOO (1890-1957)

saNdoMieRz
olej, płótno, 79 x 98,5 cm, sygn. l.d.: kawecki.
44..000000,,--

Malarz, uczeń j. Mehoffera, w latach 30. związany z katowickim środowiskiem artystycznym. w 1909 i
1924 wystawiał w TPsP we Lwowie, w 1912 w Tarnopolu, w 1937 w TzsP w warszawie. Malował
portrety, pejzaże, kwiaty, motywy marynistyczne, sceny egzotyczne z Maroka.

14. Alojzy Roman MMWWEEccKKII (1868-1938)

studiował malarstwo w akademii sztuk Pięk-
nych w krakowie (1908-1918, 1920/21),
gdzie był uczniem j. Mehoffera oraz w wied-
niu. w latach 20-tych i 30-tych odbył wiele po-
dróży artystycznych do krajów
skandynawskich, francji, włoch, Grecji i Tur-
cji. wystawiał w kraju i za granicą m.in. w:
krakowskim TPsP, gdzie miał dwie wystawy
indywidualne (1929, 1931), we Lwowie
(1926, 1927), Poznaniu oraz TzsP w war-
szawie (1930, 1931, 1934) oraz Paryżu
(1927), Bratysławie (1928), Londynie
(1930) i Brukseli. Po 1945 r. należał do ugru-
powania „krąg". Uprawiał malarstwo olejne i
akwarelowe. Głównym tematem jego twórczo-
ści był pejzaż, zwłaszcza górski i nadmorski.
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Pejzaż aLPejski
olej, płótno, 67 x 95 cm, sygn. p.d.: j. Messer.
1133..000000,,--

15. j. mmEESSSSEERR (xIx w.)

Pejzaż MoRski
olej, płótno, 30 x 44 cm, sygn. p.d.: R. Bratkowski 1940. 
66..330000,,--⦁

w latach 1888-1954 studiował w ssP w krakowie u j. jabłonskiego, w. łuszczkiewicza. kontynuował
naukę w wiedniu oraz w Monachium w szkole malarskiej a. azbego. Miał wystawy w TzsP w warszawie
i  w TPsP w krakowie i Lwowie. Malował głównie pejzaże.

16. Roman BBLLttKKOOWWSSKKII (1869-1954)
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PaRk
akwarela, papier, 24 x 16,3 cm, sygn. p.d.: a. oleś 1934.
11..550000,,--⦁

studia na asP w krakowie, w latach 1907-1908 w pracowni
L. wyczółkowskiego, a od 1911 do 1913 do pracowni s. dę-
bickiego. Równocześnie studiował na wydziale Prawa i admi-
nistracji Uniwersytetu jagiellońskiego, gdzie w 1913 roku
uzyskał stopień doktora. od 1915 do 1917 roku kontynuował
sam studia u wojciecha weissa. otrzymał wówczas nagrodę i
brązowy medal na wystawie dorocznej. odbył podróże arty-
styczne do wiednia, włoch i na węgry. w roku 1936 zamiesz-
kał na stałe w kielcach, gdzie pracował jako konserwator
wojewódzki i kierownik oddziału sztuki przy Urzędzie woje-
wódzkim w kielcach. w czasie okupacji udzielał prywatnych
lekcji rysunku i malarstwa, od roku 1944 prowadził wykłady z
historii sztuki na kursach tajnego Uniwersytetu w kielcach. Po
wojnie przyczynił się do powstania kieleckiego oddziału
zzPaP, którego został prezesem. od roku 1932 był człon-
kiem grupy zwornik i Towarzystwa GraZków, ponadto nale-
żał do Towarzystwa Przyjaciół sztuk Pięknych, związku
Polskich artystów Plastyków, Towarzystwa Miłośników Prze-
szłości karkowa. Brał udział w licznych wystawach. 

17. Andrzej OOllEEśś (1882-1952)

Pejzaż GóRski
olej, tektura, 31,5 x 22,5 cm, sygn. p.d.: a. Messer 1930.
33..880000,,--  

studia w krakowskiej asP (1917 – 1918) pod kierunkiem s.
dębickiego. Uprawiał głównie malarstwo rodzajowe w technice
olejnej, głównie sceny związane z obyczajami i religią ży-
dowską. debiutował na lwowskiej wystawie koła Miłośników
sztuki w 1921 roku. Później najczęściej wystawiał w krakowie
w Towarzystwie Przyjaciół sztuk Pięknych i ze związkiem
artystów Plastyków. 

18. Abraham mmEESSSSEERR (1886-1931)
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Pejzaż GóRski
olej, płótno, 39,5 x 46 cm, sygn. p.d.: Płonczyński.
1155..000000,,--

w latach 1839-1844 studiował w krakowskiej szkole sztuk Pięknych pod kierunkiem znanego pejzażysty i malarza Tatr, jana Nepomucena Głowac-
kiego. Malował krajobrazy z okolic krakowa, widoki miasta, jego architektury i zabytków oraz pejzaże tatrzańskie, odznaczające się jasnym tonem barw-
nym i świeżością koloru. Uchodził za pierwszego z polskich artystów malujących bezpośrednio w plenerze. Był także rysownikiem, akwarelistą i litografem;
jego prace często mają dodatkową wartość dokumentalno-historyczną. od 1847 uczył rysunku i malarstwa w Gimnazjum św. anny, prowadząc równo-
cześnie katedrę perspektywy i „krajowidoków” w szkole sztuk Pięknych. wysoko ceniony jako pedagog, stworzył w krakowskiej uczelni nowoczesną szkołę
pejzażu. wprowadził zajęcia w plenerze, ucząc malowania bezpośrednio z natury.

19. Aleksander PPłłOOnnccZZYYńńSSKKII (1820-1858)
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PoRTReT Męski
olej, płótno dublowane, 63 x 51 cm, niesygnowany.
1100..000000,,--

20. mmnn (xIx w.)
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PoRTReT Męski
olej, płótno dublowane, 54,5 x 44 cm, niesygnowany.
55..000000,,--

22. mmnn (xIx w.)

aUToPoRTReT
olej, płótno, 42 x 39 cm, sygn. l.d.: 17/10 1844 saturnin
Świerzyński. 
1100..000000,,--

Polski malarz, nauczyciel rysunków m.in. w gimnazjum św.
jacka w krakowie. autor przede wszystkich widoków ko-
ściołów i ich wnętrz, a także scen rodzajowych, portretów,
krajobrazów i obrazów religijnych.

21. Saturnin śśWWIIEERRZZYYńńSSKKII (1820-1885)
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MaRTwa NaTUU ze szkLaNyMi NaCzyNVMi
olej, płótno, 40 x 50 cm, sygn. środek: 1976-77/ Martwa natura ze szklanymi naczynkami / Bereźnicki. 
88..550000,,--  ⦁

dyplom gdańskiej PwssP otrzymał w 1958, w pracowni stanisława Teisseyre`a. od 1958 r pracuje w tej uczelni, od 1982 r. prowadzi własną pracownię
malarstwa. od 1984 r jest profesorem. autor „Martwej natury z kartami i czaszką", „Martwej natury z różami", cyklu „zdjęcia z belkowań", dzieł zawiera-
jących aluzje do kompozycji holenderskich malarzy XVii wieku, oraz malarstwa o dawnym, gdańskim rodowodzie. artysta malujący przede wszystkim ar-
chaizowane martwe natury, w dawnym klimacie utrzymane sceny alegoryczne, mitologiczne i portrety o stonowanym kolorycie i metaZzycznych korelacjach
literackich. w latach 90-tyvh powstała seria różowo-brązowych martwych natur.

23. Kiejstut BBEERREEźźnnIIccKKII (ur. 1935)
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widok Na waweL
akwarela, papier, 33 x 47,5 cm, sygn. p.d.: antoni Chrzanowski 945.iii. wawel od strony ul. dietla w krakowie.
33..660000,,--⦁

Malarz, architekt. Uczeń a. Terleckiego i L. wyczółkowskiego. Malował pejzaże, kwiaty, motywy architek-
toniczne. od 1945 r. członek zPaP.

25. Antoni cchhRRZZAAnnOOWWSSKKII (1905-2000)

żółTe Róże
olej, tektura, 35 x 50 cm, sygn. l.śr.: a. karpiński.
1133..880000,,--⦁

24. Alfons MMRRPPIIńńSSKKII (1875-1961)

w latach 1891-1899 studiował w ssP w
krakowie w pracowni f. Cynka, w. łusz-
czkiewicza i L. wyczółkowskiego. w la-
tach 1904-1907 studiował w asP w
wiedniu w pracowni k. Pochwalskiego.
wystawiał m. in. w TPsP w krakowie, w
TzsP w warszawie. Malował portrety,
kwiaty, sceny rodzajowe.
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dziewCzyNa z koGUTeM
akwarela, papier, 50 x 39 cm, sygn. p.d.: Henryk Uziembło
1945. 
44..000000,,--

studia: krakowska akademia sztuk Pięknych; pracownia: sT.
wyspiański i T. axentowicz, pogłębione studiami paryskimi, a
poprzedzone nauką w kunstgewerbeschule; działał głównie jako
architekt wnętrz, twórca wielu polichromii i witraży, graZk i pla-
katów.

27. henryk uuZZIIEEmmBBłłOO (1879-1949)

PoRTReT koBieTy
sepia, papier, 34,5 x 23,5 cm, sygn. l.d.: a. Michalak.
11..000000,,--⦁

Malarz sztuki sakralnej, portrecista, rysownik. w latach 1915-
1918 w trakcie pobytu w odessie uczęszczał do Chudożestwien-
nogo Ucziliszcza, gdzie uczył się rysunku. Po powrocie do Polski
kształcił się w szkole Rysunkowej w warszawie. edukację konty-
nuował w szkole sztuk Pięknych pod kierunkiem M. kotarbiń-
skiego, k. krzyżanowskiego i T. Pruszkowskiego. Członek i jeden
z założycieli Bractwa Św. łukasza, Uznawany za jednego z czo-
łowych reprezentantów nurtu sztuki sakralnej w polskim malar-
stwie lat 1920. i 1930., a także w okresie powojennym. znany
jako autor wielkoformatowych przedstawień o tematyce religijnej
i moralizatorskiej. jego prace znajdują się w zbiorach muzeal-
nych (m.in. w warszawie, wrocławiu, łodzi, Bydgoszczy, Toru-
niu) oraz w kolekcjach prywatnych.

26. Antoni mmIIcchhAAllAAKK (1899-1975)
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Pejzaż
olej, płótno, tektura, 40 x 32 cm, sygn. p.d.: k. wróblewska
1938.
22..550000,,--⦁

29. Krystyna WWRRóóBBllEEWWSSMM (1904-1994)

Pejzaż
olej, płótno, tektura, 40 x 31,5 cm, sygn. l.d.: k. wrób-
lewska 45.
22..550000,,--⦁

28. Krystyna WWRRóóBBllEEWWSSMM (1904-1994)
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Pejzaż
olej, płótno, 73 x 60 cm, sygn. p.d.: j. Potrzebowski.
22..550000,,--⦁

Podczas ii wojny światowej działacz konspiracyjny, wię-
zień obozów kL Buchenwald i kL auschwitz. studia ma-
larskie w latach 1945-1950 w akademii sztuk Pięknych
w krakowie pod kierunkiem f. Pautscha, i. Pieńkowskiego,
z. Radnickiego i C. Rzepińskiego. Malował realistyczne
pejzaże, sceny batalistyczne i rodzajowe. jednym z jego ulu-
bionych motywów były konie. w roku 1956 został człon-
kiem ogólnopolskiej grupy „zachęta”. 

30. jerzy PPOOttRRZZEEBBOOWWSSKKII  (1921-1974)

koŚCiół Św. BaRBaRy w kUkowie
olej, tektura, 57 x 49 cm, sygn. p.d.: ignacy Mazurek
1944.
33..220000,,--⦁

w latach 1906-1911 studiował pod kierunkiem T. axen-
towicza i s. dębickiego w krakowskiej akademii sztuk
Pięknych. w roku 1923 zamieszkał w Toruniu, gdzie zos-
tał aktywnym członkiem założonej w 1920 przez juliana
fałata kon\aterni artystów. w 1936 był jednym z współ-
założycieli związku Plastyków Pomorskich w Toruniu.
Uczestniczył w wystawach kon\aterni, wystawiał także w
wilnie o1926P, w krakowie o1929P, Bydgoszczy i
włocławku o1933P w roku 1939 przeniósł się do kra-
kowa. Malował portrety i pejzaże miejskie, w tym liczne
widoki Torunia czy krakowa. Prace artysty znajdują się,
m.in. w zbiorach Muzeum okręgowego w Toruniu.

31. Ignacy mmAAZZuuRREEKK (1880-1950)
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Pejzaż GóRski
akwarela, papier, 34 x 75 cm, sygn. p.d.: j. fałat (1)906.
3388..000000,,--

w latach 1869-1871 studiował w szkole sztuk Pięknych w krakowie, a następnie w latach 1875-1880 w monachijskiej akademii u a. strahubera i j.L.
Raaba. wiele podróżował. w 1886 r. na zaproszenie cesarza wilhelma ii wyjechał do Berlina, w 1893 r. został członkiem berlińskiej akademii sztuki. od
1895 r. dyrektor szkoły sztuk Pięknych w krakowie, którą przekształcił w nowoczesną akademię-był jej rektorem w latach 1905-1909. w 1910 osiadł na
stałe w Bystrej na Śląsku. Malował krajobrazy, często zimowe, sceny rodzajowe, widoki architektury, portrety. Ulubioną techniką, którą doprowadził do
mistrzostwa, była akwarela.

32. julian FFAAłłAAtt (1853-1929)
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kwiaTy
akwarela, papier, 68,5 x 48 cm, sygn. l.d.: L. wyczółkowski 1928. 
2299..000000,,--

Malarz, graZk i pedagog, był jednym z najwybitniejszych artystów polskich tworzących na przełomie XiX i XX w. studia artystyczne rozpoczął w warszaw-
skiej klasie Rysunkowej pod kierunkiem w.Gersona i a. kamińskiego (1869-1873), następnie kontynuował je w monachijskiej akademii sztuk Pięknych u
a. wagnera (1875-1877), w krakowie u j. Matejki (1877/78) i podczas dwukrotnych wyjazdów do Paryża (1878 i 1889). Po studiach zamieszkał we
Lwowie, później przeniósł się do warszawy. Lata 1883-1889 spędził podróżując po Ukrainie i Podolu. w 1895 przeniósł się do krakowa powołany na wy-
kładowcę tamtejszej szkoły sztuk Pięknych. w latach następnych wiele podróżował - do włoch, francji, Hiszpanii, Holandii, anglii. Należał do grona
członków-założycieli Towarzystwa artystów Polskich „sztuka“. wiele wystawiał tak w kraju, jak i za granicą. Lata 1929-1936 spędził w Poznaniu i Go-
ścieradzu, dojeżdżając do warszawy, gdzie (od 1934) prowadził katedrę graZki w akademii sztuk Pięknych. Malował krajobrazy, portrety, sceny rodza-
jowe, martwe natury i kwiaty. Chętnie posługiwał się techniką pastelu i akwareli, był wybitnym graZkiem, zajmował się też rzeźbą.

33. leon WWYYccZZóółłKKOOWWSSKKII (1852-1936)
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wieRNy TowaRzysz
akwarela, papier, 21 x 27,5 cm, sygn. p.d.: j.kossak.
2299..000000,,--

Był ojcem wojciecha kossaka. w latach 1855 do 1869 przebywał w Paryżu, gdzie kształcił się u H. Verneta. w 1868r. wyjechał do Monachium i uczęsz-
czał do atelier franza adama. w 1870 r. powrócił do kraju i osiadł w krakowie, gdzie zaprzyjaźnił się z w. Gersonem, f. kostrzewskim, M. olszewskim i
H. Pillatim. Był znakomitym akwarelistą. Malował sceny batalistyczne, historyczno-rodzajowe i rodzajowe. Głównym tematem jego prac był koń. Był zało-
życielem najsłynniejszej dynastii polskich malarzy. oprócz malarstwa wykonywał też wiele rysunków i ilustracji do książek, czasopism i kalendarzy. swoje
prace wystawiał m.in. w TPsP w krakowie oraz w salonie Ungra.

34. juliusz KKOOSSSSAAKK  (1824-1899)
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z okNa PUCowNi
olej, tektura, 14 x 22,5 cm, sygn. l.d.: 20 i 926, opis autorski na odwrocie Batowski Lwów 20 i 1926 z okna
pracowni. 
22..000000,,--  

35. Stanisław BBAAttOOWWSSKKII--MMccZZOORR (1866-1946)

odwRóT sPod Moskwy
olej, sklejka, 29 x 39,5 cm, sygn. l.d.: jerzy kossak 1936. 
1122..000000,,--

syn wojciecha kossaka, wnuk juliusza. w twórczości nawiązywał do tematów opracowywanych przez
ojca. obrazy nawiązywały do czasów księstwa warszawskiego, Napoleona, Legionów, ii wojny Świato-
wej. Malował sceny batalistyczne, historyczne, rodzajowe.

36. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

Malarz, związany z lwowskim środowi-
skiem artystycznym. kształcił się w kra-
kowskiej ssP, naukę uzupełniał w
akademiach w wiedniu i Monachium.
Podróżował po Hiszpanii, Maroku i kry-
mie, przebywał w Paryżu i we włoszech.
w latach 1903-1914 prowadził własną
szkołę malarstwa we Lwowie. Malował
portrety, pejzaże, sceny batalistyczne, po-
dejmował tematy religijne i rodzajowe.
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ULiCzV w NeaPoLU
olej, płótno, 29 x 23 cm, sygn. p.d.: nieczyt.
44..000000,,--

37. mmnn (xIx w.)

koŚCiół Św. BaRBaRy
akwarela, papier, 49 x 36,5 cm, sygn. p.d.: st. fabijański. 
55..000000,,--

Malarz, ilustrator, twórca plakatów. Początkowo kształcił się
we Lwowie pod kierunkiem rzeźbiarza L. Marconiego, na-
stępnie w latach 1883 - 1888 w krakowskiej szkole sztuk
Pięknych, m.in. u w. łuszczkiewicza, f. Cynka, L. Loefflera i
j. Matejki. w roku 1888 wyjechał do Monachium i studio-
wał u a. wagnera w tamtejszej akademii. Podróżował do
włoch i Paryża, po powrocie do kraju mieszkał w krakowie.
Malował widoki miejskie, głównie krakowa, portrety, sceny
rodzajowe i historyczne, kompozycje fantastyczne i religijne w
technice olejnej i akwarelowej. 

38. Stanisław FFAABBIIjjAAńńSSKKII (1865-1947)
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Maki w wazoNie
olej, tektura, 34,3 x 71 cm, sygn. p.d.: a. karpiński.
2266..000000,,--⦁

39. Alfons MMRRPPIIńńSSKKII (1875-1961)
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żołNieRz fUNCUski Na koNiU
olej, płótno, 46 x 36,5 cm, niesygnowany, opinie prof. dr joanny szpor oraz prof. dr. feliksa kopery i dr. kazimierza Buczkowskiego. 
223300..000000,,--  

„wydaje się, że studium żołnierza \ancuskiego na koniu powstało jeszcze za czasów studiowania Michałowskiego w pracowni Charleta (1832-33), ale już
w trakcie wypracowania swego własnego stylu i drogi twórczej w dziedzinie malarstwa olejnego; stad datowałbym obraz na lata 1833-34” z opinii prof. dr
joanny szpor. 

40. Piotr mmIIcchhAAłłOOWWSSKKII (1800-1855)
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jeden z najwybitniejszych malarzy polskich, wszechstronnie utalentowany czołowy artysta polskiego romantyzmu, którego, prekursorska pod wieloma wzglę-
dami, twórczość jest zjawiskiem w skali europejskiej. Rysunku uczył się prywatnie w krakowie m.in. u M. stachowicza, j. Brodowskiego i f. Lampiego. od
1823r. piastował szereg urzędów w administracji królestwa Polskiego. w latach 1832-1835 przebywał w Paryżu, gdzie uczył się w pracowni N.T. Charleta i
studiował w Luwrze dzieła malarzy hiszpańskich, holenderskich i [amandzkich. w studiach nad anatomią konia, widoczny jest wpływ T.Gericaulta. Malował
dynamiczne kompozycje z wojen napoleońskich, konne portrety wodzów i hetmanów, portrety rodziny i przyjaciół a także, jako pierwszy z polskich artystów,
portrety chłopów. jego obrazy olejne i akwarele odznaczają się śmiałym rysunkiem, syntetyczną formą, wartościami koloru, swobodą techniki malarskiej w szero-
kich pociągnięciach pędzla a także siłą wyrazu, wrażliwym wyczuciem natury i romantyczną żarliwością polskiego patrioty. ze szczególnym zamiłowaniem ry-
sował i malował konie, zaprzęgi, dyliżanse i bydło domowe.
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doN kiCHoT
olej, tektura, 67 x 96,5 cm, sygn. p.d.: sich (1)92…
5500..000000,,--

w latach 1901-1908 studiował w asP w krakowie, w kunstgewerbeschule 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, pej-
zaże, portrety, obrazy religijne i historyczne. wystawiał w TPsP w krakowie i Lwowie oraz w TzsP w warszawie.

41. Kazimierz SSIIcchhuullSSKKII (1879-1942)
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NokTURN – Pejzaż z dRzewaMi
olej, płótno, 90 x 131 cm, sygn. l.d.: j. Rapacki. opinia dr stefanii krzysztofowicz-kozakowskiej.
4455..000000,,--

Malarz, ilustrator, graZk. Początkowo studiował w warszawskiej szkole Rysunkowej u w. Gersona, następnie w latach 1886-1887 w ssP w krakowie u f.
Cynka. w 1887 wyjechał do Monachium, gdzie kształcił się przez dwa lata w pracowni f. ferhra. w 1900 r. na wystawie światowej w Paryżu otrzymał dy-
plom honorowy. Należał do grupy „Pro arte", której prace były prezentowane w warszawskiej zachęcie. współpracował z „Tygodnikiem ilustrowanym” i
„wędrowcem”. Malował głównie nastrojowe pejzaże, sceny rodzajowe, nieliczne portrety.  
Nokturn – pejzaż z drzewami, kompozycja nawiązująca do malarstwa dekadentyzmu i czarnego pesymizmu panującego na przełomie XiX i XX w. Cen-
tralnym punktem kompozycji jest pokryte szarymi chmurami niebo, przez które przebija się światło niewidocznego księżyca. wspaniała praca, będąca przy-
kładem młodopolskiego malarstwa.

42. józef LLPPAAccKKII (1871-1929)
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Głowa koNia
ołówek, papier, 32 x 27 cm, opisany: kraków dnia
25.11.1880. koń witoldowy z Grunwaldu, (słowo nieczy-
telne), sygn. p.d.: mogogram wiązany jM.
88..55000000,,--

w latach 1852-1858 studiował w krakowskiej ssP u w.k.
sta]lera i w. łuszczkiewicza. Naukę kontynuował w Mo-
nachium w latach 1859-1860 u H. anschütza oraz w
akademii w wiedniu u C. Rubena (1860 r.). od 1873 r.
był dyrektorem ssP w krakowie, a w 1887r. został docen-
tem h.c. Uniwersytetu jagiellońskiego. otrzymał wiele na-
gród i wyróżnień m.in. złoty medal w Paryżu w 1865 r. i
złoty medal i klasy na wystawie Światowej w wiedniu w
1867 r. i berło wręczone mu przez władze krakowa w
1878 r. na znak panowania w sztuce. odbył wiele podróży
m.in. do Paryża, wiednia, Turcji, węgier i włoch. od po-
łowy lat 50-tych tworzył głównie obrazy z dziejów ojczy-
stych, poprzedzone wnikliwymi studiami historycznymi i
zabytkoznawczymi. jego obrazy to w większości ogromnych
rozmiarów kompozycje o wielkiej sile wyrazu, które cechuje
połączenie realistycznej obserwacji i dokumentalnej ścisłości
szczegółów z przejaskrawioną gestykulacją i dynamicznymi
układami kompozycyjnymi całości obrazu. jego obrazy
przesycone głębokim patriotyzmem, ukazały polskiemu
społeczeństwu wizje przeszłości i odegrały dużą rolę w
umocnieniu świadomości narodowej. Matejko wykonał
jedno z największych dzieł polskiego malarstwa monumen-
talnego - polichromię w kościele mariackim w krakowie
oraz cykl rysunków "Poczet królów i książąt polskich".
obecnie jego dzieła znajdują się w zbiorach Muzeum Na-
rodowego w krakowie i warszawie.

43. jan mmAAttEEjjKKOO (1838-1893)

PoRTReT MężCzyzNy w okNie
ołówek, papier, 13 x 10 cm, sygn. p.śr.: monogram 
wiązany jM. 
88..880000,,--

44. jan mmAAttEEjjKKOO (1838-1893)
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sCeNa Rodzajowa
akwarela, papier, 21 x 17,5 cm, sygn. l.d.: …Branicka.
66..000000,,--

46. Róża BBLLnnIIccMM (1780-1862)

MęCzeńsTwo Św. jeRzeGo
sepia, piórko, papier, 25,7 x 18,3 cm, sygn. l.g. Paolo Caliari
oraz na odwrocie: Paolo Veronese, opinie prof. dr. feliksa ko-
pery oraz mgr. krzysztofa krużla.
1111..330000,,--

Rysunek przedstawia scenę męczeństwa św. jerzego z kościoła
san Giorgio in Braida w weronie. obraz namalowany zos-
tał w latach 60-tych XVi w. 

45. Paolo ccAAllIIAARRII--VVEERROOnnEESSEE (1528-1588) Kopia xIx w.
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HUCUłV
olej, tektura, 80 x 60 cm, sygn. l.d.: wł. jarocki.
1155..000000,,--

studia w krakowskiej asP w latach 1902-1906 w pra-
cowniach j. Mehoffera i L. wyczółkowskiego oraz w 1906-
07 w akademie julian w Paryżu. Profesor akademii sztuk
Pięknych w krakowie od 1920 roku. Członek wiedeńskiej
„secesji“ i societe Nationale des Beaux-arts w Paryżu. Ma-
lował sceny rodzajowe o motywach podhalańskich, hucul-
skich, krajobrazy i portrety.

48. Władysław jjAARROOccKKII (1879-1965)

sCeNa Rodzajowa
olej, płótno, 80 x 135 cm, sygn. l.d.: zygmunt józefczyk (1)911. 
1122..550000,,--

47. Zygmunt jjóóZZEEFFccZZYYKK (1881-1966)

w latach 1909-1910 był studentem Leona wyczółkowskiego na
akademii sztuk Pięknych w krakowie. Pobierał również nauki na
Uniwersytecie jagiellońskim, a od 1911 przez trzy kolejne lata wy-
stawiał prace w Towarzystwie zachęty sztuk Pięknych w warsza-
wie. w latach 1912-1914 jego dzieła, wśród których znalazły się
m.in. „Bajka", „Marzenie artysty" i „zasmucona", reprodukowano
w czasopismach. w okresie dwudziestolecia międzywojennego
przebywał w krakowie, gdzie od 1933 roku był członkiem zawo-
dowego związku Polskich artystów Plastyków. w krakowie wy-
stawiał swoje prace domu artysty w 1921 roku, w Towarzystwie
Przyjaciół sztuk Pięknych w 1926 roku i w zawodowym
związku Polskich artystów Plastyków w latach 1928 i 1939. jego
dzieła eksponowane są w Muzeach Narodowych w warszawie i
krakowie oraz znajdują się w zbiorach prywatnych.
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Pejzaż
olej, płótno, 86 x 97 cm, sygn. p.d.: M. skov.
66..000000,,--

49. marius A. hhAAnnSSEEnn  SSKKOOVV (1885-1964)

Pejzaż
Gwasz, tektura, 22,5 x 30 cm, sygn. p.d.: Mane katz 61.
55..000000,,--⦁

50. Emanuel mmAAnnEE  MMttZZ (1894-1962)

Pochodził z Ukrainy; w l. 1911-12 uczęszczał do
szkoły Rysunkowej w wilnie; naukę kontynuo-
wał w szkole Malarstwa M. Muraszki w kijowie.
w 1913 rozpoczął studia w paryskiej École des
Beaux-arts pod kierunkiem f. Cormona. Po wy-
buchu i wojny światowej wyjechał do Piotrogrodu.
w 1917 objął stanowisko profesora w instytucie
artystycznym w Charkowie. w 1921, podróżując
przez Baku, Ty[is, Moskwę, Mińsk i warszawę
powrócił do Paryża, by związać się z kręgiem
École de Paris. swe prace prezentował na indywi-
dualnych wystawach w galeriach Percier, Granoff,
Brummer, Petit i Charpentier. eksponował swą
sztukę ponadto w Nowym jorku w wildenstein
Gallery. Należał do polskiego zrzeszenia żydow-
skich artystów Malarzy i Rzeźbiarzy. kształt
życia artysty wyznaczały w dużej mierze podróże.
w l. 1928-37 odwiedził Palestynę, egipt, syrię,
Czechy, Polskę i Litwę. okres ii wojny światowej
spędził w Nowym jorku. w 1945 powrócił do
Paryża. Nadal sporo podróżował - do izraela
(1948), a\yki Południowej (1950), japonii i
indii (1957). Repertuar tematyczny sztuki
Mané-katza obejmował epizody z życia codzien-
nego żydów, wizerunki chasydów, sceny z ge]a,
kompozycje symboliczne oraz pejzaże. wykony-
wane przez artystę portrety wyróżnia wydłużony,
uwysmuklony kanon postaci ludzkiej.
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Św. MaTeUsz aPosToł, z serii: Chrystus i apostołowie
Miedzioryt, 11,5 x 7,3 cm, sygn. l.d.: L. 
11..330000,,--

seria miedziorytów „Chrystus i apostołowie” Lucasa van Leydena mogła po-
wstać około roku 1510. od końca XVi wieku była kilkakrotnie kopiowana.
Prezentowana graZka jest zapewne późniejszą odbitką, wydrukowaną po
śmierci autora – wg opinii jana Motyki. 

51. lucas van llEEYYDDEEnn (1494-1533)

sTaRy MłyNaRz
olej, deska, 30 x 24 cm, sygn. p.g.: kugler.
55..000000,,--

52. charloNe louise KKuuggllEERR (1811-1884)

sTaRy żyd
olej, płótno, tektura, 28 x 13 cm, sygn. p.d.: st. dębicki.
1188..880000,,--

Malarz, graZk, ilustrator, kształcił się w akademii wiedeńskiej, studia konty-
nuował w krakowskiej ssP i w akademii monachijskiej. w latach 1890-
1891 naukę uzupełniał w Paryżu w académie Colarossi. Po powrocie do
kraju początkowo osiadł we Lwowie, a następnie w krakowie. w 1909 w
krakowskiej akademii objął katedrę malarstwa dekoracyjnego. Był człon-
kiem Tow. sztuka, wiedeńskiej secesji, związku artystów Polskich we Lwo-
wie, należał do zespołu dyrekcji TPsP we Lwowie. jego prace malarskie o
charakterze rodzajowym to sceny z ge] w miasteczkach galicyjskich, motywy
z huculskich wsi. Często podejmował tematykę portretową, malował pejzaże.
Uprawiał graZkę użytkową, zajmował się malarstwem dekoracyjnym.

53. Stanisław DDęęBBIIccKKII (1866-1924)
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koNie
ołówek, papier, 20 x 28,5 cm, sygn. p.d.: kossak
44.
11..330000,,--⦁

55. Karol KKOOSSSSAAKK (1896-1975)

zaPRzęG
ołówek, papier, 20 x 28,5 cm, sygn. p.d.: kossak
44.
11..330000,,--⦁

56. Karol KKOOSSSSAAKK (1896-1975)

jeździeC
ołówek, papier, 19,9 x 27,2 cm, sygn. p.d.: karol
kossak 1943.
11..330000,,--⦁

Malarz, rysownik i ilustrator. Malował sceny z mo-
tywem koni, jeźdźców, pojazdy, sceny z kuligów i polowań.
szkołę średnią ukończył we Lwowie. Pobierał lekcje ry-
sunku i malarstwa u zygmunta Rozwadowskiego i
stanisława kaczor-Batowskiego. w latach 1919-
1923 studiował w akademii sztuk Pięknych w
krakowie pod kierunkiem ignacego Pieńkowskiego
i władysława jarockiego.

54. Karol KKOOSSSSAAKK (1896-1975)
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kość słoniowa, Niderlandy Południowe, XVi/XVii w., wys. 19 cm.
(Uszkodzenia).
331100..000000,,--

Cechy [amizujące przedstawienia, szczególnie wyraźne w sposobie
kształtowania twarzy Madonny i zrytmizowanym układzie rurkowa-
tych, otulających Zgurę fałd szaty, wskazują na wykonanie go w środo-
wisku Niderlandów Południowych, przypuszczalnie pod koniec XVi
lub XVii w. Posążek jest najprawdopodobniej \agmentem jednego z
rozpowszechnionych w tym czasie we flandrii, a także w Hiszpanii,
ołtarzyków domowych, lub jako element wieloZguralnego retabulum.
wg opinii katarzyny Mikockiej. 

57. FFIIgguuRRMM  mmAAttKKII  BBOOSSKKIIEEjj  ZZ  DDZZIIEEccIIąąttKKIIEEmm
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łUCzNik
odlew z brązu, brązowa patyna, postument marmurowy, wys.
34,5 cm, 43,5 cm z postumentem, sygn. P. kowalczewski.
33..880000,,--

Rzeźbiarz, urodzony w Mielżynie koło Gniezna, związany z ber-
lińskim środowiskiem artystycznym. w latach 1895-1898
kształcił się w akademii berlińskiej, od 1899 do 1906 uczestni-
czył w wielkich wystawach sztuki w Berlinie. jest autorem po-
piersi i drobnej rzeźby Zguralnej o tematyce rodzajowej.

58. Paul ludwig KKOOWWAAllccZZEEWWSSKKII (1865-1910)

z przedstawieniem orła i Matki Boskiej, Bracia łopieńscy, 20 x
17 cm, odlew brąz złocony, cyzelowany, grawerowana dedykacja
na odwrocie ze Lwowa 1932 r.
55..000000,,--

Bracia łopieńscy – Zrma rodzinna istniejąca w warszawie od
1862 specjalizująca się w produkcji wyrobów z brązu, srebra i me-
tali szlachetnych. wyroby Zrmy Bracia łopieńscy w okresie mię-
dzywojennym uznawane były za jedne z najlepszych na polskim
rynku czego potwierdzeniem były uzyskane nagrody na wysta-
wach w kraju i za granicą, m.in. w 1894 we Lwowie, w 1929 w
Poznaniu i w 1925 na wystawie Światowej w Paryżu. ważną
częścią działalności Zrmy było odlewnictwo rzeźb, medali i pomni-
ków. Projektantem wielu wyrobów Zrmy był malarz jan strza-
łecki, a w pracowni swoje prace odlewali również m.in. Xawery
dunikowski, konstanty Laszczka, Cyprian Godebski. Po ii woj-
nie światowej w zakładzie braci łopieńskich odtwarzano m.in.
zniszczone pomniki warszawy.

59. RRYYnnggLLFF
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GóU Św. doRoTy
olej, tempera, płótno, 45 x 54 cm, sygn. p.d.: jan Świderski, opisany na odwrocie, plener 1999.
66..000000,,--⦁

Malarz, studia akademia sztuk Pięknych w krakowie i Państwowa szkoła sztuk zdobniczych
i Przemysłu artystycznego w Poznaniu (1930-1939). kierownik katedry Malarstwa i Ry-
sunku na wydziale GraZki asP w krakowie. Bardzo czynny zawodowo, uznany pedagog.
Udział w 160 wystawach indywidualnych i zbiorowych.

60. jan śśWWIIDDEERRSSKKII (1913-2004)

koMPozyCja
olej, płyta pilśniowa, 83 x 83 cm, sygn. p.d.: 
f. Hayder 75.
44..000000,,--⦁

Malarz, rysownik, muzealnik. kształcił się w krakow-
skiej asP pod kierunkiem Mehoffera, dunikowskiego
i wojnarskiego. do 1935 mieszkał w krakowie, skąd
przeniósł się do warszawy. w czasie powstania war-
szawskiego spłonęło mieszkanie artysty wraz z pra-
cownią. Po wojnie związał się z Gliwicami.
Przedwojenna twórczość artysty nawiązuje do osiąg-
nięć polskiego koloryzmu, lata powojenne to inspiracje
Cezannem i postkubizmem Picassa i Braquèa.

61. Fryderyk Antoni hhAAYYDDEERR (1905-1990)
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koMPozyCja aBsTUkCyjNa
olej, płótno, 41 x 59,5 cm, sygn. l.d.: Podsadecki.
55..000000,,--⦁

Malarz, fotograZk, rysownik. studia artystyczne odbył w szkole Przemysłowej w krakowie. Przyjaźnił się z Peiperem i strzemińskim, współpracował z
awangardowym czasopismem "zwrotnica", był członkiem grupy a. r. i Praesens. w okresie międzywojennym uprawiał malarstwo abstrakcyjne, eksperymen-
tował w zakresie fotograZi. Po aresztowaniu artysty w 1941 większość jego prac z lat 1926-1939 została zniszczona przez Gestapo. Po wojnie był jednym z
organizatorów zPaP w szczecinie. Był artystą wrażliwym na prądy awangardowe, we wczesnej twórczości ulegał wpływom kubizmu, jego powojenne bar-
wne pejzaże i martwe natury nawiązują do osiągnięć postkubistycznych.

62. Kazimierz PPOODDSSAADDEEccKKII  (1904-1970)
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Bez TyTUłU (1986)
Monotypia, 25 x 20 cm, sygn. p.d.: as 60. 
33..000000,,--⦁

studia w wyższej szkole artystyczno-Przemysłowej w Pradze w
pracowni j. wagnera. w 1947 wyjechała do Paryża, gdzie w la-
tach 1948-1950 studiowała w ecole Nationale supérieure des
Beaux-arts. w 1951 wraz z mężem wróciła do Polski, zamiesz-
kała w warszawie, podjęła prace rzeźbiarskie m. in. przy wznoszo-
nej wtedy MdM. Brała udział w konkursach i wystawach,
pracowała przy konserwacji i odbudowie starówek w warszawie i
Gdańsku. w 1955 powstała rzeźba „ekshumowany”, dedyko-
wana pamięci László Rajka, na wystawie z okazji V Międzynaro-
dowego festiwalu Młodzieży i studentów w warszawie w 1955
otrzymała nagrodę za rzeźbę „Pierwsza miłość”, w 1956 wykonała
„Trudny wiek” –prace uznane za manifestacje artystycznej od-
wilży. od tego czasu datuje się okres intensywnego uczestnictwa
rzeźbiarki w polskim życiu artystycznym. zaczęła tworzyć prace
abstrakcyjne, związane z biologią i materią. od początku lat 60.
łączyła różne materiały rzeźbiarskie (kamień, metal, ceramika, z
czasem plastik), używała też w coraz większym zakresie materia-
łów gotowych. od 1961 wykorzystywała odlewy z własnego ciała.
od 1966 mieszkała i pracowała w Malafoff pod Paryżem, gdzie
powstawały liczne asamblaże, do których częstokroć używała
swych starych prac. w coraz większym zakresie używała poliestru,
od 1967 włączała do swych rzeźb również fotograZe. 

63. Alina SSZZAAPPOOccZZnnIIKKOOWW (1926-1973)

ULoTNy
olej, płótno, 92 x 65 cm, sygn. p.d.: j. kraupe oraz na odwrocie:
janina kraupe, „Ulotny”, olej 1998.
55..000000,,--⦁

w 1938 r. rozpoczęła studia w asP w krakowie u P. dadleza 
i k. sichulskiego. Następnie w latach 1940-1942 studiowała w
kunstgewerbeschule u f. Pautscha, a w 1945r. ponownie uczyła
się w asP w krakowie m.in. u e. eibischa, w. Taranczewskiego 
i a. jurkiewicza. od 1948 r. nauczała malarstwa sztalugowego 
i monumentalnego. Była współzałożycielką Teatru konspiracyj-
nego T. kantora. Należała do Grupy Młodych Plastyków, była
członkiem ii Grupy krakowskiej. otrzymała wiele nagród m.in.
Nagrodę i stopnia Mkis (1984 r.), Nagrodę im. witolda wojt-
kiewicza i Nagrodę Miasta krakowa (1997 r.). jej obrazy można
oglądać m.in. w Muzeum Narodowym w warszawie, wrocławiu,
krakowie, szczecinie.

64. janina KKLLuuPPEE (1921-2016)
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koCi VPeLUsz
olej, płótno, 55 x 46 cm, sygn. na odwrocie: koci kapelusz. k. Mikulski kraków 1995. 
5500..000000,,--⦁

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 oZcjalnie 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 współpra-
cował z teatrem "Cricot 2". w latach 1948-1979 pracował jako scenograf i kierownik plastyczny Państwowego Teatru Lalki i Maski "Groteska" w krako-
wie. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w Polsce i za granicą.

65. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)
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MaRTwa NaTUU
Collage, płótno, 52 x 64 cm, sygn. p.d.: wł. kunz.
33..990000,,--⦁

66. Włodzimierz KKuunnZZ (1926-2002)

MaRTwa NaTUU z MłyNkieM
olej, płótno, 54 x 66,5 cm, niesygn. Potwierdzenie autorstwa wacława Taranczewskiego przez syna
Pawła Taranczewskiego.
77..000000,,--⦁

67. Wacław ttAALLnnccZZEEWWSSKKII (1903-1987)

Malarz, graZk; przedstawiciel unizmu; studia
akademia sztuk Pięknych w krakowie (u H.
Rudzkiej- Cybisowej), pracował w akademi od
1954 roku, profesor od 1986; w latach 1980-
86 i 1993-96 rektor tejże; członek PaU; stwo-
rzył charakterystyczny, rozpoznawalny styl,
cechujący się precyzją i logiką konstrukcji ob-
razu, często o geometrycznej strukturze i faktu-
rze bliskiej kolażu. Tworzył też malarstwo
monumentalne (polichromie i sgraffita); prace
w muzeach całego świata.

Malarz i pedagog, kształcił się w szkole sztuk
zdobniczych w Poznaniu, w latach 1922-
1929 kontynuował studia w krakowskiej asP
u w. jarockiego, f. Pautscha i f. kowarskiego,
był uczniem kowarskiego także w warszawskiej
asP w latach 1929-1931. Był członkiem
grupy Pryzmat, organizatorem Towarzystwa
współpracy kulturalnej w Poznaniu. odwie-
dził Paryż, Grecję i włochy. w 1960 przeniósł
się z Poznania do krakowa, gdzie został profe-
sorem malarstwa dekoracyjnego w tamtejszej
asP. artysta często tworzył serie obrazów, po-
wtarzając motyw kompozycyjny w różnych wa-
riantach kolorystycznych i ujęciach. swobodną
konstrukcję kolorystyczną wczesnych martwych
natur z czasem zastąpił jednolitymi, szerokimi
plamami barwnymi, których dobór może
świadczyć o matematycznej wręcz spekulacji w
poszukiwaniu właściwych zestawień kolory-
stycznych. (Lit.: j. Pollakówna „Malarstwo pol-
skie między wojnami 1918-1939", waif,
warszawa, 1982, s. 378).
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kUNoBRód (koło zaMoŚCia)
olej, tektura, 33 x 40 cm, sygn. p.d.: kochanowski, na odwrocie: M.
kochanowski, kraków oraz naklejka. obraz reprodukowany w ka-
talogu: Mikołaj kochanowski 1916-1987 album twórczości, 
kraków 2017 r.
33..880000,,--⦁

artysta malarz i pedagog. Urodził się w Grosułowie koło odessy. Ukoń-
czył Publiczną szkołę Powszechną Męską przy św. floriana oraz Pań-
stwową szkołę sztuk zdobniczych w krakowie. 1938 roku
kochanowski rozpoczął studia na krakowskiej akademii sztuk Pięk-
nych, które zostały przerwane wybuchem wojny, w której artysta brał
udział. w 1941 roku powrócił do krakowa i rozpoczął pracę w ka-
wiarni Plastyków przy ul. łobzowskiej 3, gdzie pracowało wówczas
wielu artystów i ludzi sztuki. Po zakończeniu wojny ponownie wstąpił do
asP, którą ukończył w 1947 roku. od razu został powołany jako asys-
tent na wydziale Malarstwa, gdzie pełnił funkcję pedagoga i nauczyciela
rysunku przez ponad 30 lat (do 1982 roku). jego uczniami byli m.in.
zbigniew Bajek i Tadeusz wiktor. Uczestniczył w ponad 120 wysta-
wach w kraju i za granicą, m.in. we francji, Norwegii, na węgrzech. Był
artystą wszechstronnym, malował prace olejne, tworzył kolaże, wykony-
wał abstrakcyjne reliefy z użyciem gotowych przedmiotów (ready made),
projektował wnętrza i dekoracje, brał też udział w happeningu Tadeusza
kantora (1965 rok).

69. mikołaj KKOOcchhAAnnOOWWSSKKII (1916-1987)

Pejzaż ze sTaReGo sąCza
olej, deska, 18,5 x 21 cm, sygn. l.d.: kochanowski i opisany na odwro-
cie. obraz reprodukowany w katalogu: Mikołaj kochanowski 1916-
1987 album twórczości, kraków 2017 r.
33..880000,,--⦁

70. mikołaj KKOOcchhAAnnOOWWSSKKII (1916-1987)

MaRTwa NaTUU z LaLką
olej, płyta, 63,5 x 67,5 cm, sygn. p.d.: dora Mukułowska.
44..990000,,--

Ceniona artystka malarka, córka Leonarda Mukułowskiego,  posła na
sejm pruski. odznaczona srebrnym medalem na salonie Paryskim w
1912 roku oraz krzyżem zasługi za walkę o szkołę polską. 

68. teodora mmuuKKuułłOOWWSSMM (1880-1946)

Desa_167:Desa  25-02-18  19:38  Strona 45



46

PoRT – PRzed ReGaTaMi
olej, płótno, 120 x 120 cm, sygn. na odwrocie:
witold Podgórski.
44..000000,,--

witold Podgórski był wolnym słuchaczem
Państwowej wyższej szkoły sztuk Plastycz-
nych w Gdańsku. swoje prace wystawia od
1984 roku. współpracuje z wieloma gale-
riami w kraju i za granicą, między innymi we
francji, Usa, Grecji i Niemczech. Miał wiele
wystaw indywidualnych między innymi w
1991 roku w Galerii Rathaus, wu]en w
Niemczech, w 1998 roku w Galerii fortunor
we francji, w 1999 roku w Galerii La Mai-
son du Limousin w Paryżu.

72. Witold PPOODDggóóRRSSKKII (ur. 1958)

koMPozyCja
olej, płótno, 64 x 79 cm, sygn. p.d.: 
f. Hayder 76.
44..000000,,--

71. Fryderyk Antoni hhAAYYDDEERR (1905-1990)
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Prezes - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91
Rzeczoznawcy - ul. Floriańska 13, tel. 12 429-12- 51

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

antykwariaty w innych miastach

42-200 częstochowa, al. N.M.P. 40/42, tel. 34 324-37-26 e-mail: kontakt@desaczestochowa.com
81-395 Gdynia, ul. abrahama 54, tel. 58 620-36-63 e-mail: salon19@desa.art.pl
40-014 Katowice, ul. Mariacka 5, tel. 32 253-99-22 e-mail: kontakt@desakatowice.com
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. 32 253-94-70 e-mail: salon12@desa.art.pl
24-507 Kielce, ul. sienkiewicza 28, tel. 41 344-33-51 e-mail: salon21@desa.art.pl
35-060 Rzeszów, 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

1. Udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu i wpłaceniu wadium
NNuummeerr  kkoonnttaa:: Bank Pekao s.a. 6699  11224400  44553333  11111111  00000000  55442277  33889944
2. ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi
3. * obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie może zostać
sprzedany
4. ⦁ obok ceny oznacza, że do wylicytowanej kwoty doliczona zostanie opłata w wysokości do 5% ceny
sprzedaży z tytułu „droit de suite“
5. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu
6. szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w Domu aukcyjnym 
tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy
7. Prenumerata katalogów aukcyjnych (4 egz.) w 2018 r. – 60 zł

wwyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd  1122  ddoo  1166  mmaarrccaa 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 i skład: Piotr Nosek
Druk: Drukarnia skleniarz
issN 1429-6098

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

Prezes zarządu: MMaałłggoorrzzaattaa  LLaalloowwiicczz
tel. 12 422-27-06     lalowicz@desa.art.pl

V-ce Prezes, Dyrektor Domu aukcyjnego: JJeerrzzyy  MMaajjeewwsskkii
tel. 12 422-19-66     majewski@desa.art.pl 

Rzeczoznawcy: aallddoonnaa  ssoołłttyyss,,  JJaaddwwiiggaa  oocczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa

opracowanie katalogu: KKrrzzyysszzttooff  KKoonniieecczznnyy,,  JJaaddwwiiggaa  oocczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa,,  
PPaattrryyccjjaa  GGaabbrryyśś--DDuuddzziiaakk,, KKaarroolliinnaa  PPłłuużżeekk,,  aannnnaa  KKoozzaakkiieewwiicczz,,  iizzaabbeellaa  BBoocciiaańńsskkaa,,  
wwiikkttoorriiaa  KKuubbiiaakk,,  GGaabbrriieellaa  ssttrruuzziikk
tel. 12 422-19-66     konieczny@desa.art.pl

Na okładce: Piotr MMiicchhaałłoowwssKKii (1800-1855), Żołnierz �ancuski na koniu, poz. 40
MMNN (XiX w.), Uliczka w Neapolu, poz. 37

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
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