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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, Króla Kazimierza 5, tel. 17  862-47-82 e-mail: desarzeszow@gmail.com

WSzyStkiE SAlony przyjmują DziEłA Sztuki nA kolEjnE AukcjE

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

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

DeSA posiada salony antykwaryczne na terenie całego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie. 
Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące poloników
m.in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeami
krajowymi i zagranicznymi. 

Firma DeSA uczestniczy w programie „leonardo da Vinci“, utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą środowiska
akademickie, przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej europy.  
DeSA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii europejskiej jako firma godna zaufania.

Siedziba Desy mieści się w Pałacu Kmitów. Budynek wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w pierwszej poł. XVI wieku na
okazałą rezydencję dla możnowładczej rodziny Kmitów. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementów wczesnorenesan-
sowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego piętra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejna
przebudowa miała miejsce w drugiej połowie XVIII wieku, stąd pochodzą polichromie wnętrz pierwszego piętra., stropy belkowe
i kominki na II piętrze, a także neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema płaskorzeźbami przedstawiającymi scenę ko-
ronacji Najświętszej Marii Panny i orły pokonujące węże. obiekt jest siedzibą firmy od 1988 roku.

Antykwariaty w Krakowie

Salon, ul. Floriańska 13, tel. 12 421-89-87 e-mail: salon2@desa.art.pl
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 2019 r. – 60 zł

WWyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd  33  ddoo  77  cczzeerrwwccaa w godz. 10.00 – 18.00, w Krakowie,
w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 10.00 – 14.00

Zdjęcia:  Piotr Nosek
Skład: Piotr Nosek
Druk: Drukarnia Skleniarz
ISSN 1429-6098

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,,
AAnnnnaa  KKoozzaakkiieewwiicczz,,  IIzzaabbeellaa  BBoocciiaańńsskkaa,,  KKaattaarrzzyynnaa  KKwwaattrroo--WWooźźnniiaakk
tel. 12 422-19-66     konieczny@desa.art.pl

Na okładce: Franz AAllTT (1821-1914), Scena rodzajowa, poz. 24 ("agment)
Jan MMAATTeeJJKKoo (1838-1893), Projekt Polichromii…, poz. 22 ("agment)

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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88  cczzeerrwwccaa  22001199  rr..,,  oo  ggooddzz..  11660000

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

malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika
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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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PejZAż
Akwarela na papierze, 34,5 x 48 cm, sygn. l.d.: AO. 1920.
22..220000,,--⦁

2. Andrzej OOllEEśś (1886-1952)

PejZAż
Olej, płótno, 47 x 55 cm, sygn. p.d.: Adam Pełczyński.
44..550000,,--

1. Adam PPEEłłccZZYYńńSSKKII  (1865-1928)

Studia w SSP w Krakowie w latach 1887-
89 u F. Szynalewskiego. Kontynuował naukę
w Wiedniu i Monachium. Zajmował się przede
wszystkim malarstwem krajobrazowym.

Studia na ASP w Krakowie w pracowni
L. Wyczółkowskiego i S. Dębickiego. Od
1915 r. kontynuował naukę malarstwa u W.
Weissa. Od 1932 r. członek Grupy „Zwornik“
i Towarzystwa Gra`ków.
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AKT
Olej, tektura, 49 x 33,5 cm, sygn. p.g.: St. żurawski.
66..000000,,--⦁

Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracowni Mehoffera (1907-1913).
Był członkiem Cechu Artystów Plastyków „jednoróg". Malował
akty, pejzaże, martwe natury, kompozycje `guralne.

3. Stanisław ŻŻuuLLWWSSKKII (1889-1976)

MŁYNÓW\
Olej, płótno, 70 x 49,5 cm, sygn. p.d.: Lipeż 1954. Na odwrocie na-
klejka: Centralne Biuro Wystaw Artystycznych oddział w Krakowie,
autor: Romana Lipeż, tytuł Młynówka, nr leg. Z.P.A.P. 1504.
44..550000,,--⦁

Romana LIPeż (1917-2003). Studiowała w akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskała w roku 1960 pod kierun-
kiem Hanny Rudzkiej-Cybisowej. 

4. Romana llIIPPEEŻŻ (1917-2003)
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MARTWA NATu[ Z KWIATAMI 
Olej, płótno, 79,5 x 59 cm, sygn. p.d.: H. Rudzka C.
2255..000000,,--⦁

Martwe natury Hanny Rudzkiej-Cybisowej często stanowiły
pretekst do ukazania gry barw, zgodnie z założeniami nurtu ko-
lorystycznego. Malarka zakomponowała płótno wibrującymi
plamami barwnymi. Lekką atmosferę martwej natury wzmoc-
niła akcentem cynobrowej czerwieni kwiatów.

Polska malarka związana z nurtem koloryzmu. ukończyła stu-
dia w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem Miło-
sza Kotarbińskiego, a także Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie
u Ignacego Pieńkowskiego i józefa Pankiewicza. Weszła w skład
ugrupowania Komitet Paryski, zwanego w skrócie „KP” – stąd
nazywani byli kapistami. jej zainteresowania artystyczne oscylo-
wały wokół doświadczeń kolorystycznych bancuskiego postim-
presjonizmu.

6. Hanna RRuuDDZZMM--ccYYBBIISSOOWWAA (1897-1988)

NA OSIOŁKu 
Tempera, papier, sygn. p.d.: j.Hrynkowski 944, 47 x 35,5 cm,
na odwrocie etykieta Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
Kraków.
33..880000,,--⦁

Studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem S. Dębickiego, j.
Pankiewicza, W. Weissa, K. Laszczki. Współzałożyciel grupy
ekspresjonistów Polskich - od 1919 Formistów. W latach 1921-
22 uzupełniał studia artystyczne w Paryżu. W 1925 r wraz z F.
S. Kowarskim, W. Zawadowskim i j. Rubczakiem założył Cech
Artystów Plastyków "jednoróg" - grupę o orientacji kolorystycz-
nej. W okresie międzywojennym przez kilka lat przebywał we
Francji, gdzie malował głównie pejzaże. Po wojnie pracował
jako scenograf w teatrach w Katowicach i Sosnowcu. W później-
szej twórczości dominowały pejzaże o łagodnej kolorystyce.

5. jan Piotr HHRRYYnnKKOOWWSSKKII (1891-1971)
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uCIeCZ\
Olej, tektura, 57 x 77 cm, sygn. l.d.: jerzy Kossak 1937. 
2244..000000,,--⦁

7. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

WIDOK NA ŚNIeżKę
Olej, płótno, 63,5 x 78,5 cm, sygn. l.d.: Fr. v. jackowski.
88..550000,,--⦁

8. Franz von jjAAccKKOOWWSSKKII (1885-1974)

Malarz, uczeń Carla Morgensterna, współ-
założyciel Bractwa św. Łukasza. Kształcił
się we wrocławskiej Szkole Sztuki (1906-
1910), studia kontynuował w akademii
Berlińskiej oraz w Monachium. Od 1920
mieszkał w Szklarskiej Porębie, gdzie związany
był ze środowiskiem malarzy karkonoskich,
skupionych wokół Bractwa św. Łukasza. Naj-
częściej podejmowaną przez jackowskiego te-
matyką pejzażową były widoki górskie
okolic Karkonoszy.

Pochodził z krakowskiej artystycznej rodziny.
Był synem Wojciecha Kossaka, wnukiem juliu-
sza, bratem Magdaleny Samozwaniec i Marii
Pawlikowskiej-jasnorzewskiej. już jako dziecko
wykazywał duże zdolności artystyczne, podej-
mując lekcje rysunku i malarstwa w pracow-
niach dziadka oraz ojca. Nigdy jednak nie
podjął studiów na ASP. Pierwszą indywidualną
wystawę malarza zorganizowano w Towa-
rzystwie Sztuk Pięknych w 1910 roku, gdzie
pokazano cykl napoleoński, który został bardzo
dobrze przyjęty i doceniony przez krytyków.
Choć Wojciech Kossak wiązał z nim wielkie
nadzieje, jerzy nigdy nie wypracował indywi-
dualnego stylu, powielając tematy wypraco-
wane przez ojca. W trudnych powojennych
czasach praktyka ta zapewniała mu stabili-
zację `nansową, ale miało to zły wpływ na
jego rozwój twórczy. Poza tematyką ułańską
i wojenną malował również sceny folklorystyczne,
polowania i portrety. Zdobył dużą biegłość w
przedstawianiu wizerunków koni i jeźdźców.
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PIWNICZNA
Olej, tektura, 39 x 49 cm, sygn. l.d.: Z. Przebindowski.
55..000000,,--⦁

Malarz, gra`k. Kształcił się w Państwowej Szkole Sztuk Zdob-
niczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu (1920-25),
studia kontynuował w krakowskiej ASP u F. Pautscha
(1925-29). uprawiał malarstwo olejne i gra`kę. Malował
sceny rodzajowe, pejzaże miejskie, widoki podkrakowskich
wsi, portrety, akty, martwe natury.

11. Zdzisław PPRRZZEEBBIInnDDOOWWSSKKII (1902-1986)

PejZAż MIejSKI  
Olej tektura, 19,8 x 23,8 cm, sygn. p.d.: M. Stańko.
33..220000,,--⦁

Podczas I wojny światowej walczył w Legionach. Około
1930 roku zamieszkał w Zakopanem, gdzie współpracował
z januszem Kotarbińskim. W drugiej połowie lat 30 prze-
niósł się do Sosnowca i utrzymywał bliskie kontakty ze ślą-
skim środowiskiem artystycznym. jest autorem polichromii
kościoła w Koziegłowach koło Częstochowy. Po wojnie po-
wrócił do Zakopanego, gdzie osiadł na stałe. Należał do zało-
żonego w 1929 przez Stanisława Szukalskiego Szczepu
Rogate Serce. W jego twórczości dominowała tematyka pejza-
żowa, zwłaszcza chętnie przedstawiał okolice Zakopanego i Dolinę
Pięciu Stawów. Prace artysty znajdują się m.in. w Muzeum
w Nysie.

10. michał SSTTAAńńKKOO (1901-1969)

PLAżA
Akwarela, papier, 24 x 43,4 cm, sygn. p.d.: St. żurawski.
33..220000,,--  ⦁

Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracowni Mehoffera
(1907-1913). Był członkiem Cechu Artystów Plastyków
„jednoróg". Malował akty, pejzaże, martwe natury, kompo-
zycje `guralne.

9. Stanisław ŻŻuuLLWWSSKKII (1889-1976)
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PejZAż
Olej, tektura, 49,5 x 67,5 cm, sygn. l.d.: St. Kamocki.
2200..000000,,--

W latach 1891-1900 studiował w SSP w Krakowie u F. Cynka, I. jabłońskiego, I. unierzyskiego, L. Wyczółkowskiego, j. Stanisławskiego, a w latach 1901-
1902 w Paryżu. Od 1919 roku uczył malarstwa w ASP w Krakowie. Od 1906 roku był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Był również
członkiem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Malował pejzaże - był kontynuatorem szkoły malarstwa pejzażowego jana Stanisławskiego.

12. Stanisław MMmmOOccKKII (1875-1944)
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NA GROMNICZNą
Olej, tektura, 29 x 22 cm, sygn. l.d.: T. Axentowicz.
2255..000000,,--

Malarz, pastelista, litograf. Był w swoim czasie jednym z najbardziej znanych i cenionych artystów polskich. Kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium,
a następnie uzupełniał studia w Paryżu, gdzie przebywał przez kilkanaście lat. Brał udział w Salonach Paryskich. W 1890 zastał członkiem Société Nationale
des Beaux-Arts. Wielokrotnie wyjeżdżał też do Londynu. W 1895 powrócił do kraju i zamieszkał na stałe w Krakowie, powołany na profesora tamtejszej Szkoły
Sztuk Pięknych (od 1900 Akademii). W uczelni tej wykładał nieprzerwanie do 1934, dwukrotnie pełniąc funkcję rektora. Był jednym z członków-założycieli
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, członkiem wiedeńskiej „Secesji” i współpracownikiem jej pisma „Ver Sacrum”. Powodzenie przyniosły mu zwłaszcza
idealizowane wizerunki wytwornych dam oraz wdzięczne portrety dziecięce. Malował także obrazy o tematyce rodzajowej. Był jednym z pierwszych malarzy
Huculszczyzny i Hucułów. Malował farbami olejnymi i akwarelą, a po 1890 przede wszystkim mistrzowsko opanowaną techniką pastelu.

13. Teodor AAxxEEnnTTOOWWIIccZZ (1859-1938)

Desa_178:Desa  19-05-19  19:25  Strona 9



10

PejZAż
Olej, płótno, 64 x 49,5 cm, sygn. l.d.: Huciska 30/7 [1]915 Zygmunt Ajdukiewicz.
1177..550000,,--

Naukę malarstwa rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a następnie, w latach 1880-1885 studiował w Akademii Wiedeńskiej 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 myśliwskiej oraz obrazy historyczne. Zajmował się także ilustratorstwem.

14. Zygmunt AAjjDDuuKKIIEEWWIIccZZ  (1861-1917)
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PejZAż GÓRSKI
Akwarela, papier, 32,5 x 49,5 cm, sygn. l.d.: Rafał Malczewski. Na odwrocie naklejka TPSP Poznań. 
88..000000,,--⦁
W latach 1914-18 studiuje w Wiedniu `lozo`ę i architekturę. jako malarz był samoukiem. W 1917 r. osiadł w Za-
kopanem. W 1939 r. wyjechał do Francji, następnie do Brazylii i do uSA. Członek grupy „Rytm". Miał liczne wy-
stawy w kraju i za granicą. Malował pejzaże, szczególnie górskie, kwiaty, pejzaże przemysłowe, portrety.

15. Rafał mmAAllccZZEEWWSSKKII (1892-1965)

SPOT\NIe NA DRODZe
Olej, deska mahoniowa, 16,5 x 35 cm, sygn. p.d.: jan Chełmiński. Opinia pana Adama Konopackiego.
2255..000000,,--

16. jan ccHHEEłłmmIIńńSSKKII  (1851-1925)

Malarz, kolekcjoner – przedstawiciel
szkoły monachijskiej, twórca głównie scen
batalistycznych i rodzajowych związanych
z czasami wojen napoleońskich i legionami
polskimi. uczeń m.in. juliusza Kossaka i józefa
Brandta. W 1882 przeniósł się do Anglii,
a od 1884, z przerwami na podróże po
europie, mieszkał w Nowym jorku. Wy-
stawiał swoje prace w Krakowie, w warszaw-
skiej Zachęcie, Monachium, Wiedniu,
Berlinie, Londynie i Paryżu. jego twórczość
była niezwykle ceniona przez kolekcjonerów
niemieckich, a przede wszystkim angielskich
i amerykańskich.
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SCeNA RODZAjOWA
Olej, płótno, 42 x 58,5 cm, sygn. p.d.: Fridrich Teresin 42.
44..000000,,--

17. FFRRIIDDRRIIccHH (xx w.)

PejZAż
Olej, płótno, 48 x 63 cm, sygn. l.d.: Z. Przebindowski. 
77..000000,,--⦁
Malarz, gra`k. Kształcił się w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu
(1920-25), studia kontynuował w krakowskiej ASP u F. Pautscha (1925-29). uprawiał malarstwo olejne i gra-
`kę. Malował sceny rodzajowe, pejzaże miejskie, widoki podkrakowskich wsi, portrety, akty, martwe natury.

18. Zdzisław PPRRZZEEBBIInnDDOOWWSSKKII (1902-1986)
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PORTReT MŁODej KOBIeTY Z LISTeM
Olej, deska, 13 x 10 cm, sygn. l.śr.: Poppe.
33..660000,,--⦁

Portret młodej kobiety czytającej list to nastrojowa
scena utrzymana w konwencji rokokowej, malowana
z miniatorską precyzją. 

Fedor Poppe (1850 Nysa-1929 Berlin). Malarz, uro-
dził się w Nysie, studiował w Berlinie, pod okiem prof.
Gussowa i Menzla, następnie w Monachium, pod
kierunkiem Seitza oraz w Paryżu. W roku 1883
mieszkał w Rzymie, lecz głównie tworzył w Berlinie.
Malował rokokowe sceny, pejzaże górskie, portrety.
Prace artysty znajdują się w Galerii Narodowej w
Berlinie. 

19. Fedor PPOOPPPPEE (1917-2003)  

uLICZ\ W NeAPOLu 
Olej, sklejka, 29 x 23 cm, sygn. p.d.: nieczytelna.
44..000000,,--

uliczka przedstawiona na obrazie to neapolitańska
Porta Capuana. jednoprzęsłowa brama ujęta
dwoma masywnymi wieżami (tu jedna z nich zasło-
nięta jest przez budynek) powstała w 1484 roku, gdy
Neapol znajdował się pod zwierzchnictwem królestwa
Aragonii. Był to ważny punkt komunikacyjny miasta.
W 1656 roku bramę uzupełniono o kondygnację z niszą
zawierającą besk z wizerunkiem Archanioła Michała.
Z biegiem lat uległ on zatarciu i w 1834 roku został za-
stąpiony malowidłem Gennaro Maldarellego przedsta-
wiającym Niepokalaną Dziewicę Marię. Obecny widok
różni się od przedstawionego na obrazie, gdyż w latach
30 XX wieku zadecydowano o przywróceniu bramie
oryginalnego wyglądu z XV wieku. Schematyczne ujęcie
niszy na obrazie pozwala rozpoznać w niej wizerunek
Matki Boskiej, którego wygląd znany jest z archiwalnych
fotogra`i wykonanych w XIX wieku.

20. mmnn (xIx/xx w.)
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PORTReT KOBIeTY
Pastel, akwarela, tektura, 58 x 47 cm, sygn. śr.l.: T. Axentowicz.
2255..000000,,--

„Wytworność – wyraz ten określa najlepiej cechę dominującą twórczość Axentowicza. Nie ma tu nic jaskrawego, krzyczącego, wyrywającego się z przestrzeni.
Miara kładzie swe piętno na wszystkim, nie znosząca zbyt śmiałych akcentów barwy, ani zdecydowanych, silnych konturów kształtu, miara zestrajająca szczegóły
do łagodnej harmonii, która działa skupieniem i spokojem. Axentowicz nie czerpie swoich najsilniejszych wrażeń z przyrody, uderza go kształt ciała ludzkiego i
postaci ludzkiej – głowa przede wszystkim, a mianowicie głowa kobiety. jego właściwy rodzaj to owe, tak dobrze znane, główki zasmucone, zadumane, marzące,
ciche, słodkie, anemiczne główki kobiet buduarowych, kwitnących w cieplarni, z dala od surowego podmuchu wiatru i palących promieni słońca, kobiet, których
zupełna bierność stanowi tajemnicę wdzięku, które uwielbia się jak kwiaty, które się tuli jak jedwabie i koronki, które z życiem mają to tylko wspólnego, ze żyją…”
pisał Antoni Chołoniewski na łamach „Świata” w 1906 r.

21. Teodor AAxxEEnnTTOOWWIIccZZ (1859-1938)
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PROjeKT POLICHROMII KOŚCIOŁA MARIACKIeGO W K[KOWIe
Akwarela, papier, 64 x 44 cm, sygn. p.d.: jM 1890. Stan do konserwacji. ekspertyza pani Małgorzaty Buyko.
99..880000,,--

W latach 1852-1858 studiował w krakowskiej SSP u W.K. Stattlera i W. Łuszczkiewicza. Naukę kontynuował w Monachium 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 1887 r. został docentem h.c. uniwersytetu
jagiellońskiego. Otrzymał wiele nagród 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 połowy lat 50-tych tworzył głównie obrazy z dziejów ojczystych, 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 pol-
skiemu społeczeństwu wizje przeszłości i odegrały dużą rolę w umocnieniu świadomości narodowej. Matejko wykonał jedno z największych dzieł polskiego
malarstwa monumentalnego – polichromię w kościele mariackim w Krakowie oraz cykl rysunków „Poczet królów i książąt polskich“. Obecnie jego dzieła znaj-
dują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie i Warszawie.

22. jan mmAATTEEjjKKOO (1838-1893)
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STuDIuM POSTACI MŁODZIeńCA
Ołówek, węgiel, papier, 19,8 x 24,2 cm, sygn. p.d.: monogram wiązany SW. ekspertyza pani Marty Romanowskiej.
1188..000000,,--  

uczył się u jana Matejki w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Początkowo malował olejno, później niemal wyłącznie pastelami, tworząc głównie portrety
i pejzaże. Zajmował się też projektowaniem witraży, gra`ką, rzeźbą, rzemiosłem artystycznym, wykonywał polichromię ścienną, ilustrował i zdobił książki.
Inscenizował własne dramaty oraz sztuki innych autorów, projektował kostiumy i dekoracje teatralne. Prowadził katedrę malarstwa dekoracyjnego w krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych. Był czołową postacią Młodej Polski, uznawanym za autorytet i duchowego wodza swego pokolenia.

23. Stanisław WWYYSSPPIIAAńńSSKKII (1869-1907)
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SCeNA RODZAjOWA
Olej, deska, 18 x 14 cm, sygn. p.d.: Franz Alt 1881(?).
1155..000000,,--

Malarz austriacki. Studia  w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu pod kierunkiem Leopolda Kupelwieserai josefa Danhausera. Znany przede wszystkim
jako malarz vedut, odbył podróże studyjne m.in. do Tyrolu, płn. Włoch, Moskwy, Petersburga i Londynu. 

24. Franz AAllTT (1821-1914)
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MARTWA NATu[
Olej, tektura, 64 x 48 cm, sygn. l.d.: eibisch.
2277..000000,,--⦁

eugeniusz eibisch (Lublin 1896-Warszawa 1987), malarz i pedagog – w latach 1912-22 był uczniem jacka Malczewskiego i Wojciecha Weissa w krakow-
skiej ASP. W roku 1922 jako stypendysta rządu bancuskiego wyjechał do Paryża. Czynnie uczestniczył w tamtejszym życiu artystycznym, wchodząc w krąg
École de Paris i ciesząc się przyjaźnią wielu malarzy (m.in. G. Braque’a, Ch. Soutine’a, L. Marcoussisa). Ceniony przez krytykę, dużo wystawiał w paryskich
Salonach i galeriach. W roku 1939 wrócił do kraju, by objąć katedrę malarstwa w krakowskiej ASP, co jednak stało się możliwe dopiero w 1945, równolegle
z nominacją na rektora tej uczelni. Od 1950 był profesorem ASP w Warszawie. Tematami obrazów eibischa były martwe natury, pejzaże i portrety,
zwłaszcza kobiece. Wczesne prace ujawniają wpływy formistów, późniejsze zbliżają artystę do szerokiego nurtu polskiego koloryzmu.
Z czasem kształty malowanych postaci czy przedmiotów coraz bardziej zatracają się na rzecz koloru, aż wreszcie obrazy artysty stają się samoistnymi, nie-
mal abstrakcyjnymi kompozycjami barwnymi.

25. Eugeniusz EEIIBBIISSccHH (1896-1987)
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MARTWA NATu[ 
Olej, płótno, 64 x 99 cm, sygn. d.śr.: Rzepiński.
2200..000000,,--⦁

Malarz, gra`k, uczeń Z. Pronaszki i A. Fedkowicza w Wolnej Szkole Malarstwa L. Mehofferowej i krakowskiej ASP w pracowni W. Weissa, F. Kowarskiego,
j. Pankiewicza. Studia uzupełniał w Paryżu, gdzie dwukrotnie wystawiał na Salonie jesiennym. Po powrocie do Krakowa związał się z ugrupwaniem Zwornik.
W 1936 wspólnie z j. jaremą założył szkołę malarstwa im. A. Gierymskiego w Katowicach. Po wojnie był profesorem krakowskiej ASP i czterokrotnie rekto-
rem tej uczelni. Wiele podróżował, m.in. do Włoch, Francji, Holandii, Grecji i Hiszpanii. Brał udział w licznych wystawach w kraju i za granicą (Nowy jork,
Bruksela, Wenecja, Tokio). jest jednym z najwybitniejszych polskich kolorystów, poza malarstwem sztalugowym uprawiał rysunek i gra`kę. Malował pejzaże,
martwe natury, wiele miejsca poświęcił aktom.

26. czesław RRZZEEPPIIńńSSKKII (1905-1995)
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PejZAż MIejSKI
Olej, płótno, 60,5 x 49,5 cm, sygn. p.d.: Rzepiński.
1144..000000,,--⦁

28. czesław RRZZEEPPIIńńSSKKII (1905-1995)

WeNeCjA
Olej, taktura, 68 x 48,5 cm, sygn. p.d.: Pogorzelski. 
66..000000,,--⦁

Malarz, urodzony w Kulbakach koło Grodna, w latach 1947-
1953 kształcił się w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Mińsku,
w pracowni prof. Suchowierchowa (dyplom w 1953). W 1958
na podstawie umowy o repatriacji Polaków przyjechał do
kraju i osiadł w Częstochowie. Był członkiem ZPAP i Associa-
cion Internationale des Arts Plastiques. Miał ponad 20 wystaw
indywidualnych w Polsce i zagranicą, uczestniczył w ponad 70
wystawach zbiorowych. jest autorem pejzaży, martwych natur,
portretów. „Kolor, przede wszystkim kolor ma dla mnie zna-
czenie. Zawsze zresztą fascynowali mnie impresjoniści. To jest
mówiło się w środowisku stara, przebrzmiała historia, ale ja
nigdy nie uganiałem się za modą i doszedłem do wniosku, że
mimo wszystko, mimo chwil załamań , trzeba pozostać wier-
nym sobie". („Pamięć i obraz. jerzy Pogorzelski malarstwo i ry-
sunek", Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Częstochowa
2007, s. 15, 95).

27. jerzy PPOOggOORRZZEEllSSKKII  (1926-2003)
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ScEnA RODZAjOWA
Olej, tektura, 28 x 41 cm, sygn. p.d.: eH.
2200..000000,,--

Studia SSP w Krakowie u W. Łuszczkiewicza, j. Matejki. W latach 1882-1883 studiowała w Akademii w Monachium (stypendium rządu austriackiego).
W Monachium przyjaźnił się z S. Bieszczadem i A. Mroczkowskim jak również z F. Streitem i A. Kozakiewiczem. Malował sceny rodzajowe z życia polskiej
wsi, obrazy historyczne, w których widoczne są wpływy szkoły monachijskiej oraz wpływy malarstwa jana Matejki, od którego zaczerpnął dosadną charak-
terystykę postaci. Wystawiał m.in. w TPSP w Krakowie, TZSP w Warszawie, w Monachium, Budapeszcie. Wystawa retrospektywna w 1898 r.

29. Emanuel Edmund HHEERRnnccIISSZZ (1858-1885)
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PORTReT MężCZYZNY W STROju ORIeNTALNYM
Gwasz,tempera, imitacja kości, 9,2 x 7,7 cm.
11..660000,,--⦁

Maria Chybińska (1876 Kraków - 1958 Poznań). Studiowała na
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, pod kierunkiem Włodzimierza
Tetmajera, jana Stanisławskiego i jacka Malczewskiego. Naukę kontyn-
uowała w 1903 roku w Mediolanie. W latach 1906 – 1912 studiowała
w Monachium. W 1912 roku przeniosła się do Lwowa, gdzie przebywała
do 1944 roku. W okresie lwowskim była najaktywniejsza twórczo. uprawiała
miniaturę portretową, malarstwo rodzajowe, pejzaż i ilustrację
książkową. Od 1908 roku brała udział w wystawach we Lwowie,
Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie.
Przed wojną miała w Łodzi, w 1926 roku, wystawę indywidualną. Od
1947 roku mieszkała w Poznaniu. W 1958 roku miała drugą indy-
widualną wystawę.

30. maria ccHHYYBBIIńńSSMM (1876-1958)

PORTReT ANNY SeIDeL
Gwasz, tempera, imitacja kości, 7,2 x 6 cm.
11..660000,,--⦁

31. maria ccHHYYBBIIńńSSMM (1876-1958)
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PORTReT MężCZYZNY We F[Ku Z BIAŁYM
HALSZTuKIeM. 
Pastel, karton, 44,2 x 34,5 cm, niesygnowany. 
66..880000,,--

33. mmnn (xVIII/xIx w.)

PORTReT STARCA
Olej, tektura, 49 x 44 cm, sygn. l.d.: Wlastimil Hofman.
2222..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. GeromeŐa. Był założycielem grup arty-
stycznych: Grupa Pięciu (1905), Grupa Zero (1908).
Od 1911 roku był członkiem Towarzystwa Artystów
Polskich "Sztuka". Malował fantastyczno-symboliczne
kompozycje z motywami ludowymi, sceny rodzajowe,
portrety i pejzaże. Na jego sztukę ogromny wpływ wy-
warła twórczoć j. Malczewskiego.

32. Wlastimil HHOOFFmmAAnn  (1881-1970)

Desa_178:Desa  19-05-19  19:26  Strona 23



24

ZIMORODeK
Olej, płótno, tektura, wym.23,5 x 46,5 cm, sygn.
p.d.: A. Setkowicz.
44..220000,,--  

W latach 1897-1898 kształcił się w krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem
Teodora Axentowicza. Malował sceny rodza-
jowe – często zaprzęgi, sanie, konie i śniegi na-
wiązując w tych obrazach do dzieł Fałata,
Wierusza-Kowalskiego czy Brandta.

34. Adam SSEETTKKOOWWIIccZZ (1876-1945)

PuSTKOWIe
Olej, tektura, 10 x 28,5 cm, sygn. l.d.: Podsadecki
i p.d.: 15.9[1]962.
22..550000,,--⦁

Malarz, fotogra`k, 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 malar-
stwo abstrakcyjne, eksperymentował w zakresie
fotogra`i. 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 wczes-
nej twórczości ulegał wpływom kubizmu, jego
powojenne barwne pejzaże i martwe natury
nawiązują do osiągnięć postkubistycznych.

35. Kazimierz PPOODDSSAADDEEccKKII  (1904-1970)

PORTReT KOBIeTY Z MARTWą 
NATuRą 
Olej, płótno, 59 x 59 cm, sygn. p.d.: K [w
kółku] Allan Rzepka 1982/83;
22..550000,,--⦁

Malarz, gra`k i rysownik. W latach 1957-63
studiował na ASP w Krakowie malarstwo u
Cz. Rzepińskiego i scenogra`ę u A. Stopki.
Liczne wystawy indywidualne i zbiorowe. Od
1992 r. profesor ASP w Krakowie. Obecnie
prowadzi rysunek na Wydziale Konserwacji i
Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie.

36. Allan RRZZEEPPMM (ur. 1940)
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PejZAż Z jANOWA
Olej, płótno, 50 x 60 cm, sygn. pd Wróbel 1979. 
66..550000,,--⦁

38. Paweł WWRRóóBBEEll (1913-1984)

uRWISY
Olej, płótno, 50 x 60 cm, sygn. śr. dół: Wrobel 1979. 
66..550000,,--⦁

37. Paweł WWRRóóBBEEll (1913-1984)

Górnik, jeden z najaktywniejszych człon-
ków koła plastyków amatorów przy ZDK
kopalni „Wieczorek". W swoich obrazach
przedstawiał pejzaże śląskie z charaktery-
stycznymi kominami, hałdami, szybami
kopalnianymi. jego żywiołowe i niezwykle
barwne scenki rodzajowe ukazują dzień po-
wszedni i świąteczny mieszkańców górniczych
osiedli. Artysta poza malarstwem uprawiał
rzeźbę, jednak prac w drewnie i węglu po-
zostawił niewiele.
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\PLICZ\ DOMOWA
Drewno sosnowe, polichromia, akryl, 66,5 x 68 cm, sygn.
l.d.: LK.
33..000000,,--

Malarz, rzeźbiarz, scenograf, pedagog. Studia artystyczne
rzeźbiarskie w krakowskiej ASP  w pracowni j. Bandury,
scenogra`a  w ASP Kraków u A. Majewskiego. Laureat  na-
gród na wystawach krajowych i zagranicznych, w tym
ponad 30 wystaw  indywidualnychi udział w 76 zbioro-
wych. Realizacje scenogra`czne  w teatrze im. W. Siemasz-
kowej w Rzeszowie. Pedagog w PLSP  w Rzeszowie. 

39. leszek KKuuccHHnnIIAAKK (ur. 1951)

uPADeK POD KRZYżeM
Drewno sosnowe, polichromia, akryl, 73 x 49 cm, sygn. l.d.: LK.
33..000000,,--

40. leszek KKuuccHHnnIIAAKK (ur. 1951)
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MOLO SZTu\ WIOSŁOWANIA
Akryl, pastel ,gra`t, płyta pilśniowa, 70 x 100 cm, sygn. na odwrocie: Maciej Majewski 2018 rok + adres. 
33..220000,,--

Studia na Wydziale Gra`ki ASP w Warszawie. Dyplom w 1988 r. w pracowni gra`ki warsztatowej prof. R. Arty-
mowskiego. Aneks do dyplomu z malarstwa w pracowni T. Pągowskiej. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki
w 1989 r. udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Twórczość w zakresie:
gra`ka warsztatowa, malarstwo, pastel, rysunek. Mieszka i pracuje w Rzeszowie.

41. maciej mmAAjjEEWWSSKKII (ur. 1963)

PROjeKT SZTu\ WIOSŁOWANIA NAjDŁużSZY DZIeń LATA
Akryl, pastel, gra`t, płyta pilśń, 70 x 100 cm, sygn. na odwrocie: Maciej Majewski 2018. 
33..220000,,--  

42. maciej mmAAjjEEWWSSKKII (ur. 1963)
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BeZ TYTuŁu
Ołówek, tusz, papier, 49,5 x 39,5 cm, sygn. p.d.: janusz Orbitowski
1991.
22..550000,,--⦁

Malarz, gra`k, rysownik. Studia w krakowskiej ASP w latach
1961-67 pod kierunkiem A. Marczyńskiego.

43. janusz OORRBBIITTOOWWSSKKII (1940-2017)

BeZ TYTuŁu
Ołówek, tusz, papier, 49,5 x 39,5 cm, sygn. p.d.: janusz Orbitowski
1992.
22..550000,,--⦁

44. janusz OORRBBIITTOOWWSSKKII (1940-2017)
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KOMPOZYCjA GeOMeTRYCZNA 
Olej, tektura, 100,5 x 69,1 cm, niesygnowany. Wystawiany i reprodukowany w katalogu „Kazimierz Mikulski wczesne prace”, Desa Kraków 2016.
Wczesna praca artysty powstała między 1945 a 1948 rokiem.
4400..000000,,--⦁
Latem 1946 roku w krakowskim Pałacu Sztuki otwarto pierwszą po wojnie wystawę współczesnego, bancuskiego malarstwa. Odpowiedzią Grupy Młodych
Plastyków, do której należał Kazimierz Mikulski był pokaz ich własnych obrazów w październiku tego samego roku. Tadeusza Dobrowolskiego zaniepo-
koił wpływ malarstwa bancuskiego, zauważalny jego zdaniem w wystawie młodych i obawiał się czy sztuka ich „przemawiając do świeżej, nieuprzedzonej
wyobraźni klas pracujących wyrazi te klasy lepiej niż wyra`nowana sztuka akademickich epigonów impresjonizmu”. Odmiennego zdania była Helena
Blum, która pisała: „Związek z kubizmem i surrealizmem paryskim jest u młodych polskich artystów oczywiście niewątpliwy, ale – trzeba to specjalnie pod-
kreślić – obrali oni już w czasie okupacji kierunek twórczości, który, jak się okazało, i w Paryżu w latach wojny wysunął się na czoło zagadnień”. Malarstwo
bancuskie z całą pewnością przemówiło do świeżej wyobraźni Kazimierza Mikulskiego, prezentowany obraz jest tego najlepszym przykładem.
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 o`cjalnie 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 przewo-
dzącego im Tadeusza Kantora, brał udział w wystawach sztuki nowoczesnej (Kraków 1948-49, Warszawa 1957 i 1959). Przez wiele lat współpracował 
z teatrem „Cricot 2". W latach 1948-1979 pracował jako scenograf i kierownik plastyczny Państwowego Teatru Lalki i Maski „Groteska" w Krakowie. W swojej
twórczości podejmował tematy abstrakcyjne, malarstwa metaforycznego i surrealistycznego, stając się jednym z najbardziej uznanych przedstawicieli tego
nurtu w Polsce. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w Polsce i za granicą.

45. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)
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ANTIBeS MAŁY OGRÓD
Technika mieszana, płótno, 61 x 69 cm, sygn. p.d.: W. Kunz 1980.
33..220000,,--⦁

46. Włodzimierz KKuunnZZ (1926-2002)

KOMPOZYCjA
Technika mieszana, tusz, papier, 37 x 48 cm (w świetle passe-partout), sygn. i dat. p.d.: j. Skarżyński 92.
44..000000,,--⦁

47. jerzy SSMMRRŻŻYYńńSSKKII (1924-2004)

urodził się w Krakowie. W czasie wojny studiował
w krakowskiej Kunstgewerbeschule. Malarz i sceno-
graf; w czasie okupacji związany z grupą młodych
plastyków i podziemnym teatrem Tadeusza Kan-
tora; 1946-49 studiował na Wydziale Architektury
Politechniki 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. Min-
tycz-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 opero-
wych, m.in. do K. Pendereckiego (Hamburg, 1969),
„Balu maskowego" G. Verdiego (Warszawa, 1977).
Był wykładowcą Studium Scenogra`i przy krakow-
skiej ASP. Zajmował się także malarstwem, rysun-
kiem, ilustracją książkową, plakatem; był  profesorem
ASP w Krakowie.

Malarz, gra`k; 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; stworzył
charakterystyczny, rozpoznawalny styl, cechujący
się precyzją i logiką konstrukcji obrazu, często
o geometrycznej strukturze i fakturze bliskiej ko-
lażu. Tworzył też malarstwo monumentalne
(polichromie i sgraffita); prace w muzeach całego
świata.
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MARTWA NATu[
Olej, płótno, 50 x 70 cm, sygn. l.d.: Vilenchyts.
33..330000,,--⦁

49. Wladimir VVIIllEEnnccHHYYTTSS (ur. 1971)

SCeNA Z ZAKLINACZeM
Pastel, papier, 42 x 58 cm (w świetle passe-partout), sygn. p.d.: A. Dudziński.
22..660000,,--⦁

48. Andrzej DDuuDDZZIIńńSSKKII (ur. 1945)

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, mala-
rzem, autorem plakatów, rysunków saty-
rycznych. jeszcze jako student publikował
rysunki w „Szpilkach", warszawskiej „Kul-
turze" i innych czasopismach. Rysuje piór-
kiem, 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 ówczesnych stosunków /satyrykom
wolno było więcej powiedzieć niż pozostałym
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:
„]e New York Times", „Newsweek",
„Time", „Vanity Fair", „Playboy".
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SCeNY DO OReSTejI 
Cynkogra`a, papier, 3 sztuki, 14 x 8,5 cm.
22..000000,,--⦁

ernst Stern  rumuński malarz, ilustrator, plakacista, scenograf.
Współpracownik „Lustige Blacrern” w Berlinie , scenograf zespołu
Maxa Reinhatdta, dyrektora Deutsches ]eater oraz ernsta Lubitscha,
pracował przy `lmach z udziałem Poli Negri. 

50. Ernst SSTTEERRnn (1876-1954)
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SIeDZACA POSTAć
Technika mieszana, papier, 28 x 19,5 cm, sygn. p.d.: Wahl.
990000,,--⦁
Studia w Warszawskiej ASP na Wydziale Malarstwa w pracowni i pod kierunkiem
eugeniusza eibischa. Prace wystawiała w galeriach Paryża, Nowego jorku, Sto-
kholmu i Berlina. W twórczości artystycznej dotyka sferę doznań - poczucia samo-
tności, wyizolowania, dramatu stworzenia. Prowadziła jedną z pierwszych galerii
prywatnych w Polsce.

53. Alicja WWAAHHll (ur. 1932)

AKT POTRÓjNY
Kredka, papier, 30,5 x 21 cm (w świetle passe-partout).
22..330000,,--⦁
Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Był członkiem Stowa-
rzyszenia Artystów Plastyków „Rytm", współzałożyciel Koła Artystów Gra`ków Rekla-
mowych w 1933 r. Zajmował się ilustracją, gra`ką reklamową, plakatem, projektował
pawilony wystawowe i architekturę wnętrz, był scenografem. Ważniejsze nagrody: Grand
Prix na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 r. I na-
groda w konkursie na znak LOT-u w 1929 r., I nagroda na wystawie gra`ki użytkowej
w 1931, I nagroda za plakat Międzynarodowej Wystawy Sztuki i Techniki w Paryżu
i srebrny medal na niej za plakaty (1937 r.).

51. Tadeusz ggRROOnnOOWWSSKKII (1894-1990)

eROTYK
Olej, płótno, 59 x 48,5 cm, sygn. na odwrocie: Sroka
44..880000,,--⦁

Studia w krakowskiej ASP w latach 1976-81. Dyplom u M. Wejmana i W. Skulicza.

52. jacek SSRROOMM (ur. 1957)
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AKTY NOWOjORSKIe, 1685 (19850)
Ołówek, papier, 21,5 x 28 cm, sygn. monogramem wiąza-
nym „FBS” i dat. „1685 / NY”.
Na odwrocie pieczęć „Z rysunków Franciszka Starowieyskiego”
i potwierdzenie autentyczności Teresy Starowieyskiej.
Obraz prezentowany podczas wystawy Franciszek Staro-
wieyski 1930-2009 Autoportret: ja jako Saturn. W 2009
r. w Salonie Wystawowym „Marchand” w Warszawie.
33..550000,,--⦁

55. Franciszek SSTTAARROOWWIIEEYYSSKKII (1930-2009)

eROTYK
Pastel, papier, 47 x 29,5 cm, sygn. d.śr.: Starowieyski 1684.
1133..000000,,--⦁

Studia artystyczne ukończył na ASP w Krakowie i w War-
szawie. Popularność zyskał w latach 60 tych seria plakatów
teatralnych i `lmowych. Zajmował się malarstwem, plaka-
tem, gra`ka użytkową, scenogra`ą teatralną i telewizyjną.
jest twórcą tzw. Teatru Rysowania. jego malarstwo cechuje
fascynacja zmysłowością, ciałem kobiecym, reaeksja nad
przemijaniem i śmiercią. Stworzył oryginalny surrealis-
tyczno-groteskowy styl wypowiedzi plastycznej. jego twór-
czość cechuje ogromna fantazja, rozmach, zmysłowość,  oraz
precyzyjny warsztat. 

54. Franciszek SSTTAARROOWWIIEEYYSSKKII (1930-2009)
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KOMPOZYCjA
Drzeworyt, papier, 28 x 22,5 cm, sygn. na odwrocie p.d.: Panek [1]963. Praca
unikatowa, stworzona dla zaprzyjaźnionego historyka sztuki.
22..550000,,--⦁
Studia ASP Kraków 1945-48 w pracowni e. eibischa i A. Pronaszki. 1967-
68 wykładowca ASP w Krakowie. Tematyka: kompozycje rodzajowe – formy
abstrakcyjne. uprawiał malarstwo, rysunek, gra`ka – drzeworyt.

57. jerzy PPAAnnEEKK(1918-2001)

KOMPeNSACjA I
Linoryt barwny, papier, wym. w  świetle passe-partout 88 x 56,5 cm, sygn. i dat.
ołówkiem p.d.: Lutomski Z 1997 imp., opisany l.d.: „Kompensacja I”, śr.d.:
ep.d’artiste IX/X/.
11..330000,,--⦁

Studiował w ASP w Krakowie. Dyplom otrzymał w 1960 r. uprawia gra`kę
artystyczną i użytkową. Należy do Société Internationale des Graveurs sur Bois
„XYLON". Był wielokrotnie nagradzany m.in.: nagrodą Rektora ASP na III
Międzynarodowym Biennale Gra`ki w Krakowie, nagrodą na VI Międzyna-
rodowym Biennale Gra`ki w Tokio. uczył w PWSSP w Poznaniu. 

58. Zbigniew lluuTTOOmmSSKKII (ur. 1934)

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.
22..000000,,--⦁

56. milton H. ggRREEEEnnEE (1922-1985)
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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 jordanowskiej | narysowany u niej w domu | w N. Yorku w r. 1962
| T. Dominik | Łomianki 9.III.2001.
66..000000,,--⦁

W 1953 ukończył warszawską ASP, na której od 1965 prowadził
pracownię malarstwa.. Profesor ASP, wielokrotnie dziekan Wydziału
Malarstwa. Studiował u j. Cybisa rozwijając zainteresowanie koloryz-
mem. Do końca lat 50. tworzył drzeworyty. W połowie lat 50. zaczął
malować obrazy abstrakcyjne, zbliżone do informelu. Do lat 70. ma-
luje ekspresyjnie i spontanicznie. Późniejsze obrazy mają bardziej wy-
raźną, „kontrolowaną" formę. Niezmienną inspiracją była dla artysty
natura,jej kolorystyka i bogactwo form. W następnych latach równo-
legle z malarstwem, uprawiał tkanie gobelinów, zajmował się też cera-
miką. Źródłem inspiracji są często mapy, plany miast, bagmenty
przypominające graffiti. uprawia sztukę video. Od polowy lat 90.
twórczość Tomasza Dominika wzbogaciła technika komputerowa.
W roku 1956 reprezentował polskie malarstwo na Biennale w Wenecji.
W 1973 otrzymał Nagrodę im. jana Cybisa. W 1979 roku otrzymał
tytuł profesora. Tadeusz Dominik był jednym z najbardziej oryginalnych
twórców współczesnego malarstwa polskiego i wybitnym kolorystą.

60. Tadeusz DDOOmmIInnIIKK (1928-2014)

MODeL\, MALARZ I TRZY MASKI
Ołówek, papier, 64 x 49 cm (w świetle passe-partout), sygn. p.d.: modelka,
malarz | i trzy maski | 2010 | Bereźnicki.
22..880000,,--⦁

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 "Mar-
twej natury z kartami i czaszką"," Martwej natury z różami", cyklu
"Zdjęcia z belkowań", dzieł zawierających aluzje do kompozycji holen-
derskich malarzy XVII wieku, oraz malarstwa o dawnym, gdańskim
rodowodzie. Artysta malujący przede wszystkim archaizowane mar-
twe natury, w dawnym klimacie utrzymane sceny alegoryczne, mitolo-
giczne i portrety o stonowanym kolorycie i meta`zycznych korelacjach
literackich. W latach 90-tyvh powstała seria różowo-brązowych mart-
wych natur.

59. Kiejstut BBEERREEźźnnIIccKKII (ur. 1935)
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Świecznik srebrny czteroramienny, pięcioświecowy. Srebro pr. 3. Waga
1015 g, wys.: 24 cm. Kraków 1931-63, imiennik jS.
44..000000,,--  

62. śWIEcZnIK ART DEcO

Dzbanek, mlecznik, cukiernica. Srebro, Sheffield, Anglia, datowany 1930 r. Sygn.: edward Viener, Vieners Ltd. Waga: 1,1605 kg.
44..000000,,--  

Angielska `rma Viners specjalizowała się w sztućcach i ekskluzywnych naczyniach stołowych. Została założona w 1901 r. w Sheffield przez Adolphe Viener
i jego synów.

61. KOmPlET SREBER DO HERBATY ART DEcO

jAN KOCHANOWSKI
Brąz, odlew, śr. 22,5 cm, niesygnowany. Medal był prezentowany na wysta-
wie BWA Kielce 20. VII. 2001.
11..550000,,--
Studia na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP w pracowni prof. S. Słoniny
i prof. B. Chmielewskiego.

63. gustaw HHAADDYYnnAA (ur. 1946)
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Srebro pr. 3., sygnowane j[ózef] Cyankiewicz, imiennik złotnika WK. Kraków. Waga 8752 g. 183 sztuki. Skład: 15 szt. sztućce półmiskowe, serwisowe: widelec
i łyżka do mięs i sałaty, łyżka do deserów, widelec i nóż do ryb, łopatka do tortu, chochla wazowa, chochelka do sosu, widelczyk do sardynek, widelczyk do cyt-
ryny, widelczyk do pikli, łyżeczka do szpiku,  łyżeczka do cukru, łyżeczki do soli x2, 3 x 12 szt. sztućce obiadowe - łyżki, noże, widelce, 2 x 12 szt. sztućce kola-
cyjne - noże, widelce, 2 x 12 szt. sztućce do ryb - noże, widelce, 2 x 12 szt. sztućce do owoców - nożyki, widelce, 12 szt. widelczyki do ciasta, 12 szt. łyżeczki do
herbaty, 12 szt. łyżeczki do kawy, 12 szt. łyżeczki do deseru, 12 szt. łyżeczki do lodów.
2277..000000,,--  

64. KOmPlET SZTućcóW SREBRnYcH nA 12 OSóB.
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Rzeźba, drewno polichromowane, europa
Środkowa, pocz. XIX w., wys. 66 cm. 
99..000000,,--  

66. mATM BOSM Z DZIEcIąTKIEm

Dwustronny, dekoracja „rybia łuska“, nitka
metal-srebro, 3,40 x 30,5 cm, XIX/XX w,
Polska.
2200..000000,,--

67. PAS KOnTuSZOWY

Porcelana, dekoracja naszkliwna, sceny dworskie, emalia, wys. 52 cm, marka cesarza
Kangxi: Da Quing Kangxi Nian Zhi 1662-1722. Chiny, prawdopodobnie manu-
faktura jingdezhen. (Wazon wykonany za czasów cesarza Yongzheng 1723-1735).
Stan zachowania: klejenie porcelany przy wylewie, drobne odpryski farby przy pod-
stawie. Opinia pani Małgorzaty Martini.
5500..000000,,--

65. WAZOn
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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, Króla Kazimierza 5, tel. 17  862-47-82 e-mail: desarzeszow@gmail.com

WSzyStkiE SAlony przyjmują DziEłA Sztuki nA kolEjnE AukcjE

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

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

DeSA posiada salony antykwaryczne na terenie całego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie. 
Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące poloników
m.in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeami
krajowymi i zagranicznymi. 

Firma DeSA uczestniczy w programie „leonardo da Vinci“, utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą środowiska
akademickie, przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej europy.  
DeSA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii europejskiej jako firma godna zaufania.

Siedziba Desy mieści się w Pałacu Kmitów. Budynek wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w pierwszej poł. XVI wieku na
okazałą rezydencję dla możnowładczej rodziny Kmitów. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementów wczesnorenesan-
sowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego piętra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejna
przebudowa miała miejsce w drugiej połowie XVIII wieku, stąd pochodzą polichromie wnętrz pierwszego piętra., stropy belkowe
i kominki na II piętrze, a także neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema płaskorzeźbami przedstawiającymi scenę ko-
ronacji Najświętszej Marii Panny i orły pokonujące węże. obiekt jest siedzibą firmy od 1988 roku.

Antykwariaty w Krakowie

Salon, ul. Floriańska 13, tel. 12 421-89-87 e-mail: salon2@desa.art.pl
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 2019 r. – 60 zł

WWyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd  33  ddoo  77  cczzeerrwwccaa w godz. 10.00 – 18.00, w Krakowie,
w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 10.00 – 14.00

Zdjęcia:  Piotr Nosek
Skład: Piotr Nosek
Druk: Drukarnia Skleniarz
ISSN 1429-6098

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,,
AAnnnnaa  KKoozzaakkiieewwiicczz,,  IIzzaabbeellaa  BBoocciiaańńsskkaa,,  KKaattaarrzzyynnaa  KKwwaattrroo--WWooźźnniiaakk
tel. 12 422-19-66     konieczny@desa.art.pl

Na okładce: Franz AAllTT (1821-1914), Scena rodzajowa, poz. 24 ("agment)
Jan MMAATTeeJJKKoo (1838-1893), Projekt Polichromii…, poz. 22 ("agment)

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