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Szanowni Państwo, 

Jako Libra Dom Aukcyjny zdecydowaliśmy się zaoferować Państwu unikatowy zbiór fotografii z ko-
lekcji Wojciecha Jędrzejewskiego, która reprezentuje wartości bliskie również naszej misji: połączenia
walorów artystycznych i estetycznych z wysoką wartością kolekcjonerską oraz inwestycyjną propo-
nowanych obiektów. 

W katalogu znajdziecie Państwo przykłady najwyższej klasy obiektów, które po raz pierwszy po-
jawiają się na polskim rynku, autorstwa kluczowych dla światowej historii fotografii artystów m.in.
Petera Lindbergh, Richarda Avedona czy Henri Cartier-Bressona. Obok wspomnianych artystów
prezentujemy także największe nazwiska polskiej fotografii, które reprezentują m.in. ikoniczne zdjęcia
Pawła Pierścińskiego, Zygmunta Rytki czy Chrisa Niedenthala. Licytowany zestaw prac ze zbiorów
Wojciecha Jędrzejewskiego to bogaty i różnorodny przekrój przez techniki oraz estetyki polskiej
i światowej historii fotografii o niebagatelnym znaczeniu dla coraz silniej rozwijającego się rynku fo-
tografii kolekcjonerskiej.

Proponowane prace zostały starannie zebrane i  wyselekcjonowane przez jednego z najważniej-
szych ekspertów i kolekcjonerów fotografii w Polsce – Wojciecha Jędrzejewskiego. Wybór ten jest
przykładem przemyślanego i konsekwentnego budowania prywatnej kolekcji, gdzie każde zdjęcie
ma swoją historię. Duże znaczenie mają nie tylko nazwiska autorów, ale także starannie udokumen-
towane pochodzenie odbitek dające gwarancję unikalności, a także fakt, że obiekty były zawsze pie-
czołowicie zabezpieczone konserwatorsko oraz starannie przechowywane i artystycznie oprawiane,
co gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo inwestycji. W znakomitej większości fotografie są edyto-
wane i sygnowane przez autorów, a odbitki posiadają wartość vintage print.

Jestem przekonana, że zakup fotografii z kolekcji Wojciecha Jędrzejewskiego, to doskonała inwe-
stycja, ciekawy pomysł na prezent na nadchodzące święta oraz element, który może wzbogacić este-
tycznie Państwa domy i biura.

Zapraszam na wystawę przedaukcyjna oraz aukcję 4 grudnia 2017.

Ewa Szok
Prezes zarządu 
Libra Dom Aukcyjny



Szanowni Państwo,

Mija piętnaście lat od momentu, kiedy w krakowskiej Galerii Artemis odbyła się wystawa prac z mo-
jej prywatnej kolekcji fotografii zatytułowana Moje ulubione fotografie. Była to pierwsza ekspozycja
prywatnej kolekcji zdjęć artystycznych w Polsce. Cieszyła się dużym zainteresowaniem publiczności
i mediów. Relacje z niej można obejrzeć na www.mojefotografie.com. Na wystawie były zaprezen-
towane różne gatunki fotografii oraz rożni autorzy i ci charakterystyczni dla polskiej fotografii i ci naj-
sławniejsi na świecie, a także ci, którzy na rynku kolekcjonerskim stawiali wówczas pierwsze kroki. 

Każdej z moich fotografii, która zostanie licytowana podczas aukcji 4 grudnia br. towarzyszy inna
historia włączenia jej do mojego zbioru. Czasami szukałem zdjęć latami i wymagało to zagranicznych
podróży a czasami zimowego wyjazdu do Kielc, a innym razem kontaktu z galerią zza oceanu przy po-
mocy internetu, co przed 15 laty nie było takie bardzo proste. Poszukiwanie zdjęć i dotarcie do auto-
ra to najbardziej pasjonujące momenty w kolekcjonowaniu sztuki, dla których warto podejmować
ten wysiłek, bo sprawia on wielką satysfakcję. 

Przez minione lata konsekwentnie budowałem swoją kolekcję powiększając ją o wiele kolejnych
prac. W międzyczasie, zdobytą wiedzę na temat kolekcjonowania fotografii, starałem się wykorzystać
w publikacjach i wystąpieniach popularyzujących tę jakże pasjonującą dziedzinę. 

Z satysfakcją odnotowuję po latach znaczne postępy w rozwoju rynku kolekcjonerskiego fotografii
w Polsce i mam świadomość, że jestem jednym z tych, który się do tego postępu przyczynili. Nie zna-
czy to oczywiście, że rynek jest już w pełni ukształtowany, ale postęp jest bardzo wyraźny a wyniki bu-
dujące. Pojawili się nowi kolekcjonerzy fotografii, na prace wielu polskich artystów zostały ustalone
rynkowe ceny. Aukcje fotografii zawitały na stałe do ofert domów aukcyjnych i powstała w ten sposób
naturalna konkurencja. 

Idąc zatem konsekwentnie za rozwojem rynku fotografii kolekcjonerskiej w Polsce postanowiłem,
przyjąć zaproszenie Domu Aukcyjnego LIBRA i wystawić na sprzedaż wybrane zdjęcia z mojej pier-
wszej wystawy, która odbyła się w 2002 roku. Piętnaście lat temu pisałem w katalogu towarzyszącym
wystawie Moje ulubione fotografie , że zachęci ona do gromadzenia zdjęć, ożywi środowisko autorów
i kolekcjonerów. Podejmuję zatem po latach tę próbę po raz kolejny z nadzieją, że i tym razem będę
miał satysfakcję z udziału w tworzeniu rynku kolekcjonerskiego fotografii w Polsce. 

Będzie mi bardzo miło, jeśli prace z mojej kolekcji, wchodząc w Państwa posiadanie, dostarczą wiele
radości i pozytywnych wrażeń estetycznych. Szczególnie będzie mi miło jeśli stanowić będą początek
Państwa prywatnego zbioru zdjęć lub uzupełnią już istniejącą kolekcję dzieł sztuki lub fotografii. 

Prace, które wezmą udział w aukcji są w znakomitej większości sygnowane, edytowane i własno-
ręcznie wykonane przez autorów. Noszą zatem miano vintage print. To fotografie najbardziej poszuki-
wane przez kolekcjonerów, muzea i narodowe zbiory sztuki. Spełniają one bowiem wymagania
trwałości muzealnej a tym samym kolekcjonerskiej.

Znakomitą większość prac, które będą licytowane 4 grudnia br., kupiłem osobiście od autorów,
gwarantowana jest zatem ich autentyczność. Są one w większości wyjątkowo starannie oprawione
przez Pracownię Renes, znaną ze swojego profesjonalizmu w oprawie dzieł sztuki. Posiadają bez-
kwasowe passe-partout i szyby z filtrem UV chroniące zdjęcia przed promieniami słonecznymi.
Oprawy ta dają nie tylko satysfakcję estetyczną, ale co najważniejsze, zabezpieczają na trwałe foto-
grafie.

Zapraszam zatem do zakupów i życzę wielu emocji w trakcie licytacji.

Wojciech Jędrzejewski

PS. Jakże cenne jest także to, że dzięki Domowi Aukcyjnemu Libra 3% funduszy zgromadzonych w trak-
cie aukcji zostanie przekazana na cele charytatywne. 

    Galeria Artemis, Kraków, 6 grudnia 2002 roku, otwarcie wystawy Moje ulubione fotografie.

Od lewej stoją: Marek Wajda, Wojciech Prażmowski, Paweł Pierściński, Wojciech Jędrzejewski, Sławoj Dubiel, Zygmunt Rytka,
Marek Szyryk, Krzysztof Gierałtowski, Anita Andrzejewska, Jan Spałwan, Jakub Pajewski.
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Fundacja Gessel dla Muzeum
Narodowego w Warszawie

Wspiera działania Muzeum
Narodowego w Warszawie

w zakresie poszerzania,
przechowywania, udostępniania
i promocji zbiorów polskiej sztuki
współczesnej. Fundacja realizuje

swoją misję poprzez dokonywanie
zakupów dzieł polskiej sztuki
nowoczesnej i współczesnej,

które są przeznaczone do kolekcji
Muzeum Narodowego

w Warszawie.

www.fundacjagessel.pl

IVY Poland

Fundacja Ivy Poland promuje
i wspiera edukację Polaków

na najlepszych amerykańskich
i europejskich uniwersytetach

m.in. poprzez programy
stypendialne, oraz zrzesza polskich

absolwentów najlepszych
światowych uczelni i filantropów
zainteresowanych wspieraniem

Polaków w edukacji na
najwyższym poziomie i świadczy

doradztwo edukacyjne.

www.ivypoland.pl

Synapsis

Misją Fundacji SYNAPSIS jest
niesienie profesjonalnej pomocy

dzieciom i dorosłym osobom
z autyzmem i ich rodzinom

oraz wypracowywanie
systemowych rozwiązań,

które poprawią 
jakość ich życia.

www.synapsis.org.pl

Fundacja Wiewiórki Julii

Fundacja Wiewiórki Julii
to pierwsza tego rodzaju

organizacja której celem jest
zapewnienie kompleksowej opieki

stomatologicznej dzieciom oraz
młodzieży z wadami rozwojowymi,

z placówek socjalnych osobom
starszym i niepełnosprawnym.

www.wiewiorkajulia.pl

Kabbalah Center Poland

Międzynarodowa organizacja
upowszechniająca mądrość

Kabbalah. Jej celem jest dawanie
ludziom wiedzy oraz narzędzi,
pozwalających ulepszyć życie

i usunąć chaos panujący
na świecie.

www.kabbalah.pl

Towarzystwo Pomocy 
im. św. Brata Alberta

Prowadzi schroniska, noclegownie,
domy stałego pobytu, łaźnie,

świetlice, kuchnie dla ubogich.
Przeciwdziała i zapobiega
bezdomności, promuje to, 

co jest bliskie idei albertyńskiej.

www.blizniemuswemu.pl

Fundacja 
im. Grzegorza Góraka

Fundacja wspiera rozwój
młodych osób w zakresie ich

przedsiębiorczości oraz zachęca ich
do stawiania pierwszych kroków

w biznesie; promuje idee
patriotyzmu gospodarczego i CSR.

Krzewi takie wartości jak etyka,
uczciwość i konsekwencja

w dążeniu do celu.

www.fundacjagg.pl

Schronisko dla bezdomnych
zwierząt w Korabiewicach

Schronisko jest pod opieką
Fundacji Viva! 

Od 2012 r. Fundacja Viva! Akcja
Dla Zwierząt zajmuje się walką
o poprawienie losu zwierząt.

www.schronisko.info.pl

Fundacja 
One Day

Celem fundacji jest działalność
społeczna w zakresie pomocy
doraźnej, w edukacji i pomocy

w usamodzielnianiu się dzieciom
po wyjściu z domu dziecka

i z innych placówek 
opiekuńczych.

www.oneday.com.pl

Lista fundacji, 
na które mogą Państwo przekazać 3% ceny sprzedaży, 

zgodnie z zapisem regulaminu aukcji § XI. pkt 3.
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Artysta wyjątkowo utalentowany o unikalnym zmyśle selekcji najważniejszych tematów, momentów historycz-
nych i miejsc, które powinny zostać utrwalone dla pokoleń. Dysponuje bardzo profesjonalnym warsztatem.
W okresie Stanu Wojennego zdjęcia wykonane w Polsce wysyłał, nie oglądając ich, do zagranicznych redakcji,
z którymi współpracował. Obejrzał je dopiero po wielu latach. Świadczy to o wielkim kunszcie fotograficznym
tego autora.
Jego udziałem stało się wiele tysięcy wspaniałych fotografii wykonanych w Polsce w okresie od początku lat
70., od kiedy tu zamieszkał przyjeżdżając z Anglii, aż do dzisiaj.  Jest autorem zdjęć towarzyszących najważniej-
szym wydarzeniom współczesnej historii Polski, na czele z oferowaną podczas aukcji fotografią Warsaw, Apoca-
lipsis now 1981. Fotografia ta obiegła cały świat dzięki publikacji w Newsweeku, którego Chris Niedenthal był
fotoreporterem. 
Chris Niedenthal jest jedną z najważniejszych postaci współczesnej polskiej kultury oraz  środowiska polskich
fotografów.

Rekomendacja 
To bardzo ważna fotografia dla współczesnej historii Polski.
Została wykonana w pierwszym dniu Stanu Wojennego
13 grudnia 1981 r. Rolkę z tym slajdem przewieźli pocią-
giem z Warszawy do Berlina przypadkowi podróżni, a tam
odebrał ją przedstawiciel Newsweeka. Z punktu widzenia
wartości kolekcjonerskich bardzo cenna jest edycja tej fo-
tografii 01/30.

34,5 cm x 47,5 cm 

sygnatura, edycja 01/30

vintage print, odbitka na papierze 
Kodak Profesional Endura Paper

na odwrocie własnoręczny 
napis autora

oprawa Renes

3 000PLN estymacja: 4000  – 6000 PLN
cena  

wywoławcza

9

Egzemplarz odbitki fotograficznej unikalny!

Na odwrocie fotografii znajduje się własnoręczny napis autora z dedykacją dla właściciela kolekcji:
For the collection of Wojciech Jędrzejewski, Photographed on Kodak color slide film 13th. December
1981, Color print made in Warsaw on 10th. December 2007. 
“Warsaw, ’Apocalipse Now‘ 1981” Chris Niedenthal Warsaw, 13/12/2007.
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Artysta intermedialny o tradycji neoawangardowej, posługujący się fotografią, tworzący
instalacje. Realizuje prace w technice fotograficznej i video. Od lat uwieczniał kamienie
w tatrzańskiej rzece Białka, będące tematem cykli Obrazy uzupełniające i Ciągłość
nieskończoności. Autor uznając, że kamienie są symbolem wieczności i nieskończoności
natury, wprawia je w ruch w swoich instalacjach i podważa przypisaną im stateczność.
Dał temu wyraz również w Obiektach dynamicznych. Chociaż na fotografii są one bez
ruchu, mogą jednak, jak zauważa artysta, uruchomić naszą wyobraźnię, stworzyć nowa
intelektualną przestrzeń. Prace Zygmunta Rytki znajdują się w zbiorach Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu, w Galerii Studio w Warszawie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsz-
tynie, Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, a także w polskich
i zagranicznych kolekcjach prywatnych. 
Jest jednym z fundatorów Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ.

Egzemplarz odbitki fotograficznej unikalny!

Rekomendacja
Fotografie Zygmunta Ryki należą do najbardziej
poszukiwanych przez kolekcjonerów sztuki. Sta-
nowią wielką atrakcję artystyczną, a ich posia-
danie wzbogaca każdą kolekcję sztuki o prace
najwyższej wartości. 

30 cm x 40 cm 

sygnatura odcisk palca autora
na odwrocie zdjęcia 

vintage print, gelatin silver print 

oprawa Renes

4 000PLN estymacja: 5000  – 7000 PLN
cena  

wywoławcza

1110

Absolwentka grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uprawia fotografię oraz grafikę użytkową. Zaangażowana
w projekty artystyczno-społeczne łączące Europę i Azję. Wspaniale dokumentuje fotograficznie swoje podróże artystycz-
ne, które odbywała między innymi do Indii, Pakistanu, Birmy, Iranu, Turcji, Syrii oraz Australii i Stanów Zjednoczonych.
Jest członkinią Związku Polskich Artystów Fotografików oraz stowarzyszenia twórczego Grupa 13. Jest wykładowcą
fotografii na Politechnice Krakowskiej. Angażuje się w wiele projektów popularyzujących fotografię. Tworzy czarno-
białą fotografię artystyczną. Jej zdjęcia to niezwykle ujmujące, nastrojowe obrazy otaczającej nas rzeczywistości oraz
wysmakowane nastrojowe portrety i pejzaże z podróży autorki do odległych krajów. 
Artystka brała udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą. Jej prace były prezentowa-
ne m.in. w Berlinie, Frankfurcie, Bremen, Bratysławie, Atenach, Niort, Lille, Budapeszcie, Teheranie, Warszawie, Kra-
kowie, Katowicach i Cieszynie.

Rekomendacja
Oferowane podczas aukcji odbitki tej autorki zostały wyko-
nane przez nią własnoręcznie w ciemni i gwarantują najwyższy
poziom techniki kolekcjonerskiej oraz wyjątkowe wrażenia es-
tetyczne. 

25 cm x 38 cm 

sygnatura, edycja 1/20 

na odwrocie własnoręczny napis 
autorki ołówkiem: Dla Wojtka do kolekcji

vintage print, gelatin silver print

oprawa Renes

2 000PLN estymacja: 3000  – 4000 PLN
cena  

wywoławcza
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Jeden z najznakomitszych portrecistów polskich, performer, współzałożyciel i autor wielu realizacji grupy awangar-
dowo-artystycznej Łódź Kaliska. Jednym z założeń twórców tego ugrupowania jest new pop czyli upiększanie sztuki. 
Obronił doktorat na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wykładowca fotografii w uczel-
niach wyższych m.in. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania
w Warszawie na kierunku Grafika.  Autor wielu tysięcy zdjęć, które były drukowane na okładkach czasopism, płyt,
plakatach, bilbordach, albumach fotograficznych i wydawnictwach marketingowych oraz wykorzystywane w kampa-
niach reklamowych. Wspólnie z artystami Łodzi Kaliskiej był uczestnikiem ponad 350 wystaw indywidualnych i zbio-
rowych w kraju i zagranicą m.in. w: Marsylii, Tokio, Pekinie, Wiedniu, Kolonii, Budapeszcie i wielu miastach Polski. Jego
prace znajdują się m.in. w Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeach Narodowych w Poznaniu, Wrocławiu i Kielcach, Muzeum
Śląskim w Katowicach w zabiorach Zachęty w Szczecinie, Olsztynie i Łodzi oraz w prywatnych kolekcjach sztuki. Członek
Związku Polskich Artystów Fotografików. Autor wystaw: Portrety świetliste, Ciszej nieco, Jak dzieci oraz Nadziei 5,
Bajki, Błękitny Świetlik, Artyści starali się przychodzić chętnie. Portrety gwiazd polskiego rocka Grzegorza Cie-
chowskiego Obywatela G.C., z którym autor współpracował przez 13 lat i Kory Jackowskiej czy Justyny Steczkowskiej,
stanowią niedościgły wzory zdjęć tego gatunku.

Egzemplarz odbitki fotograficznej unikalny!

Rekomendacja
Pastisz sławnego obrazu Hieronima Boscha.
Odbitka tej fotografii jest jedną z ostatnich jakie
autor wykonał własnoręcznie w ciemni – co sta-
nowi o jej wyjątkowej wartości kolekcjonerskiej.
Unikalna jakość i wspaniała technika uzyskania
bieli czyni to zdjęcie wyjątkowo atrakcyjnym. 

38 cm x 46 cm 

sygnatura, edycja 7/25

vintage print, gelatin silver print

zdjęcie oprawione w passe-partout
i naklejone na karton

4 000PLN estymacja: 5000  – 6000 PLN
cena  

wywoławcza

1312

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek European Press Agency i Związku
Polskich Artystów Fotografików. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. W 1999 roku otrzymał I na-
grodę na World Press Photo w kategorii Natura i środowisko za zdjęcie Pierwsza lekcja zabijania.  W tej samej kategorii
rok później został uhonorowany II nagrodą. Brał udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Cykl prac
Tomasza Gudzowatego Following The Rain został pokazany na wystawie w warszawskiej Zachęcie. Fotografie tego
autora publikuje prasa polska i zagraniczna. Tomasz Gudzowaty poświęcił niepełnosprawnym sportowcom cykl zdjęć,
które wykonał podczas XI Igrzyskach Paraolimpijskich w Sydney w 2000 roku. Artysta wraz z Robertem Bogusławskim
wykonali znany cykl fotografii zatytułowany Klasztor Szaolin. 
W latach 2004–2011 prowadził w Warszawie Yours Gallery. W 2011 roku otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Autorów
ZAiKS w dziedzinie sztuk wizualnych za swoje osiągnięcia na polu fotografii. 

Rekomendacja
Oferowana podczas aukcji fotografia została uhonorowana
I nagrodą podczas światowego konkursu na najlepsze zdjęcie
World Press Photo w 1999 roku. 

27 cm x 39 cm 

sygnatura

vintage print, gelatin silver print

2 000PLN estymacja: 3000  – 4000 PLN
cena  

wywoławcza



Jeden z najwybitniejszych i najbardziej znanych fotografów w historii. Jego prace są w posia-
daniu najwybitniejszych zbiorów sztuki współczesnej i osiągają zawrotne ceny. 
Był największą gwiazdą w świecie fotografii. Stał się sławny głównie dzięki zdjęciom mody
robionych dla magazynów Harper’s Baazar i Voque, a także portretom sławnych ludzi.
Wydał wiele albumów fotograficznych. Jego kariera była tak spektakularna i „amerykańska”,
że na podstawie biografii trzydziestopięcioletniego wówczas fotografa powstał film Wesoła
buzia z Fredem Astaire’em i Audrey Hepburn w rolach głównych. 
Przez ponad sześćdziesiąt lat niestrudzony kronikarz wydarzeń politycznych, społecznych 
i kulturalnych. Podniósł fotografowanie mody do rangi sztuki. Uwolnił modelki od wystu-
diowanych póz, pokazując cały wachlarz ich emocji. Cenione na świecie portrety jego autor-
stwa ukazują zaskakujące oblicza zarówno ludzi sławnych, jak i anonimowych. Miał wiele
ważnych światowych wystaw, był autorem wielu albumów i książek. Uzyskał tytuł doktora
honoris causa m.in. Royal College of Art w Londynie. 

Egzemplarz odbitki fotograficznej unikalny!

Kolekcjonerski albumu fotograficzny pt. Made in France o objętości 56 stron, wydany przez jedną z najsławniejszych
galerii fotograficznych świata Fraenkel Gallery z San Francisco. Wymiary albumu to 30,5 cm x 37,5 cm. Album ten
oprawiony jest w drewniany futerał i edytowany własnoręcznie przez Richarda Avedona – 94/100. 

1. Kolekcjonerskiego albumu fotograficznego 
pt. Made in France o objętości 56 stron. 

2. Odbitki kolekcjonerskiej fotografii 
pt. Suzy Parker and  Gardner McKay, 
August 1956/2001, 19 cm x 24 cm.

Do sprzedaży w trakcie aukcji 
przeznaczony jest zestaw składający się z:
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32 000PLN estymacja: 40000  – 45000 PLN
cena wywoławcza  

zestawu

Rekomendacja
Wyjątkowa rzadkość kolekcjonerska na rynku
fotograficznym i bardzo atrakcyjny obiekt sztuki. 

19 cm x 24 cm

sygnatura autora na odwrocie 
zdjęcia, edycja 94/100 

life time print, silver gelatin print 

Suzy Parker and  Gardner McKay, 1956/2001 
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Egzemplarz kolekcjonerskiej odbitki fotograficznej własnoręcznie edytowany numerem 94/100 oraz
sygnowany przez Richarda Avedona
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Kolekcjonerski album fotograficzny pt. Made in France prezentuje zdjęcia wykonane przez R. Avedona w Paryżu w latach pięć-
dziesiątych dla legendarnego Harper’s Baazar. Wśród tych zdjęć znajduje się miedzy innymi jedna z najsławniejszych fotografii
mody w historii pt. Dovima ze słoniami, Cirque d’Hiver, 1955 wykonana dla kreacji przygotowanej przez Diora. Szczególną
atrakcją tego wydawnictwa jest to, że zdjęcia mistrza są reprodukowane w dokładnych wymiarach i zawierają jego własno-
ręczne opisy dla drukarni Andre Gremola, prezentując technikę pracy jednego z najwybitniejszych fotografów świata.
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Jeden z najwybitniejszych polskich fotografów. Profesor zwyczajny w dziedzinie sztuk filmo-
wych, wykłada fotografię w Szkole Filmowej w Łodzi i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Fotografią zajmuje się od roku 1968, kiedy zadebiutował podczas Ogólnopolskiej Wystawy Fo-
tografii Artystycznej w Częstochowie. Ukończył Szkołę Fotografii Twórczej w Brnie i Państwową
Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Uczestniczył w ponad 300 wystawach
fotograficznych w kraju i zagranicą. Od roku 1977 jest członkiem Związku Polskich Artystów Fo-
tografików. Reprezentuje nurt fotografii kreacyjnej. Jest twórcą fotoobiektów. Wykonał serię
rzeźb – instalacji, dedykując je sławnym twórcom kultury, m.in. Andrzejowi Wajdzie, Günterowi
Grassowi, Akirze Kurosawie. Zaprezentowano je w Kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej na
Zamku Ujazdowskim w Warszawie.
W 1999 roku W. Prażmowski wykonał w Sewilli sesję zdjęciową dla japońskiego kreatora mody
Mitsuhiro Matsudy z udziałem Tary ówczesnej top modelki, abisyńskiej księżniczki. Prace z tego
cyklu urzekają kompozycją, scenerią, światłem i techniką wykonania odbitki. 
Fotografie W. Prażmowskiego znajdują się m.in. w zbiorach: Museum of Modern Art w Nowym
Jorku, Strieped House Museum of Art Tokio, Lauder Foundation New York, Museet for Foto-
kunst w Odessie, Musee de l’Elusee w Lozannie,  Muzeum Sztuki w Łodzi, CSW Zamku Ujaz-
dowskim, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Śląskim w Katowicach. 
Na zlecenie paryskiego La Maison de la Photographie Bruno Trompier zrealizował film bio-
graficzny o W. Prażmowskim. 

Egzemplarz odbitki fotograficznej unikalny!

Na odwrocie fotografii znajduje się własnoręczny napis autora wykonany ołówkiem: Matsuda Collection,
1991, Cordoba. 2002. Do kolekcji Wojtka.

Rekomendacja
Fotografie W. Prażmowskiego podlegające licytacji
należą do najbardziej charakterystycznych dla twór-
czości tego wybitnego autora. Poza walorami artys-
tycznymi cechuje je najwyższy poziom wykonania,
własnoręcznie w ciemni przez autora, odbitek foto-
graficznych. Fotografie te dodadzą prestiżu każdej
kolekcji i przestrzeni w jakiej będą eksponowane. 

32 cm x 38,5 cm

sygnatura, edycja 12/35

na odwrocie własnoręczny 
napis autora ołówkiem

vintage print, gelatin silver print

oprawa Renes

Fotografia dla Matsudy, 1991/2002 W
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4 000PLN estymacja: 5000  – 7000 PLN
cena  

wywoławcza
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z cyklu Benares, 2002 
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Absolwentka grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uprawia fotografię oraz grafikę użytkową. Zaangażowana
w projekty artystyczno-społeczne łączące Europę i Azję. Wspaniale dokumentuje fotograficznie swoje podróże artysty-
czne, które odbywała między innymi do Indii, Pakistanu, Birmy, Iranu, Turcji, Syrii oraz Australii i Stanów Zjednoczonych.
Jest członkinią Związku Polskich Artystów Fotografików oraz stowarzyszenia twórczego Grupa 13. Jest wykładowcą
fotografii na Politechnice Krakowskiej. Angażuje się w wiele projektów popularyzujących fotografię. Tworzy czarno-
białą fotografię artystyczną. Jej zdjęcia to niezwykle ujmujące, nastrojowe obrazy otaczającej nas rzeczywistości oraz
wysmakowane nastrojowe portrety i pejzaże z podróży autorki do odległych krajów. 
Artystka brała udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą. Jej prace były prezento-
wane m.in. w Berlinie, Frankfurcie, Bremen, Bratysławie, Atenach, Niort, Lille, Budapeszcie, Teheranie, Warszawie,
Krakowie, Katowicach i Cieszynie.

2 000PLN estymacja: 3000  – 4000 PLN
cena  

wywoławcza

Człowiek to najważniejszy obiekt zainteresowań twórczych tego artysty. Portret, akt, moda, człowiek
w przestrzeni miejskiej.  Impulsem do powstania każdej fotografii tego autora jest spotkanie artysty
z modelem. Spotkania te są zdaniem, Franka Bootsa decydujące i każde ma specyficzną wartość i zna-
czenie. Artysta nie robi zdjęć nieoczekiwanie, z zaskoczenia, lecz szuka ludzi, którzy lubią pozować.
Skoncentrował się na pracy z kobietami. W swoich portretach ukazuje charakter i nastrój człowieka,
jego niewidoczną gołym okiem aurę. 
Członek wielu międzynarodowych stowarzyszeń twórczych, zdobył renomę jako mistrz fotografii
artystycznej. Prace F. Boots’a znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i zbiorach muzealnych.
Odbitki wykonane przez tego autora charakteryzują się najwyższą jakością kolekcjonerską. 
W 2003 roku w Warszawie w galerii Julia-Juice&Art odbyła się wystawa fotografii Franka Boots’a.

Rekomendacja
Prace Franka Boots’a to obrazy przykuwające uwagę
pięknem kobiecego aktu i wspaniałą techniką wykona-
nia odbitek. Bardzo atrakcyjne wizualnie. 

29 cm x 29 cm 

sygnatura 

vintage print, gelatin silver print 

oprawa Renes 

2 000PLN estymacja: 3000  – 4000 PLN
cena  

wywoławcza

Rekomendacja
Oferowane podczas aukcji odbitki tej autorki zostały wyko-
nane przez nią własnoręcznie w ciemni i gwarantują najwyższy
poziom techniki kolekcjonerskiej oraz wyjątkowe wrażenia es-
tetyczne. 

25 cm x 38 cm 

sygnatura, edycja 1/20 

na odwrocie własnoręczny napis 
autorki ołówkiem: Dla Wojtka do kolekcji

vintage print, gelatin silver print

oprawa Renes
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Krajobraz świętokrzyski, koniec lat 70. XX w.Ja
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I. O. Floret – Sydney 2000, 2000/2002 K
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Fotografował od 1945 roku, prowadząc wraz żoną zakład fotograficzny w Kielcach. Fotografią artystyczną zajął się
w 1967 roku. Członek grupy artystycznej Grupa 10x10. Założyciel Autorskiej Galerii Fotografii „ Spałwanówka”.  
Głównym tematem swoich prac uczynił krajobraz kielecki, który fotografował z wewnętrznej potrzeby obcowania
z przyrodą. Jego zdjęcia oddają niezwykłość piękna i nastroju tej ziemi. Jego Łan, Żniwa czy Zaorane pola, weszły na
stałe do kanonu polskiej fotografii krajobrazowej.
Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, uhonorowany tytułem Artysta FIAP. Jego prace były eksponowane
na 500 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą m.in. w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Uczest-
niczył w działaniach artystycznych Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Jego prace wraz z pracami innych członków tej grupy
artystycznej były prezentowane w cyklach wystawienniczych  Portret Ziemi, Puszcza Jodłowa, Małe formy krajobra-
zowe, Kielce  – Włoszczowa, Ziemia po kielecku. 
Za swoją twórczość otrzymał wiele wyróżnień, medali, dyplomów w tym Ministra Kultury i Sztuki.

Egzemplarz odbitki fotograficznej unikalny!

Rekomendacja
Zdjęcia oferowane podczas aukcji kupiłem osobiście od Jana
Spałwana w jego domu w Kielcach. Autor, podobnie jak wielu
innych fotografów tamtego pokolenia nie zawsze edytował
swoje zdjęcia, a także ich nie sygnował. Nie zwracał uwagi na
„zbędne” jego zdaniem szczegóły.

34 cm x 49 cm 

vintage print, gelatin silver print

oprawa Renes

2 500PLN estymacja: 3000  – 5000 PLN
cena  

wywoławcza

2322

Uznawany jest za najwybitniejszego fotografa sportu w Polsce. Karierę fotoreportera zaczynał w latach osiemdziesią-
tych od zdjęć demonstracji dla prasy podziemnej. Współpracuje z Gazetą Wyborczą od momentu jej powstania, a od roku
1991 został jej fotoreporterem. Przez przypadek zajął się tematyką sportową, a jako absolwent Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie szczególnie rozumie tę tematykę. Rejestruje rywalizację sportowców na igrzyskach olimpij-
skich, mistrzostwach świata i Europy oraz na wielu imprezach różnych dyscyplin. Na jego zdjęciach widoczny jest praw-
dziwy duch sportu w klasycznym tego słowa znaczeniu, ekspresja, emocje, trud sportowej rywalizacji, wysiłek. Prace
Kuby Atysa oddają nie tylko magię fotografii, ale również, a może przeze wszystkim, magię sportu.
Jest laureatem Grand Press Photo 2007 i 2011 w kategoriach wydarzenia i sport. 

Rekomendacja
Fotografie o tematyce sportowej na polskim rynku
fotografii kolekcjonerskiej to wyjątkowa rzadkość. 

39,5 cm x 60 cm 

sygnatura na odwrocie, edycja 1/10

vintage print, kolekcjonerska odbitka 
wykonana w technice Lambda Print.

oprawa Renes 

2 000PLN estymacja: 3000  – 4000 PLN
cena  

wywoławcza
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Zdjęcia zaczął robić w wieku 12 lat. Przed II Wojną Światową należał do Śląskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii.
Organizator i prezes Okręgu Śląskiego ZPAF w Katowicach. Obiektem poszukiwań artystycznych F. Stobika stała się
tematyka górnicza. Na wielu pracach artysty można zobaczyć, tak charakterystyczne dla Śląska lat 50. i 60., stare kopal-
nie, place drzewne czy hałdy. Artysta uczestniczył w licznych wystawach fotograficznych, zdobywając nagrody i wyróż-
nienia. W 1952 roku otrzymał dyplom honorowy II Salonu Fotografii Amatorskiej Cambrai we Francji. W 1972 roku
uzyskał tytuł Excelence FIAP. Otrzymał także wiele nagród Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Ministerstwa
Kultury i Sztuki między innymi za pracę Dzieci II . 
Prace F. Stobika w latach 60. i 70. były wielokrotnie eksponowane na wystawach w warszawskiej Zachęcie. Były także
pokazywane na wstawie An Exhibition of Polish Photography, pokazywanej w kilku miastach w USA, a także na VI Między-
narodowej Wystawie Fotografii Artystycznej w Danii, a w 1954 roku w Bukareszcie. W Polce prace tego autora były
wystawiane w Spocie, Olsztynie, Białymstoku, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu. W 1965 roku, wspólnie z Adamem
Boguszem, przygotował ekspozycję Górnictwo węglowe w XX-leciu PRL prezentowaną w Sofii. Fotografie obu autorów
wydano w albumie Polski węgiel. 
Stosował techniki bromowe, izohelię i solaryzację. Fotografie F. Stobika publikowały magazyny branżowe, w tym m.in.
Świat Fotografii, Fotografia, Almanach Fotografiki Polskiej 65 ZPAF i inne. 

Rekomendacja
Zakup fotografii Franciszka Stobika, nieznanego dotąd szerzej
artysty, a znakomitego fotografika, będzie zapewne atrakcyjną
inwestycją w autora, który zapewne w niedługim czasie zyska
na popularności, a tym samym jego prace staną się bardziej
wartościowe.

29 cm x 39 cm 

vintage print, gelatin silver print

oprawa Renes

1 500PLN estymacja: 2000  – 3000 PLN
cena  

wywoławcza

25

Egzemplarz odbitki fotograficznej unikalny!

Na odwrocie fotografii znajduje się pieczęć: Związek Polskich Artystów Fotografików Komisja
Artystyczna 20 listopada 1954 r. oraz pieczęć autora i odręczny tytuł pracy – Brzozy II.
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Jeden z najwybitniejszych fotografów, znany jako poeta zmysłowości. Jest uzna-
wany za artystę niezmiernie wpływowego, jednego z fotografów, którzy przczynili
się do boomu na supermodelki we wczesnych latach 90., a przede wszystkim
za niedościgłego mistrza portretu. 
Od 1978 roku, kiedy magazyn Stern zamieścił pierwszą serie jego zdjęć mody,
prace tego artysty publikowane są we wszystkich liczących się światowych maga-
zynach. Nadal robi zdjęcia gwiazd pop kultury. Fotografował wszystkie naj-
sławniejsze top modelki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych realizując
zdjęcia do kampanii reklamowych najsłynniejszych światowych marek. Przed
jego obiektywem pozowały m.in. Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy
Crawford, Linda Evangelista, Stephanie Seymour i Tatitana Patiz. Był kilkakrotnie
autorem zdjęć do kalendarza Pirelli. Jego prace publikowały magazyny: Vogue,
The New Yorker, Vanity Fair, Rolling Stone czy Harper's Bazaar, którego Lindbergh
stał się na długie lata naczelnym fotografem.
Za swoje prace zdobył  prestiżowe, światowe nagrody. Kilkakrotnie otrzymał ty-
tuł Najlepszego Fotografika Roku, przyznawany przez światowe jury składające
się z intelektualistów i specjalistów z branży.

Egzemplarz odbitki fotograficznej unikalny!

Na odwrocie fotografii znajduje się sygnatura, edycja 13/25 i pieczątka autora oraz własnoręczny napis: 
CHRISTY TURLINGTON, LOS ANGELES, 1988, AMERICAN VOGUE, Lindbergh

To kolejna gwiazda światowej fotografii w mojej kolekcji. Zrobił tysiące wspaniałych zdjęć. Od jednej z nich, Christy,
rozpoczęła się moja próba kolekcjonowania fotografii. Prace tę kupiłem od Lindbergha w Paryżu. Miałem wówczas
okazje zobaczyć, jak znakomicie działa jego wielkie fotograficzne przedsiębiorstwo. Zamówioną wcześniej odbitkę
odebrałem, precyzyjnie sygnowaną, dopracowaną w najdrobniejszych szczegółach. Fotografia, opublikowana w ame-
rykańskiej edycji Voque w 1988 roku, urzeka urodą Christy, supermodelki tamtych lat. Jej przysłonięty dłońmi uśmiech
jest zmysłowo ujmujący.

Wojciech Jędrzejewski

Rekomendacja
Zdjęcia Petera Lindbergha należą do najcen-
niejszych prac w zbiorach kolekcjonerów
fotografii. Osiągają na aukcjach zawrotne
ceny. 

38 cm x 55 cm 

sygnatura autora napisana
na odwrocie zdjęcia wraz

z tytułem pracy, edycja 13/25

vintage print

oprawa Renes

70 000PLN estymacja: 95000  – 100 000 PLN
cena  

wywoławcza

27
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Jeden z najwybitniejszych fotografów polskich, publicysta, krytyk i teoretyk fotografii, działacz społeczny, autor i wydaw-
ca książek poświęconych fotografii. Był autorem 500 tekstów teoretycznych. Zadebiutował podczas wystawy fotografii
artystycznej w Częstochowie w roku 1955. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Członek honorowy Związku Polskich
Artystów Fotografików, w latach 1988–1991 był prezesem tej organizacji. Swoją aktywność twórczą, a także publi-
cystyczną podporządkował fotografii krajobrazowej. Twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, brał udział w 250 wystawach
zbiorowych w kraju i zagranica m.in. Biennale Sztuki w Paryżu, Biennale Sztuki w Sao Paulao, w Salonie Fotograficznym
w Cremonie. Wydał kilkanaście albumów fotograficznych oraz słownik biograficzny fotografów polskich Fotografowie
1946–2006. Jego zdjęcia publikowane były w almanachach światowej fotografii, m.in. w Photography YEAR BOOK,
Photographis, Fotojahrbuch International, Almanach FIAP. 
Prace Pierścińskiego znajdują się między innymi w Muzeum Sztuki Współczesnej w Moskwie, Muzeum Historii Foto-
grafii w Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi, a także w kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą.

Egzemplarz odbitki fotograficznej unikalny!

Rekomendacja
Zdjęcia Pawła Pierścińskiego należą do klasyki polskiej fotogra-
fii. Posiadanie ich wyróżnia każdy zbiór dzieł sztuki, są to prace
bardzo cenione przez kolekcjonerów i muzea.

19,5 cm x 29,5 cm 

sygnatura, edycja 1/10

vintage print, gelatin silver print

oprawa Renes

2 000PLN estymacja: 4000  – 6000 PLN
cena  

wywoławcza

2928

29 cm x 29 cm 

sygnatura 

vintage print, gelatin silver print 

oprawa Renes 

2 000PLN estymacja: 3000  – 4000 PLN
cena  

wywoławcza

Człowiek to najważniejszy obiekt zainteresowań twórczych tego artysty. Portret, akt, moda, człowiek
w przestrzeni miejskiej.  Impulsem do powstania każdej fotografii tego autora jest spotkanie artysty
z modelem. Spotkania te są zdaniem, Franka Bootsa decydujące i każde ma specyficzną wartość i zna-
czenie. Artysta nie robi zdjęć nieoczekiwanie, z zaskoczenia, lecz szuka ludzi, którzy lubią pozować.
Skoncentrował się na pracy z kobietami. W swoich portretach ukazuje charakter i nastrój człowieka,
jego niewidoczną gołym okiem aurę. 
Członek wielu międzynarodowych stowarzyszeń twórczych, zdobył renomę jako mistrz fotografii
artystycznej. Prace F. Boots’a znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i zbiorach muzealnych.
Odbitki wykonane przez tego autora charakteryzują się najwyższą jakością kolekcjonerską. 
W 2003 roku w Warszawie w galerii Julia-Juice&Art odbyła się wystawa fotografii Franka Boots’a.

Rekomendacja
Prace Franka Boots’a to obrazy przykuwające uwagę
pięknem kobiecego aktu i wspaniałą techniką wykona-
nia odbitek. Bardzo atrakcyjne wizualnie. 
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Jeden z najwybitniejszych polskich fotografów pejzażu i przyrody. Najpierw na negatywach, a później barwnych diapo-
zytywach fotografował pejzaż i przyrodę północno-wschodniej Polski, której był wielkim entuzjastą. Mówiono o nim
mistrz nastroju, impresjonista, romantyk. Fotografie W. Wołkowa to rodzaj poetyckiej dokumentacji krajobrazu o niespo-
tykanej sile wyrazu i indywidualności.
Miał w dorobku ponad sto wystaw indywidulanych i zbiorowych. Wydał kilkanaście albumów, w tym album Biebrza
(1997), który darzył największym sentymentem. Uzyskał wiele nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych.
Za swoje działania artystyczne został odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artist. Członek Związku
Polskich Artystów Fotografików.

Egzemplarz odbitki fotograficznej unikalny!

Rekomendacja
Oferowane w trakcie aukcji fotografie należą do szczególnie
rzadkich prac tego znakomitego artysty. Ich kolekcjonerska uni-
kalność polega na wielkim formacie oraz pojedynczych edy-
cjach. Zdjęcia te to piękne, nastrojowe pejzaże. Powstały na
bazie oryginalnych diapozytywów autora na potrzeby wystawy
zorganizowanej w Galerii K. Gierałtowskiego, która odbyła się
przed rokiem 2002.

70 cm x 100 cm 

sygnatura

life time print, kolekcjonerska odbitka
wykonana w technice Lambda Print

3 000PLN estymacja: 4000  – 5 000 PLN
cena  

wywoławcza

3130

Ukończył z wyróżnieniem kierunek fotografii artystycznej na Wydziale Sztuki
Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, studiował również w Szkole
Filmowej w Łodzi. Fotografuje od dzieciństwa, a jego fotografia Straż pożarna,
którą wykonał w wieku 11 lat, została zaprezentowana jako debiut artystyczny
na wystawie Moje ulubione fotografie w Galerii Artemis w Krakowie w 2002
roku. W roku 2007 zaprezentował w warszawskiej Galerii Pogram wielkofor-
matowe prace przedstawiające pejzaże z Bornholmu. Jest autorem cyklu fo-
tografii pt. Rozmowy z Mistrzem, na który składają się zdjęcia prof. Leszka
Kołakowskiego w towarzystwie najwybitniejszych polskich intelektualistów
wykonane w Oxfordzie na planie filmu o tym samym tytule. 
Zajmuje się również dokumentacją i digitalizacją dzieł sztuki. 
Był nagradzany za projekty graficzne, które wykonuje na potrzeby wydawnictw
komercyjnych. Jest autorem portretów wielu polskich fotografików.

Rekomendacja
Oferowane podczas aukcji zdjęcie to szcze-
gólnie oryginalnie zaprezentowany obraz
Barbary Skargi i Leszka Kołakowskiego. Cza-
sami dłonie mówią tak samo dużo jak spoj-
rzenia. Zdjęcia z cyklu Rozmowy z Mistrzem
nie były dotąd prezentowane publicznie i dla-
tego stanowią kolekcjonerską rzadkość.

30 cm x 40 cm 

sygnatura, edycja 1/10

life time print, kolekcjonerska 
odbitka wykonana w technice 

Lambda Print

2 000PLN estymacja: 2000  – 3000 PLN
cena  

wywoławcza
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Fotograf, uznawany za najwybitniejszego polskiego portrecistę. Absolwent Szkoły Filmowej w Łodzi. Pracował
dla polskich i europejskich agencji reklamowych, wielu redakcji prasowych w tym dla redakcji Tygodnika Stu-
denckiego ITD, będącego ośrodkiem wybitnych twórców polskiego fotoreportażu, a także dla agencji fotogra-
ficznych. Był autorem fotografii modowych.
Hołduje zasadzie tylko ludzie wydają się warci maksymalnego wysiłku artysty. Na trzystu tysiącach negatywów
utrwalił wybitne i sławne postaci ze świata kultury Portrety te objęte są wspólnym tytułem Polacy, portrety
współczesne. Na ten imponujący dorobek artystyczny składają się następujące prezentacje stanowiące od-
dzielne wystawy: Twarzą w twarz, Indywidualności polskie, Portret bez twarzy, Ring oraz Remake. 
Tworzy własną, artystyczną wizję portretowanych osób. Czarno-białe, ekspresyjne fotografie zaczął robić w latach
sześćdziesiątych XX wieku, a trzy dekady później rozpoczął udany artystycznie eksperyment z kolorem. 
Prace zdobywcy wielu prestiżowych nagród oraz autora licznych wystaw w kraju i zagranicą, znajdują się między
innymi w: Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie, Muzeum Sztuki No-
woczesnej w San Francisco, Królewskim Muzeum Fotografii w Oslo, Bibliotece Narodowej w Paryżu, warszaw-
skiej Zachęcie, Muzeum Polin w Warszawie oraz w muzeach i na uniwersytetach Litwy, Łotwy, Niemiec, Włoch,
Holandii, Finlandii, Czech oraz w muzeach Krakowa, Wrocławia, Bydgoszczy, Łodzi, Centrum Sztuki Współczes-
nej „Znaki Czasu” w Toruniu oraz prywatnych polskich i zagranicznych kolekcjach sztuki współczesnej. W swo-
im dorobku ma ponad trzysta pięćdziesiąt wystaw indywidulanych w kraju i zagranicą.

Egzemplarz odbitki fotograficznej unikalny!

Na odwrocie fotografii znajduje się własnoręczny napis autora 
wykonany ołówkiem:Wojtkowi do kolekcji Krzysztof Gierałtowski.

Rekomendacja
Szczególnie cenione kolekcjonersko prace
tego artysty to odbitki wykonane własno-
ręcznie w latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych XX wieku, w tym między innymi
ten portret Tadeusza Kantora.

40 cm x 80 cm 

sygnatura na odwrocie
fotografii, edycja 6/10

vintage print, gelatin silver print

oprawa Renes

Tadeusz Kantor, malarz, 1980

4 000PLN estymacja: 5000  – 7000 PLN
cena  

wywoławcza
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Jedna z najwybitniejszych postaci światowej fotografii. Uznawany jest za ojca fotoreportażu, autor o niespo-
tykanej płodności artystycznej. Jego fotografie publikowano w najsławniejszych czasopismach trzech dekad. Zdję-
cia Henri Cartier-Bressona wystawiane były we wszystkich najważniejszych galeriach świata. W roku 1955 wystawa
zatytułowana Decydujący moment jako pierwsza wystawa fotografii, została zaprezentowana w paryskim Luwrze.  
H. Cartier-Bresson studiował malarstwo w pracowni Coteneta i Andre Lhote’a a później ukończył studia malarskie
i filozoficzne na uniwersytecie w Cambridge. Pierwsze fotografie wykonał w 1931 r. 
Jego pierwsza wystawa odbyła się w 1933 r. w nowojorskiej Julien Levy Gallery. Był jednym ze współzałożycieli
słynnej agencji fotograficznej Magnum. Odbył podróże do Indii, Birmy, Pakistanu, Chin, Indonezji, Kuby, Meksyku,
Kanady, Japonii i Związku Radzieckiego a także do Polski. 
Jego prace znajdują się w zbiorach Bibliothèque Nationale de France, Paris, De Menil Collection, Houston, Texas,
University of Fine Arts, Osaka, Victoria and Albert Museum, London, Maison Européenne de la Photographie,
Paris, Musée Carnavalet, Paris, France, Museum of Modern Art, New York, United States, The Art Institute of Chica-
go, The Getty Museum, Los Angeles, International Center of Photography, New York, The Philadelphia Museum
of Art, Philadelphia, The Museum of Fine Arts, Houston, Kahitsukan Kyoto Museum of Contemporary Art, Kyoto,
Museum of Modern Art, Tel Aviv, Stockholm Moderna Museet oraz w zbiorach prywatnych kolekcjonerów w wie-
lu krajach świata.

Rekomendacja
Zdjęcia Henri Cartier-Bresson należą do najcenniejszych prac
w zbiorach kolekcjonerów sztuki i osiągają zawrotne ceny.
Oferujemy jedno z najbardziej rozpoznawalnych zdjęć tego
autora, ikonę Paryża. W tej sławnej paryskiej brasseri, miesz-
czącej się przy Bulwarze Staint-Germain 151, miejscu, gdzie
autor wykonał tę fotografie, nadal można wypić kawę.

30 cm x 40 cm 

sygnatura

life time print, gelatin silver print

oprawa Renes

11 000PLN estymacja: 16000  – 20000 PLN
cena  

wywoławcza

35

Egzemplarz odbitki fotograficznej unikalny!

Egzemplarz odbitki fotograficznej sygnowany własnoręcznie przez autora dodatkowo
posiada tłoczenie o treści: © HENRI CARTIER-BRESSON.
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Jeden z najwybitniejszych polskich pejzażystów, przedstawiciel piktorializmu, był przed-
siębiorcą działającym w Poznaniu i Gdyni. Pierwszy sukces artystyczny autor odnotował
już w rok po rozpoczęciu fotografowania. Podczas wystawy Fotografii Artystycznej w Poz-
naniu, w roku 1922, zdobył brązowy medal. Twórczość artystyczną, uprawiał z wielką
konsekwencją, kształcił się także samodzielnie w zakresie szlachetnych technik wykony-
wania odbitek. Dopracował się bardzo wysublimowanej, indywidualnej techniki uzyski-
wania w odbitkach bromowych bieli, urzekających swoim obrazem. Szczególnie cenne
kolekcjonersko są fotografie tego autora, które prezentują ten właśnie walor artystyczny. 
Poza twórczością autor okazał się sprawnym organizatorem artystycznego życia foto-
graficznego.  Wspólnie z Tadeuszem Cyprianem i Bolesławem Gadulskim utworzył ugrupo-
wanie artystyczne Trójlistek. W roku 1949 stał się członkiem Polskiego Związku Artystów
Fotografików. Za swoją twórczość zdobył wiele wyróżnień, dyplomów i nagród na polskich
i zagranicznych wystawach fotograficznych. Swoje prace prezentował m.in. w: Lucernie,
Bostonie, Wiedniu, Ottawie i Zagrzebiu i wielu salonach fotograficznych organizowanych
w Polsce.  Uzyskał zaszczytny tytuł Honoraire Excellence FIAP - Międzynarodowej Fede-
racji Sztuki Fotograficznej. 
Prace T. Wańskiego należą do jednych z najchętniej kupowanych podczas aukcji fotogra-
fii kolekcjonerskiej w Polsce. Są w posiadaniu muzeów oraz prywatnych kolekcji sztuki.

Rekomendacja
Po śmierci artysty zniszczeniu uległy wszystkie
jego negatywy stąd oryginalne prace Tadeusza
Wańskiego są wyjątkowo wartościowe kolek-
cjonersko.

30 cm x 40 cm 

vintage print, gelatin silver print

na odwrocie odręczny 
napis ołówkiem

oprawa Renes

4 000PLN estymacja: 5000  – 7000 PLN
cena  

wywoławcza

37

Zdjęcie ze szczególnie cennej kolekcjonersko serii  zdjęć wykonanych w latach 30. XX wie-
ku w Chorwacji dokąd autor wybierał się po słońce. Zdjęcie to urzeka bielą postaci kobie-
ty, kontrastującą z jej nadając tej pracy wyjątkową wartość artystyczną. Umiejętność
uzyskania tego rodzaju bieli zazdrościli Tadeuszowi Wańskiemu liczni fotografowie
nie tylko z jego epoki. Dotąd jedynie dwa zdjęcia z Chorwacji zostały wystawione na
sprzedaż podczas aukcji. Cykl nie miał jak dotąd prezentacji wystawowej. Zaprezen-
towany jest jedynie na stronie www.tadeuszwanski.com. 

Wojciech Jędrzejewski

Egzemplarz odbitki fotograficznej unikalny!

Na odwrocie odbitki fotograficznej znajduje się własnoręczny dopisek
autora wykonany ołówkiem: Nr 2, To go on travel, Bromide Paper oraz odcisk
jego pieczęci: TADEUSZ WAńSKI HON FIAP Art. Fotografik Z.A.P.F. Gdynia,
ul. Warszawska 5.
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Jeden z najbardziej utalentowanych fotografów jakich znam. Absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dy-
plom z wyróżnieniem obronił w pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego. Wybitny grafik, ekspert i autorytet w spra-
wach filmu. Za swoje prace graficzne zdobył wiele nagród i wyróżnień. Jest autorem licznych projektów wydawniczych
– książek, czasopism, albumów fotograficznych, a także wydawnictw marketingowych, okładek płyt  i plakatów poświę-
conych muzyce jazzowej, której jest wybitnym znawcą. W latach 80. pracował między innymi w Tygodniku Studenckim
ITD, gdzie komponował szatę graficzną pisma znanego z wysokiego poziomu fotoreportażu.  Fotografuje od 40 lat. Wy-
stawiać zaczął dopiero wówczas, gdy kalendarz z jego zdęjciami zdobył nagrodę w konkursie Vidical w 2002 roku. Pasją
Marka Wajdy stało się utrwalanie atmosfery miejsc, zdarzeń i detali. Bardzo często fotografuje, ale niestety bardzo
rzadko wystawia swoje doskonałe zdjęcia.
Marrakech i Wesołe miasteczko to najbardziej znane cykle fotografii tego artysty. 
Tak sam autor pisał o swoim pięknym cyklu Marrakech: „Kolory, zapach, dźwięki, smaki, ludzie, światło – wszystko
kompletnie inne, jeden wielki ornament działający na wszystkie zmysły z siłą, co najmniej wodospadu”.

Na odwrocie autorska pieczątka o treści: 
Marek Wajda z cyklu Marrakesz 9797/08. 
Tekst odręczny: Wojtku dla Ciebie do Kolekcji
oraz stempel przedstawiający liść.  

Naklejka potwierdzająca udział tej pracy
na Wystawie Marzyciele i Świadkowie. Fotografia
Polska XX wieku. Muzeum Narodowe w Krakowie,
11 maja – 20 lipca 2008.

Rekomendacja
Te wspaniale skadrowane obrazy, oferowane w trakcie aukcji,
wykonane z najwyższą starannością ujmują swoją kompozycją
i kolorystyką. Doskonale komponują się w każdej przestrzeni
podnosząc jej walor estetyczny i tworząc przyjazny klimat.
Obcowanie z tymi fotografiami jest szczególną przyjemnością
a ich jakość gwarantuje wymogi kolekcjonerskie.

28 cm x 41 cm 

sygnatura, edycja 1/15

vintage print, kolekcjonerska odbitka
wykonana w technice Lambda Print

na odwrocie autorska pieczątka oraz dopiski

oprawa Renes

2 000PLN estymacja: 3000  – 4000 PLN
cena  

wywoławcza

39
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Fotograf, uznawany za najwybitniejszego polskiego portrecistę. Absolwent Szkoły Filmowej w Łodzi. Pracował
dla polskich i europejskich agencji reklamowych, wielu redakcji prasowych w tym dla redakcji Tygodnika Stu-
denckiego ITD, będącego ośrodkiem wybitnych twórców polskiego fotoreportażu, a także dla agencji fotogra-
ficznych. Był autorem fotografii modowych.
Hołduje zasadzie tylko ludzie wydają się warci maksymalnego wysiłku artysty. Na trzystu tysiącach negatywów
utrwalił wybitne i sławne postaci ze świata kultury Portrety te objęte są wspólnym tytułem Polacy, portrety
współczesne. Na ten imponujący dorobek artystyczny składają się następujące prezentacje stanowiące od-
dzielne wystawy: Twarzą w twarz, Indywidualności polskie, Portret bez twarzy, Ring oraz Remake. 
Tworzy własną, artystyczną wizję portretowanych osób. Czarno-białe, ekspresyjne fotografie zaczął robić w latach
sześćdziesiątych XX wieku, a trzy dekady później rozpoczął udany artystycznie eksperyment z kolorem. 
Prace zdobywcy wielu prestiżowych nagród oraz autora licznych wystaw w kraju i zagranicą, znajdują się między
innymi w: Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie, Muzeum Sztuki No-
woczesnej w San Francisco, Królewskim Muzeum Fotografii w Oslo, Bibliotece Narodowej w Paryżu, warszaw-
skiej Zachęcie, Muzeum Polin w Warszawie oraz w muzeach i na uniwersytetach Litwy, Łotwy, Niemiec, Włoch,
Holandii, Finlandii, Czech oraz w muzeach Krakowa, Wrocławia, Bydgoszczy, Łodzi, Centrum Sztuki Współczes-
nej „Znaki Czasu” w Toruniu oraz prywatnych polskich i zagranicznych kolekcjach sztuki współczesnej. W swo-
im dorobku ma ponad trzysta pięćdziesiąt wystaw indywidulanych w kraju i zagranicą.

Egzemplarz odbitki fotograficznej unikalny!

Rekomendacja
Szczególnie cenione kolekcjonersko prace
tego artysty to odbitki wykonane własno-
ręcznie w latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych XX wieku, w tym między innymi
ten portret Niny Andrycz.

40 cm x 80 cm 

sygnatura na odwrocie
fotografii, edycja 3/10

vintage print, gelatin silver print

oprawa Renes

4 000PLN estymacja: 5000  – 7000 PLN
cena  

wywoławcza

4140

Nazwany polskim mistrzem kobiecego aktu. Współpracował z polską edycją Play-
boya, gdzie opublikował wiele rozkładówek. Jest fotografem niezależnym. Zaj-
muje się uwiecznianiem na zdjęciach urody kobiecego ciała, najwyższej jego
zdaniem formy piękna. Wiele zdjęć opublikował w Wieczorze Wybrzeża i Gazecie
Wyborczej. Obecnie wykładowca fotografii w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Wśród prac Dariusza Dyra, jakie stały się moją własnością, jest kilka, które szczegól-
nie sobie upodobałem. Venus - Agnieszka 1 przypomina mi, nie tylko z tytułu, odby-
wającą się przed laty sławną, światową wystawę aktu organizowaną w Krakowie.
Zachowuje podobny styl jaki wówczas był prezentowany przez niektórych au-
torów. W jego pracach jest wiele pogodnego nastroju, czasami nawet żartu. 

Rekomendacja
Zdjęcie Dariusza Dyra oferowane podczas
aukcji nawiązuje swoim stylem do fotografii
B. Bardot, przywołuje tamten styl i postać
sławnej aktorki.

30 cm x 40 cm 

sygnatura, edycja 1/20

vintage print, gelatin silver print

oprawa Renes

2 000PLN estymacja: 3000  – 4000 PLN
cena  

wywoławcza
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Pejzaż, przed 2002 

Jeden z najwybitniejszych polskich fotografów pejzażu i przyrody. Najpierw na negatywach, a później barwnych diapo-
zytywach uwieczniał piękno północno-wschodniej Polski, która była mu wyjątkowo bliska. Mówiono o nim mistrz nas-
troju, impresjonista, romantyk. Fotografie W. Wołkowa to rodzaj poetyckiej dokumentacji krajobrazu o niespotykanej
sile wyrazu i indywidualności.
Miał w dorobku ponad sto wystaw indywidulanych i zbiorowych. Wydał kilkanaście albumów, w tym album Biebrza
(1997), który darzył największym sentymentem. Uzyskał wiele nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych.
Za swoje działania artystyczne został odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artist. Członek Związku
Polskich Artystów Fotografików.

Rekomendacja
Oferowane w trakcie aukcji fotografie należą do szczególnie
rzadkich prac tego znakomitego artysty. Ich kolekcjonerska
unikalność polega na wielkim formacie oraz pojedynczych
edycjach. Piękne nastrojowe pejzaże powstały na bazie ory-
ginalnych diapozytywów na potrzeby wystawy zorganizo-
wanej w Galerii K. Gierałtowskiego, która odbyła się przed
rokiem 2002.

70 cm x 100 cm 

sygnatura

life time print, kolekcjonerska odbitka
wykonana w technice Lambda Print

3 000PLN estymacja: 4000  – 5 000 PLN
cena  

wywoławcza

Pod brzemieniem nieba, lata 20-te XX w. 

Oferowana fotografia należy do szczególnie cennych kolekcjonersko. To wyjątkowo wartościowy artystycznie obraz,
zaliczany do kanonu polskiej sztuki fotograficznej XX wieku. Ujmuje swoją kompozycją, bielami i szarościami obrazu
oraz bielą sylwetki kobiety wędrującej pod wiatr, centralnie zakomponowanej przez autora w nastrojowym pejzażu.
Odbitka bromowa tego zdjęcia została przez autora własnoręcznie wykonana w jego ciemni i prezentuje po blisko 100
latach najwyższy możliwie poziom kolekcjonerski. To bardzo rzadka fotografia mistrza polskiego piktorializmu. Zdjęcie
to było wielokrotnie prezentowane przez autora na wystawach w Polsce i zagranicą. 

Egzemplarz odbitki fotograficznej unikalny!

Rekomendacja
Po śmierci artysty zniszczeniu uległy wszystkie jego negatywy
stąd oryginalne prace Tadeusza Wańskiego są wyjątkowo war-
tościowe kolekcjonersko.

30 cm x 40 cm 

vintage print, gelatin silver print

na odwrocie zdjęcia naklejka wystawowa 
z napisem wykonanym na maszynie do pisania:

WAńSKI Tadeusz, Poland 1. 
Under the burden of the sky

4 000PLN estymacja: 5000  – 7000 PLN
cena  

wywoławcza
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Jeden z najsłynniejszych fotografów mody, artysta polskiego pochodzenia. Je-
dno z pierwszych swoich zdjęć wykonał w Zakopanem w trakcie wakacji zimo-
wych. To zdjęcie otwiera jego autorski album fotograficzny. Studiował literaturę,
dziennikarstwo i fotografię. Karierę zaczynał jako „wolny strzelec” realizując
dla Elle sesje mody. Członek Grupy Magnum, dla której w 1959 r. zrealizował
fotoreportaż z Polski. Od 1961 roku skoncentrował się na świecie mody, robiąc
zdjęcia dla najsławniejszych magazynów w Stanach Zjednoczonych i Europie
m.in. Harper’s Baazar, Look, Voque, Glamour, Esquire Magazine. Zdjęcia J. Sieffa
zostały wydanie w 40 albumach i książkach zawierających pejzaże, zdjęcia
mody, akty i fotografie prasową.
Guermantes z 1988 roku przedstawia drogę prowadzącą do miasteczka, w któ-
rym rozgrywa się akcja trzeciego tomu arcydzieła Marcela Prousta W poszuki-
waniu straconego czasu.
Czy duch Marcela Prousta szeleszczący wśród topól nie podpowiada, że lato
było wspaniałe? Taki podpis umieszczono w albumie autora pod tą fotografią.

Rekomendacja
Fotografie J. Sieffa należą do największych
atrakcji kolekcjonerskich. Są powielane
w nieskończonej ilość egzemplarzy stano-
wiąc ikony mody, aktu, portretu i Paryża,
ukochanego miasta artysty.

32,5 cm x 47 cm 
sygnatura, na odwrocie

pieczątka autorska

vintage print, gelatin silver print

oprawa Renes

9 000PLN estymacja: 12000  – 16000 PLN
cena  

wywoławcza

Egzemplarz odbitki fotograficznej unikalny!
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Zebry przy wodopoju, 1999

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek European Press Agency i Związku
Polskich Artystów Fotografików. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. W 1999 roku otrzymał I na-
grodę na World Press Photo w kategorii Natura i środowisko za zdjęcie Pierwsza lekcja zabijania.  W tej samej kategorii
rok później został uhonorowany II nagrodą. Brał udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Cykl prac
Tomasza Gudzowatego Following The Rain został pokazany na wystawie w warszawskiej Zachęcie. Fotografie tego
autora publikuje prasa polska i zagraniczna. Tomasz Gudzowaty poświęcił niepełnosprawnym sportowcom cykl zdjęć,
które wykonał podczas XI Igrzyskach Paraolimpijskich w Sydney w 2000 roku. Artysta wraz z Robertem Bogusławskim
wykonali znany cykl fotografii zatytułowany Klasztor Szaolin. 
W latach 2004–2011 prowadził w Warszawie Yours Gallery. W 2011 roku otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Autorów
ZAiKS w dziedzinie sztuk wizualnych za swoje osiągnięcia na polu fotografii. 

27 cm x 39 cm 

sygnatura

vintage print, gelatin silver print

2 000PLN estymacja: 3000  – 4000 PLN
cena  

wywoławcza

Siłaczki, 1995/2002 

Jeden z najznakomitszych portrecistów polskich, performer, współzałożyciel i autor wielu realizacji
grupy awangardowo-artystycznej Łódź Kaliska. Jednym z założeń twórców tego ugrupowania jest
new pop czyli upiększanie sztuki. 
Obronił doktorat na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wykładowca
fotografii w uczelniach wyższych m.in. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Wyższej Szkole Infor-
matyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie na kierunku Grafika. Autor wielu tysięcy zdjęć,
które były drukowane na okładkach czasopism, płyt, plakatach, bilbordach, albumach fotogra-
ficznych i wydawnictwach marketingowych oraz wykorzystywane w kampaniach reklamowych.
Wspólnie z artystami Łodzi Kaliskiej był uczestnikiem ponad 350 wystaw indywidualnych i zbio-
rowych w kraju i zagranicą m.in. w: Marsylii, Tokio, Pekinie, Wiedniu, Kolonii, Budapeszcie i wielu
miastach Polski. Jego prace znajdują się m.in. w Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeach Narodowych
w Poznaniu, Wrocławiu i Kielcach, Muzeum Śląskim w Katowicach w zabiorach Zachęty w Szcze-
cinie, Olsztynie i Łodzi oraz w prywatnych kolekcjach sztuki.  Członek Związku Polskich Artystów
Fotografików. Autor wystaw: Portrety świetliste, Ciszej nieco, Jak dzieci oraz Nadziei 5, Bajki, Błęki-
tny Świetlik, Artyści starali się przychodzić chętnie. Portrety gwiazd polskiego rocka Grzegorza
Ciechowskiego Obywatela G.C., z którym autor współpracował przez 13 lat i Kory Jackowskiej czy
Justyny Steczkowskiej, stanowią niedościgły wzory zdjęć tego gatunku. 

Egzemplarz odbitki fotograficznej unikalny!

Rekomendacja 
Odbitka tej fotografii jest jedną z ostatnich jakie
autor wykonał własnoręcznie w ciemni – stąd należy
do wyjątkowej rzadkości kolekcjonerskiej.

40 cm x 45 cm 

sygnatura, edycja AP

vintage print, gelatin silver print

zdjęcie oprawione w passe-partout
i naklejone na karton

4 000PLN estymacja: 5000  – 6000 PLN
cena  

wywoławcza

Rekomendacja 
Interesujący obraz wykonany przez autora podczas podróży
do Afryki w 1999 roku. Poprzez bliski kadr zebr autor uzyskał
ciekawy, graficzny efekt.
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Constanza, z cyklu Sen nocy letniej, 2000/2002 C
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Artysta wyjątkowo utalentowany o unikalnym zmyśle selekcji najważniejszych tematów, momentów historycznych
i miejsc, które powinny zostać utrwalone dla pokoleń. Dysponujący bardzo profesjonalnym warsztatem. W okresie Stanu
Wojennego zdjęcia wykonane w Polsce wysyłał, nie oglądając ich, do zagranicznych redakcji, z którymi współpracował.
Obejrzał je dopiero po wielu latach. Świadczy to o wielkim kunszcie fotograficznym tego autora.
Jego udziałem stało się wiele tysięcy wspaniałych fotografii wykonanych w Polsce począwszy od początku lat 70., od
kiedy tu zamieszkał przyjeżdżając z Anglii, aż do dzisiaj. 
Chris Niedenthal jest jedną z najważniejszych postaci współczesnej polskiej kultury oraz  środowiska polskich foto-
grafów.

Constanza to portret niepełnosprawnej dziewczyny, która wcieliła się w jedną z postaci Snu nocy letniej W. Shekespe-
are, spektaklu wystawionego w 2000 roku w Hamburgu przez dzieci i młodzież upośledzoną. Autor po skończeniu jedy-
nej rolki filmów jaką miał ze sobą, zachwycony grą niepełnosprawnych aktorów, pobiegł po kolejne filmy do pobliskiego
kiosku. I tak powstał ujmujący cykl fotografii z tego dwugodzinnego przedstawienia. Zdjęcia te były publikowane w mie-
sięczniku Integracje, a Constanza znalazła się na okładce tego pisma, były także prezentowane podczas wystaw.

Wojciech Jędrzejewski

Rekomendacja
Fotografie ze Snu nocy letniej obok zdjąć
cyklu Tabu portrety nie portretowanych wy-
konane w 2006 r. należą do wyjątkowo rzad-
ko podejmowanego przez autora tematu.
To jedyna sprzedana dotąd przez autora
odbitka tego zdjęcia.

31,5 cm x 47,5 cm, sygnatura

vintage print, kolekcjonerska odbitka 
wykonana w technice Lambda Print.

na odwrocie własnoręczny napis autora: 
Dla Wojtka do kolekcji. Chris Niedenthal Warszawa

22/11/2002 „Sen nocy letniej”, Hamburg 2000

oprawa Renes

2 000PLN estymacja: 3000  – 4000 PLN
cena  

wywoławcza

4948

Portret ziemi kieleckiej, 1967 

Jeden z najwybitniejszych fotografów polskich, publicysta, krytyk i teoretyk fotografii, działacz społeczny, autor i wydaw-
ca książek poświęconych fotografii. Był autorem 500 tekstów poświęconych fotografii. Zadebiutował podczas wystawy
fotografii artystycznej w Częstochowie w roku 1955. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Członek honorowy Związku
Polskich Artystów Fotografików, w latach 1988–1991 był prezesem tej organizacji. Swoją aktywność twórczą, a także
publicystyczną podporządkował fotografii krajobrazowej. Twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, brał udział w 250 wys-
tawach zbiorowych w kraju i zagranica m.in. Biennale Sztuki w Paryżu, Biennale Sztuki w Sao Paulao, w Salonie Foto-
graficznym w Cremonie. Wydał kilkanaście albumów fotograficznych oraz słownik biograficzny fotografów polskich
Fotografowie 1946–2006. Jego zdjęcia publikowane były w almanachach światowej fotografii, m.in. w Photography
YEAR BOOK, Photographis, Fotojahrbuch International, Almanach FIAP. 
Jego prace znajdują się między innymi w Muzeum Sztuki Współczesnej w Moskwie, Muzeum Historii Fotografii w Kra-
kowie, Muzeum Sztuki w Łodzi, a także w kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą.

Egzemplarz odbitki fotograficznej unikalny!

Rekomendacja
Zdjęcia Pawła Pierścińskiego należą do klasyki polskiej fo-
tografii. Posiadanie ich wyróżnia każdy zbiór dzieł sztuki, są to
prace bardzo cenione przez kolekcjonerów.

22 cm x 27 cm 

sygnatura, edycja 1/10

vintage print, gelatin silver print

oprawa Renes

3 000PLN estymacja: 4000  – 5 000 PLN
cena  

wywoławcza
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Jeden z najwybitniejszych polskich fotografów. Profesor zwyczajny w dziedzinie sztuk filmowych,
wykłada fotografię w Szkole Filmowej w Łodzi i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Fotografią
zajmuje się od roku 1968, kiedy zadebiutował podczas Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii Artysty-
cznej w Częstochowie. Ukończył Szkołę Fotografii Twórczej w Brnie i Państwową Wyższą Szkołę
Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Uczestniczył w ponad 300 wystawach fotograficznych w kra-
ju i zagranicą. Od roku 1977 jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Reprezentuje
nurt fotografii kreacyjnej. Jest twórcą fotoobiektów. Wykonał serię rzeźb-instalacji, dedykując je
sławnym twórcom kultury, m.in. Andrzejowi Wajdzie, Günterowi Grassowi, Akirze Kurosawie. Za-
prezentowano je w Kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej na Zamku Ujazdowskim w Warszawie.
W 1999 roku W. Prażmowski wykonał w Sewilli sesję zdjęciową dla japońskiego kreatora mody
Mitsuhiro Matsudy z udziałem Tary ówczesnej top modelki, abisyńskiej księżniczki. Prace z tego
cyklu urzekają kompozycją, scenerią, światłem i techniką wykonania odbitki. 
Fotografie W. Prażmowskiego znajdują się m.in. w zbiorach: Museum of Modern Art w Nowym
Jorku, Strieped House Museum of Art Tokio, Lauder Foundation New York, Museet for Foto-kunst
w Odessie, Musee de l’Elusee w Lozannie,  Muzeum Sztuki w Łodzi, CSW Zamku Ujazdowskim,
Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Śląskim w Katowicach. 
Na zlecenie paryskiego La Maison de la Photographie Bruno Trompier zrealizował film biogra-
ficzny o W. Prażmowskim. 

Egzemplarz odbitki fotograficznej unikalny!

Rekomendacja
Fotografie W. Prażmowskiego podlegające licytacji
należą do najbardziej charakterystycznych dla twór-
czości tego wybitnego autora. Poza walorami artys-
tycznymi cechuje je najwyższy poziom wykonania,
własnoręcznie w ciemni przez autora, odbitek foto-
graficznych. Fotografie te dodadzą prestiżu każdej ko-
lekcji i przestrzeni w jakiej będą eksponowane. 

38 cm x 45,5 cm

sygnatura

na odwrocie własnoręczny napis 
autora ołówkiem Do kolekcji Wojtka.

vintage print, gelatin silver print

oprawa Renes

Przemijanie, 1996

3 000PLN estymacja: 4000  – 5 000 PLN
cena  

wywoławcza

Łan, 1976/1980

Fotografował od 1945 roku, prowadząc wraz żoną zakład fotograficzny w Kielcach.  Fotografią artystyczną zajął się
w 1967 roku. Członek grupy artystycznej Grupa 10x10. Założyciel Autorskiej Galerii Fotografii „ Spałwanówka”.  
Głównym tematem swoich prac uczynił krajobraz kielecki, który fotografował z wewnętrznej potrzeby obcowania
z przyrodą. Jego zdjęcia oddają niezwykłość piękna i nastroju tej ziemi. Jego Łan, Żniwa czy Zaorane pola, weszły na stałe
do kanonu polskiej fotografii krajobrazowej.
Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, uhonorowany tytułem Artysta FIAP. Jego prace były eksponowane
na 500 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą M.in. w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Uczest-
niczył w działaniach artystycznych Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Jego prace wraz z pracami innych członków twej grupy
artystycznej były prezentowane w cyklach wystawienniczych  Portret Ziemi, Puszcza Jodłowa, Małe formy krajobra-
zowe, Kielce  – Włoszczowa, Ziemia po kielecku. 
Za swoją twórczość otrzymał wiele wyróżnień, medali, dyplomów w tym Ministra Kultury i Sztuki. 

Egzemplarz odbitki fotograficznej unikalny!

Rekomendacja
Zdjęcia oferowane podczas aukcji kupiłem osobiście od Jana
Spałwana w jego domu w Kielcach.  Autor, podobnie jak wielu
innych fotografów tamtego pokolenia nie zawsze edytował
swoje zdjęcia, a także ich nie sygnował. Nie zwracał uwagi na
„zbędne” jego zdaniem szczegóły.

3 000PLN estymacja: 4000  – 5 000 PLN
cena  

wywoławcza

39 cm x 49 cm

sygnatura 

vintage print, gelatin silver print

oprawa Renes
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Dzieci, 1954 

Zdjęcia zaczął robić w wieku 12 lat. Przed II Wojną Światową należał do Śląskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii.
Organizator i prezes Okręgu Śląskiego ZPAF w Katowicach. Obiektem poszukiwań artystycznych F. Stobika stała się
tematyka górnicza. Na wielu pracach artysty można zobaczyć tak charakterystyczne dla Śląska lat 50. i 60. stare kopal-
nie, place drzewne czy hałdy. Artysta uczestniczył w licznych wystawach fotograficznych, zdobywając nagrody i wyróż-
nienia. W 1952 roku otrzymał dyplom honorowy II Salonu Fotografii Amatorskiej Cambrai we Francji. W 1972 roku
uzyskał tytuł Excelence FIAP. Otrzymał także wiele nagród Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Ministerstwa
Kultury i Sztuki między innymi za pracę Dzieci II . 
Prace F. Stobika w latach 60. i 70. były wielokrotnie eksponowane na wystawach w warszawskiej Zachęcie. Były także
pokazywane na wstawie An Exhibition of Polish Photography, pokazywanej w kilku miastach w USA, a także na VI Między-
narodowej Wystawie Fotografii Artystycznej w Danii, a w 1954 roku w Bukareszcie. W Polce prace tego autora były
wystawiane w Spocie, Olsztynie, Białymstoku, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu. W 1965 roku wspólnie z Adamem
Boguszem przygotował, prezentowaną w Sofii, ekspozycję Górnictwo węglowe w XX-leciu PRL. Fotografie obu autorów
wydano w albumie Polski węgiel. 
Stosował  techniki bromowe, izohelię i solaryzację. Fotografie F. Stobika publikowały wydawnictwa fachowe, w tym m.in.
Świat Fotografii, Fotografia, Almanach Fotografiki Polskiej 65 ZPAF i inne. 

Egzemplarz odbitki fotograficznej unikalny!

Rekomendacja
Zakup fotografii Franciszka Stobika, nieznanego dotąd szerzej
artysty, a znakomitego fotografika, będzie atrakcyjną inwesty-
cją w autora, który w niedługim czasie zyska na popularności,
a tym samym jego prace staną się bardziej wartościowe.

30 cm x 40 cm 

na odwrocie pieczęć artysty

vintage print, gelatin silver print

oprawa Renes

1 500PLN estymacja: 2000  – 3000 PLN
cena  

wywoławcza

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest członkiem między-
narodowej Familji Radjo Varsawa – teatr, muzyka, karnawał. Obok Juliusza Sokołowskiego,
Pawła Żaka i Andrzeja Georgiewa sygnatariusz 6 reguł Koalicji Artystycznej Latarnik. Autor 
wspaniałych portretów wybitnych polskich aktorów, zdjęć spektakli teatralnych i archi-
tektury wnętrz. W 1988 roku rozpoczął cykl fotografii dokumentujących życie rodziny
E.J.A.S.E.M.A.A.A.A.I.D.P – pierwsze litery imion fotografowanych osób. Wielkoformatowe 
zdjęcie Julia J. Pajewskiego zdobiło Pałac Kultury i Nauki w Warszawie w listopadzie 2002 roku
podczas trwania wystawy Powiększenie. Prace fotograficzne Jakuba Pajewskiego znajdują się
w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. 
Jest perfekcjonistą w stosowaniu tradycyjnych technik fotograficznych oraz autorem wspa-
niale  wykonanych fotobooków. 

Rekomendacja
Jeden z najbardziej ujmujących portre-
tów Jakuba Pajewskiego wykonany z naj-
wyższą kolekcjonerską starannością.

34 cm x 36 cm, sygnatura, edycja 1/20

na odwrocie naklejka potwierdzająca udział
tej pracy w wystawie Marzyciele i świadkowie.

Fotografia Polska XX wieku. Muzeum Narodowe
w Krakowie. 11 maja–20 lipca 2008 r..

vintage print, gelatin silver print

oprawa Renes

2 000PLN estymacja: 4000  – 5 000 PLN
cena  

wywoławcza
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9790/07, z cyklu Marrakech, 2001

Na odwrocie autorska pieczątka o treści: Marek Wajda z cyklu Marrakesz 9790/07. Tekst odręczny: Wojtku dla Ciebie
do Kolekcji oraz stempel o treści: Żyj starannie.  oraz naklejka potwierdzająca udział tej pracy na Wystawie Marzyciele
i Świadkowie. Fotografia Polska XX wieku. Muzeum Narodowe w Krakowie, 11 maja – 20 lipca 2008.

z cyklu Kontakt, 1993 

Artysta intermedialny o tradycji neoawangardowej, posługujący się fotografią, tworzący instalacje. Realizuje prace w tech-
nice fotograficznej i video. Od lat uwieczniał kamienie w tatrzańskiej rzece Białka, będące tematem cykli Obrazy uzupeł-
niające i Ciągłość nieskończoności. Autor uznając, że kamienie są symbolem wieczności i nieskończoności natury, wprawia
je w ruch w swoich instalacjach i podważa przypisaną im stateczność. Dał temu wyraz również w Obiektach dyna-
micznych. Chociaż na fotografii są one bez ruchu, mogą jednak, jak zauważa artysta, uruchomić naszą wyobraźnię,
stworzyć nowa intelektualną przestrzeń. Prace Zygmunta Rytki znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wro-
cławiu, w Galerii Studio w Warszawie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Historii
Fotografii w Krakowie, a także w polskich i zagranicznych kolekcjach prywatnych. 
Jest jednym z fundatorów Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ.

Egzemplarz odbitki fotograficznej unikalny!

Rekomendacja
Fotografie Zygmunta Ryki należą do najbardziej poszukiwanych
przez kolekcjonerów sztuki. Stanowią wielką atrakcję artysty-
czną, a ich posiadanie wzbogaca każdą kolekcję sztuki o prace
najwyższej wartości. 

24 cm x 30,5 cm 

sygnatura odcisk palca autora na odwrocie zdjęcia 

vintage print, gelatin silver print 

oprawa Renes

3 000PLN estymacja: 4000  – 5 000 PLN
cena  

wywoławcza

Jeden z najbardziej utalentowanych fotografów jakich znam. Absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dy-
plom z wyróżnieniem obronił w pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego. Wybitny grafik, ekspert i autorytet w spra-
wach filmu. Za swoje prace graficzne zdobył wiele nagród i wyróżnień. Jest autorem licznych projektów wydawniczych
– książek, czasopism, albumów fotograficznych, a także wydawnictw marketingowych, okładek płyt  i plakatów poświę-
conych muzyce jazzowej, której jest wybitnym znawcą. W latach 80. pracował między innymi w Tygodniku Studenckim
ITD, gdzie komponował szatę graficzną pisma znanego z wysokiego poziomu fotoreportażu.  Fotografuje od 40 lat. Wy-
stawiać zaczął dopiero wówczas, gdy kalendarz z jego zdęjciami zdobył nagrodę w konkursie Vidical w 2002 roku. Pasją
Marka Wajdy stało się utrwalanie atmosfery miejsc, zdarzeń i detali. Bardzo często fotografuje, ale niestety bardzo
rzadko wystawia swoje doskonałe zdjęcia.
Marrakech i Wesołe miasteczko to najbardziej znane cykle fotografii tego artysty. 
Tak sam autor pisał o swoim pięknym cyklu Marrakech: „Kolory, zapach, dźwięki, smaki, ludzie, światło – wszystko
kompletnie inne, jeden wielki ornament działający na wszystkie zmysły z siłą, co najmniej wodospadu”.

Rekomendacja
Te wspaniale skadrowane obrazy, oferowane w trakcie aukcji,
wykonane z najwyższą starannością ujmują swoją kompozycją
i kolorystyką. Doskonale komponują się w każdej przestrzeni
podnosząc jej walor estetyczny i tworząc przyjazny klimat.
Obcowanie z tymi fotografiami jest szczególną przyjemnością
a ich jakość gwarantuje wymogi kolekcjonerskie.

28 cm x 41 cm 

sygnatura, edycja 1/15

vintage print, kolekcjonerska odbitka
wykonana w technice Lambda Print

na odwrocie autorska pieczątka oraz dopiski

oprawa Renes

2 000PLN estymacja: 3000  – 4000 PLN
cena  

wywoławcza



gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której 
dane dotyczą.

8. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz prawo do 
ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną 
sytuację.

9. Poprzez podpisanie formularza rejestracyjnego, klient akceptuje Regulamin.

§ 5. PRZEBIEG AUKCJI
1. Licytacja prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa polskiego, przez Aukcjonera, który działa 

w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego.
2. Aukcjoner ma prawo dowolnie łączyć, rozdzielać Obiekty, zmieniać kolejność licytacji, wyłączyć 

Obiekty z licytacji lub wprowadzić nowe bez podawania przyczyny. Aukcjoner każdorazowo 
ogłasza podjęcie decyzji, o których mowa powyżej.

3. Obiekty licytowane są od Ceny wywoławczej w górę. Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość 
zmiany Ceny wywoławczej przed licytacją.

4. Postąpienie w licytacji wynosi ok. 10 % poprzedniej oferty. Wysokość postąpienia, wyrażoną 
w Zł, określa Aukcjoner, informując w trakcie licytacji o każdej zmianie wysokości postąpienia.

5. Zakończenie licytacji danego Obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez 
Aukcjonera. Uderzenie młotkiem jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy 
Domem Aukcyjnym a Nabywcą. Po zakończeniu aukcji Nabywca uprawniony jest do odbioru 
potwierdzenia zawartych transakcji, a po dokonaniu zapłaty – do odbioru Obiektu.

6. Aukcja prowadzona jest w języku polskim. Na życzenie Uczestnika aukcji niektóre spośród 
licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim. Prośby takie powinny zostać 
zgłoszone Domowi Aukcyjnemu najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed aukcją wraz z informacją, 
których Obiektów dotyczą. Ostateczna decyzja należy do Domu Aukcyjnego.

7. W przypadku zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub przeprowadza 
ponowną licytację Obiektu.

8. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu aukcji przy pomocy urządzeń 
technicznych rejestrujących obraz i dźwięk oraz archiwizowania nagrań, w celach związanych 
z wewnętrznym funkcjonowaniem Domu Aukcyjnego oraz z rozstrzyganiem sporów.

§ 6. UCZESTNICTWO OSOBISTE W AUKCJI
1. Osobiście w aukcji mogą uczestniczyć osoby, które:

a. zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz
b. wypełniły formularz uczestnictwa w aukcji.

2. Przed rozpoczęciem aukcji Dom Aukcyjny wydaje Uczestnikowi aukcji tabliczkę z numerem 
aukcyjnym. Bezpośrednio po zakończeniu aukcji Uczestnik aukcji zobowiązany jest zwrócić 
tabliczkę z numerem aukcyjnym.

3. Dom Aukcyjny ma prawo uniemożliwić uczestnictwo w aukcji lub wykluczyć z konkretnej aukcji 
Uczestnika aukcji, który naruszył postanowienia Regulaminu lub nie zastosował się do decyzji 
Aukcjonera.

§ 7. LICYTACJA TELEFONICZNA
1. W licytacji przy użyciu telefonu mogą uczestniczyć osoby, które:

a. zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz
b. wypełniły formularz zlecenia licytacji.

2. W formularzu zlecenia licytacji, Uczestnik Aukcji wskazuje Obiekt, który chce licytować oraz 
numer telefonu, pod który pracownik Domu Aukcyjnego zadzwoni przed rozpoczęciem 
licytacji. Formularz zlecenia licytacji dostępny jest w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz na 
stronie internetowej Domu Aukcyjnego, a także zamieszczony jest w katalogu aukcyjnym.

3. Formularz należy dostarczyć do Domu Aukcyjnego osobiście lub przesłać jego podpisany skan 
mailem wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość, najpóźniej 1 Dzień roboczy 
przed aukcją. Dom Aukcyjny może wyrazić zgodę na dostarczenie formularza w inny sposób.

4. Dom Aukcyjny może odmówić udziału w licytacji przez telefon w przypadku, kiedy liczba 
zgłoszeń przekroczy przewidziane możliwości techniczne. W takim wypadku o możliwości 
udziału w licytacji przez telefon decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Pracownik Domu Aukcyjnego połączy się z Uczestnikiem aukcji przed rozpoczęciem licytacji 
wybranych Obiektów. Po uzyskaniu połączenia, Uczestnik aukcji zostanie poproszony przez 
pracownika Domu Aukcyjnego o podanie imienia i nazwiska oraz wskazanego w formularzu 
hasła.

6. Dom Aukcyjny może odmówić udziału w licytacji przez telefon, jeżeli istnieją jakiekolwiek 
wątpliwości dotyczące tożsamości osoby składającej zlecenie.

7. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji, 
będący konsekwencją niezawinionych przez Dom Aukcyjny problemów z uzyskaniem lub 
z jakością połączenia. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za odmowę wzięcia udziału 
w licytacji z przyczyn wskazanych w pkt. 4.

8. Na życzenie Uczestnika aukcji licytacja telefoniczna może być prowadzona w języku angielskim 
lub w innym języku, po wcześniejszym uzgodnieniu z Domem Aukcyjnym. Prośby takie powinny 
zostać zgłoszone Domowi Aukcyjnemu najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed aukcją. Ostateczna 
decyzja należy do Domu Aukcyjnego.

9. Dom Aukcyjny nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu licytacji telefonicznej.
10. Dom Aukcyjny rejestruje i archiwizuje rozmowy telefoniczne z Uczestnikami aukcji, o których 

mowa powyżej.

§ 8. ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM
1. Złożyć zlecenie licytowania z limitem przez Dom Aukcyjny w imieniu klienta mogą osoby, które:

a. zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz
b. wypełniły formularz zlecenia licytacji.

2. Formularz zlecenia licytacji dostępny jest w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz na stronie 
internetowej Domu Aukcyjnego, a także jest zamieszczony w katalogu aukcyjnym.

3. W formularzu zlecenia licytacji Uczestnik aukcji wskazuje Obiekty, które chce licytować oraz 
maksymalne oferowane kwoty.

4. Formularz należy dostarczyć do Domu Aukcyjnego osobiście lub przesłać jego podpisany skan 
mailem wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość, najpóźniej 1 Dzień roboczy 
przed aukcją. Dom Aukcyjny może wyrazić zgodę na dostarczenie formularza w inny sposób.

5. Dom Aukcyjny będzie licytował do wskazanego limitu, oznaczonego w formularzu zlecenia. 
Kwota maksymalna stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Dom Aukcyjny dołoży wszelkich 
starań, aby zakupić Obiekt po możliwie najniższej cenie, poniżej limitu podanego przez klienta.

6. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń licytacji bez limitu.

§ 1. DEFINICJE:
Dom Aukcyjny – Libra Dom Aukcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Emilii Plater 49, 00–125 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000642622, posiadająca numer NIP 7010624059 i numer REGON 365672461, kapitał 
zakładowy w wysokości 338.000,00 zł,
Regulamin – niniejszy regulamin aukcji Domu Aukcyjnego,
Aukcjoner – osoba upoważniona do prowadzenia aukcji,
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem sprzedaży,
Cena minimalna – cena, za którą właściciel Obiektu zgodził się go sprzedać, znana jedynie 
Domowi Aukcyjnemu/Aukcjonerowi,
Cena wywoławcza – cena, od której Aukcjoner rozpoczyna licytację Obiektu; cena 
wywoławcza może być niższa niż Cena minimalna,
Sprzedający – osoba oddająca Obiekt do sprzedaży,
Uczestnik aukcji – osoba biorąca udział w aukcji,
Umowa – umowa sprzedaży zawarta w momencie uderzenia młotkiem (z chwilą udzielenia 
przybicia w rozumieniu art. 702 § 2 Kodeksu cywilnego) lub umowa sprzedaży zawarta 
w ramach sprzedaży pozaaukcyjnej,
Nabywca – osoba, która zawarła Umowę z Domem Aukcyjnym,
Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00–20.00 czasu obowiązującego 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
Usługodawca – podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Domem Aukcyjnym 
umożliwia udział w licytacji internetowej.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem aukcji jest Dom Aukcyjny. Dom Aukcyjny każdorazowo określa termin 

i miejsce odbycia aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji, bez 
podania przyczyny.

2. Przedmiotem aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez Sprzedających albo 
stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

3. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego, oddany do sprzedaży komisowej Obiekt stanowi 
jego własność lub Sprzedający ma prawo do rozporządzania nim, a ponadto, nie jest on 
objęty jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub administracyjnym oraz nie jest obciążony 
prawami ani roszczeniami osób trzecich.

4. Wystawiony na aukcji Obiekt posiada Cenę wywoławczą podaną w katalogu.
5. Ustalona przez Sprzedającego Cena minimalna znana jest tylko Domowi Aukcyjnemu/

Aukcjonerowi i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania 

przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
7. Dom Aukcyjny po sprzedaży Obiektu ma prawo do dysponowania wizerunkiem sprzedanego 

Obiektu, w tym danymi technicznymi Obiektu oraz wysokością osiągniętej ceny sprzedaży 
Obiektu, na zasadzie licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i miejscu w celach 
marketingowych, promocyjnych i naukowych, a tym samym zachowuje prawo do publikacji 
wizerunku obiektu w publikacjach cyfrowych, drukowanych oraz w Internecie.

§ 3. PREZENTACJA OBIEKTÓW
1. Obiekty prezentowane są w katalogach przygotowywanych przez Dom Aukcyjny. Treść 

katalogu może być modyfikowana przed rozpoczęciem licytacji przez Dom Aukcyjny lub 
Aukcjonera.

2. Dom Aukcyjny przeprowadza wycenę oraz zapewnia rzetelny opis katalogowy powierzonego 
do sprzedaży Obiektu.

3. Opisy katalogowe Obiektów wystawianych na aukcji wykonywane są w najlepszej wierze 
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników Domu Aukcyjnego lub 
współpracujących z Domem Aukcyjnym ekspertów.

4. Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać na wystawie przedaukcyjnej, we 
wskazanym przez Dom Aukcyjny terminie oraz miejscu ich ekspozycji.

5. Dom Aukcyjny sprzedaje Obiekt w stanie, w jakim został on dostarczony przez Sprzedającego. 
W okresie, o którym mowa w pkt. 4, Dom Aukcyjny zapewnia możliwość obejrzenia Obiektu 
oraz skonsultowania stanu zachowania Obiektu z konserwatorem. Dom Aukcyjny nie 
uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.

§ 4. REJESTRACJA
1. Warunkiem uczestniczenia w aukcji osobiście, jak i złożenia zlecenia licytacji z limitem lub 

licytacji telefonicznej, a także w przypadku uruchomienia przez Dom Aukcyjny licytacji 
internetowej na własnej platformie jest zarejestrowanie klienta przez Dom Aukcyjny.

2. Zarejestrowana może zostać osoba pełnoletnia. Rejestracja polega na wypełnieniu 
formularza rejestracyjnego. Pracownik dokonujący rejestracji może poprosić 
o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód 
osobisty, paszport).

3. Klient zarejestrowany przez Dom Aukcyjny otrzymuje numer klienta oraz hasło 
identyfikujące.

4. Do momentu powiadomienia Domu Aukcyjnego o fakcie ujawnienia przez klienta hasła 
identyfikującego osobom nieupoważnionym, Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za 
skutki tego ujawnienia.

5. Przy dokonywaniu rejestracji, jak i w sytuacjach, o których mowa w pkt. VI, VII i VIII, 
Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do weryfikacji numeru karty kredytowej, żądania 
podania wiarygodnych referencji lub żądania wpłacenia wadium, zwracanego w przypadku 
niedokonania zakupu. Jeżeli klient uniemożliwia Domowi Aukcyjnemu przeprowadzenie 
weryfikacji, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić dokonania rejestracji lub uniemożliwić udział 
w aukcji.

6. Dane osobowe klientów są zbierane i przetwarzane w zakresie opisanym w pkt. 7. Ponadto, 
w przypadku wyrażenia przez klientów stosownej zgody dane osobowe mogą być zbierane 
i przetwarzane – na zasadzie dobrowolności – w innych celach określonych przez klienta 
w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922), przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, 
gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub 
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§ 9. LICYTACJA INTERNETOWA
1. Dom Aukcyjny może umożliwić udział w licytacji przez Internet w czasie rzeczywistym (aukcja 

publiczna) poprzez wybrany przez Dom Aukcyjny portal licytacji internetowych lub na własnej 
platformie.

2. Warunkiem uczestnictwa w licytacji przez Internet jest zarejestrowanie się na stronie 
wskazanej przez Dom Aukcyjny co najmniej 2 Dni robocze przed rozpoczęciem aukcji oraz 
pozytywna weryfikacja przez Dom Aukcyjny. Dom Aukcyjny może odstąpić od zachowania 
wyżej wskazanego terminu.

3. W trakcie przeprowadzania weryfikacji, o której mowa w pkt. 2, Dom Aukcyjny może poprosić 
o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód 
osobisty, paszport). Dom Aukcyjny zastrzega sobie także prawo do weryfikacji numeru 
karty kredytowej, żądania podania wiarygodnych referencji lub żądania wpłacenia wadium, 
zwracanego w przypadku niedokonania zakupu. Jeżeli klient uniemożliwia Domowi Aukcyjnemu 
przeprowadzenie weryfikacji, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić klientowi wzięcia udziału 
w licytacji internetowej.

4. W trakcie aukcji obecny na sali pracownik Domu Aukcyjnego lub pracownik Usługodawcy 
przekazuje Uczestnikom aukcji licytującym przez Internet aktualne oferty zgłaszane z sali, 
informuje Aukcjonera o zgłoszonych ofertach przez Internet, otwiera i zamyka (zgodnie 
z działaniem Aukcjonera) kolejne licytacje.

5. W trakcie licytacji Aukcjoner uwzględnia, równorzędnie z ofertami z sali, oferty Uczestników 
aukcji licytujących przez Internet przekazywane przez pracownika Domu Aukcyjnego lub 
pracownika Usługodawcy.

6. Po zakończeniu licytacji Uczestnik aukcji, który wylicytował Obiekt otrzyma mailowe 
potwierdzenie zawartych transakcji.

7. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za problemy z łączem internetowym, 
w szczególności za brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną 
oraz opóźnieniem sygnału po stronie Uczestnika aukcji lub operatora łącza internetowego.

8. Usługodawca może przewidywać szczegółowe warunki uczestnictwa w licytacji przez Internet.

§ 10. SPRZEDAŻ POZAAUKCJNA I TRANSAKCJE WARUNKOWE
1. W przypadku gdy kwota wylicytowana jest niższa niż Cena minimalna, Umowa zawierana jest 

warunkowo z Uczestnikiem aukcji, który zaoferował najwyższą kwotę za Obiekt. Aukcjoner 
informuje o tym Uczestnika aukcji.

2. Transakcja, o której mowa w pkt. 1 dochodzi do skutku pod warunkiem wyrażenia przez 
Sprzedającego zgody na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż Cena minimalna.

3. Dom Aukcyjny zobowiązuje się skontaktować ze Sprzedającym, w celu ustalenia czy wyrazi on 
zgodę na obniżenie ceny do kwoty wylicytowanej. Jeżeli Sprzedający nie wyrazi zgody albo 
jeżeli próby skontaktowania się ze Sprzedającym nie powiodą się w terminie 5 dni roboczych od 
dnia aukcji, warunek uznaje się za niespełniony, a Umowa nie jest zawarta.

4. Jeżeli transakcja warunkowa nie dojdzie do skutku, Obiekt zostaje przeznaczony do sprzedaży 
pozaaukcyjnej.

5. Po zakończeniu aukcji Obiekt, który nie został sprzedany na aukcji albo w wyniku transakcji 
warunkowej jest oferowany przez 30 dni od dnia aukcji (sprzedaż pozaaukcyjna).

§ 11. OPŁATA AUKCYJNA I PODATEK VAT
1. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 18 % ceny sprzedaży. Cena 

wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT, o ile jest należny.
2. Nabywca jest uprawniony do wskazania podmiotu prowadzącego działalność charytatywną, na 

rzecz którego Dom Aukcyjny przekaże część otrzymanej opłaty aukcyjnej w wysokości 3% ceny 
sprzedaży netto. Nabywca może wybrać podmiot z listy udostępnionej przez Dom Aukcyjny.

3. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [�], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży 
wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata będąca wynagrodzeniem należnym twórcy i jego 
spadkobiercom z tytułu dokonanej zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu, 
o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) (droit de suite) stanowiącym sumę poniższych stawek:
a. 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 

000 euro, oraz
b. 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 

000,01 euro do równowartości 200 000 euro, oraz
c. 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 

000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz
d. 0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 

000,01 euro do równowartości 500 000 euro, oraz
e. 0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym 

równowartość 500 000 euro.
4. Opłata, o której mowa w pkt. 3 jest nie wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest 

pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż równowartość 100 euro.
5. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [�] do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz 

z opłatą aukcyjną doliczany jest podatek od towarów i usług w wysokości 8% ceny nabycia 
Obiektu.

6. Opłaty, o których mowa w pkt. 1–4, doliczana jest również w przypadku sprzedaży 
pozaaukcyjnej.

7. W przypadku zawarcia Umowy w drodze licytacji przez Internet do opłat przewidzianych w pkt. 
1–4 doliczana jest także prowizja pobierana przez Usługodawcę. Usługodawca informuje klienta 
o wysokości prowizji wliczając w to swoje opłaty.

§ 12. ZAKUP OBIEKTU
1. Nabywca zobowiązany jest uiścić należności za wylicytowane Obiekty w ciągu 7 dni roboczych 

od dnia zawarcia Umowy. Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za 
okres opóźnienia w zapłacie.

2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy 
płatności:
a. gotówka (płatność dokonywana jest w Zł),
b. karty płatnicze,
c. przelew bankowy na rachunek, którego numer podany jest w katalogu aukcyjnym i na 

stronie internetowej Domu Aukcyjnego.
3. Faktury w walucie obcej wystawiane mogą być za zgodą Domu Aukcyjnego, przy czym 

przeliczenie należności/kwoty następuje wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu 
poprzedzającym dzień wystawienia faktury.

§ 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie opóźnienia Nabywcy w zapłacie oraz niedokonania odbioru Obiektu w terminie 

określonym w pkt. XIV.2 Regulaminu, Dom Aukcyjny wyznaczy dodatkowy 7-dniowy termin 
do uiszczenia należności za wylicytowany Obiekt oraz do odbioru Obiektu. W przypadku 
bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, Dom Aukcyjny ma prawo złożyć w terminie 90 
dni od daty zawarcia Umowy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 powinno być złożone w formie pisemnej oraz doręczone 
Nabywcy pod wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres korespondencyjny. 
Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, na który pismo 
pozostawiono w placówce operatora pocztowego, a jeśli zostało podjęte wcześniej, w dacie 
podjęcia.

3. W przypadku odstąpienia przez Dom Aukcyjny od Umowy zgodnie z postanowieniami pkt. 
XIII.1 oraz pkt. XIII.2 Regulaminu, Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Domu 
Aukcyjnego kary umownej w wysokości równej dwukrotności wylicytowanej ceny Obiektu 
płatnej na rachunek i w terminie wskazanych w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.

§ 14. PRZEJŚCIE WŁASNOŚCI I ODBIÓR OBIEKTU
1. Własność wylicytowanego Obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny wraz 

z opłatą aukcyjną.
2. Odbiór Obiektu przez Nabywcę jest możliwy po dokonaniu zapłaty całej ceny wraz z opłatą 

aukcyjną (chwila przyjęcia gotówki w siedzibie Domu Aukcyjnego albo zaksięgowania należnej 
kwoty na rachunku Domu Aukcyjnego w przypadku płatności kartą lub przelewem bankowym) 
i powinien nastąpić w ciągu 14 dni od dokonania płatności.

3. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu oraz certyfikat autentyczności Obiektu.
4. Odbiór zakupionego Obiektu odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na życzenie Nabywcy 

Dom Aukcyjny może wysłać Obiekt pod wskazany adres, pod warunkiem pokrycia przez 
Nabywcę wszelkich kosztów wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia.

5. Dom Aukcyjny jest zwolniony z odpowiedzialności z chwilą odbioru Obiektu w siedzibie Domu 
Aukcyjnego albo z chwilą nadania Obiektu w placówce pocztowej/firmie przewozowej.

6. Dom Aukcyjny może obciążyć Nabywcę Obiektów, które nie zostały odebrane w terminie 14 dni 
od daty zakupu, kosztami przechowywania zakupionych Obiektów w wysokości 100 zł dziennie 
za jeden Obiekt. W uzasadnionych przypadkach, Dom Aukcyjny może odstąpić od pobrania 
opłaty za przechowywanie nieodebranego w terminie Obiektu.

7. W przypadku opóźnienia Nabywcy w odbiorze Obiektu przekraczającego okres 12�miesięcy od 
dnia aukcji, Obiekt przejdzie na własność Domu Aukcyjnego w zamian za zwolnienie Nabywcy 
z obowiązku zapłaty opłat za przechowanie.

8. Nabywca Obiektu udziela Domowi Aukcyjnemu nieograniczonej licencji na wykorzystywanie 
wizerunku zakupionego Obiektu w celach marketingowych.

§ 15. REKLAMACJE
1. Reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
2. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłosić w ciągu jednego roku od daty 

wydania Obiektu.
3. Wobec osób niebędących konsumentami Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za 

ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych Obiektów.

§ 16. INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH
1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003�r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 

z 2014�r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 
50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.

2. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 
1446), od 6 grudnia 2017 r. podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu 
zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do prowadzenia księgi 
ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia, zarówno na własną rzecz, jak i na 
rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten 
podmiot, w szczególności ocen wskazujących czas powstania zabytku i wycen zabytku.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), Dom Aukcyjny jest zobowiązany do 
zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996�r. o muzeach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie 
muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków sprzedawanych na aukcji. Oświadczenie 
w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu powinno zostać złożone przez muzeum 
niezwłocznie po licytacji takiego Obiektu, nie później jednak niż do zakończenia całej aukcji. 
W przypadku złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu przez więcej niż jedno 
muzeum rejestrowane przysługuje ono muzeum, które wcześniej złożyło takie oświadczenie.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004�r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016�r. 
poz. 1829), przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą 
następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
a. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
b. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, 

przekracza równowartość 15 000 zł.

§ 17. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu 

lub wprowadzenia nowego Regulaminu.
2. Zawiadomienie o zmianie Regulaminu lub nowy Regulamin, Dom Aukcyjny przesyła klientom 

listownie lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie 
zmienionego lub nowego Regulaminu.

3. Klienci wskazują Domowi Aukcyjnemu adres korespondencyjny.
4. Klienci powinni poinformować Dom Aukcyjny o zmianie swojego adresu korespondencyjnego. 

Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że pisma kierowane na posiadany przez Dom 
Aukcyjny adres klienta uznaje się za doręczone. Przesyłki dwukrotnie awizowane będą 
uznawane za doręczone, a określone w nich terminy za skuteczne.

5. Nabywca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z wywozem Obiektu za granicę.
6. W zakresie pojęć, o których mowa w pkt. I odniesienia do jednego rodzaju gramatycznego 

obejmują odniesienia do wszystkich rodzajów gramatycznych, a odniesienia do liczby 
pojedynczej obejmują odniesienia do liczby mnogiej i odwrotnie.
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Formularz rejestracji klienta

Data rejestracji Klienta:     Hasło:

DANE OSOBOWE:

Imiona, Nazwisko      i/lub Nazwa firmy

Dowód osobisty (seria i numer)     Paszport (w przypadku braku dowodu osobistego)

PESEL       NIP (w przypadku firmy)   
       

DANE KONTAKTOWE:

e-mail       Numer telefonu:
       

ADRES KORESPONDENCYJNY:

Ulica       Nr domu/mieszkania  

Kod pocztowy       Miejscowość

ADRES ZAMELDOWANIA/SIEDZIBY (jeśli inny niż powyżej):

Ulica       Nr domu/mieszkania  
 

Kod pocztowy       Miejscowość
 

e-mail: zlecenia@artlibra.pl
tel.: +48 660 299 912

Przed przyjęciem formularza rejestracji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o okazanie lub kopię 
dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą konieczne 
jest dołączenie kserokopii lub skanu dokumentu). Dane są udostępniane dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału 
w licytacji.

administratorem danych osobowych jest Dom Aukcyjny, Uczestnikom aukcji przysługuje 
prawo dostępu do treści danych osobowych w siedzibie Domu Aukcyjnego, do ich 
poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania ze względu na szczególną 
sytuację.

Data i podpis klienta

Libra Dom Aukcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000642622, numer NIP: 7010624059 oraz numer 

REGON: 365672461,  kapitał zakładowy w wysokości 338.000,00 zł.

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
zapoznałem/-am się i akceptuję warunki Regulaminu, który otrzymałem/-am przy 
dokonaniu rejestracji. 
Zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z Regulaminem Aukcji.
Wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe.
Wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku w związku z rejestrowaniem 
przebiegu aukcji przy pomocy urządzeń technicznych oraz na wykorzystanie tego 
wizerunku wyłącznie w celach związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem Domu 
Aukcyjnego.
wyrażam zgodę       nie wyrażam zgody       na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celach marketingowych oraz w celu składania ofert, a w szczególności w celu 
przesyłania na wskazane przeze mnie adresy korespondencyjne materiałów promocyjnych, 
informacji handlowych o produktach i usługach świadczonych przez Dom Aukcyjny.
Dom Aukcyjny jednocześnie informuje, że:
dane osobowe są zbierane i przetwarzane zbierane i przetwarzane w zakresie niezbędnym 
do realizacji transakcji oraz pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego i nie 
będą nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji 
określonych w przepisach ustaw oraz gdy Klient wyrazi na to zgodę,

Nazwa aukcji:      Data aukcji:

Zlecenie licytacji z limitem oraz licytacja telefoniczna to sposoby wzięcia udziału w aukcji, nie wymagają od Uczestnika aukcji uiszczania 

dodatkowych kosztów.

ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM �    LICYTACJA TELEFONICZNA

Niniejszy formularz musi być dostarczony do Domu Aukcyjnego osobiście lub jego podpisany skan musi zostać przesłany mailem na adres:  
zlecenia@artlibra.pl, najpóźniej 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem aukcji. Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma 
prawo poprosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument potwierdzający tożsamość osoby dokonującej zlecenia (dowód osobisty, 
paszport); w przypadku zleceń przesłanych e-mailem: w formie skanu takiego dokumentu.

Osoba zlecająca licytację:

 IMIĘ I NAZWISKO   NUMER KLIENTA  seria i numer dowodu osobistego  lub  PESEL

 
 NUMER TELEFONU DO LICYTACJI    HASŁO

Nr  
katalogowy

 
Autor/Tytuł: 

Maksymalna oferowana kwota 
(bez opłaty aukcyjnej)

lub licytacja telefoniczna [ TEL. ]

Podanie przez Uczestnika aukcji limitu licytacji jest informacją ściśle poufną. Dom Aukcyjny będzie reprezentował w licytacji Uczestnika aukcji do 
podanej kwoty, z jednoczesną gwarancją nabycia obiektu za najniższą możliwą kwotę. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń bez limitu. W przypadku 
zaistnienia kilku zleceń w tej samej wysokości, Dom Aukcyjny będzie reprezentował Klienta, którego zlecenie zostało złożone najwcześniej.

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia dotyczącego licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu dostępnego w czasie aukcji. Pracownik Domu 
Aukcyjnego połączy się z Uczestnikiem aukcji chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów i przeprowadzi weryfikację za pomocą 
imienia i nazwiska oraz hasła podanego w zleceniu licytacji. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału 
w licytacji, będący konsekwencją problemów z uzyskaniem lub z jakością połączenia.

Należność za zakupiony obiekt wpłacę:
przelewem na rachunek bankowy Domu Aukcyjnego: 28 1140 1010 0000 3742 0700 1002 SWIFT: BREXPLPW

gotówką w siedzibie Domu Aukcyjnego, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, lub kartą płatniczą

podpis pracownika Domu Aukcyjnego        podpis Uczestnika aukcji

Formularz zlecenia licytacji z limitem/telefonicznej

Libra Dom Aukcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowe-

go, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000642622, numer NIP: 7010624059 oraz 

numer REGON: 365672461,  kapitał zakładowy w wysokości 338.000,00 zł.

e-mail: zlecenia@artlibra.pl    tel.: +48 660 299 912

faktura   paragon
poczta   
poczta elektroniczna 
odbiór osobisty
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