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Szanowni Państwo,
Trzymacie Państwo w ręku katalog, który pod pewnym względem stanowi nasz debiut. Do tej pory obszarem działalności 
Domu Aukcyjnego Art in House były aukcje tzw. Nowej Sztuki, do udziału w których zapraszaliśmy również twórców 
bardzo młodych, dopiero wkraczających na rynek sprzedaży dzieł artystycznych. Data 16 grudnia stanowi więc początek 
nowej drogi Art in House; drogi pełnej różnorodnych aukcji, różnorodnej sztuki, różnorodnych epok.
Kim są „Klasycy Współczesności”? Dla nas to artyści o  ugruntowanej pozycji na rynku artystycznym, dojrzali w  swojej 
twórczości, świadomi autorskiego gestu malarskiego. Wyrażenie to ma również inny sens: „klasyczność” oznaczać może 
nie tylko kanoniczność artystyczną, ale też twórczość czerpiącą z  tradycyjnych form malarstwa i  rzeźby, zakorzenioną 
w realizmie i dziejach sztuki. Dlatego w niniejszym katalogu odnajdą Państwo nie tylko nazwiska „kultowe”, funkcjonujące 
w powszechnej świadomości, takie jak Marek Sobczyk, Edward Dwurnik, Joanna Sarapata, Józef Wilkoń, Krzysztof Pająk, 
Piotr i Stanisław Młodożeńcy czy Jan Kanty Pawluśkiewicz; pojawią się w nim również artyści „klasycy”, czerpiący garściami 
z tradycji artystycznej: znani z Aukcji Nowej Sztuki Wojciech Pelc, Tomasz Kostecki, Jan Dubrowin, Krzysztof Ludwin, Jan 
Bonawentura Ostrowski; oddzielną grupę stanowią klasycy spoza kręgu Art in House: Iwo Binkermajer, Mira Skoczek-
 -Wojnicka, Waldemar Marszałek, Jacek Rykała, Piotr Naliwajko, Eugeniusz Gerlach czy Dariusz Miliński.
Wyrażamy nadzieję, iż wspaniałe okoliczności zimowej przyrody i architektury Konstancina zachęcą Państwa do udziału 
w naszej nowej aukcji, wkraczającej w obszar klasyków sztuki współczesnej. Zasady licytacji zmieniają się, nie zmienia się 
jednak nasza misja zachęcania do inwestowania w sztukę. Jak bowiem głosi starożytny topos: ars auro prior, a więc sztuka 
cenniejsza jest niż złoto. Art in House pozostaje wierny tej zasadzie od początku.

Z życzeniami miłej lektury,

Anita Wolszczak -Karasiewicz
założycielka Domu Aukcyjnego Art in House,

historyk sztuki oraz kurator wystaw

Indeks artystów

  1  Sarapata Joanna

  2  Kostecki Tomasz

  3  Ludwin Krzysztof

  4  Pelc Wojciech

  5  Ostrowski Jan Bonawentura

  6  Binkermajer Iwo

  7  Skoczek-Wojnicka Mira

  8  Lipowczan Jacek

  9  Dwurnik Edward

  10  Marszałek Waldemar

  11  Ludwin Krzysztof

  12  Dubrowin Jan

  13  Sporski Wacław

  14  Naliwajko Piotr

  15  Gerlach Eugeniusz

  16  Pająk Krzysztof

  17  Dwurnik Edward

  18  Sobczyk Marek

  19  Sroka Jacek

  20  Wilkoń Józef

  21  Kanty Pawluśkiewicz Jan

  22  Młodożeniec Stanisław

  23  Słowiańska -Kucz Katarzyna

  24  Zdybał Mariusz

  25  Młodożeniec Piotr

  26  Rykała Jacek

  27  Olbiński Rafał

  28  Caban Jolanta

  29  Laskowski Henryk

  30  Lubaszka Tomasz

  31  Miliński Dariusz

  32  Górecki Wojciech

  33  Suffczyński Michał

  34  Pastwa Janusz Antoni

  35  Wilkoń Józef

Jak licytować?

Osobiście
Zapraszamy do osobistego uczestnictwa w aukcji w dniu 16 grudnia 2017 w Casino Palace, ul. Henryka Sienkiewicza 3,  
Konstancin-Jeziorna, godz. 19:30.
Uczestnictwo w aukcji jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu się w miejscu aukcji i odebraniu numeru aukcyjnego.
Telefonicznie
Telefoniczne zlecenia licytacji są przyjmowane pod następującymi numerami telefonów:

+48 510 211 410
+48 508 018 421

nie później niż pół godziny przed aukcją. W trakcie licytacji wybranej przez Państwa pracy, nasz pracownik oddzwoni  
do Państwa i będzie uczestniczył w licytacji przekazując Aukcjonariuszowi Państwa oferty.

Formularz elektroniczny (www) lub papierowy (e ‑mail) – cena maksymalna
Po wypełnieniu formularza elektronicznego dostępnego przy każdej pracy na stronie artinhouse.pl Art in House  
potwierdzi Państwu przyjęcie zleceń. 
Skan wypełnionego i podpisanego formularza dostępnego na naszej stronie internetowej należy wysłać na adres  
aukcje@artinhouse.pl nie później niż godzinę przed aukcją. Art in House potwierdzi Państwu przyjęcie zlecenia.

One ‑Bid 
System licytacji elektronicznej w czasie rzeczywistym prowadzony przez zewnętrzną firmę pod adresem  
https://artinhouse.onebid.pl. Art in House zastrzega możliwość wprowadzenia limitu liczby nabytych przez pojedynczego 
użytkownika prac (lub ich wartości) w drodze licytacji internetowej. 
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Tomasz 
Kostecki
Regaty II 2016
Olej na płótnie, 100 x 80 cm
Cena wywoławcza 5000 zł, 
estymacja 9000 -11 000 zł
W ramach licznych wystaw artysta 
miał możliwość zaprezentować 
swoje prace w wielu krajach świata, 
między innymi w USA, Portugalii, 
Austrii i Niemczech. W latach 
1989-1991 Kostecki współpracował 
z National Heritage Gallery of Fine 
Art w Beverly Hills w Kaliforni. 
W 1998 roku artysta przygotował 
i wystawił cykl obrazów dotyczący 
historii odkryć portugalskich na 
Expo 98’ w Lizbonie. W latach 
2000-2002 Muzeum Würth 
w Niemczech zakupiło do swojej 
kolekcji sześć prac artysty. 

Krzysztof  
Ludwin
Sycylia 2014
Olej na płótnie, 70 x 80 cm
Cena wywoławcza 3500 zł, 
estymacja 5000 -6000 zł
Malarz, akwarelista, architekt 
oraz wykładowca akademicki. 
W latach 1981 -1987 studiował 
architekturę na Wydziale 
Architektury Politechniki 
Krakowskiej, a następnie, 
w latach 1987 -1988 na Akademii 
Sztuk Pięknych na Wydziale 
Form Przemysłowych. Artysta 
zajmuje się malarstwem 
sztalugowym, głównie 
akwarelą. Malując na płótnie, 
akrylem i farbami olejnymi, 
używając przy tym lekkiej 
żywicy – damaru, uzyskuje 
efekty zbliżone do malarstwa 
akwarelowego. Wypracował 
sobie własny styl, który nazywa 
„nerwowym ekspresjonizmem”. 
Prestiżowy magazyn francuski 
Pratique des Arts zaliczył go 
do grona 50. najlepszych 
współcześnie akwarelistów.

3

Joanna Sarapata
Akt zmysłowy 2017
Olej na kartonie, 100 x 70 cm 
Cena wywoławcza 13 000 zł, estymacja 20 000 -22 000 zł
Urodziła się w 1962 r. w Warszawie. Studia w Ecple des Beaux -Art. w Paryżu, kontynuowane w Academie des Art. 
Contemporaires w Nicei. Wystawia od 1987 r. – St. Tropez, Monaco, Paryż, Niemcy, USA, Szwajcaria, Japonia, od 1998 r. wystawia 
w Polsce. Uprawia przede wszystkim malarstwo, zajmuje się też scenografią i plakatem. W 1996 r. wygrała konkurs na plakat 
Opery Paryskiej. Głównym tematem jej malarstwa jest akt kobiecy.

1
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Wojciech Pelc
Ogród rozkoszy ziemskich 2 2017
Akryl na papierze, 100 x 350 cm
Cena wywoławcza 3000 zł, estymacja 5000 -8000 zł
Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie. W 2011 roku otrzymał dyplom z grafiki na Wydziale 
Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w pracowni prof. Eugeniusza Delekty. W twórczości korzysta z takich 
dziedzin, jak: rysunek, grafika, krótkometrażowe filmy artystyczne, malarstwo, fotografia i rzeźba. Praca twórcza jest dla niego 
poszukiwaniem środków wyrazu dla pełniejszego wyrażenia prawd o człowieku, jego wnętrzu w zetknięciu z otoczeniem oraz 
drugim człowiekiem. W swoich pracach posługując się przedstawieniami ciała, rozprawia o ludzkiej naturze i popędliwości.

4
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Iwo  
Binkermajer
Anioł i tajemnica 2017
Olej, metal, 70 x 60 cm
Cena wywoławcza 5000 zł,  
estymacja 6000 -7000 zł
Mieszka w Krakowie. Maluje w Krakowie i w Wied-
niu. Studiował filozofie klasyczną na Uniwersytecie 
Jagiellońskim oraz konserwacje zabytków na Uniwer-
sytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Brał udział 
w trzech wyprawach polarnych. Uprawia rzeźbę, 
malarstwo, rysunek. Pisze wiersze i prozę. Do tej pory 
urządził kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i brał 
udział w wielu zbiorowych. Jego prace znajdują się 
w Polsce, Francji, Niemczech, Belgii, Holandii, USA, 
Austrii, Finlandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Został 
wyróżniony w XIX i XX Premio Firenze. Jest człon-
kiem ZASP, IAA i AIAP.

Mira  
Skoczek- 
-Wojnicka
Błękitna infantka 2013
Olej na płótnie, 70 x 50 cm
Cena wywoławcza 4000 zł, estymacja 6500 -7500 zł
Jest absolwentką Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. W 1994 r. 
podjęła studia podyplomowe w zakresie konserwacji architektury 
i urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. 
Uprawia malarstwo, rysunek i projektowanie graficzne. Trzykrotnie 
wyróżniona w konkursie na „Najlepszą grafikę miesiąca”, Grand 
Prix w 1999r. za grafikę „Rozmowa w katedrze”; w 2000r. Nagroda 
„Złota Rama” w Krakowie w konkursie „Mały obraz”; w 2001 r. 
wyróżnienie w XIX Premio Firenze w kategorii eco da moderna za 
obraz „Fresk dla Leonarda”. Swoje prace prezentowała na około
45 wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Hiszpani, 
Holandii, Włoszech i Niemczech.

6

7

Jan Bonawentura Ostrowski
Dziewczyna z koniem 2016
Olej na płótnie, 100 x 81 cm
Cena wywoławcza 3500 zł, estymacja 4000 -5000 zł
Ukończył wydział rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom u prof. Tadeusza Łodziany). Studiował też malarstwo 
na Academia di Belle Arte „Brera” (dyplom w pracowni prof. Giorgio de Giorgii). Uprawia wszystkie sztuki piękne – od malarstwa 
poprzez grafikę aż do rzeźby. Malarstwo zaczął uprawiać w latach siedemdziesiątych. Debiutował dużą wystawą indywidualną 
w Galerii ‚ART’ w Warszawie. Od tej pory regularnie wystawia swoje obrazy w kraju i zagranicą. 

5
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Waldemar Marszałek
Z cyklu FRANCISZEK 2014
Olej na płótnie, 60 x 50 cm
Cena wywoławcza 4000 zł, estymacja 6000 -7000 zł
Studia na ASP w Gdańsku na kierunku grafika użytkowa. Zaraz po studiach rozpoczął pracę pedagogiczną na uczelni, 
najpierw jako asystent, obecnie profesor. W okresie studiów i przez wiele lat po ich ukończeniu uprawiał litografię 
i zajmował się projektowaniem graficznym. Od 1994 roku uprawia przede wszystkim malarstwo i rysunek. Od roku 2004 
rozpoczął pracę nad cyklem prac w technice cyfrowej. Ma na swym koncie ponad 30 wystaw indywidualnych i udział 
w przeszło 200 ekspozycjach zbiorowych w kraju i za granicą. Mieszka i pracuje w Gdańsku.

10
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Jacek Lipowczan
Our Leader, lead us!,  
Wodzu, prowadź nas!  
2017
Olej na desce, 50 x 65 cm
Cena wywoławcza 5000 zł, 
estymacja 8000 -9000 zł
Studiował na Wydziale Grafiki 
w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. W 1981 roku 
wyemigrował z Polski, W Sydney, 
w amerykańskim studio Filmów 
Rysunkowych „Hanna Barbera”, 
projektował sceny do poszcze-
gólnych filmów. W 2004 roku 
zdecydował się zająć wyłącznie 
malarstwem. Postanowił wyko-
rzystać zebrane przez lata do-
świadczenia, jak sam mówi – „ła-
dowane przez lata akumulatory”. 
Styl malarski Jacka Lipowczana 
można określić jako realizm – 
surealistyczno – fantastyczny. 
Członek międzynarodowego 
stowarzyszenia – Society of Art 
of Imagination w Londynie.

Edward 
Dwurnik
Gdańsk 2017
Olej na płótnie, 46 x 55 cm
Cena wywoławcza 5000 zł, 
estymacja 8000 -10 000 zł
Wybitny polski malarz i grafik, 
jedna z najbardziej rozpozna-
walnych osobowości polskiej 
sztuki współczesnej. Jedyny 
polski artysta, któremu udało 
się odnieść międzynarodowy 
sukces przed transformacją 
(m.in. udział w „Documenta 7” 
w Kassel w 1982 roku). Także – 
jedyny artysta, który niezależnie 
od uznania w kręgach profesjo-
nalnych, stał się popularny we 
wszystkich środowiskach konsu-
mentów sztuki.
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Wacław Sporski
Pod znakiem ryby 2017
Olej na płótnie, 80 x 65 cm
Cena wywoławcza 2500 zł, estymacja 3500-4500 zł
Urodził się w 1960 roku na Białorusi pod Grodnem. Jest 
Białorusinem polskiego pochodzenia. W 1979 roku ukończył 
Państwową Szkołę Plastyczną im. A.K. Glebowa w Mińsku. 
W roku 1983 rozpoczął działalność wystawienniczą w kraju 
i poza granicami. Jest członkiem Towarzystwa Plastyków Polskich 
przy Związku Polaków na Białorusi. Jego prace znajdują się 
w licznych kolekcjach w wielu krajach świata. W malarstwie 
posługuje się symbolami. Prace jego powstają na podstawie 
wewnętrznych przeżyć, które stara się przelać na płótno. Każdy 
obraz to niepowtarzalny spektakl i niekończąca się opowieść 
o ludzkich pragnieniach, podnietach, niedoskonałościach, 
lękach.

Piotr  
Naliwajko
Blue Boy 2016
Olej na płótnie, 100 x 80 cm
Cena wywoławcza 8500 zł,  
estymacja 14 000-16 000 zł
Urodzony w 1960r. Studiował na ASP w Krakowie, 
Wydział Grafiki w Katowicach. W latach 1983-
 -1989 wspólnie z Tercetem Nadętym, czyli Grupą 
Trzech, a po roku 1989 już indywidualnie, artysta 
zorganizował ponad sto wystaw w Polsce, 
Niemczech, Holandii, USA, Francji. Wielokrotnie 
brał udział w wystawach zbiorowych m.in. 
w Polsce, Niemczech, Holandii, USA, Francji, na 
Węgrzech, w ZSRR, Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, 
we Włoszech i na Słowacji. Na International 
Artexpo New York 2000 i 2001 oraz na 
International Artexpo California 2000 wystawił 
duże indywidualne prezentacje swoich obrazów.

Krzysztof Ludwin11
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Jan  
Dubrowin
Próba 2017
Olej na płótnie, 40 x 40 cm 
Cena wywoławcza 2500 zł,  
estymacja 3500-4500 zł
Studiował w Państwowej wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP). Dyplom 
z zakresu tkaniny unikatowej i malarstwa 
uzyskał w 1981 roku. Od tego czasu uczestniczył 
we wszystkich wystawach środowiskowych. 
Wielokrotnie prezentował swoją twórczość 
na wystawach indywidualnych i zbiorowych 
w kraju i za granicą m. in. w Poznaniu, 
Warszawie, Łodzi, Toruniu, Esslingen, Gironie, 
Pradze. Brał udział w wielu plenerach malarskich 
i wystawach poplenerowych. Jest laureatem 
wielu nagród i wyróżnień. 

Paryż, jak zawsze 
Paryż 2017
Akwarela na papierze,  
70 x 100 cm
Cena wywoławcza 2500 zł, 
estymacja 3500-4500 zł
Malarz, akwarelista, architekt 
oraz wykładowca akademicki. 
W latach 1981 -1987 studiował 
architekturę na Wydziale 
Architektury Politechniki 
Krakowskiej, a następnie, 
w latach 1987 -1988 na Akademii 
Sztuk Pięknych na Wydziale Form 
Przemysłowych. Artysta zajmuje 
się malarstwem sztalugowym, 
głównie akwarelą. Malując 
na płótnie, akrylem i farbami 
olejnymi, używając przy tym 
lekkiej żywicy – damaru, 
uzyskuje efekty zbliżone do 
malarstwa akwarelowego. 
Wypracował sobie własny styl, 
który nazywa „nerwowym 
ekspresjonizmem”. Prestiżowy 
magazyn francuski Pratique 
des Arts zaliczył go do grona 
50. najlepszych współcześnie 
akwarelistów.
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16 Krzysztof Pająk
Wielka gra 2017
Olej na płótnie, 120 x 100 cm 
Cena wywoławcza 5000 zł, estymacja 6000-8000 zł
W latach 1979 -1984 studiował na ASP w Warszawie gdzie w 1984 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni 
projektowania graficznego prof. Romana Duszka. Malował w pracowniach prof. Jana Dziędziory i prof. Jacka Sempolińskigo. 
Od ukończenia studiów zajmuje się malarstwem sztalugowym a także fotografią i projektowaniem. Brał udział w ponad 
45 wystawach indywidualnych. Prace Krzysztofa Pająka znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. USA, 
Niemcy, Francja, W.Brytania, Holandia, Japonia.)

15 Eugeniusz Gerlach
Akt z instrumentem 2017
Olej na płótnie, 93 x 60 cm 
Cena wywoławcza 5000 zł, estymacja 9000-11 000 zł
W latach 1960 -1966 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Malarstwa i Grafiki. W swoim 
dorobku ma ponad 50 wystaw indywidualnych i udział w ok. 70 wystawach zbiorowych, na których zdobywał nagrody 
i wyróżnienia. Dwukrotnie otrzymuje Stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Obrazy autorstwa Eugeniusza Gerlacha znajdują 
się w wielu muzeach i instytucjach, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. w Kanadzie, USA, Francji, 
Niemczech, Szwecji, Austrii, RPA).
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19 Jacek Sroka
Gestalt 2012
Olej na płótnie, 38 x 33 cm 
Cena wywoławcza 2500 zł, estymacja 3500-4500 zł
Urodził się w Krakowie. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (w latach 1976 -1981). W 1981 
roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Mieczysław Wejmana. Do roku 1989 był pedagogiem na Wydziale Grafiki tej uczelni. 
Zajmuje się równocześnie malarstwem i grafiką warsztatową w technikach metalowych, przeważnie barwną (akwaforta 
i akwatinta). Jako jeden z nielicznych artystów krakowskich, od lat 80. współtworzy obraz nurtu neoekspresjonistycznego 
w Polsce. Maluje w charakterystycznie uproszczony sposób, ostro definiując kolory i kształty, często przerysowując 
je w kierunku karykaturalnego traktowania postaci i sytuacji. Nie unika sarkazmu czy wręcz kpiny, jak w pracach 
o politycznym, antykomunistycznym podtekście. Jego obrazy odznaczają się rozmaitością ujęć przestrzennych.
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Edward 
Dwurnik
Czerwone tulipany  
2017
Olej na płótnie, 30 x 30 cm
Cena wywoławcza 2500 zł, 
estymacja 4000-5000 zł
Wybitny polski malarz 
i grafik, jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych osobowości 
polskiej sztuki współczesnej. 
Jedyny polski artysta, 
któremu udało się odnieść 
międzynarodowy sukces przed 
transformacją (m.in. udział 
w „Documenta 7” w Kassel w 1982 
roku). Także – jedyny artysta, który 
niezależnie od uznania w kręgach 
profesjonalnych, stał się popularny 
we wszystkich środowiskach 
konsumentów sztuki.

Marek  
Sobczyk
Equal Rights For All  
2016
Tempera jajkowa na płótnie,  
125 x 133 cm
Cena wywoławcza 13 000 zł,  
estymacja 20 000-22 000 zł
W 1980 roku uzyskał na warszawskiej 
ASP dyplom z malarstwa, w pracowni 
S. Gierowskiego. W 1983 roku związał 
się z Gruppą, a w jej piśmie Oj dobrze 
już publikował swoje artykuły. Jego 
prace prezentowane były na większości 
ekspozycji organizowanych przez 
Gruppę. W 1997 roku wydał książkę 
Uproszczenie sztuki. Współpracuje od lat 
z Galerią Zderzak. W latach 90. prowadził 
– wspólnie z Jarosławem Modzelewskim 
– prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie. 
Pracuje także w spółce autorskiej 
z Piotrem Młodożeńcem Zafryki. 
Jest autorem tekstów teoretycznych 
i publikacji poświęconych sztuce.
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Jan Kanty Pawluśkiewicz
Stonehenge (2) z cyklu Sensy Byty Mary 2007
Tusz, żel na kartonie, 50 x 70 cm 
Cena wywoławcza 7000 zł, estymacja 8500-9500 zł

Stanisław Młodożeniec

Kompozytor 
piosenek, muzyki 
teatralnej i filmowej. 
Współzałożyciel 
grupy muzycznej 
Anawa, związany 
z Piwnicą pod 
Baranami i Teatrem 
STU, oraz Teatrem 
Narodowym 
i Teatrem 
Powszechnym 
w Warszawie. 
Ukończył Państwową 
Szkołę Muzyczną oraz 
Wydział Architektury 
Politechniki 
Krakowskiej. Drugą 
obok komponowania 
muzyki pasją 
Pawluśkiewicza jest 
malarstwo. Artysta 
stosuje technikę 
malarską, którą 
sam nazwał żel art. 
Dotychczas obrazy 
artysty prezentowane 
były na wystawach 
w Polsce w Brukseli, 
we Włoszech oraz na 
Węgrzech.

Aborygen 2015
Olej na płótnie  
100 x 120 cm 
Cena wywoławcza 2500 zł, 
estymacja 4000-5000 zł
Ukończył studia na Wydziale 
Malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, 
w pracowniach profesorów 
Michała Byliny i Jacka Sienickiego. 
Maluje obrazy realistyczne 
lub figuratywne i abstrakcje. 
Inspiruje się tradycjami wielkich 
awangard pierwszej połowy 
XX wieku. Od dwudziestu lat 
mieszka i tworzy w Nowym 
Jorku, który chętnie uwiecznia 
w swoich pracach. Ostatnio prace 
Stanisława Młodożeńca obszerniej 
prezentowane były w trakcie 
festiwalu „New New Yorkers” 
w Warszawie w 2004 roku.

20 Józef Wilkoń
Sowa 2015
Akryl, tusz na korze brzozowej, 37 x 26 cm
Cena wywoławcza 6000 zł, estymacja 7000-8000 zł
Urodził się 12 lutego 1930 r. w Bogucicach k. Wieliczki. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (dyplom 
w 1954) oraz malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Adama Marczyńskiego (dyplom w 1955). 
Józef Wilkoń jest autorem ilustracji i opracowania graficznego do ponad 100 książek dla dzieci i dorosłych wydanych 
w Polsce oraz ponad 60 książek wydanych za granicą. Ponadto ilustruje czasopisma, projektuje karnety, pocztówki, 
kalendarze oraz inne małe formy graficzne. Uprawia także malarstwo sztalugowe i projektuje gobeliny.
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Mariusz Zdybał
Marilyn 2014
Olej na płótnie, 90 x 70 cm
Cena wywoławcza 5000 zł, estymacja 8000-9000 zł
Wykształcenie osiągnął w całkowicie odmiennej dziedzinie i niespodziewanie odkrył swoją własną drogę artystyczną. 
Jego prace mogą być kojarzone z symbolizmem, nie jest to jednak bliski związek. Jego głęboki respekt dla artystycznego 
procesu twórczego wynika z potrzeby pokonywania przeszkód natury materialnej i cierpliwości, potrzebnych do 
osiągnięcia upragnionych efektów technicznych i estetycznych.Niekonwencjonalny warsztat połączył wyobraźnię 
i naturalny talent. W jego twórczości dominują kobiety – wszystkie typy – zarówno perwersyjne, wyidealizowane, jak 
i femme fatale, kobiety tajemnicze i niespokojne. Poza malarstwem sztalugowym Mariusz Zdybał zajmuje się ilustracją 
książkową, plakatem, malarstwem ściennym, projektowaniem wnętrz i mebli.

24
Katarzyna Słowiańska -Kucz
Pocałunki 2017
Olej na płótnie, 73 x 54 cm
Cena wywoławcza 5000 zł, estymacja 9000-12 000 zł
 Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. Zajmuje się malarstwem i ilustracją książkową. Członek Związku 
Artystów Plastyków. Wystawy zbiorowe od 1988 r., od 1998 roku udział w wystawach Współczesnej Polskiej Sztuki Książki. II 
nagroda w konkursie na plakat Święto Muzyki. I nagroda w konkursie Praga Północ w Święta Bożego Narodzenia 2001.

23
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Jacek Rykała
Chłopcy ze Środuli 2014
Olej, kolaż na płótnie, 41 x 101 cm
Cena wywoławcza 6000 zł, estymacja 9000-12 000 zł
Malarz, poeta. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie Wydział Grafiki w Katowicach w 1976r. Jest profesorem 
zwyczajnym. Na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prowadzi Pracownię Malarstwa. Prace znajdują się w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Krakowie, Warszawie, Poznaniu oraz Szczecinie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi, Muzeum 
Śląskiego w Katowicach, Sprengel Museum w Hanowerze, w Stadtmuseum Dusseldorf oraz w kolekcjach prywatnych 
w kilkudziesięciu krajach świata.

Rafał Olbiński
Bez tytułu 2017
Ołówek na papierze, 28 x 42 cm
Cena wywoławcza 1500 zł,  
estymacja 2500-3500 zł

26
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W 1969 roku ukończył 
studia na Wydziale 
Architektury Politechniki 
Warszawskiej. W roku 1981 
wyemigrował do Stanów 
Zjednoczonych. Szybko 
zaistniał w tamtejszym 
środowisku i dał się poznać 
jako znakomity ilustrator 
i malarz. Od 1985 roku 
jest wykładowcą School 
of Visual Arts w Nowym 
Jorku. Zajmuje się również 
ilustracją, malarstwem, 
projektowaniem plakatów 
oraz scenografią. Zdobył 
ogromne uznanie na całym 
świecie a jego plakaty 
i ilustracje ukazują się 
regularnie na łamach takich 
czasopism jak Newsweek, 
Time, Business Week, New 
York Times, New Yorker.

Piotr Młodożeniec
Kompozycja 23 2017
Akryl na płótnie, 98 x 78 cm
Cena wywoławcza 2000 zł, estymacja 4000-5000 zł
 W 1981 roku ukończył Wydział Grafiki warszawskiej ASP w pracowni plakatu Henryka Tomaszewskiego. Od 1992 roku 
tworzy wspólnie z Markiem Sobczykiem graficzną spółkę autorską „zafryki”. Zajmuje się malarstwem, grafiką użytkową, 
plakatem. Stylistyka jego prac nawiązuje do sztuki archaicznej, prymitywnej oraz awangardowej. Otrzymał liczne nagrody 
i wyróżnienia, miedzy innymi: Najlepszy Plakat Warszawy (1982), Grand Prix Festiwalu Plakatu w Chaumont (1993), srebrny 
medal na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie (1998). W swej twórczości często używa sitodruku i prostych 
programów komputerowych.

25
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28 Jolanta Caban
Martwa natura z niebieskimi kwiatami i pniem brzozy 2017
Olej na płótnie, 60 x 150 cm
Cena wywoławcza 2500 zł, estymacja 3000-4000 zł
Studiowała w Łodzi na Wydziale Grafiki (1984 -1986) i w Warszawie na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych 
(1986 -1989). Uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Rajmunda Ziemskiego i w pracowni grafiki 
prof. Romana Artymowskiego. Stypendystka MKiS. W 1992 r. otrzymała stypendium rządu Francji, odbyła staż w Szkole 
Sztuk Pięknych w Montpellier. Wystawy indywidualne w Polsce i we Francji, udział w wystawach zbiorowych w Polsce, USA, 
Argentynie.
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Tomasz Lubaszka
Ostra szara 2015
Technika własna na płycie, 60 x 50 cm
Cena wywoławcza 3500 zł, estymacja 5000-6000 zł
Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Lublińcu w klasie o profilu humanistycznym. Od 1980 do 1984 roku studiował 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie w Instytucie Wychowania Artystycznego. Dyplom z malarstwa obronił 
w pracowni profesora Wincentego Maszkowskiego w 1985 roku. W latach 1984 -1986 pracował w macierzystej uczelni jako 
stażysta -asystent.
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Henryk Laskowski
Sjesta 2016
Akryl na płótnie, 100 x 100 cm
Cena wywoławcza 5000 zł, estymacja 8000-10 000 zł
W 1977 obronił dyplom z wyróżnieniem na poznańskiej ASP w pracowni Litografii, pod kierunkiem prof. Lucjana 
Mianowskiego. Aneks uzyskał w pracowni ilustracji i plakatu prof. Waldemara Świerzego. W swoich pracach porusza 
się w kręgu szeroko pojętej tematyki miejskiej. Interesuje go także pejzaż, natura i człowiek. W jego malarstwie znaleźć 
można odniesienia do sztuki pop -artu, hiperrealizmu czy surrealizmu. Rolę nieodłącznego szkicownika pełni u niego 
aparat fotograficzny. Uchwycone okiem obiektywu fragmenty rzeczywistości interpretuje przy użyciu środków właściwych 
malarstwu.

29
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33 Michał Suffczyński
Tatry zimowe 2016
Akwarela na papierze, 40 x 60 cm
Cena wywoławcza 1500 zł, estymacja 2000-3000 zł

Absolwent Wydziału 
Architektury Politechniki 
Warszawskiej 
i University of Detroit 
Mercy. Stypendysta 
Fundacji Residenza 
Universitaria 
Internazionale (Rzym 
1990) i Rządu Republiki 
Włoch (Perugia 1991, 
Siena 1997). W latach 
2000 -2008 asystent, 
obecnie adiunkt 
w Pracowni Rysunku, 
Malarstwa i Rzeźby 
Wydziału Architektury 
Politechniki 
Warszawskiej. Twórca 
ilustracji w technikach 
rysunkowych i akwareli 
dla mediów, agencji 
reklamowych, firm 
architektonicznych 
i kolekcji prywatnych. 
Autor panoramy 
centrum Warszawy dla 
Cushman& Wakefield. 
Jeden z założycieli 
Stowarzyszenia 
Akwarelistów Polskich. 

Wojciech  
Górecki
Ogród pod lasem  
2017
Olej na płótnie, 20 x 30 cm 
Cena wywoławcza 2000 zł, 
estymacja 3000-4000 zł
Ukończył Gdańską Akademię 
Sztuk Pięknych, na wydziale 
Malarstwa i Grafiki. Uprawia 
przede wszystkim malarstwo 
plenerowe, rysunek i grafikę 
warsztatową. Za swoją 
twórczość w 2009 i 2011 roku 
otrzymał prestiżowe, honorowe 
wyróżnienie przyznane przez 
The Art Renewal Center w USA.

32

Dariusz Miliński
Don Kichot od kwiatków 2017
Olej na płótnie, 60 x 50 cm
Cena wywoławcza 3000 zł, estymacja 3500-4500 zł
Urodził się w 1957r. w Cieplicach. Jest z zawodu artystą plastykiem, w 1980 r. zdobył uprawnienia Ministerstwa Kultury 
i Sztuki. Uczestniczył w ponad 200 wystawach indywidualnych i ponad 100 zbiorowych, m.in. w Polsce, Niemczech, Francji 
i USA. Brał udział w kilkunastu happeningach artystycznych i plenerach. Zdobył wiele nagród i wyróżnień. Założyciel grupy 
artystycznej „Pławna 9”. Niestrudzony animator kultury. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych 
w kraju i zagranicą. 
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Józef Wilkoń
Portret Azora 2017
Drewno dębowe, podkolorowane tuszem, 45 x 50 x 20 cm
Cena wywoławcza 6000 zł, estymacja 7000-8000 zł
Urodził się 12 lutego 1930 r. w Bogucicach k. Wieliczki. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (dyplom 
w 1954) oraz malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Adama Marczyńskiego (dyplom w 1955). 
Józef Wilkoń jest autorem ilustracji i opracowania graficznego do ponad 100 książek dla dzieci i dorosłych wydanych 
w Polsce oraz ponad 60 książek wydanych za granicą. Ponadto ilustruje czasopisma, projektuje karnety, pocztówki, 
kalendarze oraz inne małe formy graficzne. Uprawia także malarstwo sztalugowe i projektuje gobeliny.

35Janusz Antoni Pastwa
Pies z cyklu Cienie 2017
Brąz, 24 x 31 x 26 cm
Cena wywoławcza 5500 zł, estymacja 9000-12 000 zł
Studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie w latach 1964-1970, najpierw w pracowni prof. Mariana Wnuka, a później 
w pracowni prof. Stanisława Słoniny. Dyplom uzyskał w 1970 r. w pracowni prof. Bogdana Chmielewskiego. W latach 
1974-1981 był asystentem u prof. Słoniny. W 1980 r. został adiunktem. Od 1981 r. prowadził pracownię kamienia. W 1987 r. 
otrzymał tytuł docenta, zaś w 1992 r. mianowany został profesorem sztuk plastycznych. Od 1995 r. prowadzi pracownię 
rzeźby na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Od 2001 r. prowadzi pracownię dyplomującą na Wydziale Rzeźby. 
W latach 1990-1996, 1999-2002 oraz obecnie Dziekan Wydziału Rzeźby macierzystej uczelni. Członek ZPAP oraz Rady 
Programowej CRP w Orońsku.
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Anita Wolszczak
Warszawa, ul. G. Rossiniego 15/9
+48 510 211 410
www.artinhouse.pl

Regulamin Aukcji Domu Aukcyjnego Art in House

 1.  Organizatorem aukcji jest Art in House Dom Aukcyjny funkcjonują-
cy w ramach indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej 
przez Art in House Anita Wolszczak wpisanej do Centralnej Ewiden-
cji i  Informacji o  Działalności Gospodarczej, z  siedzibą przy ulicy 
Gioacchino Rossiniego 15 lok. 9, 03-289 Warszawa, NIP: 8111559097, 
REGON: 147427598 zwany dalej Art in House Domem Aukcyjnym.

 2.  Aukcja jest prowadzona zgodnie z prawem polskim przez osobę fi-
zyczną zwaną Aukcjonerem.

 3.  Przedmiotem aukcji mogą być dzieła sztuki (tj. obrazy i rzeźby) zgło-
szone do sprzedaży przez ich właścicieli (w  tym, w  przeważającej 
części ich twórców). Zgłoszenie do sprzedaży odbywa się na pod-
stawie pisemnej umowy, która może mieć postać formularza podpi-
sanego przez osobę zgłaszającą i Art in House Dom Aukcyjny.

 4.  Zgodnie z  oświadczeniami osób zgłaszających do sprzedaży, zgło-
szone dzieła sztuki stanowią ich wyłączną własność, są wolne od 
wad prawnych, nie są obciążone prawami osób trzecich i nie są ob-
jęte jakimkolwiek postępowaniem administracyjnym, sądowym lub 
skarbowym. W przypadku dzieł sztuki stanowiących współwłasność 
zgłoszenie do sprzedaży powinno być dokonane za pisemną zgodą 
wszystkich współwłaścicieli.

 5.  Art in House Dom Aukcyjny ma prawo odmówić przyjęcia dzieła 
sztuki do sprzedaży bez podawania przyczyn. W  szczególności, Art 
in House Dom Aukcyjny odmawia przyjęcia do sprzedaży dzieł sztu-
ki, dla których posiada informacje o obciążeniu tych dzieł sztuki wy-
żej wskazanymi wadami prawnymi.

 6.  Art in House Dom Aukcyjny do momentu rozpoczęcia licytacji ma 
prawo wycofać dzieło sztuki z aukcji bez podawania przyczyn.

 7.  Terminy oraz godziny odbywania aukcji oraz wystawy przedaukcyj-
nej są ogłaszane na stronie internetowej www.artinhouse.pl. Art in 
House Dom Aukcyjny ma prawo odwołać ogłoszoną aukcję bez po-
dawania przyczyn.

 8.  Dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji są umieszczane w  kata-
logu aukcyjnym publikowanym na stronie www.artinhouse.pl oraz 
wydawanym w formie papierowej. Opisy dzieł sztuki znajdujące się 
w katalogu mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera 
przed rozpoczęciem licytacji.

 9.  W  licytacji można brać udział na podstawie tabliczki z  numerem 
aukcyjnym wydawanej przez Art in House Dom Aukcyjny bezpo-
średnio przed rozpoczęciem licytacji na podstawie wypełnionego 
formularza. Tabliczkę należy zwrócić bezpośrednio po licytacji.

10.  W  licytacji można brać udział również na podstawie elektronicznego 
zlecenia licytacji, które umożliwia złożenie zlecenia kupna danego 
dzieła sztuki z  ceną maksymalną. Zlecenie licytacji powinno być wy-
słane nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem aukcji poprzez 
elektroniczny formularz dostępny na stronie www.artinhouse.pl lub 
w  formie zeskanowanego zlecenia w  wersji papierowej dostępnego 
w katalogu aukcyjnym na adres aukcje@artinhouse.pl. Złożenie zlece-
nia, o którym mowa powyżej oznacza zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w  rozumieniu ustawy o  ochronie danych osobowych 
z  dnia 29 sierpnia 1997 r. Przyjęcie zlecenia jest potwierdzane przez 
Art in House Dom Aukcyjny. Brak potwierdzenia oznacza brak możli-
wości udziału w licytacji na podstawie wysłanego zlecenia licytacji. 

11.  Uczestnik ma możliwość zgłoszenia chęci telefonicznego udziału 
w  licytacji. Zgłoszenie takie może się odbyć telefonicznie pod nu-
merami wskazanymi na stronie internetowej www.artinhouse.pl naj-

później do 1 godziny przed aukcją. Zgłoszenie chęci telefonicznego 
udziału w  licytacji wymaga potwierdzenia ze strony pracownika Art 
in House Domu Aukcyjnego. W przypadku potwierdzonego udziału 
telefonicznego w aukcji przedstawiciel Art in House Domu Aukcyjne-
go kontaktuje się z uczestnikiem przed rozpoczęciem licytacji dane-
go dzieła i zgłasza propozycje kupna dzieła sztuki w imieniu uczestni-
ka. Art in House Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak 
możliwości kontaktu telefonicznego z danych uczestnikiem. 

12.  Zlecenia mogą być również składane za pomocą systemu licytacji 
internetowej w  czasie rzeczywistym „One-bid”.  W  takim przypad-
ku zastosowanie znajduje dodatkowo regulamin sytemu „One-bid”. 
W szczególności możliwe jest wprowadzenie ograniczeń w zakresie 
wartości lub liczby składanych zleceń za pomocą systemu „One-bid”. 

13.  Cena wywoławcza dzieła sztuki jest indywidualnie dopasowana do 
artysty. Wielkość postąpień jest ustalana i  ogłaszana przez Aukcjo-
nera przed rozpoczęciem licytacji. Art in House Dom Aukcyjny ma 
prawo ustalać dla wybranych dzieł sztuki ceny warunkowe tj. ceny 
minimalne, poniżej których nabycie dzieła sztuki jest możliwe tylko 
po uzyskaniu zgody właściciela dzieła sztuki na zaproponowaną 
cenę. Ceny zgłaszane w trakcie licytacji są cenami brutto (tj. zawiera-
ją podatek VAT).

14.  Licytacja dzieła sztuki kończy się w momencie uderzenia młotkiem 
przez Aukcjonera – uczestnik, który zaproponował najwyższą cenę 
zawiera z Art in House Domem Aukcyjnym umowę kupna-sprzeda-
ży. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej 
w  ten sposób umowy. W przypadku istnienia sporu Aukcjoner roz-
strzyga spór indywidualnie lub przeprowadza ponowną licytację.

15.  Do kwoty wylicytowanej Art in House Dom Aukcyjny dolicza opłatę 
aukcyjną w  wysokości (z  uwzględnieniem podatku VAT) 16% wyli-
cytowanej ceny dzieła sztuki. Art in House Dom Aukcyjny wystawia 
faktury VAT marża.

16.  Opłacenie wylicytowanej ceny jest możliwe bezpośrednio po aukcji 
lub w ciągu 10 dni roboczych od jej zakończenia. Prawo własności 
do dzieła sztuki przechodzi na nabywcę w momencie opłacenia wy-
licytowanej ceny dzieła i opłaty aukcyjnej. Za dzień zapłaty rozumie 
się wpływ środków na rachunek bankowy Art in House Domu Au-
kcyjnego o  numerze 30 1050 1025 1000 0092 0191 5122. W  przy-
padku zwłoki z dokonaniem zapłaty ceny dzieła sztuki lub opłaty au-
kcyjnej Art in House Dom Aukcyjny zastrzega prawo do odstąpienia 
od umowy zawartej z nabywcą.

17.  Odbiór dzieł sztuki jest możliwy bezpośrednio po aukcji. Pozosta-
łe dzieła sztuki, które zostały skutecznie nabyte, zostaną dostar-
czone nabywcy. Dostawa dzieł sztuki następuje na koszt nabywcy 
w  uzgodniony z  nabywcą sposób. Art in House Dom Aukcyjny nie 
odpowiada za uszkodzenia dzieł sztuki powstałe w trakcie transpor-
tu z wyjątkiem sytuacji, gdy transport jest dokonywany bezpośred-
nio przez Art in House Dom Aukcyjny.

18.  Licytujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez 
Art in House Dom Aukcyjny podanych danych osobowych dla ce-
lów marketingowych i  w  celach koniecznych do udziału w  aukcji. 
Wgląd w gromadzone dane osobowe przysługuje jedynie przeszko-
lonym pracownikom Art in House Domu Aukcyjnego. Art in House 
Dom Aukcyjny nie przekaże otrzymanych danych jakimkolwiek in-
nym podmiotom (z  wyłączeniem sytuacji, w  której taki obowiązek 
wynika z ogólnie obowiązującego prawa).

współpraca redakcyjna
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