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A
ndrzej Stanisław Ciechano-
wiecki w wykładzie wygło-
szonym 7 maja 1991 r.  
w Instytucie Historii Sztuki 
UW stwierdził: powstaje 

obecnie w wolnorynkowej Polsce wolny 
rynek dzieł sztuki. To piękna przecież dzie-
dzina… Wchodźcie do niej z entuzjazmem, 
rozeznaniem w jego mechanizmach, obiek-
tywizmem, ale szczególnie z naukowym 
przygotowaniem. Każdy rynek potrzebuje 
fachowców, a szczególnie ten, trudny, ale 
dający satysfakcje tak osobiste, jak i mate-
rialne2. Po dziewiętnastu latach od tego 
przemówienia można stwierdzić, że 
dokonano wielu zmian w polskim rynku 
sztuki, jeśli jednak chodzi o potrzebę 
fachowców, to odnotowuje się na nim 
ciągły brak uregulowań dotyczących eks-
pertyz i ekspertów oceniających wartość 
dzieł sztuki. 
     Ekspertyzy3 dzieł sztuki zostały 
wprowadzone w siedemnastowiecznej 
Holandii. Wykonywane były nie tylko 
przez uczonych, historyków sztuki, ale 
również przez artystów, a ich zadaniem 
było określenie wartości oraz autentycz-
ności dzieła. Wkrótce też pojawił się pro-
blem błędnych ekspertyz. W 2. poł. XIX w. 
ekspertyzy zyskały na znaczeniu. Zwią-

zane to było z ożywieniem na rynku 
sztuki i zwiększeniem liczby potencjal-
nych nabywców. W szczególności dosko-
nałą klientelę stanowili kolekcjonerzy 
antyków ze Stanów Zjednoczonych. 
Dzieła sztuki sprzedawane wraz z eks-
pertyzą uczonego, znawcy były towarem 
pewniejszym na rozwijającym się euro-
pejskim rynku dziełami sztuki i dlatego 
też bardziej pożądanym przez kolekcjo-
nerów. Wystawianie ekspertyz, ze 
względu na swoją dochodowość, stawało 
się powoli jedynym zajęciem niektórych 
historyków sztuki. Tak jak w dzisiejszych 
czasach, większość z nich nawiązywała 
współpracę z jedną galerią. 
     Już w 1670 r. oryginalność dzieła 
sztuki stała się przedmiotem sporu sądo-
wego. Handlarz sztuką z Amsterdamu, 
Gerrit Ulenborch sprzedał elektorowi 
brandenburgskiemu zbiór trzynastu 
obrazów włoskiego malarstwa. Wkrótce 
zasięgnąwszy rady malarza von Froman-
tiou, który stwierdził, że obrazy te są 
kopiami, elektor odstąpił od umowy. 
Antykwariusz wystąpił do Magistratu  
w Amsterdamie, gdzie powołano komisję 
specjalistów mających ocenić autentycz-
ność obrazów. Ostatecznie zebrano pięć-
dziesięciu jeden znawców, z których trzy-

dziestu jeden opowiedziało się za orygi-
nalnością badanych obrazów. Jednakże 
z powodu wątpliwości obrazy nie zostały 
kupione, a firma Ulenborcha upadła4.

EkspErtyza jako tErmin naukowy 
jest najczęściej używana w nau-

kach kryminalistycznych

Ekspertyza to zespół czynności badaw-
czych wykonywanych przez powołanego 
biegłego określonej specjalności, który 
wydaje opinię mogącą mieć charakter 
dowodu w danym procesie. W innym uję-
ciu: Ekspertyza kryminalistyczna to zespół 
czynności badawczych wymagających wia-
domości specjalnych przede wszystkim  
z zakresu kryminalistyki i dlatego wykony-
wanych przez biegłego kryminalistyka oraz 
zakończonych opinią składającą się ze 
sprawozdania i wniosków mogących mieć 
charakter dowodu w procesie (prof. Tade-
usz Hanausek)5. Przytoczone tu definicje 
odnoszą się do ekspertyz sądowych, jed-
nak w piśmiennictwie wielokrotnie przy-
woływana jest kwestia ekspertyz pozasą-
dowych. Właśnie tego rodzaju ekspertyzy 
przygotowują eksperci na potrzeby rynku 
sztuki.
    Ekspertyza zlecona przez dom 
aukcyjny ma zatem charakter pozasą-

OD OPINII 
DO EKSPERTYZY1

Na wstępie należałoby zadać pytanie: Jaka jest wiarygodność opinii świadczących  
o autentyczności dzieła sztuki? Wystarczy przypomnieć szeroko komentowaną,  

a przeprowadzoną przez dziennikarzy prowokację, której efektem było wprowadzenie  
na rynek falsyfikatu dzieła Franciszka Starowieyskiego, który po przyjęciu przez dom  

aukcyjny był bogatszy o ekspertyzę, tytuł i rok powstania. W związku z tą sprawą pojawiło  
się wiele pytań o jakość świadczonych usług, jak i uczciwość marszandów. Już nie raz  
podnoszono problem nadmiernej liczby „Kossaków”, „Fałatów” oraz niepewnych pod 

względem autentyczności obrazów ucznia Jacka Malczewskiego – Vlastimila Hofmana.
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dowy, lecz w ewentualnym procesie może 
być włączona do środków dowodowych.
      Również wyróżnia się ekspertyzy 
obligatoryjne i fakultatywne6. Przykła-
dem obligatoryjnych mogą być działania 
podejmowane przez członków rady 
muzealnej, komisji zakupów lub rady 
konserwatorskiej. Do ekspertyz fakulta-
tywnych zaliczamy te, wykonane na 
zamówienie sprzedawcy dzieła sztuki, 
zatem najczęściej domu aukcyjnego oraz 
na zamówienie muzeum, biblioteki7.
      Kolejny podział ekspertyz można 
przeprowadzić na podstawie kryterium 
rodzaju dokumentu, w którym są one 
zawarte. W większości ekspertyzy spo-
rządza się jako dokumenty prywatne 
zgodnie z art. 245 kpc., stanowiące 
dowód tego, że osoba, która go podpisała, 
złożyła oświadczenie zawarte w dokumen-
cie. Szczególnym przypadkiem eksper-
tyzy w formie dokumentu urzędowego 
jest pozwolenie na wywóz zabytku za 
granicę. 
      Ekspertyzy istniejące na rynku sztuki  
i odgrywające na nim tak ważną rolę, 
zgodnie z dokonanymi wcześniej podzia-
łami, to ekspertyzy: pozasądowe, fakul-
tatywne i w formie dokumentu prywat-
nego. Mogą być zamówione przed zaku-
pem dzieła przez dom aukcyjny i po 
dokonaniu transakcji przez mającego 
wątpliwości nabywcę. Dlatego domy 
aukcyjne powinny zlecać wykonanie 
badań specjalistycznych wystawianych 
na licytację przedmiotów w przypadku 
dzieł „podejrzanych” lub o dużej warto-
ści. 
     Zasadą już jest, że każdy dom 
aukcyjny ma swoich stałych ekspertów,  
z usług których korzysta. Taka współ-
praca ze stałą grupą znawców może oka-
zać się trafnym wyborem, ale momen-
tami budzi wątpliwości, szczególnie przy 
ewentualnych sporach sądowych. Eks-
pertyza jest też potrzebna, gdy nabywca 
zamierza zakwestionować opis katalo-
gowy. W regulaminach domów aukcyj-

nych warunkiem wypłacenia kwoty za 
obiekt o podważonej autentyczności jest 
przedłożenie „wiarygodnej ekspertyzy”. 
Celem takiej ekspertyzy jest udowodnie-
nie, że autorstwo lub inne cechy opisane 
w katalogu nie odpowiadają stanowi fak-
tycznemu, ale co zrobić, gdy zdarzają się 
przypadki sprzecznych ze sobą eksper-
tyz?

co powinna zawierać 
EkspErtyza?

     Przyjmuje się, że ekspertyza powinna 
zawierać informacje dotyczące twórcy 
dzieła, jego formatu, tj. wymiarów, oraz 
dane o sygnaturze i dacie, jeśli takowe 
zostały przez autora na przedmiocie 
zamieszczone. Ponadto należy dokonać 
opisu przedmiotu i przypisać go do okre-
ślonego stylu w sztuce. W przypadku gdy 
dzieło zostało wspomniane w literaturze, 
informację taką również zamieszcza się 
w ekspertyzie. Proweniencja dzieła, czyli 
dane o poprzednich posiadaczach, także 
są istotnymi elementami ekspertyzy. 
Oprócz powyższych informacji ważne są 
także uwagi o rzeczywistym stanie 
zachowania przedmiotu, o ewentualnych 
przemalowaniach, retuszach, ubytkach. 
Ekspertyzę należy wykonywać na pod-

stawie oryginału, nigdy zaś fotografii.  
W praktyce często najpierw posiadacz 
przesyła ekspertowi fotografię, a później, 
gdy ten zgodzi się podjąć wykonania opi-
nii, dostarcza przedmiot8. W środowisku 
ekspertów niechętnie są wydawane eks-
pertyzy negatywne, poza tym właściciele 
dzieła sztuki również stronią od otrzy-
mania opinii, która pozbawiłaby ich 
możliwego zysku uzyskanego ze sprze-
daży dzieła. 
     Adam Konopacki – konsultant Domu 
Aukcyjnego Rempex słusznie wyróżnił 
cztery formy, w których dokonuje się opi-
niowania na polskim rynku. Kryterium 
tego podziału była zawartość treściowa 
ekspertyz. Pierwszą z form jest nota  
o przedmiocie, czyli sporządzony profe-
sjonalnie opis przedmiotu, nie zawiera-
jący jednak rozstrzygnięcia o jego auten-
tyczności. Jest to jedynie ogólna charak-
terystyka obiektu i nie może być w żad-
nym wypadku ekspertyzą. Kolejnym pod 
względem merytorycznej zawartości 
opisu jest potwierdzenie autentyczności. 
Następnie należy wymienić opinię  
o przedmiocie, która nie tylko stwierdza 
autentyczność, ale też określa jego miej-
sce w okresie pracy twórczej artysty oraz 
przynależność i umiejscowienie w danym 

OD OPINII 
DO EKSPERTYZY1

Ekspertyza Feliksa Kopery z 1948 r. umieszczona na odwrociu obrazu Józefa Pankiewicza
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stylu. Najbardziej rozwiniętą formę 
przedstawia tzw. laurka. Poza zebranymi 
i wymienionymi tu informacjami zawiera 
proweniencję przedmiotu, czyli opisuje 
jego pochodzenie i drogę, którą przybył 
od pierwszego właściciela oraz „wszelkie 
informacje związane z powstaniem”. 
Cały czas mówimy o analizie wizualnej, 
historyczno-stylistycznej i porównaw-
czej. Otrzymując taką ekspertyzę należa-
łoby zwrócić uwagę, w jaki sposób jej 
autor określa autentyczność dzieła. Czy 
opisując stan faktyczny posługuje się 
sformułowaniami potwierdzającymi, jak: 
stwierdzam, zaświadczam, uznaję, czy 
używa wyrażeń jedynie uprawdopodob-
niających, jak: według mojego przekona-
nia, uznania, czy rozpoznania. W zasa-
dzie forma, jaką wybierze ekspert dla 
wyrażenia swojej oceny o badanym 
przedmiocie, jest dowolna. Głównie 
zależy ona od wymagań oraz potrzeb 
zleceniodawcy, który może każdorazowo 
określić, jakiego rodzaju informacje mają 
być zawarte w ekspertyzie. 
     Szczegółowo została jedynie uregulo-
wana treść i elementy opinii oraz ocen 
przygotowywanych przez rzeczoznaw-
ców Ministra Kultury i Sztuki w rozpo-
rządzeniu Ministra Kultury z dnia 10 
maja 2004 roku w sprawie rzeczoznaw-
ców Ministra Kultury w zakresie opieki 
nad zabytkami9. W rozporządzeniu 
wymieniono: imię i nazwisko, adres rze-

czoznawcy, datę sporządzenia oceny lub 
opinii, określenie zleceniodawcy i opi-
niowanej sprawy, rodzaj obiektu i miej-
sce jego położenia lub przechowywania, 
wykaz i opis podjętych czynności, treść 
oceny lub opinii wraz z podaniem wnio-
sków końcowych, pieczęć i podpis rze-
czoznawcy. W rozporządzeniu użyto 
słowa „powinna”, zatem brak jednego  
z elementów nie będzie powodował nie-
ważności oceny lub opinii.
     Do tej pory polska doktryna nie zaj-
mowała się kwestią relacji, w jakiej pozo-
stają ekspertyza i dzieło sztuki. Eksper-
tyza jest traktowana jako potwierdzenie 
pewnych cech przedmiotu przez eks-
perta, a jej rola sprowadza się do wyeli-
minowania niejasności dotyczących 
dzieła sztuki, jego pochodzenia lub ory-
ginalności. Obraz zaopatrzony w eksper-
tyzę rozwiewa wątpliwości nabywcy, 
wpływając niejednokrotnie na ostateczną 
cenę uzyskaną na licytacji w domu 
aukcyjnym. „Wiarygodna ekspertyza” 
stwierdzająca nieautentyczność jest pod-
stawą zwrotu sumy uzyskanej ze sprze-
daży przedmiotu przez dom aukcyjny. 
     Rola ekspertyz sztuki i ekspertów  
w Polsce rosła wraz z rozwojem rynku 
sztuki. W czasie okupacji zaopiniowane 
pozytywnie przez naukowców fałszywe 
obrazy, będąc ceną wolności ratowały  
z więzień hitlerowskich polskich obywa-
teli10. Przed rokiem 1990 ekspertyzy były 

wykonywane przez pracowników Desy11, 
monopolistę na rynku antyków. Obecnie 
możliwości zakupu dzieł sztuki są znacz-
nie szersze, oferują je oprócz domów 
aukcyjnych i sklepów z antykami interne-
towe portale aukcyjne.

Kto dziś w naszym Kraju wydaje 
EkspErtyzy?

     Niestety, w Polsce nie wykształcił się do 
tej pory samodzielny wolny zawód eks-
perta sztuki. Ekspertyzy wydają najczę-
ściej historycy sztuki, konserwatorzy 
zabytków oraz rzeczoznawcy Ministra 
Kultury i Sztuki. Wszystkie te osoby 
mogą być powołane jako biegli w sposób 
określony w art. 278–291 kodeksu postę-
powania cywilnego12. Kierując się wie-
dzą i doświadczeniem, a czasem wspo-
magani wynikami fizykochemicznych 
badań, wydają ekspertyzy przesądzające  
o autentyczności bądź fałszywości bada-
nego przedmiotu. 
      W Vademecum Aukcjonera Maria 
Korzeniowska-Marciniak za ekspertyzę 
uważa wyrażoną na piśmie opinię histo-
ryka sztuki o danym dziele13. Zastanawia-
jący jest fakt, że opinie przyjmowane 
jako tzw. wiarygodne ekspertyzy są  
w praktyce wykonywane zarówno przez 
historyków sztuki, jak i konserwatorów 
czy też rzeczoznawców. Ekspertem może 
też być sam artysta lub osoba nieposia-
dająca specjalistycznego wykształcenia  
w dziedzinie sztuki, a będąca znawcą 
danej dziedziny lub twórczości konkret-
nego artysty (rodzina Weissa, Strzemiń-
skiego, Kobzdeja). Także wśród eksper-
tów zatrudnionych w słynnych domach 
aukcyjnych Christie’s i Sotheby’s byli 
politolodzy i ekonomiści14. Wobec braku 
wyraźnej regulacji prawnej eksperci ist-
nieją na polskim rynku jako osoby pry-
watne, prowadzące dodatkową działal-
ność obok swojego podstawowego zaję-
cia, jakim może być na przykład praca  
w instytucji zajmującej się sztuką 
(muzeum). Jedyne prawne ograniczenie 
osób uprawnionych do wydawania eks-
pertyz zawarte jest w art. 34 ustawy  
o muzeach15. Zgodnie z jej treścią pra-
cownik muzeum zobowiązany jest do 
przestrzegania ogólnie przyjętych norm 
etyki zawodowej. Wśród przykładowych 

Ekspertyza Feliksa Kopery z 1936 r. umieszczona na odwrociu obrazu F. M. Wygrzywalskiego
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nieakceptowanych zachowań ustawo-
dawca wymienia: prowadzenie handlu 
przedmiotami pozostającymi w zakresie 
zainteresowania muzeum, podejmowa-
nie działań kolekcjonerskich, wykonywa-
nie ekspertyz i wycen przedmiotów. 
Wszystkie te formy aktywności są zabro-
nione, o ile mogą powodować konflikt 
interesów z zatrudniającym pracownika 
muzeum. Przepis ten wzoruje się na ure-
gulowaniach państw Europy Zachodniej. 
Podobne uregulowanie jest zawarte  
w Kodeksie Etyki Zawodowej Międzyna-
rodowej Rady Muzeów16. Trzeba jednak 
przyznać, że wiedza, jaką dysponują pra-
cownicy muzeów w zakresie warsztatu  
i dorobku danego artysty bywa nieoce-
niona, a domom aukcyjnym przede 
wszystkim zależy na uzyskiwaniu eksper-
tyz z najpewniejszych źródeł. 
     Jak już wspomniałem ekspertyzy 
wykonują też rzeczoznawcy Ministra 
Kultury i Sztuki i biegli w zakresie sztuki. 
W stosunku do rzeczoznawców Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki wymagane 
kwalifikacje i tryb powoływania zostały 
ujęte w rozporządzeniu Ministra Kultury 
z dnia 10 maja 2004 r.17. Wśród wyma-
gań stawianych rzeczoznawcy są wymie-
niane m.in.: dziesięcioletnia praktyka  
w wykonywaniu zadań w określonej dzie-
dzinie opieki nad zabytkami a także 
wysoki poziom wiedzy z dziedziny,  
w której tytuł rzeczoznawcy ma być przy-
znany. Ponadto taka osoba musi dawać 
rękojmię należytego wykonywania obo-
wiązków rzeczoznawcy, przez co rozu-
mie się zobowiązanie do zachowania 
profesjonalizmu i etyki zawodowej  
w trakcie wykonywania zadań powierzo-
nych. Do wniosku o rzeczoznawcę na- 
leży dołączyć: pisemną rekomendację sto-
warzyszenia, uczelni lub instytucji kultury 
wyspecjalizowanych w opiece nad zabyt-
kami. Rzeczoznawca może wydać opinię 
lub ocenę indywidualnie bądź też jako 
członek zespołu ekspertów. Wśród obo-
wiązków w §8 wyróżniono przygotowanie 
ocen i opinii w sposób obiektywny, według 
najlepszej wiedzy i z należytą starannością 
oraz wykonywanie czynności rzeczoznawcy 
wyłącznie w granicach dziedziny określonej 
w akcie powołania. Oprócz opinii i ocen 
wydawanych na podstawie umowy zlece-

nia, obligatoryjne jest wydawanie powyż-
szych na rzecz organów ochrony zabyt-
ków, wymiaru sprawiedliwości, prokura-
tury, Policji i organów administracji cel-
nej. Mogą to być sytuacje, gdy udzielane 
jest zezwolenie na wywiezienie zabytku 
za granicę, ale też w razie nabycia przez 
muzeum dzieła sztuki, którego auten-
tyczność budzi wątpliwości. 
      Biegłych powołuje w trakcie proce-
sów sądowych sędzia na podstawie prze-
pisów postępowania cywilnego, gdy  
w trakcie procesu wymagana jest wiedza 
specjalistyczna.
     Środowiska związane z rynkiem anty-
kwarycznym nie są obojętne na problemy 
wynikające z atrybucją dzieł sztuki, 
szczególnie dziś, gdy obserwuje się zalew 
rynku dziełami wątpliwymi czy wręcz fal-
syfikatami. Stąd zapewne zrodził się 
zamiar powołania sekcji ekspertów. Sto-
warzyszenie Antykwariuszy Polskich 

wystosowało do swych członków prośbę 
o wskazanie przez nich osób, które pra-
gnęliby widzieć na tzw. liście ekspertów. 
Niestety z powodu braku odpowiedzi  
i niewielkiego zaangażowania (jedynie 
dwóch) domów aukcyjnych inicjatywa ta 
upadła. Stworzenie sekcji ekspertów rów-
nież nie rozwiązałoby problemu odpo-
wiedzialności za błędne ekspertyzy. 
     Brak jest nadal aktu prawnego kon-
struującego związki ekspertów w zakresie 
sztuki i wprowadzającego obowiązkowe 
ich ubezpieczenie od błędów. Brak odpo-
wiedniej regulacji prawnej może niestety 
doprowadzić wkrótce do chaosu na 
rynku sztuki. Jedynie dobra wola i prze-
strzeganie zasad uczciwego obrotu może 
powstrzymać nadużywanie braku przepi-
sów o ekspertach oraz konsekwencjach 
ich błędnych ekspertyz. Powinno się 
wykorzystać osiągnięcia prawodawcze 
innych państw europejskich i wprowa-

Odwrocie obrazu Jerzego Nowosielskiego i jego fragment  z potwierdzeniem autentyczności przez artystę
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dzić do polskiego systemu prawo regulu-
jące i jednocześnie niepowstrzymujące 
rozwoju rynku sztuki. Kwestie ekspertów 
mają rozwiązane np. Izba Belgijska Eks-
pertów w Sprawach Dzieł Sztuki, czy 
Urząd Aukcjonera we Francji18. 
      Dziś, w XXI w. działalność ekspertów 
powinna być wzbogacona przez rozwój 
nauki i techniki, co z pewnością pozy-
tywnie wpłynęłoby na eliminowanie 
błędnych ekspertyz. Dlatego ekspertami 
powinny być osoby o różnych kwalifika-
cjach, umiejętnościach i specjalizacjach. 
Na rynku sztuki jest miejsce i dla histo-
ryków sztuki, i dla konserwatorów dzieł 
sztuki oraz innych znawców. 
     A ekspertyza oprócz analizy histo-
ryczno-stylistycznej i porównawczej 
powinna zawierać szczegółową ocenę 

stanu zachowania oraz analizę techniki  
i technologii badanego dzieła, wraz  
z wnioskami odwołującymi się do 
porównań z innymi dziełami danego 
artysty.
     Proponowany przeze mnie projekt 
opinii konserwatorskiej powinien zawie-
rać, oprócz opisu obiektu, ocenę jego 
stanu zachowania oraz szczegółowe 
badania budowy (technikę i technolo-
gię). Trzeba mieć świadomość, że specja-
listyczna analiza wizualna stanu zacho-
wania (zarówno w świetle widzialnym, 
UV i IR) w wielu przypadkach pozwala 
wyciągnąć wnioski pomocne przy ocenie 
autentyczności, określić nawarstwienia 
wtórne, w tym zakres ingerencji konser-
watorskich, czy autentyczność sygnatury. 
W ten sposób analizuje się przykładowo 
rodzaj i charakter spękań oraz przyczyny 
ich powstania (np. w wyniku wtórnego 
postarzania warstwy malarskiej wywo-
łuje się sztuczne naprężenia, które mają 
spowodować powstanie spękań). Bada-
nia budowy pozwalają określić cechy 
warsztatu artysty, jak i przybliżyć czas 
jego powstania.
     Dzisiejszy wytrawny fałszerz dodat-
kowo podnosi swoje kwalifikacje, szcze-
gólnie gdy w grę wchodzą wysokie sumy 
uzyskiwane ze sprzedaży dzieła sztuki  
i nie będzie stosował materiałów, których 
użycie może budzić już na wstępie wąt-
pliwości badacza-technologa19. 
     Tak jak rozwijają się dziś metody 
badawcze, tak samo rozwijają się metody 
i sposoby wprawnego fałszowania dzieł 
sztuki. Wśród materiałów używanych 
głównie do prac konserwatorskich ist-
nieje wiele produktów nadających się do 
fałszowania i chętnie stosowanych przez 
fałszerzy. 
     Zakład Konserwacji i Restauracji Sztuki 
Nowoczesnej UMK, którym kieruję, dys-
ponuje coraz większą bazą danych, nie-
zbędną do analiz porównawczych konkret-
nych artystów, ale daleko jest jeszcze do 
ideału. Problem jest nie tylko z wiedzą 
dotyczącą budowy malarstwa obcego, co 
do którego brak w Polsce porównawczych 
wyników badań, ale i malarstwa polskiego. 
Dzieje się tak w wyniku nieudostępnienia 
do badań zbiorów muzealnych, mimo że 
dziś coraz częściej stosujemy nieinwazyjne 
metody badań. 

      Dziś z całą stanowczością stwierdzam, 
że „wiarygodna ekspertyza” to taka, 
która łączyłaby znawstwo warsztatu 
artysty ze specjalistycznymi badaniami 
laboratoryjnymi. Wydaje się, że tylko 
pełna współpraca między historykami 
sztuki i konserwatorami-technologami 
może doprowadzić do wyeliminowania 
falsyfikatów z polskiego rynku sztuki20.  n
Fot. autor
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