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Możemy nosić chińskie ciuchy, jeździć czeskimi autami, patrzeć w japońskie telewizory, gotować w
niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory i norweskie łososie. Co do kultury, to jednak wypadałoby
mieć własną.
Andrzej Sapkowski

Szanowni Państwo,
mamy wielką przyjemność zaprezentować katalog 51. Aukcji Sztuki Współczesnej we
Wrocławiu.
Podczas ostatniej w tym roku aukcji organizowanej przez Dom Aukcyjny DNA zaprezentujemy zarówno prace artystów od lat współpracujących z naszą galerią, jak i
tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę na rynku sztuki.
W trakcie aukcji zaprezentujemy Państwu starannie wybrane prace, m.in. takich artystów jak Adam Kołakowski, Andrzej Sajewski, Grzegorz Klimek, Viola Tycz, Stanisław
Tomalak, Monika Solorz, Paulina Góra, Natalia Fundowicz - Dziobek. Miłośnikom obrazów Adama Kołakowskiego polecam zwrócić uwagę na obraz pt. „Mediterranean
summer dream”, który znalazł się zarówno na plakacie jak i okładce katalogu. Obraz
wykonany w technice olejnej jest odzwierciedleniem naszych marzeń i snów.
Jestem przekonany, iż różnorodność dzieł, przedstawionych podczas aukcji, przykuje
Państwa uwagę i każdy będzie mógł znaleźć dla siebie coś wyjątkowego. Udział w
aukcji jest całkowicie otwarty i bezpłatny, a licytacja dzieł zaczyna się od 1000 zł.
Bardzo zachęcam Państwa do udziału w tej wyjątkowej, artystycznej imprezie. Jednocześnie dziękuję wszystkim Przyjaciołom i Mecenasom, którzy wspierają działalność naszego Domu Aukcyjnego DNA.

Piotr Wawrzynów
Marchand/Owner
Galeria DNA
piotr@dnagallery.pl

Do zobaczenia
w piątek 11 września 2020r. o godz. 19.00
Galeria DNA we Wrocławiu
Sky Tower (parter)
ul. Powstańców Śl. 95

Wydawca katalogu: Galeria DNA
Przygotowanie aukcji i opracowanie katalogu:
Pamela Beczek
Marta Rynkowska
Projekt i skład katalogu: Mariya Stadnytska
Galeria DNA
ul. Powstańców Śląskich 95,
50-529 Wrocław
biuro@dnagallery.pl
tel. +48 71 307 00 36
tel. 696 972 801
www.dnagallery.pl
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ORGANIZATORZY

Indeks artystów
Nazwisko Imię / Nr obiektu / strona

Solorz Monika / 01 / str. 4

Paszkiewicz Agnieszka / 26 / str. 18

Danielski Sławomir / 02 / str. 4

Piskorowski Kacper / 27 / str. 18

Frącek Małgorzata / 03 / str. 5

Pityńska Iwona / 28 / str. 19

Fundowicz - Dziobek Natalia / 04, 05 / str. 6

Rabsztyn Ryszard / 29, 30 / str. 20

Góra Paulina / 06, 07, 08 / str. 7, 8

Sajewski Andrzej / 31 / str. 21

Jankiewicz Łukasz / 09 / str. 9

Saul Piotr / 32 / str. 21

Klimek Grzegorz / 10, 11 / str. 10

Smogór Piotr / 33, 34 / str. 22

Krążlak Robert / 12, 13 / str. 11

Świgulska Mariola / 35, 36 / str. 23

Kuran Tomasz / 14, 15 / str. 12

Tomalak Stanisław / 37 / str. 24

Kurek Magdalena / 16, 17 / str. 13

Tycz Viola / 38, 39 / str. 25

Lastovjak Gaya / 18, 19 / str. 14

Waluś Grzegorz / 40, 41 / str. 26

Leśniak Magdalena / 20, 21 / str. 15

Włuczkowska Magdalena / 42 / str. 27

Łakomska Monika / 22 / str. 16

Wybraniec Jadwiga / 43, 44 / str. 28

Molecka Iwona / 23, 24, 25 / str. 16, 17

Kołakowski Adam / 45 / str. 29
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01
Czaszka
90x90 / technika: własna na płótnie/ 2019

Monika Solorz

1974

Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP we Wrocławiu. Dyplom zrealizowała w pracowni prof. Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego w 2000 r.
Malarstwo Moniki Solorz to współczesne graffiti, street art, collage. To współczesny plakat uszlachetniony malarskimi technikami, teksturą, drapaniem, pokazaniem warstw papieru piętrzących się w stosy koloru. To bardzo nowoczesna estetyka inspirowana Basquiat’em, Baselitz’em, Bacon’em. Artystka ma na koncie kilka wystaw indywidualnych we Wrocławiu i Warszawie oraz wiele wystaw zbiorowych (Wrocław, Warszawa,
Londyn, Chicago, Strasbourg, Wilno, Wiesbaden).
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02
Sysusoida
50x60 / technika: akryl / 2020

Sławomir Danielski

1986

W 2015 roku ukończył studia licencjackie na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu w pracowni rzeźby oraz projektowania
żurnalowego. Od 2007 roku tworzy na płótnach. W swych pracach wykorzystuje pędzel i farbę w sprayu, a także miesza techniki plastyczne.
Swoje pierwsze kroki artystyczne stawiał na ulicach, tworząc graffiti. W
późniejszym czasie zaczął wykonywać również prace w stylu street art.
Postanowił mieszać ze sobą te dwie techniki oraz zacząć tworzyć na
płótnach. Do dziś jego dzieła można spotkać na terenie Polski. Aktualnie
tworzy przede wszystkim na płótnach i jak sam żartobliwie mówi o sobie, stał się „wandalem na emeryturze”.
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Maki
100x70 / technika: akryl / 2019

Małgorzata Frącek
1969

Neurologopeda kliniczny, pedagog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obecnie studiuje Malarstwo na Wydziale Rzeźby i Malarstwa na Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu, ponieważ sztuka, tworzenie to jej wielka pasja.
Artystka uczestniczyła w kilku wystawach i aukcjach sztuki współczesnej w Polsce. Obrazy, które maluje wywołują u odbiorcy wiele emocji,
a to głównie za sprawą kolorystyki, faktury i kadru wyjętego wprost ze
świata przefiltrowanego przez pryzmat baśni i odrealnienia. Nie ogranicza się, eksperymentuje i nieustannie poszukuje, jednakże bliskie są
jej surrealistyczne klimaty, biomorficzne kształty i abstrakcje. O swoich
obrazach mówi, że są magiczne, energetyczne i mają pozytywne przesłanie.
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04
Niebieski fotel
110x90 / technika: akwarela / 2020

Natalia Fundowicz Dziobek
1991

Absolwentka kierunku malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom realizowała w pracowni malarstwa prof. Adama
Brinckena oraz pracowni rysunku dr. Rafała Borcza. Artystka w swojej twórczości korzysta z bogatego zasobu
różnych technik i sposobów ekspresji. Na obrazach prezentuje ślady swojej podróży ku afirmacji życia. Od 2013
czynnie bierze udział w wielu aukcjach i wystawach zbiorowych w całej Polsce. Zorganizowała również 4 wystawy indywidualne, w tym 2 w Londynie, gdzie ukazały się
2 artykuły/ wywiady w gazetach o jej twórczości oraz w
Wiedniu.

05
Niebieskie usta
110x90 / technika: akwarela / 2020
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06
Krople
70x50 / technika: olej na półtnie / 2020

Paulina Góra
1977

Z natury niepoprawna romantyczka. Największą jej radością jest rodzina i możliwość wyrażania siebie poprzez
malastwo, podróże ścieżkami wyobraźni. Zajmuje się głównie malarstwem olejnym, akrylowym i rysunkiem.
Nikt nie przejdzie obojętnie obok portretów dzieci, które wielkimi hipnotyzującymi oczami spoglądają głęboko
w nasze wnętrze. Obrazy artystki zawierają w sobie coś co stanowi pewnego rodzaju portal pomiędzy zwykłym
szarym dniem codziennym a wspomnieniem dzieciństwa, które zawsze pełne było niezwykłych przygód.
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Paulina Góra
1977

07
Drzwi
70x50 / technika: olej na półtnie / 2020

08
We wspomnieniach
50x40 / technika: olej na półtnie / 2020
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09
Dotyk koloru
150x100 / technika: olej na półtnie / 2020

Łukasz Jankiewicz
1975

Z wykształcenia architekt wnętrz, ukończył Wyższą Szkolę Humanistyczną we Wrocławiu. Inspiracje dla
swojej twórczości czerpie z impresjonizmu. W jego pracach nie uda się nie zauważyć emocji przez połączenie intensywnych barw. Ważną rolę w pracach oprócz koloru odgrywa faktura. Artysta eksperymentuje
z różnymi narzędziami malarskimi. Aktywnie uczestniczy w wielu wystawach a także w aukcjach sztuki
współczesnej zarówno w kraju, jak i za granicą. W 2012 r. zdobył nagrodę Wydziału Promocji Urzędu Miasta Wrocławia na pokazie „Ubrać Wrocław” za strój inspirowany Iglicą - Grudzień 2014 r.
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Głowa XVII
70x50 / technika: własna / 2020

Grzegorz Klimek
1987

Obrazy Klimka są odzwierciedleniem ciągłych poszukiwań podstawowych struktur
najróżniejszych rzeczy, które nas otaczają. W swych obrazach, wykorzystuje on wiele
zróżnicowanych mediów, które w trakcie mieszania, rozdrapywania i odmalowywania na nowo dają oryginalne efekty strukturalne. Namalowane obrazy niejednokrotnie składają się z kilku warstw zamkniętych w spójnej kompozycji. Ciekawostką jest
fakt, iż artysta sam robi farby, którymi maluje.
Klimek, zapytany o najciekawsze wspomnienie, odpowiada, iż wiąże je z otrzymaniem nagrody za najlepszy dyplom w Warszawie, kiedy to na Pałacu Kultury i Nauki
zobaczył wielkie billboardy ze swoim nazwiskiem.
Na pytanie o plany w niedalekiej przyszłości, odpowiada, iż zamierza zająć się sztuką
„Upcyklingu”, czyli zbieraniem rzeczy zapomnianych i wyrzuconych przez ludzi. Z pozyskanych przedmiotów pragnie on stworzyć nową formę malarską i w ten sposób
nadać tym przedmiotom drugie życie i nową funkcję.
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09

Głowa XXIII
100x70 / technika: własna / 2020

10
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12
Białe baletki
100x70 / technika: akryl / 2019

100x70 / technika własna/ 2020 r.

Robert Krążlak

1975

Głowa XXIII

W 2005r. ukończył Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Artystyczny. W 2009 ukończył studia podyplomowe - Rynek sztuki i antyków w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego. Mieszka i tworzy we Wrocławiu, głównym tematem jego prac jest kobiecy akt. Aktywny twórczo na polach malarstwa, rysunku i grafiki.

13
Czerwony akt
80x60 / technika: akryl / 2019
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14
Jabłko albo żona Potifara kusząca Józefa
110x80 / technika: olej na płótnie / 2020

Tomasz Kuran
1972

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych - wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Dyplom w katrdrze Konserwacji i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej pod kierunkiem prof.
Joanny Szpor. Studiował rownież malarstwo w pracowni prof.
Rajmunda Ziemskiego.
Artysta wszechstronnie wykształcony, doskonale czujący się na
polu rysunku, malarstwa, kolażu. Przede wszystkim najważniejszy jest dla niego kolor, dynamika obrazu oraz działania plam
czy faktur. Nie tworzy w jednym stylu - obraz ma być ciekawy,
inspirujący, poruszający. To twórca, którego prace nie zawsze łatwo jest zaakceptować. W swojej twórczości często inspiruje się
tematyką biblijną. Łączy nowoczesność i tematykę religijną.
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Gwiazdy i zamyślona
Maria Magdalena
70x90 / technika: akryl / 2020
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16
Złoty Zmierzch

Magdalena Kurek
1979

70x100 / technika: olej na płotnie / 2020

Absolwentka ASP we Wrocławiu oraz ASP w Krakowie. Dwukrotna stypendystka MKIDN rok 2008, 2012, scenograf oraz
grafi k. Wystawy indywidualne m. in. w Teatrze Polskim, Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, Imparcie, Teatrze Rozrywki. Autorka „Barwnych Fantazji” oraz „Ze sztuką na Ty”
– przewodnik po Muzeum Miejskim Wrocławia. Wieloletni pedagog oraz animator działań kulturalno-społecznych.
Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – 2008 i 2012 rok.
W pracach olejnych artystki najważniejszym faktorem jest
światło, które buduje dynamizuje, kontrastuje kompozycję,
wyznacza nastrój i ulotność chwili. Inspirację stanowi teatr, fi
lm, teksty piosenek, podróże. Ceni sobie eksperymenty z fakturą, stosuje kolaż. U widza pragnie wywołać refl eksję oraz
dopuścić do swobodnej interpretacji... „tworzę obrazy o kompozycji otwartej, tak aby rozgrywały się po stronie widza - w
wyobraźni.”

Głowa XXIII
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Czerwony akt
80x60 / technika: akryl / 2019
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18
Kąpiel
100x70x14 / technika: własna / 2020

Gaya Lastovjak

1987

Tworzy trójwymiarowe obrazy za pomocą techniki własnej używając paper-mache, płótna i farby olejnej. Autorka w każdej swojej pracy porusza
wątek ludzki, absorbuje ją drugi człowiek i związane z nim zagadnienia,
a obserwowanie rozlicznych środowisk stało się inicjacją do różnych dróg
introspekcji.
Jej najnowsze obrazy zaczęły powstawać w okresie ścisłej izolacji. Zamknięcie spowodowało, że artystka zwróciła uwagę na istotne obecnie
aspekty życia, jakimi są wzajemne zaufanie, pomoc i zrozumienie. Dzięki
temu powstały takie prace jak „Kąpiel” i „Uwięziona”, które w prosty sposób interpretują globalne wydarzenia. Wprowadzenie nowych materiałów
takich jak sznur czy siatka z metalu ma na celu wzmocnienia przekazu
oraz urozmaicenia wcześniejszej formy obrazów, a ciągle obecny aspekt
ludzki przypomina nam o tym, jak istotny jest człowiek.
Autorka brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, a
jej prace cieszą się powodzeniem zarówno na terenie Polski jak za granicą.
Ostatnio doceniona wśród kolekcjonerów galerii Saatchi.
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09

Uwięziona
100x70x8 / technika: własna / 2020
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Głowa XXIII
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Magdalena Leśniak

Żółty szalik

1968

20x30 / technika: akryl / 2017

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi na wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom
z wyróżnieniem obroniła w 2012 roku w pracowni malarstwa prof. Piotra Stachlewskiego. W 2018 roku obroniła pracę doktorską w Instytucie Sztuk Pięknych UJK w
Kielcach. Pracuje w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach, gdzie prowadzi dział edukacji i organizuje wystawy
w Galerii Małej. Brała udział w 6 wystawach indywidualnych, m. in. w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuk oraz
w Galerii Izaart w Pont - Aven we Francji. Jej obrazy były
prezentowane na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych
w kraju i za granicą. W 2013 roku została nominowana do
nagrody w 11 konkursie im. E.Gepperta, organizowanym
przez ASP we Wrocławiu. W tym samym roku otrzymała
II nagrodę w 36 konkursie Przedwiośnie, organizowanym
przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach. W 2015
roku otrzymała III nagrodę w VII Triennale z Martwą Naturą, organizowanym przez BWA w Sieradzu. Została
również wyróżniona w dwóch konkursach malarskich, w
Jesiennych Konfrontacjach w 2016 roku oraz w 6 Konkursie im. M. Michalika w 2018 roku.

Głowa XXIII
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Komunia
70x100 / technika: akryl / 2018
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22
Kobieta w okularach
70x50 / technika: olej na płótnie / 2018

Monika Łakomska

1968

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafi ki i Rzeźby. W
1994 roku, otrzymała dyplom w Pracowni Technik Metalowych prof. Tadeusza Jackowskiego. Artystka oprócz licznych
wystaw indywidualnych i zbiorowych, współpracuje z galeriami, domami aukcyjnymi, architektami wnętrz oraz kolekcjonerami sztuki. Artystka jest cenioną przedstawicielką polskiej sztuki, która w niepowtarzalny sposób ożywia barwami
i ekspresją szarą rzeczywistość.
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Something red monkeys
- talk
100x80 / technika: akryl / 2019

Iwona Molecka

1966
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24
Coats - fashion
80x100 / technika: akryl / 2020

Iwona Molecka
1966

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im T. Potworowskiego w
Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Wydział Sztuk Pięknych w Toruniu, Akademię Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta na wydziale Malarstwa
i Rzeźby we Wrocławiu – tytuł licencjata sztuki- 2018. Obecnie absolwentka
studiów mgr II stopnia na Akademii Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta na
wydziale Malarstwa i Rzeźby we Wrocławiu- w pracowni prof. Janusza Merkla.
Uprawia malarstwo olejne i akrylowe. Tworzy swoje prace przez pryzmat rzeczywistości świata uczuć i barw. Jej malarstwo zaprasza do spaceru po kolorze i
dekoracyjnej linii orientu. Obrazy tworzą niekończące się otwarte kompozycję.
Elementy graficzne przenikają w kolor kompozycji i tworzą tajemniczą czasoprzestrzeń i ruch .Brała udział w wielu wystawach grupowych, indywidualnych ,
plenerach artystycznych ,aukcjach i spotkaniach ze sztuką.
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Inner colour - pink
90x90 / technika: akryl / 2020
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26
Es - dyptyk
40x30 / technika: akryl / 2020

Agnieszka Paszkiewicz
Absolwentka ASP we Wrocławiu na wydziale Malarstwa. Inklinacje w kierunku animacji artystycznej sprawiają, że przez
jakiś czas „uprawia” autorską animację metodą poklatkową.
Udział z wyróżnieniami na festiwalu OFAFA w roku 2006,
2009 i 2012. Nagrody w konkursie „Nakręć wiersz”, Port
Literacki Wrocław 2008 i 2009. Wyróżnienie w konkursie
WYKLUCZONE! 2008. Nominacja do nagrody „TOMMIE” w
kategorii „Book or film retold with the one minute” w Amsterdamie. Wyróżnienie w kategorii Forma na 8 Festiwalu Filmów i Form Jednominutowych 2013. Od kilku lat ponownie
zajmuje się „plastyką nieożywioną”.
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Bez nazwy
70x80 / technika: olej na płycie / 2020

Kacper Piskorowski
1988

W 2007 roku rozpoczął studia na kierunku „malarstwo” w
Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego. W
2008 roku wystawił prace w galerii Młodzieżowego Centrum
Kultury. Brał udział w polsko-walijskim projekcie artystycznym WJECCBA.e. W 2011 roku te oraz inne prace zostały
zaprezentowane w miejscowości Halden w Norwegii, a wystawa miała tytuł „Life and death”. Ta sama wystawa kilka
miesięcy później została zaprezentowana w Galerii Sztuki
w Legnicy W tym roku został absolwentem Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu.
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Secret Garden
80x120/ technika: akryl / 2019

Iwona Pityńska
1986

Absolwentka grafiki projektowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Artystka wszechstronna – od wielu lat zajmuje się malarstwem, projektowaniem graficznym, ilustracją i fotografią artystyczną. Swoją barwną sztuką wprowadza widza w bajkowy i
fantazyjny świat. Zamiłowanie do flisackiego miasteczka wyraża w barwnych formach i kształtach. Fantastyczne
postaci, boginie, dobre duchy - to przedstawienia płynące z sennych wizji, połączone z zamiłowaniem do rodzimej
przyrody i tradycji. Secret Garden to delikatna bogini poranka, wypełniona zapachem magicznego ogrodu, otoczona
rześką ożywczą zielenią. Pociągnięcia złotej farby symbolizują pierwsze promienie porannego słońca.
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1432
100x100 / technika: akryl na HDF / 2020

Ryszard Rabsztyn
1984

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na wydziale
Malarstwa i Rzeźby. Laureat Pierwszego Międzynarodowego
Triennale Drzeworytu w Zakopanym. Po początkowym okresie
twórczości wiązanym z rysunkiem i grafiką, w pełni oddał się
malarstwu. Jego prace, najczęściej utrzymane w bieli i czerni,
podzielić można na dwie większe serie: portretów kobiecych i
szeroko pojętych inspiracji prehistorią. Artysta posługuje się
charakterystyczną już dla siebie techniką puentylizmu, która
sama w sobie zakłada skrupulatną i uważną pracę. Aktualnie w
swoich dziełach skupia się na piśmie hieroglificznym oraz alfabecie Braille’a. Tworzy za pomocą kropek i kresek stawianych na
płótnie, jednakże każda z nich ma konkretne znaczenie. Artysta
stara się swoje obrazy bardziej „zapisywać” niż malować, tak
aby osoby niewidome mogły je swobodnie czytać. Sam autor
mówi o swojej twórczości: „Chciałem, by każdy obraz był atrakcyjny - również dla osób niewidzących. Idea ciągle ewoluowała
i postanowiłem stworzyć coś na kształt zagadki - zakodowanej
alfabetem Braille’a wiadomości, którą widz będzie zmuszony
rozszyfrowywać niczym starożytne hieroglify.”
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MINDFULNESS
60x60/ technika: akryl i olej na płótnie / 2020
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Mistress of the wind
80x80 / technika: olej na płycie / 2020

Andrzej Sajewski
1957
Ukończył studia w Częstochowie pod skrzydłami prof. Niekrasza. Inspiracją do jego obrazów jest literatura Kena Keseya, Gabriela Marqueza, Umberto Ecco i muzyka Pink Floyd, Emerson Lake & Palmer, Dead Can Dance. Technika, którą najczęściej maluje to olej na płótnie oraz laserunek. Prace Andrzeja Sajewskiego zdobią
domy kolekcjonerów w Polsce,ale też w Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Rosji, Estonii, Holandii oraz Chin. Zajmuje się „plastyką nieożywioną”.
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Robot DJ
140x100 / technika: olej na płótnie / 2018

Piotr Saul

1986

Absolwent ASP Wrocław na wydziale Grafiki i Sztuki Mediów. Mieszka i tworzy we Wrocławiu. W 2010 roku bronił dyplomu z grafiki warsztatowej z dwoma aneksami: malarskim i multimedialnym u prof. Andrzeja Basaja, prof. Wiesława Gołucha oraz prof. Krzysztofa Skarbka. Brał udział w wymianie międzynarodowej „Erasmus” w Hoch Schule fur Bildene Kunst w Braunschweigu (Niemcy). W 2011 zdobył Grand Prix na Biennale Sztuki Młodego Wrocławia.
Obecnie pracuje na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu jako asystent w pracowni malarstwa prof. Krzysztofa Skarbka na Wydziale Malarstwa i Rzeźby.
Zajmuje się ogólno pojętym malarstwem, projektowaniem oraz organizacją wystaw. Od ukończenia studiów brał aktywny udział w ponad 100 wydarzeniach
o charakterze kulturalnym.
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Bauhaus
70x70 / technika: olej na płótnie / 2020

Piotr Smogór
1975

Ukończył Państwowe Ognisko Artystyczne im E. Gepperta we
Wrocławiu oraz filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim specjalizując się w fenomenologii przestrzeni obrazu. Najchętniej
posługuje się malarstwem olejnym, choć w obszarze jego zainteresowań są też: szkic plenerowy, monotypia, miniatura filmowa,
grafika i esej. Maluje głównie kompozycje figuratywne, niekiedy
bawi się z obrazem jako transformacją dokonaną przy użyciu powszechnych środków cyfrowych: komputera, urządzeń mobilnych
etc. Na potrzeby swojego malarstwa utworzył termin pejzaż figuratywny, będący kanwą przekazu oraz uprzedmiotowieniem
człowieka w otaczającej go rzeczywistości, o czym pisze w swoich
szkicach literackich. W pracach autora mamy do czynienia z przenikaniem się planów i warstw czasowych percepcji, które ukazują
w ten sposób historię kondycji człowieka współczesnego, nie zapominając o cielesności i ograniczenich jego natury oraz aberracji
jako przekroczenia wzorca kulturowego. W prace wkracza dlatego
czasami rzeczywistość blokowisk, slumsów oraz związana z tym
agresja przekazu, która zjednuje formę z treścią. Artysta brał
udział w wielu wystawach zbiorowych w tym w dwóch edycjach
Międzynarodowego Festiwalu Sztuki WPA oraz OSTEN Biennial
of Drawing w Skopje.
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Silosy
80x60/ technika: olej na płótnie / 2016
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W balsku złota
90x90 / technika: akryl, szlagmetal / 2020

Mariola Świgulska
1961

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej. W czasie studiów, podczas pobytu w Wiedniu, udoskonalała swój warsztat malarski.
Jej ulubioną techniką jest malarstwo olejne na płótnie w dużych formatach.
W malarstwie szuka inspiracji w detalach zaczerpniętych ze świata roślin.
Eksperymentuje z wieloma technikami malarskimi, w tym action painting. Czerpie z takich kierunków sztuki jak surrealizm czy abstrakcjonizm.
Uczestniczka licznych wystaw indywidualnych oraz zbiorowych m.in.
w Berlinie i Wiedniu. Współpracuje z wieloma architektami w kraju i zagranicą. Obrazy artystki znajdują się w prywatnych kolekcjach w Europie:
Norwegii, Niemczech, Holandii oraz Wiedniu, a także w Stanach Zjednoczonych na Florydzie.

Czaszka
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Złocisty zmierzch
80x80 / technika: akryl, szlagmetal / 2020
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Fragment 569
122x102 / technika: własna / 2017

Stanisław Tomalak

1955

Artysta z wykształcenia jest chemikiem, a swój warsztat opiera głównie na wytwarzanych własnoręcznie barwnikach i pastach fakturowych.
Od 2011 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków, rekomendowanych przez profesorów S. Krotykę i W. Kuczmę. Artysta nieustannie
eksperymentuje, stosuje autorskie techniki oraz technologie. Za pomocą koloru i faktury wyraża wypełniające go emocje oraz niepokoje. Brał
udział w wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych. Jego malarstwo jest prezentowane publiczności na całym świecie, w Nowym Jorku
oraz Brukseli.
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Ze śmiercią jej do twarzy XII
40x34 / technika: akryl na płycie HDF / 2020

Viola Tycz
1982

Absolwentka Wydziału Grafi ki ASP we Wrocławiu. Inicjatorka i założycielka Centrum Sztuki Dzisiejszej REAKTOR. Prowadziła Pracownię Multimediów oraz Pracownię Wideo w Wyższym Studium Fotografi cznym
AFA we Wrocławiu. Stypendystka Fundacji Pilar Juncosa i Joana Miró,
Młoda Polska, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace jej
autorstwa znajdują się m.in. w muzeum Narodowym w Krakowie, Warszawie, Dolnośląskiej Zachęcie Sztuki Pięknych, w Kolekcji Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, Fundacji Joana Miró oraz zbiorach prywatnych.
Prace artystki pojawiają się regularnie na polskim i zagranicznym rynku
sztuki, licytowane w domu aukcyjnym Sotheby’s oraz Christie’s.

Czaszka

01
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Kabuki
30x40 / technika: akryl na płycie HDF / 2020

26

40
Święta woda
100x70 / technika: akryl na płótnie / 2020

Grzegorz Waluś „Cheeba”

1986

Studia artystyczne ukończył w 2001.r z dyplomem magistra sztuki,
jako wychowanek profesorów malarstwa Aleksandra Dimitrowicza
i Nikola Naskov. Artysta prezentował swoje obrazy m.in. w Supamolly oraz Waterhouse w Berlinie w 2015 r., w galerii Metis oraz
Reservoart na Bali, podczas Swab Barcelona Art Fair w 2017 r., Soho
Gallery w Sydney oraz podczas Cosmoproof 2018 w Hong Kongu.
Artysta ma również za sobą trzy indywidualne wystawy we Wrocławiu. W 2019 r. artysta zamieszkał na Bali, gdzie malował część
obrazów składających się na cykl „WY$PY” oraz „ Święta Woda”
zawierające inspiracje z balijskiej religii i kultury. Obrazy Grzegorza
Walusia są wielobarwną mozaiką symboli i warstw. Często nawiązują do twórczości kolorystów, gdzie kolor staje się ważniejszy od
konstrukcji i decyduje o nastroju dzieła. Religia „świętej wody”
uważana za najbarwniejszą religię świata, staje się środkiem wyrazu artystycznego i zawiera się w symbolach religijnych pojawiających się na płótnach lub mantrach przedstawianych w coraz rzadziej używanym sanskrycie. W kompozycjach na płótnie artysta nie
boi się przeciwieństw, doprowadzając do zaskakujących harmonii
między ciepłymi a chłodnymi barwami, nierzadko przenikającymi
się wzajemnie.
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Sri Yantra
100x70 / technika: mieszana na płótnie / 2020
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Lady Peanut
80x70 / technika: akryl, spray, pisak, olej na płótnie / 2018

Magdalena Włuczkowska
1989

Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im.E. Gepperta we Wrocławiu. Laureatka Nagrody Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendystka Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Prezydenta Miasta
Wrocławia. Tematem jej obrazów jest przede wszystkim człowiek - „uchwycenie bieżącej emocji i przelanie jej na płótno - w
soczystych, ekspresyjnych kolorach - jest moim celem, próbą zmierzenia się z własnym umysłem”.
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Czaszka

Looking throught

Jadwiga Wybraniec

104x170 / technika: własna na płótnie / 2014

1985

Urodzona w 1985 roku w Opolu jest absolwentką Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu. Dyplom uzyskała w 2012 roku w pracowni Malarstwa prof. Piotra Błażejewskiego oraz w pracowni Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce prof. Adama Chmielowca. Aneks z grafiki warsztatowej – sitodruk u prof.
Christophera Nowickiego. Na czwartym roku wyróżniona, odbyła
półroczne stypendium zagraniczne w Hiszpanii gdzie uczyła się
sitodruku. Studiowała również na Akademii Sztuk Pięknych w
Gdańsku oraz w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Jej
prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.
W swoich dziełach łączy figuratywność z minimalizmem, ciało
człowieka z geometrią, klasyczne malarstwo z serigrafią wykonaną szerokim wachlarzem mediów aż po silikon lub wręcz wycinanie w płótnie lub jego szycie - z zamiłowania do poszukiwania
nowego w sztuce jak i w życiu. Freelancer, grafik, projektantka
mody - stworzyła własną markę odzieży - Future Tribe. W wolnym czasie podróżuje.
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One way vision XXV
100x70/ technika: własna na płótnie / 2014

29

DNA Ar

tysty

Adam
Kołakowski
Urodził się w 1981 roku. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie oraz Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje
się malarstwem oraz rzeźbą. Wyróżniony wyjazdem na stypendium naukowe na Uniwersytet w Knoxville do Stanów Zjednoczonych. Swoje
prace wielokrotnie prezentował w kraju i za granicą. Szczególnym uznaniem cieszą się w środowisku amerykańskiej i kanadyjskiej Polonii
Adam Kołakowski za pośrednictwem medium, jakim jest obraz olejny opowiada historię skrywające się w jego wyobraźni. Jego malarstwo
to przede wszytkim ilustracja tego, co emocjonalne i niematerialne. Autor jest bacznym obserwatorem rzeczywistości, z której wyłuskuje
dowcip, nadaje jej nową narrację i osobisty komentarz. Przekora, sarkazm, spojrzenie na świat z przymrużeniem oka sprawiają, że obrazy
spójnie stanowią całość, posiadają wspólny mianownik. Z dymu wspomnień i tęsknoty wyłania za to, co rdzenne i prawdziwe. To wyrysowana
esencja ciepłych skojarzeń, które każdy z nas pozostawił opuszczając rodzinne miejsce, kraj, czy też po prostu zostały one zamazane przez
pęd współczesności. To także zespolone elementy snów i marzeń, migoczące obrazy naszej wyobraźni wyrywającej się ze zgiełku cywilizacji,
dążące do uzyskania spokoju i harmonii.
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Mediterranean summer dream
130x75 / technika: olej na płótnie / 2020

30

Połączenie sztuki
współczesnej
z fajerwerkami podniebienia

Galeria DNA & Prosecco Bar
Tel: 790-225-790
E-mail: proseccobar@osiemipol.pl

Powstańców Śląskich 95
Sky Tower poziom 0, 53-332 Wrocław

Menu

Organizujemy

Deski serów
Desery
Prosecco / Wina
Kawy
Herbaty
Napoje

Imprezy zamknięte dla firm
Imprezy dla osób prywatnych
Warsztaty wina
Degustacje win
Wernisaże
Aukcje sztuki
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