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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 52. 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 Natalia Fundowicz, Grzegorz Klimek, Tomasz Kuran, Gaya Lastovjak, Stanisław Tomalak, Paulina Góra czy Monika Dałek. Miłośnikom obrazów Natalii Fundowicz polecam zwrócić uwagę na obraz pt. „Kwiat wiśni”, który znalazł się zarówno
na plakacie jak i okładce katalogu. Obraz wykonany jest trudną techniką wodną. Jak
mawia sama autorka „ważny jest dla mnie sam proces tworzenia oraz jego nieoczywistość. Podejmowanie niektórych decyzji trwa godzinami, dniami, a niekiedy zaledwie sekundy, uzależniając końcowy efekt od gestu, chwilowego wybuchu. Jednakowoż, raz podjęta decyzja pozostaje na zawsze, nie da się jej przemalować, zmyć czy
poprawić. Tym charakteryzuje się technika wodna, której używam”.
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.

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

Bardzo zachęcam Państwa do udziału w tej wyjątkowej, artystycznej imprezie. Zdajemy
sobie sprawę, że czas jest specyficznym, dlatego tych z Państwa, którzy nie mogą być
z nami osobiście, zapraszamy do wzięcia udziału w licytacji online na porftalu Onebid.pl.
Do zobaczenia
w piątek 4 grudnia 2020 r. 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
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
52 Aukcji Sztuki Współczesnej
Nazwisko Imię / Nr obiektu / strona

Andrychowski Andrzej / 40, 41 / str. 27

Łozowski Krzystof / 38, 39 / str. 25

Burzyńska Monika / 37 / str. 24

Magier Anna / 34, 35 / str. 23

Dałek Monika / 31 / str. 21

Masoionek Tomasz / 33 / str. 22

Dąbrowska Izabela / 36 / str. 24

Matelak Małgorzata / 19 / str. 15

Dunal Marta / 17,18 / str. 14

Paszkiewicz Agnieszka / 49 / str. 32

Fijał-Czapla Agnieszka / 25 / str. 25

Pękacz Marek / 8, 9 / str. 8, 9

Frącek Małgorzata / 47 / str. 31

Pityńska Iwona / 12,13 / str. 11

Fundowicz-Dziobek Natalia / 50, 51 / str. 34, 35

Rabsztyn Ryszard / 21,22 / str. 16

Góra Karina / 30 / str. 20

Sikora Anna / 14, 15 / str. 12

Góra Paulina / 16 / str. 13

Smolik Dominik / 33 / str. 22

Jakubczyk Andrzej / 43 / str. 28

Sokolska Anna / 23 / str. 17

Klimek Grzegorz / 1, 2 / str. 4

Stasiak Esma / 28 / str. 19

Kogut Alicja / 6, 7 / str. 7

Szymańska-Kozłowska Jagoda / 20 / str. 15

Kowalczuk Natalia / 27 / str. 19

Świgulska Mariola / 48 / str. 31

Krukowski Jarosław / 26 / str. 18

Tomalak Stanisław / 10, 11 / str. 10

Kuran Tomasz / 4, 5 / str. 6

Treit Jerzy / 40 / str. 26

Kurek Magdalena / 44 / str. 29

Urbańczyk Wojciech / 29 / str. 20

Lastovjak Gaya / 3 / str. 5

Wódkiewicz Marian / 45, 46 / str. 30

Łękawa Paweł / 24 / str. 17

Regulamin aukcji dostępny pod adresem http://www.da.dnagallery.pl/regulamin.pdf
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01
Głowa VI
80x60, technika własna, 2020

Grzegorz Klimek
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.
Jego obrazy mają szeroki zakres tematów, od przedstawień
obiektów technicznych (motocykle, sterowce, lokomotywy), nawiązujących do epoki rewolucji przemysłowej i jej fascynacji „maszyną”, poprzez malarstwo figuratywne (w tym akty), do dzieł
abstrakcyjnych, geometryzujących.
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.

02
Układ z kołem
70x50, olej na płótnie lnianym, 2020
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03
Wrażliwość
100x70x21, technika własna, 2020

Gaya Lastovjak
Gaya Lastovjak tworzy trójwymiarowe obrazy za pomocą techniki własnej używając paper-mache, płótna
i farby olejnej. Głównym bohaterem prac artystki jest człowiek. Ukazany w postaci zredukowanej i sprowadzony do elementarnej formy, jakby obnażonej ze swoich cywilizacyjnych atrybutów jak odzież czy
przedmioty, wreszcie całej tej skorupy i gry pozorów, za którą skrywa się każdy z nas.
Postaci z jej obrazów są statyczne, wręcz sztywne, jakby zastygłe w określonych pozach, ukazując tym
samym konkretny problem społeczny jakim jest samotność, ograniczenie, nacisk czy anonimowość.
Odejście od tradycyjnej gamy kolorów na rzecz bieli, pozwala na perfekcyjne zaakcentowanie światła
i cienia. Wszystko wydaje się być nasycone treścią symboliczną, autorka powierza materii artystycznej
swoje myśli i wyciska na niej piętno własnych uczuć.
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 oraz
nawiązała współpracę z mediolańską galerią Monshareart oraz wiedeńską Polskajungart.
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04
Siostry decydują, która
odwiedzi Lota pierwsza
90x80, akryl na płótnie, 2020

Tomasz Kuran
Urodził się w 1972 r. w Warszawie. Absolwent Akademii
Sztuk Pięknych - Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł
Sztuki. Artysta wszechstronnie wykształcony, doskonale
czujący się na polu rysunku, malarstwa, kolażu. Najważniejszy jest dla niego kolor, dynamika obrazu oraz działania plam czy faktur. Aby to uzyskać często wychodzi po za
ramy klasyczne obrazu poprzez łączeni różnych technik,
dążąc do tego aby obraz był jak najbardziej ciekawy, twórczy, dający odbiorcy możliwość indywidualnej interpretacji. Jego obrazy to głównie splot emocji bardziej lub mniej
wypełnionych uczuciem, czasem gra bliżej nie sprecyzowanych bohaterów ujętych w chwili.
To twórca, którego prace nie zawsze łatwo jest zaakceptować. Jego malarstwo jest rzadkim w polskiej sztuce
połączeniem nowoczesności i tematyki religijnej, co czyni jego obrazy oryginalnymi i zmuszającymi do myślenia
i rozmowy.

05
Odpoczynek czyli Ruth
o zmierzchu
90x80, akryl na płótnie, 2020
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06
Dobry wieczór
60x50, olej na płótnie, 2020

Alicja Kogut
Jej obrazy olejne są radosną wersją dnia codziennego. To kolorowe
impresje na pograniczu świata realnego i bajkowego, a poprawność
formalną łączy z nieudolnością dziecięcych kolorowanek.

Głowa XXIII

Tak mówi o sobie: „Szkołę plastyczną, pracę nauczyciela i instruktora
plastyki mam dawno za sobą, dlatego mogę wreszcie malować, co
mi w duszy gra, a więc bardziej sercem niż rozumem. Mówi się, że
„każdy wiek ma swoje prawa”, dlatego dałam sobie prawo do fajerwerków kolorów, fruwających domów, drabin do nieba, własnego
księżyca i własnego słońca. Codzienną rzeczywistość zamieniam
w barwne abstrakcje, surrealistyczne pejzaże, drzewa rosnące
w chmurach (…). Mam prawo i radość w łamaniu poprawności perspektywicznej, wykrzywianiu kształtów oczywistych i odwrotnego
światłocienia. Maluję dla siebie i dla tych, co lubią świat widziany
z lepszej strony. Widzę jak zmarszczki dnia codziennego w jego zabieganiu i trudzie daje się wygładzić odrobiną koloru, fantazji i radości.”

07
Nocą
60x50, olej na płótnie, 2020
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08
Boss
50 x 30, Olej, medium UV - technika własna, 2020

Marek Pękacz
Malarz i naukowy fantasta. W swoim malarstwie łączy najwyższej klasy biegłość techniczną z koncepcjami
inspirowanymi światem nauki. Swoje obrazy nazywa OBIEKTAMI. Zawierają one szeroki opis idei w postaci
otwartego tekstu, a także zaszyfrowaną część, ukrytą w obrazie.
Treść jest ukryta w formie metaobrazu namalowanego specjalnym preparatem, widocznym tylko w świetle
UV, a także w postaci symboli, kodu binarnego, bądź tekstu zapisanego literami z jego własnego alfabetu.
Metaobraz widoczny w utrafiolecie, jest graficzną syntezą IDEI będącej clou danego obiektu. Hiperrealistyczne
obrazy traktuje jako opakowania dla swoich koncepcji.
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09
Cobra Shelby
50 x 30, Olej, medium UV - technika własna, 2020

Marek Pękacz
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Fragment 637 Saksofonista
100x100, technika własna, 2020

Stanisław Tomalak
Z wykształcenia jest technikiem chemikiem, jednak głęboka wiedza o historii i technikach malarstwa w połączeniu z niezwykłym talentem sprawiły, że na podstawie
dorobku został przyjęty do Związku Polskich Artystów
Plastyków. Od 40 lat zajmuje się działalnością plastyczną.
Przez szereg lat uprawiał tradycyjne malarstwo pejzażowe. Następnie bliski mu był nurt zbliżony do realizmu
fantastycznego. Od roku 2000 coraz częściej skłania się
w stronę abstrakcji. Od tego czasu nieustannie eksperymentuje, stosując autorskie techniki i technologie.
Swój warsztat, opiera na wytwarzanych własnoręcznie barwnikach i pastach fakturowych, w skład których
m.in. wchodzą mielone minerały i materiały stosowane
w budownictwie. Wprowadza do obrazów różne aplikacje, sięgając po technikę kolażu. Prace mają zróżnicowaną
powierzchnię, która nadaje im charakter reliefów. Autor
rezygnując z elementów figuratywnych za pomocą koloru
i faktury próbuje wyrazić wypełniające go emocje i niepokoje.

11
Fragment 649
100x100, technika własna, 2020
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Magnolia
80x120, akryl na płótnie, 2019

Iwona Pityńska
Urodzona w 1986 r. 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.

Głowa XXIII

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
(bestiariusz tanewski) - to przedstawienia płynące z sennych wizji,
połączone z zamiłowaniem do rodzimej przyrody i tradycji.

13
Szkarłatna chwila
80x120, akryl na płótnie, 2019
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14
Deszczowa Islandia
100x80, akryl na plotnie, 2019

Anna Sikora
Absolwentka Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.
W swoich pracach stara się nie ograniczać formalnie, choć
jej ulubionym narzędziem od wielu lat jest akryl. Szuka inspiracji w życiu codziennym, strukturze otaczającego świata
oraz w konfrontacji własnych przemyśleń z rzeczywistością.
Jak sama mówi: „Moje najnowsze prace powstały w okresie
pandemii, gdy izolacja sprzyjała możliwości zanurkowania
w najciemniejsze głębiny własnego psyche oraz wypłynięciu
na wierzch niewygodnych emocji, często skrywanych latami.
Dała okazję do przyjrzenia się im, zadziwiająco mocnym i żywym, a jednocześnie takim, które nie do końca chcemy w
sobie widzieć. Tym razem sztuka stała się dla mnie swego
rodzaju operacją na otwartym sercu bez znieczulenia.”

15
I refuseI (autoportret
z aureolą)
100x80cm, akryl pastel na płotnie 2020
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Ptak
50x40, olej na lnie, 2020

Paulina Góra
Urodziła się w 1977 r., z natuy 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 obo portretów dzieci, które wielkimi hipnotyzującymi oczami spoglądają głęboko
w nasze wnętrze. Obrazy artystki zawierają w sobie coś nadprzyrodzonego, mistycznego i transcendentnego.
Nic więc dziwnego, iż prace Pani Pauliny znajdują się w prywatnych kolekcjach na całym świecie. W malarstwie
Pauliny Góry zaklęty jest bowiem magiczny świat, który widzą tylko dzieci. 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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17
Diamond structure
60x60, akryl na desce, 2020

Marta Dunal
Urodzona w 1989 r. absolwentka Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Rysowniczka, malarka, graficzka, wokalistka,
autorka instalacji, rzeźb i obiektów użytkowych. W swojej
twórczości zgłębia proces powstawania dzieła. Wyraża swoje emocje i eksploruje świat ponad myślami – świat efemeryczny, czasami niezrozumiały i nieuchwytny, a z drugiej
strony wielobarwny i pozytywny.
Artystka w obrazach ukazuje swoją siłę, a zarazem wrażliwość. Mają one odważne kolory i ukazują głębię 3d, która pokazuje pewną zmianę w sposobie myślenia artystki. Poprzez
nieoczywiste łączenie kolorów i struktur artystka przemyca
nadzieję, daje do zrozumienia, że zmieniając perspektywę
widzenia można dostrzec pozytywne barwy życia. Ma na
swoim koncie udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych.

18
Glamour structure
100x70, akryl na płótnie, 2020
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19
Bez tytułu
60x80, akwarela na płótnie, 2020

Małgorzata Matelak
Maluje sercem i z pasją od lat dziecięcych. Laureatka Dolnośląskiego Konkursu plastycznego dla Amatorów - zajęła w 2017 r. 3 miejsce. Jak sama
mówi „Nieuchwytne chwile, zgoła nieważne, mało wartościowe, maluję
z intencją miłości i te emocje są dla mnie inspiracją. Marzę ,aby ktoś kto
popatrzy na mój obraz poczuł jego wnętrze, moje serce, które tam pozostawiam”. Inspiracje płyną z Quantum, pola nieograniczonych możliwości, gdzie
intencje manifestują się w energii wzniosłych uczuć. Tym co przychodzi do
artystki najpiekniejsze, pragnie dzielić się z innymi w treści swoic obrazów.

20
Jezioro 20
110x80, olej na płótnie, 2020

Jagoda Szymańska-Kozłowska
Urodzona w 1983 r. absolwentka Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 2009 roku obroniła dyplom z wyróżnieniem w pracowni
prof. zw. Piotra C. Kowalskiego. Zdobyła Pierwszą Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego w Ogólnopolskim Konkursie „IX Salon Wielkopolski” w Czarnkowie oraz
Nagrodę Specjalną w konkursie „Untouchable” zorganizowanym przez portal Gallerystore.pl w ramach Mediations Biennale 2012. Mieszka i pracuje w Poznaniu.
Jest autorką cykli malarskich „Szyby”, „Jeziora” i „Chmury”, których wspólną cechą jest wykorzystanie ornamentu. Wzór, który z jednej strony deformuje widok,
stanowi dodatkową płaszczyznę w obrazie, nadając przedstawionym motywom abstrakcyjny wymiar.
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21
Bitwa pod Grunwaldem
100x70, akryl na płycie, 2020

Ryszard Rabsztyn
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. Artysta posługuje się charakterystyczną już dla siebie techniką puentylizmu, która sama
w sobie zakłada skrupulatną i uważną pracę.
Jak sam mówi: „Aktualnie w swoich dziełach skupiam się na
piśmie hieroglificznym oraz alfabecie Braille’a. Staram się
swoje obrazy bardziej „zapisywać” niż malować. Ten pomysł
zrodził się kiedy skończyłem jeden ze swoich obrazów, wykonany wyłącznie kropkami uzyskanymi cienkopisem.Tym
samym postanowiłem pójść o krok dalej i kolejne obrazy
budować już tylko za pomocą samych kropek. Jednocześnie
rosło we mnie pragnienie stworzenia czegoś wartościowego, czegoś nowego i świeżego. Przełom nastąpił w najmniej
spodziewanym miejscu w autobusie, w którym moją uwagę zwróciło oznaczenie alfabetem Braille’a przycisku STOP.
Dla mnie paradoksalnie, ów moment oznaczał nowy START.
Od razu wiedziałem, że muszę poznać ten alfabet i zastosować go w malarstwie. Dalej chciałem stawiać tylko kropki
na płótnie, ale teraz każda z nich miała konkretne znaczenie. Zdecydowałem, że będę malował, a w zasadzie pisał
tylko w ten sposób. Idea stała się jasna: chcę malować dla
niewidomych. Od tej pory mierzyłem się z problemem, jak
„budować” obrazy, by osoby niewidome mogły swobodnie je
czytać. Jednocześnie chciałem, by każdy obraz był atrakcyjny
- również dla osób widzących. Idea ciągle ewoluowała i postanowiłem stworzyć coś na kształt zagadki - zakodowanej
alfabetem Braille’a wiadomości, którą widz będzie zmuszony
rozszyfrowywać niczym starożytne hieroglify.”

22
Supernowa
60x80, akryl na płótnie, 2020
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23
Niebieski balonik
60x80, płyta malarska oklejona
płótnem, akryl, piórko, tusze, 2018,

Anna Sokolska
Ukończyła Europejską Akademię Sztuk w Warszawie, wydział Grafiki Warsztatowej. Maluje od zawsze, wystawia od 1992 r. (w roku 2017 obchodziła 25-lecie
pracy twórczej). Uprawia rysunek, rysunek satyryczny, malarstwo, kocha surrealizm. Mieszka i pracuje w Gdańsku.
Jest laureatką międzynarodowych nagród w dziedzinie grafiki warsztatowej i rysunku satyrycznego, uczestniczką wielu konkursów, plenerów i wystaw w Polsce i zagranicą. W 2000 r. otrzymała Stypendium Twórcze Ministra Kultury. Była lauewatką i jurorką Międzynarodowego Konkursu na rysunek satyryczny „Jaka
będę”. Członkini Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki i nieformalnej grupy artystycznej „Terytoria Stowarzyszone”, wystawia również z nieformalną grupą
Ciemna Strona Sztuki.

24
Red
60x80, olej na płótnie, 2020

Paweł Łękawa
Arysta mieszka i tworzy we Wrocławiu. Obrazy, które tworzy to
malarstwo nowoczesne. Tematyką przez niego przedstawianą są
głównie wizerunki ludzi, zwierząt. Jego prace są mocno dekoracyjne i zgeometryzowane, często z akcentami pop-art. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.
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Poniżej linii horyzontu
100x70, akryl i szlagmetal na płótnie, 2020

Agnieszka Fijał-Czapla
Agnieszka Fijał-Czapla Absolwenta Autorskiego Liceum Artystycznego we
Wrocławiu, uczestniczka licznych kursów i szkoleń z zakresu malarstwa
i rysunku, w tym między innymi na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
pod okiem prof. Wojciecha Lupy.
W swojej twórczości koncentruje się wokół kobiecej postaci, główny nacisk kładzie na emocje, ich odczuwanie i ekspresję. Z fascynacji ludzką
emocjonalnością i z potrzeby zgłębienia psychologicznej natury człowieka
ukończyła studia wyższe na kierunku psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS, a także studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej
i arteterapii. Obecnie całą energię skupia wokół malarstwa, tworzy we Wrocławiu.

26
Plecki
70x100, akryl na płótnie, 2020

Jarosław Krukowski
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im .Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - podopieczny profesora A. Wałaszka i A.Dymitrowicza. Maluje wszystko, uwielbia jednak postacie ludzkie i malowanie ich problemów, radości,
smutków, ale też nastrojów i ukrytych myśli.
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Autoportret z dłońmi
100x120, mieszana, akryl na płótnie
wyklejonym papierem, 2017

Natalia Kowalczuk
Absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza
Gepperta. Dyplom obroniła na wydziale ceramiki i szkła w pracowni konserwacji i restauracji Szkła dr Katarzyny Wantuch-Jarkiewicz.
Uczestniczka wystaw zbiorowych. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, ceramiką i szkłem, w tym konserwacją dzieł sztuk z różnych
dziedzin plastycznych. Aktualnie artystka mieszka i tworzy we Wrocławiu.

Głowa XXIII
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Niebieska
50x40, technika mieszana, 2016

Esma Stasiak
Absolwentką wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Dyplom ukończenia studiów uzyskała w 2003 roku. Zajmuje się
głównie malarstwem akrylowym, rzadziej grafiką. Struktura i zestawienie szlachetnych barw to główne cechy jej malarstwa w różnych
kompozycjach o czasem zagadkowej treści.

Głowa XXIII

Swoje prace eksponowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych we Wrocławiu, Londynie, Dubaju, WIlnie, Tibilisi. Wiele prac
znajduje się w prywatnych kolekcjach, nie tylko w Europie, ale też
w Stanach Zjednoczonych, Australii i Zjednoczonych Emiratach
Arabskich.
W ostatnim czasie artystka doceniona została przez galerię Saatchi.
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Czarno-biała
50x90, akryl na płótnie, 2018

Wojciech Urbańczyk
Urodzony w 1986 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Magister sztuki, dyplom
obroniony w 2011 roku. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, jego specjalnością są akty, portrety i pejzaże miejskie. W przeszłości czynnie udzielał się w
środowisku graffiti, street-artu, a przede wszystkim specjalizował się w technice
szablonu. Dziś te umiejętności przenosi na płótno przy użyciu farb akrylowych
i pędzla. W swojej twórczości nieustannie eksperymentuje, stawiając przede
wszystkim na warsztat.
Jego prace wyrażają osobisty bunt w stosunku do grafiki komputerowej, co potwierdza jedna z jego wypowiedzi: „Celowo wprowadzam widza w błąd, zmuszam do odpowiedzi na pytanie, gdzie jest granica pomiędzy grafiką, a malarstwem? Dla mnie, to mój mózg jest procesorem, ręka kursorem, a oko filtrem.”
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Inside 3
50x40, akryl na płótnie, 2020

Karina Góra
Urodzona w 1973 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Malarsko rozwijała się pod
okiem wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w pracowni W. Strzemińskiego. Jej inspiracją jest teatr plastyczny, teatr ruchu i tańca oraz malarstwo
J.Malczewskiego, S.Wyspiańskiego, E.Schielego. Bliski jej sercu jest symbolizm,
secesja oraz baśniowość prerafaelitów. Kontekst i detal komentują rzeczywistość.
Nacechowane emocjami kobiece twarze wzbogaca spojrzenie, w którym można
odnaleźć nastrój. Kolor odzwierciedla tętniące życie pełne uczuciowości, energetyki i sił witalnych postaci przyglądających się światu zewnętrznemu z dystansu. Głębokie spojrzenie z wyraźnie zarysowanymi oczyma daje poczucie dialogu
z odbiorcą. Jej prace dodają wnętrzu oryginalności. Są pretekstem do poszukiwań odpowiedzi na pytania „Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy ?”
P Gauguin
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Moment, w którym rozpoczyna
się miłość
80x60, akryl na płótnie, 2020

Monika Dałek
Urodzona w Zgierzu w 1981 r. Edukację artystyczną ukończyła tytułem magistra sztuki w 2008 r. na Wydziale
Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zajmuje się różnymi działaniami w obszarze sztuk wizualnych, w ostatnim czasie z dużą koncentracją na malarstwie akrylowym.
W pracach malarskich przedstawia postacie, w sposób uproszczony, pozbawiając je cech indywidualnych,
stwarza to tym samym atmosferę niedopowiedzenia.
Największym źródłem inspiracji są emocje, są początkiem konstruowania obrazów, intuicyjnych poszukiwań
procesu twórczego. Literatura z kolei pozwala uporządkować wartości i tematy, które decyduje się zobrazować. Maluje obrazy, w których zawsze jest opowieść a tytuł stanowi ich ważną, integralną część. Próba uogólnienia zakresu przedstawianych tematów doprowadza do wniosku, iż jest to dobra bliskość między ludźmi
i pragnienie.
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Dominik Smolik
Urodzony w 1982 r. W latach 2002-2007 studiował na Wydziale Malarstwa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie,
w pracowniach prof. R. Oramusa, prof. R. Łaciaka i prof. G. Bednarskiego. W 2008 r. ukończył Studium Podyplomowe Politechniki Krakowskiej z zakresu Architektury, Konserwacji i Aranżacji
Wnętrz Obiektów Sakralnych.
Brał udział w wielu krajowych i zagranicznych wystawach oraz
w Międzynarodowym Plenerze w Rawennie. W swojej twórczości zainspirowany jest szeroko pojętym ekspresjonizmem, sztuką figuratywną i abstrakcją.
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LambdaLambdaLambda
100x140, akryl na płótnie, 2020

Tomasz Masoionek
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Malarz, rysownik, magister sztuki obroniony na Wydziale Sztuki na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie. Obecnie artysta skłania się ku
różnym rozwiązaniom stylistycznym, łącząc szczegółowy rysunek ze swobodnym potraktowaniem obrazu techniką szpachlową. Cały czas jednak pracuję nad swoimi charakterystycznymi portretami. Jak sam mawia: ,,To trudna
droga być artystą malarzem, ale warto spróbować”.

Reinterpretacje - Bitwa pod
Grunwaldem

Jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą. Ostatnio jego praca ,,Estel” z serii:,,Poczet wojowników” została najlepiej wylicytowana z pośród około 70-tki innych obrazów na Aukcji Młodej Sztuki w Krakowie w Domu Aukcyjnym DESA.

180x90, olej na płónie, 2020

22

34
Przy brzegu
100x100, arkyl na płótnie, 2020

Anna Magier
Magister sztuki, absolwentka architektury wnętrz na łódzkiej
WSSiP. Pochodzi z Suwalszczyzny, na której często tworzy i której
malownicze krajobrazy, przedstawione w oryginalny sposób, stanowią tematykę wielu jej prac. Specjalizuje się w malarstwie akrylowym łączącym różne style i techniki, malarstwie pobudzającym
odbiorcę do myślenia, malarstwie niejednoznacznym, w którym
kluczową rolę odgrywa odpowiednia kompozycja barw, ciekawe
przejścia kolorystyczne i widoczna struktura farby.
W swojej twórczości kieruje się przesłaniem, że sztuka ma nie
tylko wywołać – często natychmiastową – reakcję emocjonalną
odbiorcy, ale również powinna – zazwyczaj w sposób stopniowy –
rozwijać jego poczucie estetyki. Tym samym sztuka powinna być
integralną częścią naszego życia, stanowić idealne uzupełnienie
otoczenia, w którym przebywamy.

35

Powyższe przesłanie nabiera szczególnego znaczenia w czasach,
w których żyjemy. W epoce produkcji masowej, mającej zaspokoić
– często z pogwałceniem wszelkich reguł zrównoważonego rozwoju – pragnienie konsumpcji, sztuka staje się ostatnią enklawą
indywidualizmu.

Letni dzień
90x60, akryl na płótnie, 2018
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Żurawie zebranie
80x100, akryl na płótnie, 2018

Izabela Dąbrowska
W 2012 roku ukończyła filologię germańską o specjalności kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Jednak obcowania
z kulturą wciąż było jej za mało. Pasja oraz chęć wyrażania siebie
poprzez ukochaną sztukę pchnęły artystkę w objęcia kolejnej Alma
Mater – tym razem Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, gdzie ukończyła studia na Wydziale Malarstwa
i Rzeźby w pracowni profesora Leszka Mickosia.
W 2017 r. utworzyła z przyjaciółmi artystyczny kolektyw, złożony
z absolwentów wrocławskiej ASP – Grupę Ukrytą, której do dziś jest
aktywnym członkiem.
Głównym tematem jej twórczości są akty kobiece, motywy przyrodnicze oraz sytuacyjne, gdzie z upodobaniem łączy geometryczne
bryły z figuratywnymi postaciami ludzi i zwierząt. Pod względem
technicznym jej malarstwo charakteryzuje żywa i odważna kolorystyka, a ulubioną techniką jest akryl na płótnie. Żyje i tworzy
we Wrocławiu.
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Saline
100x90, technika własna, 2020

Monika Burzyńska
Artystka urodziła się w 1986r we Wrocławiu gdzie na Wydziale Malarstwa i Rzeźby obroniła dyplom w roku 2012 w pracowni profesora
Piotra Błażejewskiego. Jej malarstwo stanowi połączenie nurtu kolorystycznego z głęboką fascynacją i odniesieniami do natur. Tematem
przewodnim są barwy i zjawiska między nimi zachodzące.
Jako absolwentka pracowni malarstwa w architekturze realizowała
formy dekoracyjne i przestrzenne zarówno w przestrzeni miejskiej jak
i obiektach teatralnych. Brała udział w wystawach zbiorowych a jej
prace znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych.
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Woda 51
60x50, akryl na płótnie, 2020

Krzysztof Łozowski
Urodził się w 1970 roku w Sosnowcu. Studia z malarstwa i rysunku rozpoczął
w 1993 roku na Wydziale Artystycznym w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, które z dyplomem ukończył w 1998 roku.
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Artysta zajmuje się wieloma technikami: malarstwem olejnym i akrylowym,
rysunkiem, malarstwem na starym drewnie, akwarelą (eksperymentuje z papierem czerpanym z całego świata), projektowaniem lalek, fotografią, projektowaniem graficznym. Stworzył wiele cykli, m.in.: „Miasto Łozowsko Wielkie”,
„Makowe damy”, „Wybierz swoje drzewo” i innych. Jest autorem wielu indywidualnych i zbiorowych wystaw w kraju i za granicą, a jego prace znajdują się
w prywatnych kolekcjach na całym świecie.

Woda VI - dyptyk
2 x 50x50, akryl na płótnie, 2020
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Dziennik 2020 III
21x29,7, pisak, akwarela, papier, 2020

Jerzy Treit
Urodzony w Opolu artysta malarz, rysownik i pisarz. Jego twórczość koncentruje się wokół kondycji człowieka we współczesnym świecie i to człowiek oraz jego emocje i uczucia są głównym tematem i punktem wyjścia do ekspresji malarskiej. Sztuka jaką tworzy Jerzy Treit jest rozpoznawalnym jedynym w swoim rodzaju językiem. Artysta praktykuje głównie
malarstwo na płótnie jednak do jego ulubionych technik należą również rysunek, pastel oraz eksperymentalne formy
trójwymiarowych kolaży.
W 2013 roku została wydana książka Jerzego Treita ,,Zapach cynamonu w pomarańczowej farbie”. Jerzy Treit przez wiele
lat związany z środowiskiem twórców z Paryża aktualnie mieszka i tworzy we Wrocławiu, gdzie znajduje się jego polskie
atelier. Prace Jerzego Treita znajdują się w wielu kolekcjach i są poszukiwane ze względu na ich unikalny charakter.
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Abstract 73
100x100, digital painting, 2020

Andrzej Andrychowski
Wychowanek profesora Rosława Szaybo z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ukończył
z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Fotografii
Związku Polskich Artystów Fotografików. Uzyskał
dyplom warsztatów z Ryszardem Horowitz’em. Aktywnie uczestniczył w działaniach klubu fotograficznego 6x6, z którego wyrosło wielu profesjonalnych
fotografików obecnie członków ZPAF.

Głowa XXIII

Aktywnie współpracuje z galeriami: SAATCHI
w Wielkiej Brytanii; RR w Edmonton w Kanadzie
i innych.Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach
prywatnych w kraju i za granicą.
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Parasole na molo
50x50 (z ramą 64x94),
Giclée na papierze, oprawione w
passe partou i białe ramy, 2020
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Ogród Japoński
90x70,akryl na płótnie, 2019

Andrzej Jakubczyk
Urodzony w 1966 r. w Żaganiu, obecnie mieszka i tworzy we Wrocławiu. Z wykształcenia technik z zamiłowania
artysta plastyk, twórca obrazów akwarelą i akrylem. Aktywny społecznik i sympatyk pozytywnie zakręconych.
Rok 2012 to punkt zwrotny zarówno w działalności społecznej jak i artystycznej. Jako założyciel i prezes Stowarzyszenia Historycznego Świętoszów odtworzył historię obozów jenieckich tej miejscowości w latach 1914
– 1954 uwieczniając pamięć zamordowanych pomnikiem którego był pomysłodawcą, autorem projektu i wykonawcą.
Jego obrazy charakteryzuje wszechstronność tematyki, techniki ,subtelność stylu i kolorystyki. Od 2019 Członek
Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków we Wrocławiu. Stały uczestnik cyklicznej wystawy
malarskiej Bastion Ceglarski we Wrocławiu. Wystawca wielu wystaw malarskich, współorganizator działań na
rzecz rozwoju kultury we Wrocławiu uczestnik spotkań poetycko-artystycznych. Autor obrazów do wierszy żony
Anny Jakubczyk Krzemianowskiej w tomiku „Dotykam cieni”. Jego prace cieszące się ogromnym zainteresowaniem znajdują się w kolekcjach w kraju i za granicą.
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Lubię wracać do...
100x100, olej na płótnie, 2020

Magdalena Kurek
Absolwentka Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (aneks z grafiki warsztatowej i multimediów) oraz Podyplomowej Scenografii na Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oprócz malarstwa zajmuje się scenografią i animacją
działań kulturalno-społecznych. Prace artystki znajdują się w teatrach, prywatnych kolekcjach w Polsce i zagranicą.
Jej obrazy są najczęściej inspirowane podróżami. Od strony kolorystycznej artystka operuje ciepłą i nasyconą paletą barw. O swojej twórczości mówi: „W pracach olejnych staram się aby każdy obraz był inny, niósł odmienny ładunek emocji, chwili, miejsca, inspirują mnie ludzie, sytuacje, architektura, teatr, kostiumy,
ponadczasowość. U widza pragnę wywołać refleksję oraz mnogość interpretacji, tworzę obrazy o kompozycji „otwartej” tak aby obraz rozgrywał się po stronie
widza - w wyobraźni.”
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W górach
60x70, akryl na płótnie, 2018

Marian Wódkiewicz
Maluje od 1965 roku. Artysta malarz. Tematami jego prac są postacie,
architektura, pejzaże i martwa natura. Swój warsztat doskonalił pod
kierunkiem Jerzego Rosołowicza. Należy do Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów i Plastyków we Wrocławiu i grupy malarzy dzierżoniowskich. W swoim dorobku artystycznym ma 80 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Jego obrazy znajdują się w Muzeum
Etnograficznym we Wrocławiu oraz w prywatnych zbiorach w Polsce,
Francji, Belgii, Holandii i USA.
Prace artysty cechują realizm, dbałość o precyzyjne określanie kształtu i wszystkich szczegółów przedmiotu czy osoby. Elementy zaczerpnięte z natury łączy z tworami wyobraźni. Ma swój niepowtarzalny styl
m.in. wydłużone twarze, wyraziste oczy, barwna kolorystyka. Mimo
pozornej prostoty jego malarstwa całość kompozycji robi wrażenie
i budzi zamierzony nastrój. Z obrazów przebija ludowość, kształty kubizmu oraz żywa kolorystyka barw. Jak sam mówi „Moje Malarstwo
wynika z potrzeby wyładowań wewnętrznych”.
W 2008 r. został uhonorowany przez Ministra Kultury I Dziedzictwa
Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” - za
szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury. W 2018 został uhonorowany „Odznaką Honorową Złotą - Zasłużony dla Województwa
Dolnośląskiego” przez Przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego.
W 2019 r. z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Dzierżoniowa otrzymał „Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa”. Wrocławiu.
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Maskarada
70x100, akryl na płótnie, 2020
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Ulotność
100x70, akryl na płótnie, 2020

Małgorzata Frącek
Urodzona w 1969 r. we Wrocławiu. Neurologopeda kliniczny, pedagog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obecnie studiuje
malarstwo na Wydziale Rzeźby i Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Nieustannie eksperymentuje, ale najbliższy jest Jej surrealizm i impresjonizm, biomorficzne kształty i abstrakcje. Jej prace mają najczęściej zabarwienie pozytywne i ukazują świat
przefiltrowany przez pryzmat bajkowości, odrealnienia. Poprzez sztukę, kreatywność,
prezentuje swój własny świat, którym dzieli się z innymi. Ukazuje momenty egzaltacji i zażenowania, własną historię i historię ludzi, którzy coś dla Niej znaczą. Jej obrazy cyklicznie
uczestniczą w wystawach i w galeriach na aukcjach sztuki w Polsce.

Mariola Świgulska
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Fundament natury
160x80, olej na płótnie, 2020

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 inspiracjiw detalach zaczerpniętych ze świata roślin. Eksperymentuje z wieloma technikamimalarskimi, w tym action painting. Czerpie z takich kierunków sztuki
jaksurrealizm czy abstrakcjonizm.
Uczestniczka licznych wystaw indywidualnych oraz zbiorowych. 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.
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Wózek
90x120, akryl na płótnie,

Agnieszka Paszkiewicz
Absolwentka ASP we Wrocławiu na wydziale Malarstwa. Inklinacje w kierunku animacji artystycznej sprawiają, że od jakiegoś czasu „uprawia” autorską animację metodą poklatkową. Otrzymała wyróżnienia na festiwalu OFAFA w roku 2006, 2009 i 2012 oraz nagrody w konkursie „Nakręć wiersz” w 2008 i 2009
roku. Zdobyła również wyróżnienie w konkursie WYKLUCZONE! w 2008 r. oraz nominację do nagrody „TOMMIE” w kategorii „Book or film retold with the one
minute” w Amsterdamie. Od kilku lat zajmuje się „plastyką nieożywioną”.

32

DNA
Artysty
Natalia Fundowicz-Dziobek
Urodzona w Krakowie w 1991 r., absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – na kierunku malarskim w pracowni malarstwa prof. Adama
Brinckena oraz pracowni rysunku dr. Rafała Borcza. W Roku 2014, 2015, 2016 otrzymała stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
W swoich pracach korzysta z bogatego zasobu różnych technik i sposobów ekspresji. Jak sama mówi o swojej twórczości: „Na obrazach prezentuję ślady po mojej podróży ku afirmacji życia. Afirmacji natury, kobiecości, ciała, macierzyństwa. To, co widzę, osadzam na płaszczyznach z delikatnością i lekkością intensywnych, choć akwarelowych kolorów, starając się przy tym nie odbierać im ruchu. Na płótnach i na ścianach tworzę
mapy umieszczonych jakby w stanie nieważkości barwnych znaków i metaforycznych form. Zaludniają przestrzeń, uciekają z obrazów, ulatniania
się, spadają i rozmywają się w powietrzu i na ziemi. Nie lubią zamkniętych ram, jak i zamkniętego umysłu. Forma, o jakiej myślę i której poszukuję,
musi być, symulacją wewnętrznego przeżycia, jego synestezyjnym kształtem, który określa mój zamysł, kształtujący go następnie w dzieło.”
Ważny jest dla niej również sam proces tworzenia oraz jego nieoczywistość. Podejmowanie niektórych decyzji trwa godziny, dni, niektórych zaledwie sekundy, uzależniając końcowy efekt od gestu, chwilowego wybuchu. Jednakowoż raz podjęta decyzja, pozostaje na zawsze, nie da się jej
przemalować, zmyć, poprawić. Tym charakteryzuje się technika wodna, której używa artystka.

Osiągnięcia i wystawy:
- Organizacja i udział w wystawie indywidualnej „Różnorodność” w Klubie Herbacianym„Nie lubię Poniedziałków” w Krakowie (sierpień 2014 r.)
- Udział w wystawie indywidualnej „The Variety of N.” w Polish Social and Cultural Association w Galerii POSK w Londynie (sierpień 2014 r.)
- Udział w zagranicznej indywidualnej wystawie malarstwa „Something New” w „Nigel Bartlett - antique shop” w Dartmouth, w Anglii (wrzesień
2014 r.)
- Organizacja i udział w wystawie kwARTet w Centrum Kultury im. Kamila Cypriana Norwida w Krakowie (wrzesień-październik 2014 r.)
- Udział w wystawie zbiorowej „Zespół Wespół”, Centrum Sztuki współczesnej Solvay w Krakowie (2015 r.)
- Udział w wystawie „Re–Akcje 3” w Małej Zbrojowni, Wydziału Rzeźby i Intermediów w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (marzec-kwiecień
2015 r.).
- Udział w indywidualnej wystawie „Traces” w Wiedniu (lipiec-sierpień 2015 r.)
- Udział w wystawie projektu „To Ja. To MY.” w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie (luty 2016 r.)
- Udział w wystawie projektu „RE-AKCJE 4” w Małej Zbrojowni, Wydziału Rzeźby i Intermediów w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (kwiecień
2016 r.)
- Udział w indywidualnej wystawie „Abstract Beauty” w Spa Clinique w Londynie (wrzesień - październik 2019 r.)
- Udział w indywidualnej wystawie „Nazwij mnie swoją” w Galerii New Era Art w Krakowie (czerwiec 2020 r.)
Od 2013 czynnie bierze udział w aukcjach i wystawach zbiorowych w całej Polsce (Opole, Wrocław, Katowice, Bydgoszcz, Kraków, Warszawa) oraz współpracuje z Ad Lib Gallery w Londynie.
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50
Dziewczyna za zasłoną
100x130, akryl, tusz akwarelowy, ekolina na płótnie, 2020

Natalia Fundowicz-Dziobek
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Kwiat wiśni
100x80, akryl, tusz akwarelowy, ekolina na płótnie, 2020

Natalia Fundowicz-Dziobek
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Połączenie sztuki
współczesnej
z fajerwerkami podniebienia

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

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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