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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 53. Aukcji Sztuki Współczesnej
we Wrocławiu.
Podczas pierwszej 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 licytacji weźmie udział 48 starannie wyselekcjonowanych dzieł takich artystów
jak m.in. Andrzej Sajewski, Jacek Lipowczan, Hugo Giza, Grzegorz Klimek, Paulina
Góra, Gaya Lastovjak czy Natalia Fundowicz.
Miłośnikom obrazów Andrzeja sajewskiego polecam zwrócić uwagę na obraz pt. „All
that dance”, który znalazł się zarówno na plakacie jak i okładce katalogu. Subtelna
baletnica przedstawiona w dostojnej pozie na pewno zachwyci niejednego konesera.

Piotr Wawrzynów

Już niedługo Walentynki - jestem przekonany, iż różnorodność dzieł, przedstawionych podczas aukcji, przykuje Państwa uwagę i każdy będzie mógł znaleźć coś wyjątkowego dla siebie i swojej drugiej połówki.Udział w aukcji jest całkowicie otwarty
i bezpłatny, a licytacja dzieł zaczyna się od 500 zł.

Marchand/Owner
Galeria DNA
piotr@dnagallery.pl

Dodatkowo podczas 53. Aukcji Sztuki Współczesnej mogą Państwo wspomóc wychowanków Zespołu Szkół nr 16 we Wrocławiu licytując dwa piękne obrazy autorstwa Karoliny i Michała, którzy na co dzień mierzą się ze zdiagnozowanym autyzmem dziecięcym - całość wylicytowanej kwoty zostanie przekazana szkole, w celu
zakupu sprzętu wspomagającego rozwój dzieci autystycznych.
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 portalu Onebid.pl. Istnieje również możliwość licytacji telefonicznej lub za pośrednictwem naszego pracownika - w tej kwestii zachęcamy do kontaktu.
Do zobaczenia
w czwartek 11 lutego 2021 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

PARTNERZY
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ORGANIZATORZY

Indeks artystów
53 Aukcji Sztuki Współczesnej
Nazwisko Imię / Nr obiektu / strona

Andrychowski Andrzej / 11 / str. 10

Masaliti Natali / 23 / str. 18

Barnel Adam / 37 / str. 25

Masionek Dawid / 17 / str. 14

Bogusławski Wit / 12 / str. 10

Misztal Joanna / 18 / str. 15

Dąbrowska Izabela / 33 / str. 23

Morawska Ewa / 46 / str. 30

Dunal Marta / 26 / str. 19

Nowak Aneta / 41 / str. 27

Dunin Basha / 22 / str. 17

Pękacz Marek / 14, 15 / str. 12, 13

Fundowicz Natalia / 7 / str. 7

Pityńska Iwona / 38 / str. 26

Giza Hugo / 3 / str. 5

Polak Jena / 42 / str. 28

Gomez Dominigo Alvarez / 35 / str. 24

Rabsztyn Ryszard / 34 / str. 23

Góra Paulina / 4 / str. 6

Sajewski Andrzej / 48 / str. 31

Grodnicki Ryszard / 20 / str. 16

Serwin Magdalena / 31 / str. 22

Jakubczyk Andrzej / 30 / str. 21

Smolik Dominik / 39 / str. 26

Jankiewicz Łukasz / 29 / str. 21

Smolik Maga / 19 / str. 16

Karczmarski Edward / 36 / str. 24

Smoła Artur / 21 / str. 17

Klimek Grzegorz / 5 / str. 6

Stachowska Agnieszka / 24 / str. 18

Kogut Alicja / 9, 10 / str. 9

Stasiak Esma / 32 / str. 22

Kujawa Łukasz / 43 / str. 28

Świgulska Mariola / 16 / str. 14

Kuran Tomasz / 6 / str. 7

Tomalak Stanisław / 13 / str. 11

Kurek Magdalena / 27 / str. 20

Urbańczyk Wojciech / 25 / str. 19

Lastovjak Gaya / 8 / str. 8

Wódkiewicz Marian / 40 / str. 27

Libardoni Vinnicius / 28 / str. 20

Zakrzewski Paweł / 44 / str. 29

Lipowczan Jacek / 1, 2 / str. 4

ZapART Włodzimierz / 45 / str. 29

Łozowski Krzysztof / 47 / str. 30

Regulamin aukcji dostępny pod adresem http://www.da.dnagallery.pl/regulamin.pdf
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01
Let’s fly to a better World
50x70 (w ramie 70x90), olej na desce, 2020

02
Let’s fly to a better World
- szkic
14 x 22 (z passe-partout 24,5 x 35), ołówek,
Sydney 1982

Jacek Lipowczan
Artysta urodził się w Istebnej na Śląsku Cieszyńskim. Malarstwem i rysunkeim
zaraził go ojciec - architekt. Po maturze podjął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 1976 r. uzyskał dyplom na Wydziale Grafiki u profesora
Mieczysława Wejmana. W początkach swej artystycznej działalności interesował się bardziej rysunkiem niż malarstwem - efekt tej fascynacji mogą Państwo
wylicytować podczas aukcji.
W przeszłości podczas pracy w zespole Kazimierza Kutza, jako asystent scenografa, zetknął się z pracami i projektami scenograficznymi Andrzeja Majewskiego. Bajkowe dzieła tego twórcy mocno wpłynęły na kształtowanie się twórczości
i bajkowej wyobraźni malarskiej Jacka Lipowczana. Wybrana przez niego technika jest bardzo pracochłonna, wymagająca czasu, cierpliwości i perfekcji. Dlatego
cykl malowania jednego obrazu trwa od czterech do sześciu tygodni, to też przeważnie maluje dwa obrazy jednocześnie.
W 1981 roku Lipowczan wyemigrował z Polski, pierwotnie do Szwecji następnie
do Australii. W Sydney w amerykańskim studio Filmów Rysunkowych „Hanna
Barbera” projektował sceny do poszczególnych filmów. Po przeniesieniu się z
dalekiego kontynentu do Europy, a konkretnie do Niemiec, Lipowczan pracował
jako grafik, Art Direktor i ilustrator w wydawnictwach i agencjach reklamowych
- zawiesił malarsto na kilka lat, ale w 2004 roku zdecydował się zająć wyłącznie
nim. Postanowił wykorzystać zebrane przez lata doświadczenia, jak sam mówi –
„ładowane przez lata akumulatory”.
Artysta tworzy bardzo indywidualny wyraz swojej wyobraźni, własny „magiczny”
styl skojarzeń. Styl malarski Jacka można określić jako realizm surealistyczno-fantastyczny. Na przekór dzisiejszej sztuce, w której awangarda goni awangardę, z roku na rok powiększa się grupa artystów malujących w podobnym stylu.
Lipowczan dołączył do nich i został członkiem międzynarodowego stowarzyszenia - Society of Art of Imagination w Londynie, którego patronem honorowym
jest znany surrealista austriacki prof. Ernst Fuchs.
Od kilku lat jest także członkiem Bundesverband Bildender Künstler Köln e.V oraz
Syrlin Kunstverein International e.V Stuttgart. Od 2004 roku Jacek Lipowczan bierze aktywny udział w życiu artystycznym. Prezentował swe prace na wystawach
w galeriach sztuki i w domach aukcyjnych w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Polsce, Francji, Włoszech, Danii i USA. Prace tego niezwykle uznanego artysty cieszą oko koneserów z całego świata.
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03
Pag-Ručica
90x70, akryl na płótnie, 2020

Hugo Giza
Ukończył Wydział Malarstwa gdańskiej ASP. Maluje odrealnione, surowe w swojej prostocie pejzaże i kompozycje abstrakcyjne. Zajmuje się także witrażownictwem. Do stycznia 2015 roku związany był z kabaretem Limo. Jego obrazy znajdują się w wielu prywatnych zbiorach w kraju i za granicą (m.in. w Kanadzie,
Francji, Niemczech, Irlandii i Austrii).
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04
Pierrot
50x40, olej na płótnie, 2012

Paulina Góra
Urodziła się w 1977 r., z natury niepoprawna romantyczka. Największą jej radością jest rodzina i możliwość wyrażania siebie
poprzez malarstwo, 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 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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Głowa XIX
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. 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.
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Gdy chmury zeszły, a pojawiły
się gwiazdy Batszeba brała
kąpiel
80x100, 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 poza 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 niesprecyzowanych 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.
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Niebieski
80x90, akryl, tusz akwarelowy, spray,
akwarela na płótnie, 2020

Natalia Fundowicz
Absolwentka kierunku malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Adama Brinckena oraz pracowni rysunku dr. Rafała
Borcza. W latach 2014-2016 otrzymała stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
O sobie mówi: „W swoich pracach korzystam z bogatego zasobu różnych technik i sposobów ekspresji. Na obrazach prezentuję ślady po
mojej podróży ku afirmacji życia – afirmacji natury, kobiecości, ciała i
macierzyństwa. To, co widzę, osadzam na płaszczyznach z delikatnością i lekkością intensywnych, choć akwarelowych kolorów, starając
się przy tym nie odbierać im ruchu. Ważny jest dla mnie również 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.”
Od 2013 czynnie bierze udział w wielu aukcjach i wystawach zbiorowych w całej Polsce (Opole, Wrocław, Katowice, Bydgoszcz, Kraków,
Warszawa). Zorganizowała również 4 wystawy indywidualne, w tym
dwie w Londynie oraz w Wiedniu.
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08
Kąpiel
100x70x9, technika własna, 2021

Gaya Lastovjak
Artystka 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.
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Alicja Kogut
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.

Głowa XXIII
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W dobrym sąsiedztwie
50x60, olej na płótnie, 2020

10
Trzy Gile
100x70, olej na płótnie, 2021
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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. Uczestnik licznych wystaw w kraju i za granicą, laureat i zdobywca wielu
nagród w konkursach fotografii.
Aktywnie współpracuje z kilkoma renomowanymi galeriami zagraniczny m.in. SAATCHI w Wielkiej Brytanii i RR
w Edmonton w Kanadzie. Jego prace znajdują się w wielu
kolekcjach prywatnych. Twórca od 30 lat fotografuje głównie detal architektoniczny. Ostatnie lata dopracowuje swój
nowatorski warsztat artystyczny malując cyfrowe obrazy z
wykorzystaniem fotografii, grafiki komputerowej i fraktali.
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Krajobraz
100x100, Giclée na papierze, 2020

12
Bałtyk
60x80, olej na płycie, 2020

Wit Bogusławski
Ukończył studia na Uniwersytecie Sztuk Pięknych Mimar
Sinan (Istambuł, 1986 r.), Akademię Sztuk Pięknych w
Warszawie (1987 r.) i Akademie Sztuk Pięknych we Wrocławiu (1991 r.). Dyplom z rzeźby uzyskał w pracowni prof.
Leona Podsiadłego. Należy do Związku Polskich Artystów
Plastyków. Oprócz rzeźby, uprawia malarstwo olejne i rysunek. W jego malarstwie z ostatnich lat pojawił się nurt
rzeźbiarski. Prace te, choć tworzone pędzlem na płótnie,
posiadają twardość i chropowatość kamienia i ukazują, że
jego sztuka obraca się cały czas w kręgu rzeźby. Brał udział
w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Prace artysty (rzeźba i malarstwo) występują
w wielu zbiorach prywatnych, w Polsce i zagranicą (m.in.
USA, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Turcja).
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Fragment 617 (Hendrix)
100 x 80, 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.
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Ford Mustang
50x30, Olej, medium UV - technika własna, 2021

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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Porsche
50x30, Olej, medium UV - technika własna, 2021

Marek Pękacz
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Mariola Świgulska
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. 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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W blasku wiosny
80x80, akryl, szlagmetal, technika własna na płótnie, 2021

Dawid Masionek
Urodzony w 1994 r. w Lublińcu, malarz, rysownik, magister
sztuki, absolwent kierunku Malarstwo na Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (2019, pracownia prof. Jarosława Kweclicha).
Fascynacja architekturą gotyku to jedna z głównych inspiracji dla jego twórczości. Maluje obrazy przy pomocy szpachli,
eksplorując wielokrotnie te same obszary, pokrywając płótno
kolejnymi warstwami farby, by później poprzez wieloetapową ingerencję w naniesioną farbę, odkrywać coraz to nowsze
jakości barwy, światła, dynamizmu. Ekspresyjną twórczość
malarską uzupełnia działalnością rysowniczą - chętnie sięga po tusz i stalówkę, wierząc, że oko malarza kształci się
przede wszystkim poprzez wprawioną rękę rysownika. Autor
wielu wystaw zbiorowych (m.in. kilka edycji wystaw Malarze oraz Rysunkarze w Regionalnym Towarzystwie Zachęty
Sztuk Pięknych - “Konduktorownia” w Częstochowie) i indywidualnych.
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Rozświetlając czas
90x120, olej na płótnie, 2019
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Skrzenie
80x40, akryl, 2020

Joanna Misztal
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu na wydziale Ceramiki i Szkła. W każdej jej pracy widać umiłowanie do materii przestrzennej. Bardzo wyraźna
i zróżnicowana faktura oraz często używane różne odcienie złota, nadają specyficzny i niepowtarzalny wygląd malowanym przez nią obrazom. Prace autorki znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce jak i za granicą.”

15

19
Za_Duma
120x80, akryl na płótnie, 2018

Maga Smolik
Urodzona we Wrocławiu, psycholog, pedagog, menedżer, malarka
z serca, pasji i zamiłowania. Ukończyła m. in. studia na ASP im.
W. Strzemińskiego w Łodzi, na kierunku Malarstwa i rysunku, w
pracowni prof. Andrzeja Grendy i prof. Witolda Kalińskiego. Obecnie
współtworzy grupę artystyczną „Kierunek”.
Jej twórczość, czasem liryczna i harmonijna, zawsze jednak pełna
jest świadomej dyskusji, narracji na temat aktualnych trendów
społecznych, kulturowych tabu. Wnikliwa obserwacja otaczającego
świata prowadzi ją ku symbolicznym dialogom z odbiorcami, podczas których lubi odrzucać oczywistość na rzecz niedopowiedzeń,
tajemnic. Bazuje na kontrastach i nie unika niczego co tkwi w ludzkiej naturze. Dlatego też świadomie zestawia estetykę odbioru z
tym, co w człowieku niepewne, niewyraźne a nawet pozbawione
granic.
Artystka wierzy, że sztuka powinna być dla ludzi, dla zwykle niezwykłych ludzi. Prosta w przekazie, lecz pozostawiająca przestrzeń
dla wyobraźni. Ma na swoim koncie wiele wystaw autorskich i zbiorowych a jej prace znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w
kraju i za granicą.

20
Pasy czerwieni
63x84, akryl na płótnie, 2018

Ryszard Grodnicki
Urodził się w 1947 r. w Gdańsku. Jest doktorem habilitowanym
sztuki, wieloletnim wykładowcą Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, artystą malarzem, członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.
W swojej wieloletniej twórczości artystycznej zajmował się również
filmem i fotografią, jednak po ukończeniu uczelni postanowił pozostać wierny malarstwu, gdyż jak sam mówi „Już wtedy doszedłem
do wniosku, że największą niezależność twórczą daje jednak malarstwo”.
Brał udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych m.in. w
Studio Mac Mahoń- Paryż, Francja; Scorpion- galeries , Hamburg,
Niemcy; Międzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków ; XXXI Festiwal
Sztuk Plastycznych “Prezentacje” Sopot; Salon d’hiver, Lyon, Francja; Annexe Mairei du 5 Sant Jean, Francja; Salon Wiosenny (SBI),
Societe Lyonaise des Beaux Arts, Francja; Wystawa malarstwa,
Hamburg.
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Planety
80x110, olej na płótnie, 2020

Artur Smoła
Urodzony w 1976 r. w Pilźnie, związany z Tarnowem, z wykształcenia prawnik. Wytworzył własny, unikalny, styl charakteryzujacy się soczystymi, intensywnymi barwami i gemometryzacją postaci. Jego wielowątkowe prace zawierają
dużą dozę symboliki, a dbałość i precyzja to kolejne nieobdłączne elementy jego prac.
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EMPTINESS vs CHAOS
60x60, akryl na płótnie, 2017

Basha Dunin
Urodzona w 1983r. Absolwentka krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych, wydziału Form Przemysłowych. Dzięki
stypendiom artystycznym część studiów z dziedziny sztuki i designu odbyła na francuskich uczelniach. Studiowała
też reżyserię filmową w Warszawie i w Paryżu. Zajmuje się
głównie malarstwem i kolażem analogowym. Brała udział
w licznych wystawach i konkursach sztuki. Jej prace zdobyły
sporo głównych nagród za granicą, w większości w Nowym
Jorku.
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Relax, take your easy
50x40, olej na płótnie, 2020

Natali Masaliti
Urodzona w Niemczech w 1985 r., ukończyła z wyróżnieniem wydział malarstwa na University of Architecture and Art. Od tego czasu pracuje nad indywidualnym
rozwojem artystycznym poświecając swoją uwagę w
dużej części malarstwu olejnemu. Tematyką, którą zajmuje się Natali w malarstwie to przede wszystkim kobiety. Sama mówi o swojej twórczości: „Lubię pracować
nad portretami, aby odkryć piękno i blask kobiecej esencji”. W swojej pracy eksperymentuje z fakturą, techniką
i kolorami, często używając szpachli, by, jak sama podkreśla: „nadać obrazom wibracji i struktury”.
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Blue ring
120 x 120, akryl na płótnie, 2018

Agnieszka Stachowska
Absolwentka WSUS Wydziału Artystycznego w Poznaniu. Entuzjastka życia, myślicielka, miłośniczka przyrody.
Na co dzień grafik komputerowy. Malarstwo traktuje
jako medium, nośnik emocji i przekaz wewnętrzny. Przy
pomocy łączenia intensywnych i energetycznych barw
wyraża stany umysłu towarzyszące chwili. Pasnojunący
błękit to nieograniczona przestrzeń i różnorodność, końcowy spokój i ukojenie.
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10

Lato ’19
120x80, akryl na płótnie, 2019

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.

Głowa XXIII
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Violet 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.

Głowa XXIII

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.
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Radość o poranku
100x60, 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.”

Vinnicius Libardoni
Arytsta jest brazylijsko-włoskim architektem i grafikiem. W 2012 r. zdobył licencjat z architektury, a w
2019 r. uzyskał tytuł magistra sztuki na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Pracuje tam również w Pracowni Intaglio na stanowisku laboranta technicznego i stara się o
stopień doktora. Na gruncie swoich zawodowych doświadczeń bada architekturę poprzez artystyczne
spojrzenie. Jego praca skupia się na strukturach zapomnianych, porzuconych, zaniedbanych. Obiektach
zawieszonych pomiędzy wspaniałą przeszłością a niepewną przyszłością.

28
Dworzec Nadodrze
55x40, Akwaforta i Akwatinta, 2020
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Łukasz Jankiewicz
Z wykształcenia jest architektem 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
jego 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.
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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Wschód Słońca
120x89, olej na płótnie, 2020

30
Most Grunwaldzki Wrocław
70x90, akryl na płótnie, 2019

Głowa XXIII
Andrzej Jakubczyk
Urodzony w 1966 roku 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. 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 zagranicą.
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Magdalena Serwin
Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu o kierunku sztuk użytkowych. Pod okiem wspaniałych artystów zgłębiała sztuki malarskie, graficzne jaki i
fotograficzne. Jest w znacznej mierze samoukiem, dla której
malarstwo jest pasją a zarazem czymś w rodzaju spokoju,
oddechu od codziennych spraw.
Prace wykonywane przez artystkę charakteryzują się kontrastem, przełamaniem szarości, czerni ciepłymi barwami.
Tematy prac są różne, malarka nie chce ich sklasyfikować –
„maluje co widzę, co czuję w danej chwili”. Wciąż szuka nowych wyzwań i dąży do perfekcji.
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Surprise
90x80, olej na podobraziu, 2019

32
DJ
120x100, abstrakcja na blejtramie, 2020

Esma Stasiak
Absolwentka 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.
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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Nagie obrazy lasu - wiosna
80x100, akryl na płótnie, 2020

Izabela Dąbrowska
Urodzona w 1987 roku w Blachowni, miejscowości pod Częstochową. Od roku
2007 żyje i tworzy we Wrocławiu.
Pasja oraz chęć wyrażania siebie poprzez ukochaną sztukę pchnęły artystkę
w objęcia Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
gdzie ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w
pracowni profesora Leszka Mickosia.
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.
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Wygnanie z raju
61x61, akryl i olej na płycie OSB, 2020

Ryszard Rabsztyn
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na wydziale Malarstwa
i Rzeźby. Laureat Pierwszego Międzynarodowego Triennale Drzeworytu w
Zakopanym.
Jego prace, najczęściej utrzymane są w bieli i czerni, a 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. Stara się swoje obrazy bardziej „zapisywać” niż malować. W ten sposób wyraża wszystkie swoje myśli
i aktualne zainteresowania.
W celu uzyskania zamierzonych efektów, nadal doskonali swój warsztat,
przez co każdy obraz to nowy eksperyment. Często też bardzo daleko odchodzi od tradycyjnego podejścia w malarstwie. To wynik ciągłego poszukiwania
idealnej formy, jak również realizacji idei „malarstwa dla niewidomych”.W
celu uzyskania zamierzonych efektów, nadal doskonali swój warsztat, przez
co każdy obraz to nowy eksperyment. Często też bardzo daleko odchodzi od
tradycyjnego podejścia w malarstwie. To wynik ciągłego poszukiwania idealnej formy, jak również realizacji idei „malarstwa dla niewidomych”.
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Girl back with red headscarf
and white sarong
80x100, akryl na płótnie, 2018

Dominigo Alvarez Gomez
Urodził się w 1942 r. w Barcelonie. Samouk, który przez większość życia pracował jako ilustrator w przeróżnych wydawnictwach. Uczył się
w klasach Circle Sant Lluch, doskonaląc swoje wrodzone zdolności a
w 1975 r. rozpoczął nowy i ostatni etap jako malarz. Od tamtej pory
regularnie brał udział w indywidualnych wystawach, w których kobieta była głównym tematem - jego ulubiona postać, to postać kobieca.
Być może z tego powodu, że jest kameralny, kobiety nadal stanowią
otwartą przestrzeń inspiracji. Ich formalna perfekcja jest rodzajem podziwu dla kobiecego ciała, które ma piękne myśli.
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BLUE II
50x50, olej na płótnie, 2020

Edward Karczmarski
Urodził się w 1976 roku w Krakowie. Studiował na na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Swój dyplom obronim z wyróżnieniem w 2001 roku w Pracowni Malarstwa prof. A. Wsiołkowskiego,
Struktur wizualnych prof. Z. Bajka i Rysunku Prof. T. Kotkowskiej. Zajmuje się malarstwem, grafiką, projektowaniem i fotografią.
Brał udział w ponad 80 wystawach zbiorowych i 5 indywidualnych. Jest
laureatem wielu konkursów malarskich m. in. Pejzaż w malarstwie polskim.
Najważniejsze cykle malarskie to: Światło Południa, Apokalipsa, Ślad
człowieka, Metropolie, Blue.
Obrazy artysty znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, Rosji,
Niemczech, Holandii, Francji, Szwajcarii, Kanady i USA.
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Madame en gris
90x90, olej na płótnie, 2020

Adam Barnel
Artysta malujący pod pseudonimem Adam Barnel. Urodzony 1986 roku w Katowicach, tworzący w nurcie abstrakcjonizmu, posługujący się głównie farbami
akrylowymi oraz własną techniką mieszaną, w której wykorzystuje m.in. płatki złota, szlagmetal i inne materiały. Obrazy artysty przedstawiają głównie sylwetki kobiece malowane w stonowanych kolorach.
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Primavera
50x70, akryl na płótnie, 2018

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.
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.
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Kaimatsumiya
100x140, akryl na płótnie, 2021

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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Autostrada
50x70, akryl na płycie, 2019

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.
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”.

41
Prąd
120x80, akryl na płótnie, 2020

Aneta Nowak
Absolwentka Wydziału Artystycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Malarstwo oraz Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk
Plastycznych. Dyplomy zrealizowane w 2010 roku w pracowni malarskiej prof.
Włodzimierza Kuleja. Brała udział w wystawach organizowanych m.in. w Częstochowie, Białej i czeskich Albrechticach.
W malarstwie dąży do syntezy rzeczywistości. Upraszcza i eliminuje pewne
elementy, aby mnożyć znaczenia oraz zwraca się w kierunku abstrakcji. Artystka zostawia odbiorcy swobodę interpretacji, nie przypisując swojemu malarstwu żadnych symbolicznych czy ideowych znaczeń. Bawi się przestrzenią,
formą i kolorem, a inspiracje do tych działań czerpie z natury, nauki i współczesnej kultury.
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Jena Polak
Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie, dyplom realizowała w pracowni malarstwa prof.
Leona Macieja (w 2006r). Członekini Związku Polskich Artystów Plastyków, okręg w Katowicach (od 2007r). Autorka wielu wystaw indywidualnych m.in. w Częstochowie, Warszawie Krakowie, Katowicach,
ale też Amsterdamie.
Jak sama mówi: „Moja sztuka rodzi się z obserwacji i analizy. Szuka
uzasadnień istnienia, dowartościowuje zwyczajność i codzienność,
rozwija świadomość. Analizuje, wnioskuje, dyskutuje, przekazuje
osobiste przeżycia, emocje, myśli poważne i ogólne- bogactwo nas
samych.”
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Jena Polak sięga w głębię obrazu, w głębię tego, co widzi, oddając
z jednej strony wiernie rzeczywistość, z drugiej eksponując te elementy, które na pierwszy rzut oka przez przypadkowego widza nie
są dostrzegane.

Czarny Staw
115x75, akryl na płótnie, 2020
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BLUE LIFE
50x70, akryl oraz struktura
na podobraziu bawełnianym, 2019

Łukasz Kujawa
Artysta jest dyplomowanym technikiem farmaceutycznym, biotechnologiem oraz dietetykiem, jednak to co naprawdę go pasjonuje to
malarstwo. Wieloletnia praca z ludźmi, ukazała kruchość ludzkiego
istnienia. Spowodowało to silną potrzebę wyrażenia tego poprzez
sztukę.
Malowanie stało się częścią jego życia. Inspiruje się abstrakcjonizmem, przekładając w ten sposób swoje emocje na płótno. Swoimi
pracami, chce skłonić odbiorcę do własnej interpretacji i utożsamienia się z obrazem. Ważnym elementem prac tego artysty jest struktura. Eksperymentuje oraz bawi się kolorem. Tematy czerpie z własnych doświadczeń i obserwacji otaczającego go świata
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Szczelina synaptyczna
120x100, akryl na płótnie, 2019

Paweł Zakrzewski
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale Grafiki - praca
dyplomowa praktyczna zrealizowana w formie książki z ilustracjami do własnych opowiadań w Pracowni Projektowania Książki i Ilustracji pod kierunkiem
Błażeja Ostoja Lniskiego. Ukończył również PWSFTViT w Łodzi na wydziale
operatorskim Realizacji TV, a także Kulturoznawstwo SWPS w Warszawie.
Jego malarstwo to przede wszystkim ekspresja z domieszką czarnego humoru, formą nawiązujące do estetyki Street-artu, Nowego Ekspresjonizmu, czy
Brut-Artu Inspiruje się kulturami ludów pierwotnych, światem mikrofauny oraz
fizyki kwantowej. Twórca video-artów, fotograf.

Włodzimierz ZapART
Urodzony w 1963 r. Członek Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Poznaniu. W
wieku 32 lat postanowił w pełni oddać się długo ukrywanej pasji do malarstwa i sztuki. W swoich pracach nie
ogranicza się do jednego tematu, ale wyraża swoje obserwacje na temat współczesnego świata i stanu ducha.
Mocne kolory i specjalne efekty wielowymiarowości uzyskiwane według samodzielnie wypracowanych technik
są charakterystyczne dla jego współczesnego malarstwa. Wśród obrazów dominują abstrakcje, którym towarzyszą intrygujące tytuły. Maluje również postaci, kwiaty i naturę. Seria „(NIE)ZNAJOMI” i kolejne jej odsłony są
jego najbardziej znaną artystyczną wizytówką.
„Inspiruje mnie życie. Obserwuję rzeczywistość i następnie dokonuję subiektywnej oceny chwil i sytuacji. Często
inspiracją moich prac są wcześniej spotkane osoby”
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Loża
90x120, akryl na płótnie, 2020
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Wiolączelistka
120x140, akryl na płótnie, 2018

Ewa Morawska
Z zawodu pielęgniarka, Absolwentka Wyższej Szkoły Pielęgniarskiej na Uniwersytecie w Stavanger w Norwegii, jednak sercem - malarka.
Od 1988 r. zajmuje się malarstwem. Swoją aktywność artystyczną rozpoczęła w wieku 28 lat. W początkowych latach twórczości ispirowała się pracami
impresjonistów i ekspresjonistów. Eksperymenty i poszukiwania artystyczne
doprowadziły artystkę do wypracowania własnego stylu w malarstwie.
Bliski jest jej ekspresjonizm i związek z naturą oraz zainteresowania fizyką
kwantową. Obrazy artystki są wyrazem jej dążenia do harmoni i piękna oraz
uchwyceniem tych momentów w otaczającej rzeczywistości na płótnie malarskim. Odważne gesty malarskie, faktura i kontrasowe zestawienia świadczą o dużej wrażliwosci odczuwania świata przez artystkę.
Prace Ewy Morawskiej znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Norwegii, Francji ,Wielkiej Brytanii i Australii.

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.
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.
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Dyptyk Woda XXI
2 x 70x50, akryl na płótnie, 2020
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DNA Artysty

Andrzej
Sajewski
Urodzony w 1957 r. Wychował się
i skończył 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 powstają długo, trwa to czasami
miesiącami, ale maluje codziennie
po kilka godzin słuchając muzyki.
Jego obrazy zdobią domy kolekcjonerów w Polsce, ale też Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Rosji,
Estonii, Holandii oraz Chinach.

48
All that dance
80x60, olej na płycie, 2020
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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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