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Marek Pękacz "Shelby cobra - Deus ex machina" 50x90, olej na płótnie, 2021

22 kwietnia 2021 r.
(czwartek) godz. 19:00

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,
z wielką przyjemnością prezentujemy katalog 54. Aukcji Sztuki Współczesnej we Wrocławiu.
To już druga w tym roku aukcja sztuki organizowana przez Dom Aukcyjny DNA. Podczas wydarzenia będzie można wzbogacić swoją kolekcję o obrazy artystów od dawna współpracujących
z naszą galerią, ale również tych, którzy dopiero wchodzą na rynek sztuki. Z niekrytym zadowoleniem i satysfakcją mówimy o współpracujących z nami artystach i obserwujemy, jak dojrzewają artystycznie, a ich prace zyskują na wartości. Równie mocno cieszymy się z debiutantów,
którzy nam zaufali i zdecydowali się pod naszym okiem rozwinąć swoją karierę na rynku sztuki.
W licytacji weźmie udział 50 starannie wyselekcjonowanych obrazów o przekrojowej tematyce
- zarówno wielbiciele malarstwa figuratywnego, jak i amatorzy abstrakcji na pewno znajdą coś
dla siebie. Wśród prezentowanych artystów znajdują się m.in. Andrzej Sajewski, Jacek Lipowczan, Joanna Misztal, Grzegorz Klimek, Marek Pękacz, Paulina Góra czy Artur Smoła. Obrazem
przewodnim 54. Aukcji Sztuki Współczesnej jest dzieło Marka Pękacza “Shelby Cobra - Deus
ex machina”, które można podziwiać na okładce katalogu i plakacie. To hiperrealistyczne przedstawienie kultowego samochodu przyciąga wzrok i mimo iż samo wykonanie robi piorunujące
wrażenie, warto pamiętać, że to dzieło skrywa inny, zakodowany obraz, niewidoczny gołym
okiem w normalnym świetle. A to dzięki niezwykłej technice opracowanej przez autora, który na
namalowanej pracy, za pomocą medium UV, nakłada na nią symbole, kody binarne bądź litery
ze swojego własnego alfabetu, które ujawniają się dopiero po oświetleniu ich lampą UV, która
zostanie dodatkowo sprezentowana do wylicytowanego obrazu. Marek Pękacz - jako naukowy
fantasta - traktuje hiperrealistyczne ujęcia jedynie jako opakowania dla swoich koncepcji.

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

Aby każdy z Państwa mógł, w dogodnym dla siebie czasie, zapoznać się z proponowanymi
przez nas obrazami, przygotowaliśmy wystawę przedaukcyjną w Galerii DNA we Wrocławiu
- zachęcamy do odwiedzenia nas stacjonarnie, po wcześniejszym umówieniu terminu, a od 10
kwietnia już bez takiej konieczności. Gwarantujemy, że prezentowane w katalogu obrazy robią
jeszcze większe wrażenie na żywo.
Udział w aukcji jest całkowicie otwarty i bezpłatny. Licytacja dzieł zaczyna się już od 1000 zł,
co pozwala zdobyć przepiękny obraz do swojego domu lub na prezent w wyjątkowo korzystnej
cenie. Serdecznie zachęcam Państwa do uczestniczenia w tym niezwykłym i wzbogacającym
wydarzeniu. Zdajemy sobie sprawę, że obecny czas jest specyficzny, dlatego tych z Państwa,
którzy nie mogą być z nami osobiście, zapraszamy do wzięcia udziału w licytacji online na portalu Onebid.pl. Licytować można również telefonicznie lub za pośrednictwem naszego pracownika - w tej kwestii zachęcamy do kontaktu z nami.
Do zobaczenia!
w czwartek 22 kwietnia 2021 r. o godz. 19.00.
Sky Tower
ul. Powstańców Śl. 95, Wrocław

Wydawca katalogu: Galeria DNA
Przygotowanie aukcji i opracowanie
katalogu:
Pamela Beczek
Sara Janda
Projekt i skład katalogu:
Mariya Stadnytska
Galeria DNA
ul. Powstańców Śląskich 95,
50-529 Wrocław
biuro@dnagallery.pl
tel. +48 71 307 00 36
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Indeks artystów
54 Aukcji Sztuki Współczesnej
Nazwisko Imię / Nr obiektu / strona
Andrychowski Andrzej / 17 / str. 13

Milewski Bartosz / 16 / str. 13

Barnel Adam / 4 / str. 6

Misztal Joanna / 8 / str. 8

Borkowski Artur / 18, 19 / str. 14

Molecka Iwona / 37/ str. 24

Bundzewicz Malgorzata / 48 / str. 30

Morawska Ewa / 29 / str. 20

Dąbrowska Izabela / 38 / str. 25

Pełka Ola / 30 / str. 20

Dunin Basia / 36 / str. 24

Pękacz Marek / 50 / str. 31

Giza Hugo / 10 / str. 9

Piekarski Wojciech / 13 / str. 11

Gomez Dominigo Alvarez / 21 / str. 16

Piotrowiak Anna / 32 / str. 22

Góra Paulina / 9 / str. 9

Pityńska Iwona / 34 / str. 23

Grodnicki Ryszard / 28 / str. 19

Rabsztyn Ryszard / 12 / str. 10

Iskra Mirosław „Mirekis” / 39 / str. 25

Sajewski Andrzej / 6 / str. 7

Jakubczyk Andrzej / 40 / str. 26

Serwin Magdalena / 42 / str. 27

Jamioł Michał / 24 / str. 17

Sikora Anna / 22 / str. 16

Karczmarski Edward / 47 / str. 29

Smogór Piotr / 46 / str. 29

Klimek Grzegorz / 3 / str. 5

Smolik Dominik / 49 / str. 30

Kogut Alicja / 7 / str. 7

Smolik Maga / 33 / str. 22

Kujawa Łukasz / 11 / str. 10

Smoła Artur / 2 / str. 5

Kuran Tomasz / 14 / str. 12

Stasiak Esma / 35 / str. 23

Kurek Magdalena / 23 / str. 17

Świgulska Mariola / 41 / str. 26

Lipowczan Jacek / 1 / str. 4

Tomalak Stanisław / 20 / str. 15

Łozowski Krzysztof / 25 / str. 18

Tomczuk Agnieszka / 43 / str. 27

Malik Jan Wojciech / 26 / str. 18

Waluś Grzegorz „Cheeba” / 15 / str. 12

Masaliti Natali / 5 / str. 6

Wódkiewicz Marian / 45 / str. 28

Masionek Dawid / 17 / str. 19

ZapART Włodzimierz / 44 / str. 28

Masionek Tomasz / 32 / str. 21

Regulamin aukcji dostępny pod adresem www.da.dnagallery.pl/regulamin.pdf
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Karpik patriotyczno - narodowy
55 x 75 (75 x 95 w ramie), olej na desce, 2020 /
obraz oprawiony w złotą ramę

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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Artur Smoła

Spleen
60x120, olej na płótnie, 2020

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.

03
Harlekin
60x80, olej na płótnie, technika własna,

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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Madame en Rouge
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.

05
Night beauty
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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Fire dance with me
80x60, olej na płycie, 2020 /
obraz oprawiony w srebrną ramę

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.
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Z osobna
60x50, olej na płótnie, 2020

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.
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Zapach dzikich róż
80x80, akryl na płótnie, 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.”

8

09
Blu (bialy kot)
50x40, olej na płótnie, 2011

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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Bałtyk
50x70, akryl na płótnie, 2021

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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Marazm
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

12
Direction
100x70, akryl na płótnie, 2021

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”.
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Akt 2018
90x60, olej na płótnie, 2020

Wojciech Piekarski
Artysta urodził się w 1980 r. Ukończył Politechnikę Łódzka w 2007 r. Mieszka nieopodal Pabianic koło
Łodzi. Zajmuje się tylko malarstwem tworząc na zamówienia duże sceny sakralne i portrety. Maluje również
martwą naturę i akty. W swojej twórczości wzoruje się na dawnych mistrzach, przede wszystkim malarstwie
Caravaggia. Jego twórczość cieszy się dużym uznaniem amatorów malarstwa realistycznego, a ceny obrazów
dynamicznie rosną.
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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.
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Zamyślenie Marii Magdaleny
80x80, akryl na płótnie, 2020

15
Agung i Batur
90x60, akryl na płótnie, 2021

Grzegorz „Cheeba” Waluś
Studia artystyczne ukończył w 2001.r z dyplomem magistra sztuki, jako wychowanek profesorów malarstwa Aleksandra Dimitrowicza i Nikola Naskov.
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. 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. Jego dzieła znajdują się w wielu kolekcjach
prywatnych zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.
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Dworzec 3
80x100, akryl na płótnie, 2021

Bartosz Milewski
Artysta urodzony w 1975 r. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka, a następnie w 2012 r. obronił doktorat na ASP
im. Jana Matejki w Krakowie. Kształcił się również w Cornish College of The Arts w Seattle. Aktualnie prowadzi liczne zajęcia z rysunku, malarstwa,
fotografii, filmu i twórczego pisania.
O swoim malarstwie mówi „Tematy moich obrazów często nawiązują do manifestu, współtworzonej ode mnie od 2007 roku, grupy Artyści Zaściankowi.
Jej twórczość (oprócz malarstwa są to również zdjęcia, video, grafiki czy teksty) ma „ocalić od zapomnienia, to co jeszcze nie odeszło”, a przez
badanie lokalnego kolorytu, form plastycznych, architektury czy motoryzacji, a także ludzi i ich „zwyczajnych” zajęć – ma na celu powiedzenia czegoś
o uniwersalnej kondycji ludzkiej.” Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w znaczących kolekcjach
prywatnych na całym świecie.

17
City
100x70, Giclée na papierze, 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. Uczestnik licznych wystaw w kraju i za granicą,
laureat i zdobywca wielu nagród w konkursach
fotografii.
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18
Bez tytułu
70x100, akryl na płótnie, 2021

Artur Borkowski
Artysta urodził się w 1965 r. w Sochaczewie. Swój warsztat
doskonalił samodzielnie, a od sześciu lat malarstwo jest jego
głównym zajęciem. W swojej twórczości skłania się ku realizmowi,
lecz chęć tworzenia własnych wizji popycha go w kierunku
symbolizmu. Czerpie inspiracje z tego co w danej chwili go dotyka
i co w danym momencie czuje. Pomimo stosunkowo krótkiego
czasu aktywności artystycznej, zdążył uczestniczyć w wystawach
indywidualnych i zbiorowych w wielu miejscach Polski. Jego prace
znaleźć można w kolekcjach w kraju i na świecie.

19
Konwój
60x80, akryl na płótnie, 2021
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20
Fragment 616
100x100, technika własna na płótnie, 2020 /
obraz oprawiony w czarną drewnianą ramę

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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21
Transparencia
63x50cm (85x70 w ramie), pastel na papierze,
2020 / obraz oprawiony w czarną ramę

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.

22
Pocztówka z Havany I
100x80, olej na płótnie, 2021

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.”
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23
Otuleni słońcem Chorwacji
75x115, olej na płótnie, 2021

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.”

24
Szept Róży
110x140, akryl na płótnie, 2021

Michał Jamioł
Urodzony w 1979 r., mieszka i tworzy w Kielcach. Od wielu lat zajmuje się kolekcjonowaniem malarstwa znakomitych polskich artystów. Pasja do sztuki
przerodziła się z czasem w owocną twórczość malarską. Zdarza się, że galerie w których nabywał dzieła sztuki - zaczęły wystawiać jego własne prace.
Artysta uprawia malarstwo akrylowe w nurcie abstrakcyjnym, w nim wyraża swoją radość życia, emocje i pasję twórczą. Obrazy artysty nie są płaskie,
mają strukturę 3D, dzięki zastosowanej technice własnej - autorskim patentom, które wyróżniają i charakteryzują artystę. Artysta konsekwentnie
udowadnia, że obraz abstrakcyjny może być nie tylko intrygujący, przepełniony emocjami, ale i piękny.
Ciekawostką jest fakt, że jeden z obrazów Michała Jamioła został wyróżniony przez kuratorów paryskiej internetowej galerii sztuki Artmajeur Gallery.
To pierwszy dojrzały obraz, jaki został wyeksponowany w tej galerii i natychmiast został dostrzeżony. To duże wyróżnienie, zwłaszcza na tle 2,5 miliona
prezentowanych tam aktualnie prac, stworzonych przez 170 tys. artystów. Michał Jamiol to wschodząca gwiazda polskiego abstrakcjonizmu. Mocny
debiut, intensywny rozwój i bardzo duże zainteresowanie jego pracami sprawiają, że jego twórczość jest coraz bardziej ceniona i pożądana. Jego prace
znajdują się w prywatnych zbiorach kolekcji głównie w Polsce, ale również poza granicami krajukolorystycznej 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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25
Woda XXXV

Krzysztof Łozowski

2x 50x50, akryl na płótnie, 2021

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.

26
I love dance
90x65, olej na płótnie, 2020

Jan Wojciech Malik
Malarstwo studiował na Uniwersytecie Artystycznym w
Poznaniu. W sztuce podąża własną droga, nie naśladuje
swoich mistrzów. Tworzy dzieła monumentalne oraz
miniatury. Jego obrazy charakteryzuje zastosowanie
szarości, czerni z domieszką czerwieni - w takich barwach
przestawia rzeczywistość. Coraz częściej jednak stosuje
pełną paletę kolorów.
Laureat wielu konkursów i festiwali sztuki. Ma na swoim
koncie 24 wystawy indywidualne malarstwa w Polsce i
udział w ponad 170 wystawach malarstwa polskiego w
Polsce i na świecie. Członek Związku Polskich Artystów
Plastyków oraz ruchu Ekoart. Rzeczoznawca ds. Sztuki
Ministra Kultury RP. Jego prace znaleźć można w zbiorach
Muzeum Narodowego w Poznaniu i Szczecinie oraz w
Watykanie.
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27
Wnętrze
90x120, olej na płótnie, 2019

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.

28
Pasy błękitu
60x81,akryl na płótnie, 2018 /
obraz oprawiony w białą ramę

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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29
Zachód słońca nad miastem
80x60, olej i cold vax na płótnie, 2018

Ewa Morawska
Malarstwem zajmuje się od 1988 r. 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 artystki znajdują się w prywatnych kolekcjach w
Polsce, Norwegii, Francji ,Wielkiej Brytanii i Australii.

30
Inna
50x70, akryl na płótnie, 2018

Ola Pełka
Pochodzi z Nowego Dworu Gdańskiego. Na codzień tatuatorka, która
ukończyła Liceum Plastyczne na specjalizacji druku artystycznego.
Swój wolny czas poświęca w pełni malarstwu i fotografii. Specjalizuje
się w malarstwie akrylowym i olejnym, a przewodnim motywem
jej dzieł jest kobieta. W swoich pracach pokazuje różnorodność,
subtelność, delikatność, ale też niezależność, asertywność oraz
dominację kobiet we współczesnym świecie. Zazwyczaj są to
centralne kadry i kompozycje. Artystka bazuje na kontrastach kolory muszą być różnorodne i bogate. Świadomie zestawia barwy
co nadaje porządek w jej pracach. Stosuje laserunki światlocieniowe
i uderza w realizm. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych
w różnych częściach Europy: m.in. w Belgii, Niemczech czy Wielkiej
Brytani.
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31
Reinterpreracje: Scotto Hood
160x90, olej i szpachla na płótnie, 2021

Tomasz Masionek
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”.
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.
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32
Rozkochana w Santorini
30x100, olej na płótnie, 2021

Anna Piotrowiak

Przygodę ze sztuką zaczęła mając 4 lata - rozpoczęła wówczas uczęszczać na pierwszy kurs malarstwa i rysunku. Swoją przygodę kontynuowała w
średniej szkole plastycznej w kierunku malarstwa, a następnie na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Architektury Wnętrz. Przewodnim
tematem malarstwa artystki jest przyroda, która ją inspiruje i uskrzydla. Zajmuje się głównie malarstwem przedmiotowym. Artystka zainteresowana jest
głównie tematyką animalistyczną, pejzażową oraz malarstwem graficznym o zaznaczonych kontrastach w prawdziwie malarskim wydaniu. Posługuje
się różnymi technikami malarskimi, w szczególności upodobała sobie akwarelę. Jest autorką szkoły malarskiej dla dzieci, młodzieży i dorosłych dzielenie się wiedzą oraz talentem jest dla niej prioritetem oraz sukcesem duchowym. Na koncie ma wiele wystaw zbiorowych i indywidualnych, a jej
prace znajdują się w wielu zakątkach świata: m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Burkina Faso, Rosji i Ukrainie.

33
Dziewczyna z tatuażem
100x70, 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.
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34
Damy w ogrodzie
120x60, akryl na płótnie, 2021

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.

35
Niebieska 2
50x40, technika mieszana, 2016
/ oprawiony w czarną ramę

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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36
KLING III - WaWo
60x50, akryl na płótnie, 2020

Basia Dunin
Urodzona w 1983 r. 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.

37
...She and He crazy yellow (dyptyk)
2x 60x80, akryl na płótnie, 2020

Iwona Molecka
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 w 2018 r. 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. Swoje prace tworzy przez pryzmat rzeczywistości świata uczuć i barw. Jej malarstwo
zaprasza do spaceru po kolorze i dekoracyjnej linii orientu. Obrazy tworzą niekończące się otwarte kompozycje. 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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38
Nagie obrazy lasu - Dolina Baryczy
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.

39
Sleeping City
50x70, akryl na płótnie, 2020

Mirosław „Mirekis” Iskra
Uznany w świecie surrealista i ilustrator urodzony w Stalowej Woli w
1981 r. Ma na koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych na
terenie Polski i poza granicami kraju, między innymi w Los Angeles
(Lethal Amounts). Jest wielokrotnym laureatem w międzynarodowych
konkursach grafiki kreacyjnej. Współpracuje między innymi z
wydawnictwami Scholastic (Broadway) Heroic Books (Londyn).
Jego cyfrowe obrazy takie jak „Elephant Mountain” czy „Dark Days”
zdobyły popularność na całym świecie. W 2018 r. został nagrodzony
złotym medalem FIAP oraz Best Author FIAP za pracę „Slepping
City” to właśnie ta grafika posłużyła mu jako podmiot twórczy do
załączonego obrazu.
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40
Opera Wrocławska
80x60, akryl na płótnie, 2020

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.

41
Mak obfitości
70x140, olej na płótnie, 2020

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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42
Czarno białe Figi
100x90, olej na podobraziu, 2018

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.

43
W objęciach
40x50, technika własna, 2020

Agnieszka Tomczuk
Urodzona w 1979 roku w Opolu, obecnie związana z
Wrocławiem, z wykształcenia pedagog, terapeuta. Z
malarstwem związana jest właściwie od zawsze. Artystka
kilka lat temu zmieniła swoje życie - zaczęła podążać za
głosem intuicji Pochłonęło ją malarstwo, jakie jest doskonałą
drogą do poznania ludzkiej natury. Dotyka w nim emocji,
odkrywa nieznane, ukryte. Pasjonuje ją eksperymentowanie,
łączenie ze sobą różnych technik, mediów i materiałów.
Prace autorki znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce.
Pełne soczystych i intensywnych barw. Są nośnikiem emocji,
zachętą do przyjrzenia się temu co w nas żywe.
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44
Siła kobiet
100x100, akryl na płótnie, 2020

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”

45
Niedziela
50x70, akryl na płótnie, 2020 /
obraz oprawiony w drewnianą ramę

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”.
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46
Kurort
60x80, olej na płótnie, 2018

Piotr Smogór
Artysta urodził się w 1975 r. w Ząbkowicach Śląskich. Ukończył Państwowe Ognisko Artystyczne im E. Gepperta we Wrocławiu oraz filozofię na UWr,
specjalizując się w fenomenologii przestrzeni obrazu. 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. Tematycznie oscyluje pomiędzy
sztuką zaangażowaną społecznie a ekspresją ujętą w ramy wspomnień, niedopowiedzeń i wyobrażenia. Zaangażowanie ma formę pozostawania w
korespondencji z tym co tu-i-teraz a wiec z działaniami stającymi się wzorcami zachowań społecznych, z wykorzystaniem nowych mediów napływu
informacji, faktami utajonymi a będącymi niezaprzeczalnym atrybutem bycia.
Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w tym w dwóch edycjach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki WPA oraz OSTEN Biennial
of Drawing w Skopje.

47
Himalaje z cyklu BLUE
50x70, 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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48
Światło
73x100, olej na płótnie, 2021

Malgorzata Bundzewicz
Artystka malarka, scenografka, artterapeutka, kuratorka wystaw. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa, rysunku i scenografii. Studiowała na
Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie oraz podyplomowo na Studium Scenografii Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej ASP w Krakowie. Prowadzi zajęcia
z zakresu arteterapii w Klinice Psychiatrii CMUJ (obecnie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, ktorego jest członkiem
zarządu). Założyła i prowadzi Galerię Miodowa, gdzie wystawia prace artystów profesjonalnych i twórców po kryzysach psychicznych. Należy do ZPAP, a
od 2011 r. jest Członkiem Zarządu Okręgu ZPAP w Krakowie. W latach dziewięćdziesiątych Redagowała jako Redaktor Naczelny pismo „Głos Plastyków”
obecnie jest współredaktorką.
Otrzymała złotą odznakę ZPAP i wyróżnienie Pro Publico Bono. W latach 1992, 1997 i 1998 stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Zorganizowała około 31 wystaw indywidualnych malarstwa i rysunku w Polsce, w Norwegii, Niemczech, USA i Holandii oraz w ok. 90
wystawach zbiorowych. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Darmstadt oraz do kolekcji

49
Ninomier
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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DNA Artysty
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.

Lampa UV w PREZENCIE!

50
Shelby cobra - Deus ex machina
50x90, olej i medium UV na płótnie - technika
własnana, 2021 / obraz oprawiony w czarną ramę
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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

32

