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Aukcja Sztuki
Współczesnej
we Wrocławiu

W GALERII DNA
Sky Tower, Wrocław

Na portalu ONEBID.PL
onebid.pl/pl/auction/-/2455

Joanna Misztal, "Smak życia" 80 x 80, akryl, szlagmetal na płótnie, 2020, poz. 50.

czwartek
17 CZERWCA 2021
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 55. Aukcji Sztuki Współczesnej we
Wrocławiu. To już trzecia 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 prac znajdują się dzieła m.in.
Andrzeja Sajewskiego, Jacka Lipowczana, Joanny Misztal, Grzegorza Klimka, Marka
Pękacza, Samuela Vekslera czy Tomasza Kurana. Obrazem przewodnim 55. Aukcji
Sztuki Współczesnej jest dzieło Joanny Misztal „Smak życia”, które można
podziwiać na okładce katalogu i plakacie. To piękne dzieło przykuwa wzrok swoimi złotymi
barwami i charakterystycznym dla artystki stylem. „Smak życia” to obraz niezwykle
dekoracyjny i fascynujący samą formą, a jednocześnie obfitujący w ukryte znaczenia i
nawiązania.
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. 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.

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

Wydawca katalogu:
Galeria DNA
Przygotowanie aukcji
i opracowanie katalogu:
Pamela Beczek
Sara Janda

Do zobaczenia!
w czwartek 17 czerwca 2021 r. o godz. 19.00.
Sky Tower
ul. Powstańców Śl. 95, Wrocław

Projekt i skład katalogu:
Pamela Beczek
Galeria DNA
ul. Powstańców Śląskich 95,
50-529 Wrocław
biuro@dnagallery.pl
tel. +48 71 307 00 36

PARTNERZY:

:ORGANIZATORZY
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INDEKS

A

RTYSTÓW

Nazwisko Imię / Nr obiektu / strona

Abu Louz Martyna / 43 / s. 29

Milewski Bartosz / 44 / s. 30

Afoncikova Jana / 16 / s. 14

Misztal Joanna / 50 / s. 34-35

Arroyo M.R. / 04 / s. 6

Pękacz Marek / 07 / s. 8

Barnel Adam / 05 / s. 6

Piasta Martyna / 33 / s. 24

Belaeff Dmitry / 13 / s. 12

Prajzler Tomasz / 32 / s. 23

Borkowski Artur / 23 / s. 18

Pyka Katarzyna / 24 / s. 18

Bukała Mirela / 39 / s. 27

Rabsztyn Ryszard / 34 / s. 24

Fronczak Andrzej / 17 / s. 15

Radomska Dominika / 48 / s. 32

Gomez Dominigo Alvarez / 14 / s. 13

Repin Dmitry / 11 / s. 10

Grodnicki Ryszard / 37 / s. 26

Sajewski Andrzej / 01 / s. 4

Grzelczak Marcin / 38 / s. 26

Sekuła Anna / 25 / s. 19

Jakubczyk Andrzej / 40 / s. 28

Shirshov Alexsander / 42 / s. 29

Jamioł Michał / 29 / s. 21

Sikora Anna / 22 / s. 17

Jankiewicz Łukasz / 18 / s. 15

Smolik Dominik / 45 / s. 31

Jańczak Weronika / 28 / s. 21

Smolik Maga / 19 / s. 16

Karczmarski Edward / 26 / s. 20

Staniorowska Anna / 46 / s. 31

Klimek Grzegorz / 02 / s. 5

Stasiak Esma / 47 / s. 32

Kogut Alicja / 41 / s. 28

Świgulska Mariola / 20 / s. 16

Krukowski Jarosław / 31 / s. 23

Valius Voldemaras / 12 / s. 11

Kuran Tomasz / 15 / s. 13

Veksler Samuel / 09 / s. 9

Lipowczan Jacek / 06 / s. 7

Vicky&Art / 27 / s. 20

Lytvinienko Olena / 10 / s. 10

Waluś Grzegorz "Cheeba" / 35 / s. 25

Łozowski Krzysztof / 03 / s. 5

Wilk Karol / 36 / s. 25

Masaliti Natali / 08 / s. 9

ZapART Włodzimierz / 49 / s. 33

Meller Katia / 30 / s. 22

Zygmunt Anna / 21 / s. 17

Regulaminy aukcji:
onebid.pl/pl/terms/
da.dnagallery.pl/regulamin.pdf
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01

Wspomnienia gondoliera
70x90, olej na płycie, 2019
Cena wywoławcza: 2000 zł

Andrzej Sajewski
Ur. 1957, Częstochowa
Studia skończył 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 czasem
miesiącami, choć maluje codziennie po kilka godzin, słuchając muzyki. Jego obrazy zdobią domy kolekcjonerów w Polsce,
ale też Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Rosji, Estonii, Holandii oraz Chinach.
LICYTUJ: tiny.pl/r3px6
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Głowa 15
90x90, technika własna, 2021
Cena wywoławcza: 2000 zł

02

Grzegorz Klimek
Ur. 1987, Kłobuck
W latach 2007-2008 studiował na Akademii im.
Jana Długosza w Częstochowie, a w latach
2008-2013 – malarstwo na Akademii Sztuk
Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Artysta
młodego pokolenia, mocno doceniony w
środowisku.
Obrazy Klimka są odzwierciedleniem ciągłych
poszukiwań podstawowych struktur rzeczy,
które nas otaczają. W swych obrazach,
wykorzystuje 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.
LICYTUJ: tiny.pl/r3pgx
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Woda
2 x 50x40, akryl
na płótnie, 2021

Cena wywoławcza: 2400 zł

Krzysztof Łozowski
Ur. 1970, Sosnowiec
Studia z malarstwa i rysunku
rozpoczął w 1993 r. na Wydziale
Artystycznym w Instytucie Sztuki
Uniwersytetu Śląskiego, które
z dyplomem ukończył w 1998 r.
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.
LICYTUJ: tiny.pl/r3pgd
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Detras del papel II
70x50, olej na płycie, 2020
Cena wywoławcza: 2000 zł
LICYTUJ: tiny.pl/r3ptm

M.R. Arroyo
Ur. 1963, Hiszpania
Artystka jest malarką samoukiem z niesamowitym warsztatem. Na początku lat 90. podróżowała do Berlina i Augsburga
oraz Neapolu, gdzie w ratuszu Torre Anunciata wystawiała swoje obrazy. Po powrocie do Augsburga zorganizowała
wystawę w Kunsthalle, tam też poznała swojego przedstawiciela i przyjaciela Herberta Schweizera, z którym pracowała
aż do jego śmierci w 1998 roku. W latach 1992–1998 sprzedawała prace kolekcjonerom w USA, Niemczech, Anglii,
Włoszech, Holandii, Szwajcarii, Luksemburgu, Belgii i Mozambiku. W 2007 roku osiadła na polu Kartageny. W 2014 roku
przeniosła się do Bullas (Murcia), gdzie oprócz malarstwa rozpoczęła projekt rzemieślniczy we współpracy z miejską
gildią (El Zacatin). M. R. Arroyo brała udział w licznych wystawach, m.in: Casa del Cordón (Vitoria) 1983, Sala Olenca
(Valladolid) 1985, La Latina (Valladolid) 1986, BBV Torrelavega (Kantabria) 1987.
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Madame en Argent
90x90, akryl, szlagaluminium
na płótnie, 2020
Cena wywoławcza: 1600 zł

Adam Barnel
Ur. 1963, Hiszpania
Artysta malujący pod pseudonimem Adam
Barnel, 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.
LICYTUJ: tiny.pl/r3ptf
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LICYTUJ: tiny.pl/r3p7m
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You cannot stop TIME...
55x70 (bez ramy), 75 x 90 (w ramie), olej na desce, 2021
Cena wywoławcza: 4500 zł

Jacek Lipowczan
Ur. 1951, Istebna

Dyplom malarski uzyskał w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki u profesora
w 1976 r. Od 1981 r. Jacek Lipowczan mieszka poza Polską, pierwotnie w Szwecji, w Australii
W Sydney pracował w amerykańskim studio Filmów Rysunkowych "Hanna Barbera", gdzie
poszczególnych filmów. Po powrocie z Australii do Niemiec pracował jako Grafik, Art
w wydawnictwach i agencjach reklamowych.

Mieczysława Wejmana
a teraz w Niemczech.
projektował sceny do
Direktor i Ilustrator

Od 2004 r. zdecydował się zająć wyłącznie malarstwem. Na przekór dzisiejszej sztuce, w której awangarda goni
awangardę, z roku na rok powiększa się grupa artystów malujących w podobnym stylu. Jacek Lipowczan dołącza do nich
i zostaje członkiem międzynarodowego stowarzyszenia – Society of Art of Imagination w Londynie, którego patronem
honorowym był znany surrealista austriacki śp. prof. Ernst Fuchs oraz należy do grupy „Visionary Art” założonej przez
Otto Rappa w Wiedniu. Od tego czasu Jacek Lipowczan – "JALI" – bierze aktywny udział w życiu artystycznym.
Prezentował swe prace na wielu wystawach - miedzy innymi w USA, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemczech, Austrii,
Polsce, Francji, Włoszech i Danii.
Styl malarski Jacka Lipowczan można określić jako realizm surealistyczno–fantastyczny, chociaż tematyka jego obrazów
oparta jest również głęboko na współczesnych wydarzeniach społecznych i politycznych. Jego obrazy są syntezą
teraźniejszości zarówno polskiej, jak i międzynarodowej.

7

Porsche 911.2
Marek Pękacz

70x40, olej i medium UV na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

07

Ur. 1985, Barlinek
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.
LICYTUJ: tiny.pl/r3p7t
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Keeping secret
50x40, olej na płótnie, 2020
Cena wywoławcza: 1000 zł

08

Natali Masaliti
Ur. 1985, Niemcy
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”.
LICYTUJ: tiny.pl/r3p7w
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Trio
50x60, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

Samuel Veksler
Ur. 1966, Witebsk (Białoruś)
Studiował w Białoruskim Instytucie Sztuk
Pięknych w Witebsku. Obecnie mieszka
i pracuje w Sankt Petersburgu.
Inspirujacje czerpie z malarstwa słynnych
twórców i jest kontynuatorem „Szkoły
Witebskiej”, której liderem jest Chagall, ale
w jej szeregach liczą się również artyści tacy
jak Yavlinski, Puni czy Altman. Artysta jest
wysoko ceniony zwłaszcza w Rosji i Francji.
Jego obrazy pojawiły się w takich francuskich
domach aukcyjnych, jak: Enghien, La Baule,
Biarritz.
LICYTUJ: tiny.pl/r3p7d
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Sunflower in my head
50x50, akryl na płótnie, 2018
Cena wywoławcza: 1000 zł

Olena Lytvinienko
Ur. 1979, Moskwa (Rosja)
Jest absolwentką Państwowego Uniwersytetu
Humanistycznego w Rovnie (Specjalizacja:
Choreografia), malarstwem zajmuje się od
zawsze. Jej pierwsze pokazane światu obrazy –
„Łabędź” i „Pantery” brały udział w Międzynarodowej Wystawie Sztuki „Na skrzyżowaniu
słonecznych dróg”, która odbywała się
w Centralnym Domu Artystów w 2013 roku
w Moskwie. Artystka zdobyła za nie dyplom „Za
błyskotliwą poetycką wizję w kierunku
animalizmu.” Na koncie ma liczne wystawy m.in.
w Moskwie, Mediolanie czy Kijowie.
LICYTUJ: tiny.pl/r3p7l
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Morsas by the water
85x60, olej na płótnie, 2020
Cena wywoławcza: 1500 zł

Dmitry Repin
Ur. 1974, Isilkul (Syberia, Rosja)
Maluje przede wszystkim pejzaże i pejzaże wiejskie z domami, zachowane w nurcie realizmu, jednak o bardziej
nasyconych i optymistycznych barwach. Jego styl jest swego rodzaju kontynuacją XIX-wiecznego malarstwa rosyjskiego.
W obrazach Dmitry Repina wyraźne są inspiracje malarstwem Pieriewdwiżników, choć modyfikuje on proponowaną
przez nich kolorystykę i technikę malarską na rzecz intensywnych zieleni i błękitów, kładzionych na płótno w niemal
impresjonistycznym stylu.

LICYTUJ: tiny.pl/r3p74
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Elegancja
120x80, olej na płótnie, 2020
Cena wywoławcza: 2000 zł

Voldemaras Valius
Ur. 1962, Szyłokarczma (Litwa)
W jego twórczości wyraźnie widać inspiracje naturą i ludźmi. Preferowaną
przez Valiusa techniką jest olej na płótnie, co pozwala na pełną ekspresję
barwną oraz dopracowanie najdrobniejszych detali. W swoim malarstwie
czerpie z dorobku impresjonistów i symbolistów, choć niektóre z jego prac
noszą rys surrealistyczny. Interesującą go tematyką są przede wszystkim
pejzaże, postaci oraz anioły. Ciepła i łagodna kolorystyka wprowadza
odbiorcę w sielski i radosny nastrój.
LICYTUJ: tiny.pl/r3p72
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Gypsy House
dyptyk, 2x 20x30, olej na płótnie, 2018
Cena wywoławcza: 1000 zł

13

Dmitry Belaeff
Ur. 1965, Rosja
Z zawodu artysta, członek Międzynarodowego
Stowarzyszenia Artystów UNESCO. Uczęszczał
do Venezianov School of Art w Twerze, brał
udział w wystawach sztuki w Rosji (Moskwa,
Saint-Petersbugh, Samara) i Lozannie (Szwajcaria). Jego prace znajdują się w kolekcjach
prywatnych w Rosji, Stanach Zjednoczonych,
Australii, Kanadzie, Niemczech, Chinach i RPA.
Obrazy Dmitrija Belaeffa są pełne fascynujących kształtów i refleksji, pobudzają
wyobraźnię i zanurzają w skomplikowanych
i błyskotliwych fantastycznych historiach. W ten
sposób artysta trafia do duszy swoich widzów:
wszyscy w głębi serca są dziećmi, są otwarci na
świat i wszędzie szukają magii

LICYTUJ: tiny.pl/r3p76
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Girl in pink sarrong
45x58, pastel, 2020
Cena wywoławcza: 1000 zł

Dominigo Alvarez Gomez
Ur. 1942, Barcelona (Hiszpania)
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.
LICYTUJ: tiny.pl/r3p7z

5 mądrych panien
90x90, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

15

Tomasz Kuran
Ur. 1972, Warszawa
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.
LICYTUJ: tiny.pl/r3prq
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Wildflowers smell of honey
40x40, olej na płótnie, 2020
Cena wywoławcza: 1000 zł

Jana Afoncikova
Ur. 1974, Ukraina
Artystka w swoich obrazach podejmuje temat różnie rozumianej kobiecości, konfrontując ją ze społecznymi
konwencjami. Jej twórczość charakteryzuje się subtelnością, realizmem i dbałością o szczegóły. Artystka skupia
się na uchwyceniu ulotnej gry świateł, budując w ten sposób swoją własną narrację, opowieść. Najczęściej maluje
farbami olejnymi, kładąc je na płótno grubymi warstwami i zostawiając wyraźne ślady pędzla, które przełamują
delikatność dzieła i nadają mu charakteru.
LICYTUJ: tiny.pl/r3prx
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Latarnia morska
100x70, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

17

Andrzej Fronczak
Ur. 1959, Brześć Kujawski
Uprawia malarstwo sztalugowe i rysunek. Brał udział w 46
wystawach indywidualnych między innymi w Warszawie,
Koszalinie, Słupsku, Toruniu czu Bydgoszczy oraz w Chicago,
Detroit i Paryżu, ponad 200 wystawach zbiorowych i konkursach
w tym w 9 o randze międzynarodowej. Jest członkiem Związku
Polskich Artystów Plastyków.
W 2009 i 2016 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Włocławka
w dziedzinie kultury. W 2010 r. został odznaczony Srebrnym
Krzyżem Zasługi za działalność społeczno-kulturalną. Jego prace
wystawiane były zarówno w Polsce, jak i Niemczech, Danii,
Holandii, Serbii, Włoszech, Ukrainie, Francji, Słowacji i Czechach.
Obrazy znajdują się w zbiorach muzealnych, instytucjach
państwowych, galeriach i kolekcjach prywatnych w kraju i za
granicą. Mieszka i tworzy we Włocławku.

LICYTUJ: tiny.pl/r3prr
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Dotykając błękitu
150x100, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

Łukasz Jankiewicz
Ur. 1975, Jawor
Z wykształcenia jest architektem wnętrz, ukończył Wyższą
Szkolę Humanistyczną we Wrocławiu. Inspiracje dla swojej
twórczości czerpie z impresjonizmu. W jego pracach nie da
się nie zauważyć emocji, przekazywanych poprzez 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 roku.
LICYTUJ: tiny.pl/r3pr9
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Tribute to Mondrian
80x100, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

Maga Smolik
Malarka z serca, pasji i zamiłowania, oprócz tego
psycholog, pedagog i manager. Ukończyła m. in.
studia na ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi, na
kierunku Malarstwa i rysunku, w pracowni prof.
Grendy i prof. 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. 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. Autorka doceniona została przez
międzynarodową galerię Saatchi Art.
LICYTUJ: tiny.pl/r3pr5

Kraina złotych ptaków
80x80, akryl i szlagmetal
na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
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Mariola Świgulska
Ur. 1961, Łódź
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.

LICYTUJ: tiny.pl/r3pr1

16

Siła
130x100, akryl
na płótnie, 2021
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Cena wywoławcza: 1000 zł
LICYTUJ: tiny.pl/r3prl

Anna Zygmunt
Ur. 1986, Szczecin
Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, zawodowo fotograf, grafik, malarka. Sztuka jest jej pasją od najmłodszych lat
co odbija się w jej pracach - zarówno obrazach, jak i zdjęciach, grafikach czy poezji. Fascynują ją głównie prace Stanisława
Wyspiańskiego i Zdzisława Beksińskiego.
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Pocztówka z pogranicza
70x100, technika własna, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

Anna Sikora
Ur. 1989, Katowice
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”.
LICYTUJ: tiny.pl/r3pr4
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Olimpiada ludzkości
80x100, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

LICYTUJ: tiny.pl/r3pr2

Artur Borkowski
Ur. 1965, Sochaczew
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.
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Anioł Nadziei
60x80, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

LICYTUJ: tiny.pl/r3pr8

Katarzyna Pyka
Ur. 1987, Strzelce Opolskie
Prace artystki oddają jej fascynację
kobiecym pięknem i miłością do
zwierząt. Jej obrazy emanują aurą
magii. Każda praca wychodząca
spod
pędzla
artystki
jest
wyjątkowa i niepowtarzalna. Jak
sama mówi „w każdą wkłada serce
i duszę”. Od lat z powodzeniem
prowadzi artystyczną pracownię
DruArtis, zajmuje się rysowaniem
portretów i malowaniem obrazów,
a jej poczynania śledzą tysiące
obserwujących. Prace artystki
znalazły dom nie tylko na terenie
Polski, ale także w wielu krajach
całego świata.
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Relax
50x50, akryl na płótnie, technika własna, 2020
Cena wywoławcza: 1000 zł

Anna Sekuła
Ur. 1979, Strzelce Opolskie
Jest absolwentką Politechniki Opolskiej. Przygodę z malarstwem zaczęła w 2018 roku. Od tej pory malowanie stało się jej
pasją, którą wciąż rozwija, a warsztat doskonali poprzez poznawanie nowych technik i odkrywanie swoich możliwości.
Uprawia malarstwo sztalugowe oraz rysunek, a jej ulubione medium to farba akrylowa. Fascynuje ją moc tworzenia, bawi
się barwą i formą. W swej twórczości próbuje stworzyć klimat spokoju i harmonii, oddając odbiorcy radość, która
towarzyszy jej podczas tworzenia. Mieszka, pracuje zawodowo i tworzy w Strzelcach Opolskich
LICYTUJ: tiny.pl/r3p4q
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Edward Karczmarski
Ur. 1976, Kraków
Studiował na na Wydziale Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Swój dyplom obronił
z wyróżnieniem w 2001 r. 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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Wenus III
100x100, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

LICYTUJ: tiny.pl/r3pk2

Ocean
80x90, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

Vicky&Art
Ur. 1988, Łódź
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LICYTUJ: tiny.pl/r3p2x

W 2012 r. ukończyła studia dyplom z wyróżnieniem na Akademii Sztuk Pięknych im.
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu z zakresu
malarstwa sztalugowego i multimediów. W 2017
r. na tej samej uczelni uzyskała stopień doktora
sztuk plastycznych. Uczestniczka licznych
wystaw krajowych i zagranicznych, sympozjów
artystycznych oraz plenerów malarskich.
„Kolor w malarstwie fascynuje mnie, ponieważ
jest budulcem nastroju. Zwracam uwagę na
światło, barwę i to oddziałuje na moją sztukę.
Podążam moją własną drogą i jestem
przekonana, że jest to droga właściwa. W głowie
utkwiły mi słowa wybitnego malarza, Józefa
Hałasa, które oddają sedno sprawy. »Malarzowi
przede wszystkim potrzebna jest wrażliwość. To
nie musi być wrażliwość ukierunkowana
plastycznie, ale w ogóle – wrażliwość na świat.
Natura jest ważna. W naturze jest wszystko,
tylko trzeba to odkryć. Tu muszę dodać:
malarstwa się nie wymyśla, do malarstwa się
dochodzi.« To jest kwintesencja sztuki,
wartościowej, sztuki autentycznej, poprzedzonej
przemyśleniami, procesem poznawczym, ciężką
pracą i nie obliczonej tylko na efekt.”
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Lawendowe pola
70x80, akryl na płycie
pilśniowej, 2021

Cena wywoławcza: 1000 zł

Weronika Jańczak
Ur. 1998, Mogilno
Mieszka i studiuje architekturę na Politechnice
Poznańskiej, gdzie rozwija swoje pasje zarówno
techniczne jak i artystyczne. Rysunek i malarstwo
jest dla niej odskocznią od grafiki 2D, 3D oraz
tworzenia wizualizacji architektonicznych.
W swojej twórczości skupia się przede wszystkim
na naturze oraz relacji architektury z oto-czeniem.
Swoje obrazy wykonuje głównie farbami
akrylowymi na płycie pilśniowej, a nie-odłącznym
elementem wyposażenia torebki jest ołówek. Brała
udział w międzynarodowej wystawie architektury
krajobrazu „Spring Corner” 2021 oraz licznych
konkursach plastycznych.

LICYTUJ: tiny.pl/r3p8z

Michał Jamioł
Ur. 1979, Kielce
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. Mieszka i tworzy w Kielcach.
LICYTUJ: tiny.pl/r3psq
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Otulony Pocałunkiem

100x120, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
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Tulipany
70×50, akwarela na papierze, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
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Katia Meller
Ur. 1976, Warszawa
Absolwentka Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie na wydziale
Architektury Wnętrz. Jedna z założycielek Stowarzyszenia Twórców Sztuk Plastycznych
"Triada". Brała udział w licznych wystawach grupowych i indywidualnych w Polsce i za
granicą. W swoim życiorysie na koncie ma projektowanie okładek książek, prowadzenie
zajęć plastyczne dla dzieci w centrum kultury przy Ambasadzie Rosyjskiej, udzielanie
prywatnych lekcji malarstwa. Na codzień projektuje wnętrza mieszkalne i usługowe.
LICYTUJ: tiny.pl/r3pvq
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Pani z pieskiem
50x100, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

Jarosław Krukowski
Ur. 1963, Wrocław
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu – podopieczny profesora A. Wałaszka i A. Dymitrowicza. Maluje wszystko, uwielbia jednak postacie ludzkie
i malowanie ich problemów, radości, smutków, ale też
nastrojów i ukrytych myśli.
LICYTUJ: tiny.pl/r3pb1

Moja ulica
60 x 60, olej na płótnie, 2020
Cena wywoławcza: 1000 zł

Tomasz Prajzler
Ur. 1967, Sanok
Dyplom z malarstwa obronił w 1992 r. w pracowni prof. Jerzego Wrońskiego, ówczesnego
prezesa Grupy Krakowskiej. Niedługo po
studiach, pochłonięty nową pasją, poświęcił
się grafice komputerowej oraz projektowaniu
form użytkowych. Jest autorem kilku tysięcy
opakowań dla klientów z całego świata.
Od kilku lat powrócił do swojej pierwszej
największej fascynacji, czyli malarstwa. Na
jego twórczość spory wpływ miała prywatna
znajomość oraz fascynacja malarstwem
Zdzisława Beksińskiego. Z czasem jednak
obrał własną drogę. Jego malarstwo jest
pełne życia, koloru i mocnych kontrastów
a pejzaż miejski i dzika przyroda stały się
głównym tematem jego prac.

LICYTUJ: tiny.pl/r3pbp
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Skwar
120x80, akryl na płótnie, 2018
Cena wywoławcza: 1000 zł
LICYTUJ: tiny.pl/r3lq9

Martyna Piasta
Ur. 1988, Radom
Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Hanny Wojdały- Markowskiej na Uniwersytetcie Technologiczno-Humanistycznym
im. K. Pułaskiego w Radomiu obroniła w 2013 roku. Jak sama mówi „W mojej twórczości skupiam się głównie na
człowieku, na jego relacji z innymi, także w kontekście otoczenia, w którym się znajdują, a które często samo dodaje
scenom symboliki. Z punktu widzenia dzisiejszego odbiorcy, forma moich obrazów jest klasyczna, jednak staram się aby
nie była ona zbyt dosłowna- dokładna zarówno jeśli chodzi o technikę malowania jak i treść.”

Ryszard Rabsztyn

Translator

Ur. 1984, Olkusz

70x80, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych we
Wrocławiu, na wydziale Malarstwa i Rzeźby. Laureat Pierwszego Międzynarodowego Triennale Drzeworytu w Zakopanym.
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LICYTUJ: tiny.pl/r3lqf

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, doskonali swój warsztat, przez
co każdy obraz to nowy eksperyment.
Często też bardzo odchodzi od
tradycyjnego podejścia w malarstwie.
To wynik ciągłego poszukiwania idealnej
formy i realizacji idei „malarstwa dla
niewidomych”.
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Portal II / Space Love

100x80, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
LICYTUJ: tiny.pl/r3lwz

Grzegorz "Cheeba"
Waluś
Ur. 1986 w Opolu
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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Towarzysz podróży
125x100, technika własna, 2017
Cena wywoławcza: 1000 zł

LICYTUJ: tiny.pl/r3lcw

Karol Wilk
Ur. 1983, Chełm
Malarz sztalugowy i fotograf. Mieszka i tworzy
w Lublinie. Artysta jest absolwentem Wydziału
Artystycznego UMCS – Kolegium Sztuk Pięknych
w Kazimierzu Dolnym, gdzie obronił dyplom
z malarstwa oraz absolwentem wydziału malarstwa
ASP Kraków w pracowni najpierw prof. Misiaka,
następnie prof. Bednarczyka.
Współtwórca grupy artystycznej Artyści Zaściankowi.
Uczestnik wielu przeglądów i konkursów malarskich.
Z macierzystą grupą stworzył 10 wystaw malarstwa
i fotografii (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin).
Popełnia teksty o sztuce, architekturze i kulturze.
Sporadycznie tworzy formy video. Czasem uczy
i projektuje graficznie. Poza tym Trabanciarz z żyłką
graciarza.
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Widok

100x65, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
LICYTUJ: tiny.pl/r3l1p

Ryszard Grodnicki
Ur. 1947, Gdańsk
Ur. 1947, Gdańsk Jest doktorem habilitowanym sztuki, wielole-tnim 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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Sen
70x50, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

LICYTUJ: tiny.pl/r3l14

Marcin Grzelczak
Ur. 1981, Ostrów Wielkoposlki
Studiował Grafikę w Collegium Da
Vinci w Poznaniu. Malarstwo
traktuje jako jedną z form
komunikacji ze światem. Intymną
i bezkompromisową. W swoich
poszukiwaniach
inspiruje
się
współczesnością począwszy od
obrazu
filmowego,
fotografii,
barokowych mistrzów – próbując
łączyć nowe ze starym. Bliskie mu
są
idee
postmodernistów
–
poszukiwanie różnych perspektyw
i łączenie przeciwstawnych koncepcji. Jego obrazy znajdują się
w kolekcjach prywatnych oraz we
wnętrzach publicznych.
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Podkobiecość
100x100, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

Mirela Bukała

39

Ur. 1992, Ozimek
Dyplom z malarstwa obroniła w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego w 2016 r. w pracowni malarstwa. Jest
laureatką stypendium Achima Gabora dla najlepszego studenta Instytutu Sztuki w Opolu, drugiego miejsca
w ogólnopolskim konkursie na Ilustrację do tekstu piosenek Jeremiego Przybory i nagród specjalnych
w konkursach Cztery Pory Karykatury i XXII Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny „Plastik”.
Wzięła udział w wielu wystawach o zakresie ogólnopolskim (m.in.„Promocje 2016” w Legnicy, „Ulica Themersonów”
w Płocku, „Z Inspiracji twórczością Zdzisława Beksińskiego” w Częstochowie, „Cztery Pory Karykatury” w
Warszawie) i międzynarodowym (m.in. „On the Road” i „World Humour Award” we Włoszech
i „Lipstick,
Pencil and PMS” w Brazylii). W 2015 roku uczestniczyła w Międzynarodowych warsztatach kreatywnych w Trier i
w rezydencji artystycznej „Art Ladies Project” w Berlinie. W 2020 roku znalazła się w rankingu „Kompas Młodej
Sztuki”. Tematy wykorzystane w twórczości nawiązują do relacji międzyludzkich, problemów życia doczesnego i
niepokojów dotyczących zarówno społeczeństwa jak i pojedynczych jednostek.
LICYTUJ: tiny.pl/r3lp9

27

40

Tożsamość 1
100x70, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

LICYTUJ: tiny.pl/r3lng

Andrzej Jakubczyk
Ur. 1966, Żagań
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 poetyckoartystycznych. 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.
Obecnie mieszka i tworzy we Wrocławiu.

Wiosna

Alicja Kogut

100x70, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

Ur. 1960, Radom
Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk
Plastycznych
we
Wrocławiu.
Jako
pedagog, instruktor plastyki, hotelarz,
restaurator i manager widziała jak ciepłe
wnętrza ocieplają także ludzi.
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LICYTUJ: tiny.pl/r3lnf

O sobie mówi: „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 i surrealistyczne pejzaże. Maluję dla siebie
i dla tych, co lubią świat widziany
z lepszej strony.
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Dance of the Litlle Swans
85x69, olej i akryl na płótnie, 2018
Cena wywoławcza: 1000 zł
LICYTUJ: tiny.pl/r3l89

Alexsander Shirshov
Ur. 1967, Morszansk
Sam o sobie pisze: „Całe życie spędziłam służąc pięknu. Po siedmiu latach w szkole artystycznej pod kierunkiem Tyurina
A. pochodzącego z Morhanska, bez problemu dostałem się na studia plastyczne, które ukończyłem z wyróżnieniem.”
Tworzy sztukę historyczną i korzysta z nowych technologii w malarstwie, maluje protrety, pejzaże, martwe natury,
zachwycające bogactwem koloru.

Golden dreams
140x60, akryl i szlagmetal na płótnie, 2021

Martyna Abu Louz

Cena wywoławcza: 1000 zł

Ur. 1985, Poznań
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Magister sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na kierunku malarstwo sztalugowe. Od kilku lat, poza
malowaniem obrazów, zajmuje się edycją wideo, montażem filmów pod spektakle oraz tworzeniem filmów
promocyjnych. Okazjonalnie tworzy scenografie do spektakli i realizuje fotorelacje z imprez. W działalności malarskiej
artystki można odnaleźć odwołania do zagadnień psychologicznych takich jak ukryte lęki – cykl „Fobie w przestrzeni
miejskiej”. Podejmuje także temat narzucania pewnych norm i zasad przez otoczenie czy system oraz ukazuje ich wpływ
i konsekwencje emocjonalne – cykl „Stany”.
W 2019 roku otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Filmów, Fotografii i Plastyki Wojska Polskiego MILITARY
ART za pracę malarską zatytułowaną „Bezpowrotnie”. W 2020 roku otrzymała Nagrodę Ministra Obrony Narodowej
w tym samym konkursie za wywiad/reportaż pt.: „Kambodża ‘93”. Film opowiada poruszającą historię polskiego
żołnierza, uczestnika misji ONZ w Kambodży w latach 1992/1993.
LICYTUJ: tiny.pl/r3l8f
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Dworzec 4
80x100, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

Bartosz Milewski
Ur. 1975, Wrocław
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.
LICYTUJ: tiny.pl/r3l6g
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Laurencja VII,
Laurencja VIII
dyptyk, 2x 150x100, akryl
na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
LICYTUJ: tiny.pl/r3lz9

Dominik Smolik
Ur. 1982, Kraków
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.

Anna Staniorowska
Ur. 1990, Wrocław
Od 2011 r. artystka związana jest z pracownią Reja 17. Od 2018 r. tworzyła obrazy z tzw. „Cyklu Klimatycznego”,
o tematyce osnutej wokół katastrofalnych zmian klimatu i kryzysu ekologicznego . I właśnie obie części dyptyku z tego
cyklu pt. „Skazane na wymarcie” brały udział w zdalnej, zagranicznej wystawie dot. kryzysu klimatycznego,
organizowanego przez fundację Louder than the Storm w roku 2020. Jej malarstwo jest z pogranicza impresjonizmu
i pointylizmu. Nakłada wiele warstw podmalówek przed tą ostateczną warstwą, aby faktura była dopracowana i wyrazista.
Swoje płótna przygotowuje samodzielnie, zbijając krosna, przybijając płótno (bawełniane lub lniane), przyklejając je oraz
gruntując. W tematyce jej prac przeplatają się wątki ekologiczne oraz klimatyczne z fantastycznymi. Ma na koncie
wystawy zbiorowe i indywidualne. Tworzy i mieszka we Wrocławiu
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Las w jesiennej
szacie

100x70, akryl na
płótnie, 2017
Cena wywoławcza: 1000 zł
LICYTUJ: tiny.pl/r3lzd
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Osiołek Dama
60x50, akryl na płótnie, 2020

Cena wywoławcza: 1000 zł

Esma Stasiak
Ur. 1979, Polanica Zdrój
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.
Artystka
doceniona
została
przez
międzynarodową galerię Saatchi Art.

LICYTUJ: tiny.pl/r34hs

Dominika Radomska
Ur. 1986, Łaknący
Z wykształcenia specjalista ds reklamy. Absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Malarstwa i Rysunku Akademii
sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Stara się wypracować swój własny warsztat i ukazać wizje, które ją
prześladują. Znajduje inspiracje i motywacje z obserwacji świata, który jej zdaniem jest pełen ciekawych rzeczy, ludzi
i sytuacji. Ma za sobą ponad 60 wystaw zbiorowych. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce jak i za
granicą.
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Atak
100x70, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
LICYTUJ: tiny.pl/r34h6
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Na wizji
100x70 (105x75 z ramą), olej na płycie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
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Włodzimierz ZapART
Ur. 1963, Poznań

Członek Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Poznaniu. W 1995 r. 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.

LICYTUJ: tiny.pl/r3ssp
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Smak życia
80x80, akryl, szlagmetal na płótnie, 2020
Cena wywoławcza: 2000 zł

Prezentowany podczas 55. Aukcji Sztuki Współczesnej obraz “Smak życia” jest doskonałym odzwierciedleniem wszystkich
charakterystycznych dla twórczości Joanny Misztal cech. Dzieło przedstawia kobietę o brązowych, swobodnie układających
się włosach, oraz o niebieskich, skierowanych w stronę odbiorcy oczach. Osadzona jest w asymetrycznej kompozycji
z prawej strony obrazu, a w ręce trzyma owoc granatu o szerokiej symbolice. Przede wszystkim owoc granatu odgrywa
ważną rolę w wielu religiach – pojawia się w mitologii greckiej, judaizmie i islamie. Poza tym owoce granatu są
utożsamiane ze szczęściem i płodnością, a także uważane za naturalny afrodyzjak.
“Smak życia” zachwyca zarówno swoją formą, dzięki mistrzowskiemu wykonaniu, oraz treścią, zmuszając do interpretacji
czym tytułowy smak życia jest dla autorki i dla nas samych.
LICYTUJ: tiny.pl/r3ssj
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Joanna Misztal
Artystka urodziła się w 1967 roku. Jest absolwentką
wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale
Ceramiki i Szkła. Malarstwo studiowała w pracowni prof.
Konrada Jarodzkiego. Doświadczenie wyniesione z pracowni ceramiki ma duży wpływ na jej malarstwo, w którym
wypracowała charakterystyczny i rozpoznawalny styl.

barwne stonowane – zazwyczaj są to brązy, beże i róże,
dzięki takiemu zabiegowi dużo łatwiej skupić się na
charakterystycznej fakturalności dzieła. Każda z płaszczyzn –
twarz, włosy, tkanina, tło – mają swoją specyficzną strukturę,
głęboko modelowaną i prowadzoną po formie.
Takie „rzeźbienia” na płaskich obrazach słusznie kojarzą
się z intermedialnością autorki i jej wykształceniem
kierunkowym, jakim jest ceramika. W ceramice
pożądanym zabiegiem, zwłaszcza w przypadku prostych
form, jest ich różnorodność fakturalna. Często można
zatem spotkać zestawiania chropowatych, matowych
płaszczyzn, gdzie widoczne są ślady użytych narzędzi
z gładkim i połyskującym szkliwieniem. W takim
podejściu również uwidaczniają się wpływy nurtu
secesyjnego, który dążył do jedności sztuk.

W twórczości Joanny Misztal widoczne są inspiracje
estetyką secesyjną oraz malarstwem bizantyjskim.
Secesja to styl powstały na przełomie XIX i XX wieku,
charakteryzujący
się
bogatą
ornamentyką,
zwłaszcza roślinną i zwierzęcą, oraz ogólną ozdobnością, płynnymi liniami i kształtami. Malarstwo
bizantyjskie, najczęściej cechował gruby, ciemny obrys
płaskich plam barwnych, brak perspektywy, statyczność
oraz hieratyczność – czyli uwydatnienie dostojeństwa
postaci.

Zwłaszcza w najnowszych obrazach wzrok przyciągają
okręgi w tle, niekiedy przypominające aureole znane
z ikonografii chrześcijańskiej. Stanowi to również zabieg
estetyczny – koło wpisane w kwadrat jest jednym
z najprzyjemniejszych dla ludzkiego oka połączeń.
Niewątpliwie jednak Misztal często nawiązuje do
tematyki biblijnej np. na obrazach „Niepokalana” czy
„Ewa się zamyśliła”.

Są to wyłącznie inspiracje, a stylu autorki nie da się
pomylić z żadnym innym. Misztal w swoich dziełach
najczęściej porusza tematykę kobiecości, zestawiając
postaci na obrazach z różnymi odcieniami złota
i symbolami – najczęściej kwiatowymi lub zwierzęcymi.
Kobiety z płócien Misztal patrzą przeszywająco na widza
swoimi, najczęściej błękitnymi i mocno podkreślonymi,
oczami. Można się wówczas pogubić w tym, kto faktycznie
jest obserwatorem. Modelunek światłocieniowy jest płytki
i bardzo subtelny, a plamy
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