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Aukcja Sztuki
Współczesnej
we Wrocławiu

czwartek
2 WRZEŚNIA 2021
godz. 19:00

W GALERII DNA
Sky Tower, Wrocław

Na portalu ONEBID.PL
onebid.pl/pl/auction/-/2640
Grzegorz Klimek, Kobieta XXII, 100x130, technika własna, 2021

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 56. Aukcji Sztuki Współczesnej we Wrocławiu. To już
czwarta 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. Rafał Olbiński, Jacek Lipowczan,
Grzegorz Klimek, Marek Pękacz, M. R. Arroyo czy Ewa Sławniewicz.
Obrazem przewodnim 56. Aukcji Sztuki Współczesnej jest dzieło Grzegorza Klimka
“Kobieta XXII”. Jego dzieła są minimalistyczne, tak jak “Kobieta XXII”, która zajmuje większość
przestrzeni, jest uproszczona i zgeometryzowana. Zabieg ten pozwala widzowi skupić się w całości
na fakturze, która w tych obrazach jest najważniejsza. Co ciekawe, artysta sam robi farby,
a niepowtarzalna struktura jego obrazów wynika z ciągłego szukania - malowania, zdrapywania
i zamalowywania na nowo. Obraz na żywo robi piorunujące wrażenie, ponieważ jest pokaźnych
rozmiarów, a jego kolory są niezwykle ciekawe i nasycone.

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 w siedzibie naszej Galerii DNA przygotowaliśmy dla Państwa wystawę
przedaukcyjną. Zachęcamy do odwiedzenia nas stacjonarnie, ponieważ prezentowane w katalogu
obrazy robią jeszcze większe wrażenie na żywo. To właśnie na żywo najłatwiej dostrzec zróżnicowane
faktury czy ślady pędzla - tak inne dla każdego artysty, unikatowe i świadczące o indywidualności,
przebytej drodze artystycznej i dalszych na niej poszukiwaniach.
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.
Sztuka jest naprawdę wdzięcznym materiałem inwestycyjnym - ryzyko jest niskie, a ceny za młodą
sztukę wciąż wzrastające. Poza tym żadna inna inwestycja nie będzie sprawiała nam tyle radości
i doświadczeń natury estetycznej, ani nie ozdobi w nietuzinkowy sposób naszej przestrzeni. I choć
wiele czynników składa się na naszą decyzję o zakupie obrazu, to mimo wszystko tym decydującym
powinien być nasz własny gust i odczucia wobec dzieła. Serdecznie zachęcam Państwa do
uczestniczenia w tym niezwykłym i wzbogacającym wydarzeniu. Zdajemy sobie jednak sprawę, że
obecny czas jest specyficzny. W związku z tym, 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 2 września 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:
Pamela Beczek
Galeria DNA
ul. Powstańców Śląskich 95,
50-529 Wrocław
biuro@dnagallery.pl
tel. 696 972 801

PARTNERZY:

:ORGANIZATORZY
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INDEKS

A

RTYSTÓW

Nazwisko Imię / Nr obiektu / strona

Abu Louz Martyna / 39 / 26

Masionek Tomasz / 33 / 23

Arroyo M.R / 13 / 11

Meller Katia / 36 / 24

Barnel Adam / 9 / 9

Mikosza Lesław / 8 / 8

Borkowski Artur / 14 / 12

Młodnicka Małgorzata / 47 / 31

Dąbrowska Izabela / 12 / 10

Molecka Iwona / 20 / 15

Fronczak Andrzej / 5 / 6

Ogórkiewicz Aleksandra / 40 / 27

Giejson Marcin / 29 / 20

Olbiński Rafał / 2 / 4

González Yadiel / 35 / 24

Pawelec-Gliklich Klaudia / 27 / 19

Grodnicki Ryszard / 34 / 23

Pękacz Marek / 3 / 5

Jakubczyk Andrzej / 30 / 21

Piotrowiak Anna / 42 / 28

Jamioł Michał / 48 / 32

Pityńska Iwona / 22 / 16

Jankiewicz Łukasz / 6 / 7

Pryba-Hadaś Viola / 23 / 17

Karczmarski Edward / 26 / 19

Rabsztyn Ryszard / 16 / 13

Karwat Bartłomiej / 31 / 21

Samsel Agata / 17 / 13

Klimek Grzegorz / 51 / 34-35

Saul Piotr / 18 / 14

Kucharska Karolina / 49 / 33

Serwin Magdalena / 11 / 10

Kujawa Łukasz / 50 / 33

Sikora Anna / 46 / 30

Kuran Tomasz / 4 / 6

Sławniewicz Ewa / 25 / 18

Kurek Magdalena / 28 / 20

Smolik Dominik / 43 / 29

Lipowczan Jacek / 1 / 4

Smolik Maga / 21 / 16

Lykho Maryna / 41 / 27

Staniorowska Anna / 44 / 29

Łakomska Monika / 7 / 8

Stasiak Esma / 38 / 26

Łozowski Krzysztof / 10 / 9

Świgulska Mariola / 24 / 17

Markova Elena / 19 / 15

Zieliński Maciej / 32 / 22

Masionek Dawid / 45 / 30

Zygmunt Anna / 37 / 25

Regulaminy aukcji:
onebid.pl/pl/terms/
da.dnagallery.pl/regulamin.pdf
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I nastał nowy ład
70x90 (50x70 bez ramy),
olej na desce, 2021

Cena wywoławcza: 4500 zł
LICYTUJ: tiny.pl/9tx5b

Jacek Lipowczan
Ur. 1951, Istebna

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

Niebo Toskanii
52x37, inkografia 1/20, 2021
Cena wywoławcza: 1500 zł

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 ś.p. prof. Ernst
Fuchs oraz należy do grupy „Visionary Art”
założonej przez Otto Rappa w Wiedniu.
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Rafał Olbiński
Ur. 1943, Kielce
Rafał Olbiński jest malarzem uznanym na całym
świecie. W 1981 r., po ukończeniu architektury
na, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych,
gdzie rozpoczęła się jego kariera artystyczna.
Za swoją twórczość otrzymał ponad 150
nagród, m.in.: Oscara za Najbardziej Znaczący
Plakat, Prix Savignac
w Paryżu, złoty medal
Gloria Artist od Prezydenta Polski czy pierwszą
nagrodę w kon-kursie „New York City Capital of
the World”. Jego dzieła znajdują się w The
National Arts Club w Nowym Jorku,
Smithsonian Institute and Library of Congres w
Waszyngtonie, Suntory Museum w Osace, a
także wielu prywatnych kolekcjach w USA,
Japonii i Europie.Artysta jest niewątpliwie
jednym z najbardziej rozpoznawalnych na
całym świecie polskich artystów swojego
pokolenia. Jego prace zachwycają miłośników
sztuki zwłaszcza w Ameryce, Europie i Japonii.

Obrazy Olbińskiego zachowane są w duchu surrealizmu i realizmu
fantastycznego. Każde z jego dzieł charakteryzuje się dbałością
o szczegóły, delikatnym modelunkiem i niezwykłą precyzją formalną,
a dodatkowo obfituje w symbole, zmuszając widza do interpretacji.
Obserwując twórczość tegoż artysty do głowy przychodzą inni, wielcy
surrealiści m.in Rene Magritte, którego prace, mimo iż zachowane
w podobnej stylistyce, niosą zdecydowanie mniejszy ładunek
emocjonalny, niż te Olbińskiego. Oprócz świetnego warsztatu
i głębokie, rozbudowanej symboliki, prace polskiego surrealisty
przyciągają wzrok czystością i intensywnością barw, przy
jednoczesnym ich wyważeniu.
LICYTUJ: tiny.pl/9tx5z
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∫(x²lnφ)dx
50x80cm, technika własna, olej i medium UV na płótnie, 2021

Cena wywoławcza: 1500 zł

Marek Pękacz
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/9tx1h
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Ewa - zjeść czy nie zjeść?
80x100, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

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.
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.
LICYTUJ: tiny.pl/9tx1q
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W oparach mgły
60x90, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1600 zł

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/9tx1x
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W poszukiwaniu
utraconego koloru VI
100x150, 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 uda się nie zauważyć
emocji
przez
połączenie
intensywnych barw. Ważną rolę w
jego pracach oprócz koloru
odgrywa
faktura.
Artysta
eksperymentuje
z
różnymi
narzędziami malarskimi. Aktywnie
uczestniczy w wielu wystawach
oraz aukcjach sztuki współczesnej
zarówno w kraju, jak i za granicą.
W 2012 r. zdobył nagrodę
Wydziału Promocji Urzędu Miasta
Wrocławia na pokazie „Ubrać
Wrocław” za strój inspirowany
Iglicą - Grudzień 2014 r.
„Sztuka jest sposobem na wyrażenie siebie, obraz to dla mnie forma dialogu z ludźmi. Chciałbym, żeby ludzie oglądali
moje obrazy i sami wyczuwali moje emocje, odczytywali mój przekaz. W malarstwie fascynuje mnie różnorodność i moc
oddziaływania na odbiorcę. Cenię wolność i niezależność, którą daje mi sztuka, tylko ode mnie zależy każde kolejne
pociągnięcie pędzla czy użyty odcień farby. W moim malarstwie główną rolę odgrywa kolor i faktura. Staram się uchwycić
piękno i ulotność kobiecej duszy, gamę ich emocji, co jest według mnie niemożliwe bez użycia całej palety barw. Lubię
duże formaty, miałem okazję malować grafitti, czy też obrazy bezpośrednio na ścianach. Staram się nie ograniczać do
jednej techniki – wciąż eksperymentuje”.

LICYTUJ: tiny.pl/9tx1m
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Frank Zappa
90x90, olej na płótnie, 2019
Cena wywoławcza: 1000 zł

Monika Łakomska
ur. 1968, Zielona Góra

Ukończyła
studia
na
Wydziale
Malarstwa, Grafiki i Rzeźby na ASP w
Poznaniu. W swoim dorobku ma wiele
wystaw indywidualnych i zbiorowych. W
swoich
energetycznych
pracach
odsłania niesamowite wyobrażenie o
naturze. O sobie artystka mówi:
„Fascynuje mnie kolor i światło, czasami
długo "prowadzę" obraz zamalowując
kolejne warstwy, pozornie rozbijając realizm, tworzę kombinacje kontrastujących kolorów, ostatecznie ma powstać nowa harmonia, nowa rzeczywistość.
Malarstwo jest drogą do kontemplacji natury człowieka, jego postrzeganiem, oswajaniem świata.”
LICYTUJ: tiny.pl/9tx1g
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Pył
80x60, olej na płótnie,
2021

Cena wywoławcza: 1000 zł

Lesław Miksza
Ur. 1974, Frampol)
Malarz i rysownik z zamiłowaniem do
formy i koloru. Samouk. Żyje w małym
miasteczku otoczonym lasem, do
którego często zagląda i z którego
czerpie
inspiracje.
Tworzy
w
zadymionej piwnicy przy dźwiękach
metalu,
industrialu
i
muzyki
klasycznej. W wolnych chwilach
ogląda horrory i kino sci-fi oraz czyta
beletrystykę. Lubi Lema, Asimova,
Dicka,
Lovecrafta,
Doyla.
Jego
malarskie
inspiracje
to:
Weyn
Barlowe, Michael Hussar, Dan
Seagrave, Beksiński, Giger, John
Harris.

LICYTUJ: tiny.pl/9tx17
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Golden Lady
50x100, szlagmetal i olej na płótnie, 2020
Cena wywoławcza: 1500 zł

Adam Barnel
Ur. 1986, Katowice
Artysta maluje pod pseudonimem Adam Barnel. Tworzy w nurcie
abstrakcjonizmu, posługując się głównie farbami akrylowymi oraz
własną techniką mieszaną, w której wykorzystuje m.in. płatki złota,
szlagmetal i inne materiały. Obrazy artysty przedstawiają zazwyczaj
sylwetki kobiece malowane w stonowanych kolorach.
LICYTUJ: tiny.pl/9tx1r
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Woda
80x60, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 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/9tx1w

9

11
Zaciekawiona
120x100, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

Magdalena Serwin
Ur. 1983, Jastrzębie Zdrój
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.
LICYTUJ: tiny.pl/9tx1c
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Geoakt II
70x100, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

Izabela Dąbrowska
Ur. 1987, Blachownia k. Częstochowy
Od roku 2007 żyje i tworzy we Wrocławiu. Pasja oraz chęć
wyrażania siebie poprzez ukochaną sztukę pchnęły artystkę
w objęcia Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu, gdzie ukończyła studia podyplomowe na
Wydziale Malarstwa i Rzeźby w pracowni profesora Leszka
Mickosia. Głównym tematem jej twórczości są akty kobiece,
motywy przyrodnicze oraz sytuacyjne, gdzie z upodobaniem
łączy geometryczne bryły z figuratywnymi postaciami ludzi i
zwierząt. Pod względem technicznym jej malarstwo
charakteryzuje żywa i odważna kolorystyka, a ulubioną
techniką jest akryl na płótnie.
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LICYTUJ: tiny.pl/9tx1d

Shadows on desire
70x50, olej na panelu, 2021
Cena wywoławcza: 2000 zł
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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.

LICYTUJ: tiny.pl/9tx15
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Miasto
100x80, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

Artur Borkowski
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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.
LICYTUJ: tiny.pl/9tx11
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Pranie mózgu
60x90,olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
LICYTUJ: tiny.pl/9tx1j

Ryszard Rabsztyn
Ur. 1984, Olkusz
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”.

Noc nad jeziorem 3
60×70, technika własna, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
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LICYTUJ: tiny.pl/9tx1p

Agata Samsel
Ur. 1985, Warszawa
Od najmłodszych lat jej największymi pasjami
były rysunek i malarstwo. W 2010 roku
ukończyła ASP w Warszawie, z tytułem magistra
sztuki. Po studiach jej ścieżka zawodowa
skręciła w kierunku mediów wnętrzarskich.
Współpracowała z magazynami o tematyce
wystroju wnętrz w charakterze stylistki i
fotoedytora, oraz z agencją reklamową,
projektując i stylizując plany sesji zdjęciowych.
Potem przyszła pora na założenie rodziny.
Zaczęła nosić swoje dzieci w chustach i był to
początek jej aktualnej drogi twórczej i
największa inspiracja. Opracowała własną
technikę, gdzie łączy malarstwo i grafikę z
kolażami wyklejanymi ze skrawków chust.
Pracuje głównie z farbami akrylowymi,
markerami, ostatnio też sypkimi pigmentami i
szlagmetalem. Kierunek jest twórczości to malarstwo figuratywne i rodzajowe. Inspiracje czerpie głównie z bliskości jaką
daje chustowanie oraz świata przyrody. Jej ulubione tematy to chustonoszenie oraz zwierzęta i rośliny. Ostatnio zajęła się
też tematyką sakralną. Jej znakiem rozpoznawczym są kolaże z tkanin.

13

Życie jak wzburzone fale
100 x 80, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
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Piotr Saul
Ur. 1986, Nowa Ruda
Otrzymał Grand Prix na Biennale Sztuki Młodego
Wrocławia 2011.Obecnie pracuje na Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu jako asystent w pracowni
malarstwa prof. Krzysztofa Skarbka na Wydziale Malarstwa
i Rzeźby. Zajmuje się ogólno pojętym malarstwem,
projektowaniem oraz organizacją wystaw. Od ukończenia
studiów brał aktywny udział w ponad 100 wydarzeniach o
charakterze kulturalnym.

Absolwent ASP Wrocław na wydziale Grafiki i Sztuki
Mediów, mieszka i tworzy we Wrocławiu. W 2010 r. bronił
dyplomu z grafiki warsztatowej z dwoma aneksami:
malarskim i multimedialnym u prof. Andrzeja Basaja,
prof. Wiesława Gołucha oraz prof. Krzysztofa Skarbka.
Brał udział w wymianie międzynarodowej „Erasmus” w
Hoch Schule fur Bildene Kunst w Braunschweigu
(Niemcy).

LICYTUJ: tiny.pl/9tx1l
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Veronica
90x90, olej na płótnie, 2020
Cena wywoławcza: 1000 zł

LICYTUJt: tiny.pl/9tx14

Elena Markova
Elena Markova wywodzi się z rodziny artystów i
rzemieślników. Pochodzi z Kargopola, uroczego
miasta w północnej Rosji, słynącego ze swoich
kościołów, katedr i sztuki ludowej malowanej w
żywych kolorach. Elena została wychowana tak, by
doceniać sztukę i kochać naturalne piękno, historię
i mitologię ludowej baśni swojej ojczyzny. Te
wczesne wpływy w połączeniu z głęboką miłością
do rodziny stały się podstawą niezwykłej podróży
artystycznej.
Elena od zawsze była artystką, studiowała ceramikę
i malarstwo na Abramtsewo Art College w
Moskwie. Z dojrzałością i szerszym spojrzeniem na
świat ponownie skupiła się na malarstwie, szybko
znajdując reprezentację i uznanie w galeriach w Moskwie, Petersburgu i całej Europie. U szczytu swoich artystycznych sukcesów w rodzimej
Rosji, Elena przeniosła się do Oregonu, aby połączyć się z dalszą rodziną. Widząc naturalne piękno Oregonu poprzez artystyczną wrażliwość,
znalazła świeżą inspirację dla swoich obrazów. Dzięki wpływom głęboko zakorzenionym w historycznych i duchowych tradycjach Europy
Wschodniej, sztuka Eleny rozbrzmiewa w sercach ludzi ze wszystkich środowisk. Jej dar tchnięcia życia w cudowne krajobrazy, koi duszę i
przynosi radość ludzkiemu sercu.

Iwona Molecka

Trzy bloue Gracje

Ur. 1966, Odolanów

100x80, akryl płótno, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

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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LICYTUJ: tiny.pl/9tx1n
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Greys
70x50, akryl na płótnie, 2020
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/9tx1k

Dama pik
80x100, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
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Iwona Pityńska
Ur. 1986, Łódź
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.
LICYTUJ: tiny.pl/9tx12
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In the Depths
50x100, akryl i tusz na płótnie, 2019
Cena wywoławcza: 1000 zł
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Pfishova
Ur. 1981 , Wrocław
Artystka tworzy pod pseudonimem Pfishova. Jest absolwentką
Wydziału Grafiki ASP. Dyplom uzyskała w 2014 r. w pracowni
Sławomira Witkowskiego i Adama Świerżewskiego. Zajmuje się
malarstwem, ilustracją, grafiką projektową i artystyczną, tkaniną i
kolażem. Twórczość Pfishovej tworzy specyficzny mariaż struktury
i geometrii, u której podstaw leży fascynacja strukturalną naturą a
także tradycyjnymi technikami takimi jak drzeworyt, linoryt, sucha
igła, a także zamiłowanie do typografii. Interesuje ją tematyka
plastiku i zanieczyszczeń planety oraz środowiska, często tworzy
więc z wykorzystaniem wtórnym elementów, takich jak siatki,
druty i sznurki.
Brała udział w wielu wystawach - zbiorowych, indywidualnych,
krajowych i zagranicznych, m.in. w Art Basel Art Week w Miami,
CAGE Gallery w Barcelonie, gdzie również w 2019 r. otrzymała
nagrodę. Jej prace pokazywane były także podczas Biennale
Plakatu społeczno-politycznego w 2019 r.”Creative for Human
Rights” w Wolfsburgu w Niemczech.

LICYTUJ: tiny.pl/9tx1s
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Galaktyczny kalejdoskop
80x120, akryl i szlagmetal na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

LICYTUJ: tiny.pl/9tx16

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.

17
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Griga realta
100x120, akryl, szlagmetal i beton na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

Ewa Sławniewicz
Ur. 1974

Mieszka w Wieluniu. Ukończyła studia wyższe w WSP Częstochowa na kierunku Wczesna Edukacja
dziecka oraz kierunek Pedagogika sztuki-plastyka. „Moją pasją od dziecka jest malarstwo.
Ulubionym tematem moich prac są kobiety oraz ich emocje, które odzwierciedlam na płótnie.
Złożoność kobiecej osobowości podkreślam łącząc abstrakcję z realizmem. Maluje własną techniką
- przeważnie jest to olej na płótnie, który gruntuje wcześniej specjalnym podkładem na bazie
betonu, co nadaje dodatkowo obrazom charakteru.” O obrazie „Griga realta” autorka mówi: „Widzę
ją zawieszoną między emocjami - między smutkiem, a godzeniem się z tym co jest. Gotowością na
»niech tak już będzie«. Patrzy na życie, które jest »ok«, »całkiem spoko«, albo na kogoś kto jest
właśnie taki »całkiem ok«. Stara się to ukryć, robi dobrą minę do złej gry...ale to jak ziarenko piasku z
bucie - cały czas je czuje.. Ona godzi się na coś, na co godzić się nie powinno. Na średniość, a jest
zbyt piękna i wyjątkowa.”
LICYTUJ: tiny.pl/9tx1v
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Światło południa XXXI
70x100, olej na płótnie, 2020
Cena wywoławcza: 1000 zł

LICYTUJ: tiny.pl/9tx1b

Edward Karczmarski
Ur. 1976, Kraków
Studiował na na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Swój dyplom obronim 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.

27

Były sobie świnie dwie
56x76, akwarela i tusz na papierze, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

LICYTUJ: tiny.pl/9tx1z

Klaudia Pawelec-Gliklich
Ur. 1983, Żory
Ur. 1983, Żory Mieszka i tworzy w Żorach. Ukończyła
studia na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi. Obecnie studentka Historii
Sztuki - Uniwersytet Śląski w Katowicach. Artystka od
kilku lat jest nauczycielka plastyki w Liceum Sztuk
Plastycznych w mieście w którym tworzy. Prowadzi
badania na temat twórczości oraz wpływu środowiska
na Młode Talenty „Kiedy Picasso staje się Picassem".
Uczestniczyła w ponad 44 wystawach - malarskich i
fotograficznych oraz zbiorowych i indywidualnych. W
2018
roku
reprezentowała
Polskę
na
FabrianoInAcquarello
we
Włoszech
Międzynarodowym
Festiwalu
Akwareli.
Była
uczestniczką
wielu
plenerów
malarskich
i
fotograficznych. Jej prace znajdują się w kolekcjach
prywatnych oraz galeriach w całej Polsce.
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Magdalena Kurek
Ur. 1979, Pińczów

28

Absolwentka Liceum Plastycznego w Katowicach i
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom z
malarstwa
inspirowany
wykopaliskami
archeologicznymi we Francji uzyskała w 2005
roku, aneks z grafiki warsztatowej i multimediów
oraz Podyplomowej Scenografii na ASP w
Krakowie, natomiast w 2012 roku otrzymała
dyplom u prof. A. Witkowskiego i prof. M.
Komorowskiej.
Dwukrotna
stypendystka
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
2008 i 2012 r. Oprócz malarstwa zajmuje się
scenografią i animacją działań kulturalnospołecznych. Miała wystawy indywidualne m.in. w
Teatrze Współczesnym i Teatrze Polskim we
Wrocławiu, Teatrze Rozrywki w Chorzowie.
Współpracowała
z
Anną
Augustynowicz,
Krzysztofem Nazarem, czy Markiem Braunem.
Pracuje jako scenograf, animatorka działań
kulturalno – społecznych. Autorka projektów m.in.
”Barwne Fantazje” z młodzieżą z Ognisk
Wychowawczych oraz „Ze Sztuką na Ty”. Prace
artystki znajdują się w teatrach, prywatnych
kolekcjach w Polsce i zagranicą. Uczestniczka
wielu wystaw indywidualnych oraz zbiorowych.

Sjesta na Santorini
100x100, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

LICYTUJ: tiny.pl/9tx13

Profil K17
120x90, olej i akryl na płótnie, 2019-2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

Marcin Giejson
Ur. 1982, Dzierżoniów
Wyraża się w technikach dwuwymiarowych: rysunku,
malarstwie sztalugowym i ilustracji, gdzie na nowo
odkrywa piękno wyłuskane z natury, zmienia je na swój
sposób i przekazuje w formie wizualnej. Tematyka jego
prac jest bardzo zróżnicowana, potrafi ująć w obrazie
olejnym pejzaż, równolegle porusza temat kory drzewa
rysując ją ołówkiem. Innym razem wchodzi w temat
twarzy zderzając ją z surrealistycznymi, latającymi
elementami. Ukończył Wydział Grafiki Wrocławskiej
Akademii Sztuk Pięknych, uzyskując dyplom w pracowni
grafiki artystycznej u prof.Przemysława Tyszkiewicza i
rysunku zawodowego w pracowni prof. Eugeniusza
Geta-Stankiewicza w 2007 roku. Autor wystaw
indywidualnych m.in. w "Muzeum Ziemi Kłodzkiej" w
Kłodzku, Muzeum Archidiecezji Wrocławskiej, Galerii pod
Plafonem we Wrocławiu. Laureat konkursów: I nagroda Otwarty konkurs ilustratorski Fundacji „Sapere Aude”,
2003 r; II nagroda – Ósmy Ogólnopolski Plener Malarski
„Jeżów 2001”, III nagroda – 3 Ogólnopolski Festiwal
Małych Form Literackich i Plastycznych „Kluczbork 2000”.

LICYTUJ: tiny.pl/9txjh
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Tożsamość 2
100x70, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

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.
LICYTUJ: tiny.pl/9txjx

Prysznic
120x60, akryl na płycie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

31

Bartłomiej Karwat
Ur. 1996, Jełowa
Ukończył studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego,
gdzie w 2020 pod kierunkiem prof. Magdy Hlawacz obronił tytuł
magistra. Zajmuje się wieloma dziedzinami sztuki, ale szczególnie
upodobał sobie rzeźbę, rysunek i malarstwo. Jego prace są
ekspresyjne i wyraziste. Eksperymentuje z fakturami oraz
kontrastami temperaturowymi i barwnymi.
Zazwyczaj wielkoformatowe prace łączą w sobie różne media i
techniki, pozwalając tym samym na autonomię szczegółów
składających się w całość. Głównymi tematami podejmowanymi
przez Bartłomieja Karwata są kobiece akty i fauna - zwłaszcza
owady.
Brał udział w wielu wystawach zbiorowych polskich i
zagranicznych (m.in. w Las Vegas). Ma na koncie dwie wystawy
indywidualne. Uczestniczył w I Edycji Międzynarodowego
Studenckiego Przeglądu Krótkich Form Animowanych “12 Klatek”,
którego był również współorganizatorem, a także Nokta Festival,
podczas których prezentował swoje animacje. Brał udział w
plenerze rzeźbiarskim w Mosznej (2018) oraz Festiwalu Wysokich
Temperatur we Wrocławiu (2019).
LICYTUJ: tiny.pl/9txjm
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Ryby
70x100, akryl, collage na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
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Maciej Zieliński
Ur. 1977, Legnica

Od 1982 mieszkał w Tarnowie, gdzie spędził dzieciństwo i
lata szkolne. Ukończył III Liceum Ogólnokształcące, a
następnie rozpoczął studia na Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie na kierunku Telekomunikacja. Szybko okazało
się, że nie jest to coś, co chciałby robić całe życie. Po dwóch
latach porzucił studia techniczne i zmienił uczelnię na
Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Ukończył tam
projektowanie graficzne na Wydziale Grafiki w pracowni
prof. Wojciecha Regulskiego. Kontynuując zainteresowania
z uczelni zajmował się grafiką projektową, pracując dla
agencji reklamowych, interaktywnych oraz startupów.
Tematy zlecone starał się przeplatać własnymi projektami powstały wówczas dwie serie cyfrowych grafik/kolaży z
pogranicza surrealizmu i fantastyki.

Po ponad dekadzie pracy nad komercyjnymi, głównie
cyfrowymi, projektami zdecydował się odsunąć na bok
komputer i powrócić do własnej twórczości. Rozpoczął
cyklem drobiazgowych rysunków, które tworzą dziś serię
„Maski”. Stopniowo przeszedł do bardziej abstrakcyjnego,
malarskiego stylu. Próbując rozmaitych technik znalazł
swój ulubiony sposób pracy. Sam o sobie mówi:
"Połączenie akryli i kolażu daje mi poczucie
spontaniczności, kontrolowanego przypadku i swobody.
Moje prace to mieszanina ilustracji i elementów
malarskich. Temat to najczęściej pretekst do graficznej
zabawy i poszukiwań. Obrazy rozpadają się na kawałki i
budują na nowo tworząc swój własny poskładany świat."

LICYTUJ: tiny.pl/9txjg
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33
Aparat Polityczny
100x150, olej i szpachla
na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
LICYTUJ: tiny.pl/9txjt

Tomasz Masionek
Ur. 1994, Lubliniec
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.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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Trój-Pejzaż
116x99, akryl na płótnie, 2018
Cena wywoławcza: 1000 zł

LICYTUJ: tiny.pl/9txj7

Ryszard Grodnicki
Ur. 1947, Gdańsk
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; Scorpiongaleries , 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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Pensamientos I
95x70, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

35

Yadiel González
Artysta hiszpańskiego pochodzenia. Najczęściej
maluje postaci kobiece w otoczeniu kwiatótw i
ornamentów roślinnych. W jego pracach dostrzec
można symboliczne połączenie człowieka ze
światem przyrody. Malarz podejmuje także
polemikę z motywem kobiecości w malarstwie,
osadzając bohaterki swoich obrazów w różnych
kontekstach i z różnymi ozdobami głowy.
Najczęściej maluje w technice akrylowej, a jego
dzieła urzekają raz błękitną, a raz różową, wyrazistą
kolorystyką.
Twórczość Gonzaleza nawiązuje w sposób
pośredni do nurtu Art Nouveau, dzięki czemu
przyciąga
wzrok
bogatą
ornamentyką
i
ozdobnością. Artysta brał udział w licznych
wystawach zbiorowych i indywidualnych, a jego
prace zdobią domy kolekcjonerów zarówno w
Europie, jak i poza jej granicami.
LICYTUJ: tiny.pl/9txj9

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/9txjw
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Translator
70x80, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

24

Onna-Bugeisha
130x100, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

Anna Zygmunt

37

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.

LICYTUJ: tiny.pl/9txjc
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Portret XVIII
30x22, akryl na płótnie, 2019
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. W ostatnim czasie artystka
doceniona została przez galerię Saatchi.
LICYTUJ: tiny.pl/9txjd

LICYTUJ: tiny.pl/9txjf

Tropical night
100x70, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
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Martyna Abu Louz
Ur. 1985, Poznań
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.
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Flow
60x60, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

Aleksandra Ogórkiewicz
Ur.1987, Siedlce
Absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie na
kierunku projektowania graficznego, uzyskała tytuł magistra
sztuki. Dwukrotnie zdobyła stypendium artystyczne Miasta i
Gminy Piaseczno. Od 2010 roku członkini Związku Polskich
Artystów Plastyków. Ma na koncie ponad 50 zbiorowych
wystaw krajowych i zagranicznych (m.in: Chiny, Portugalia,
Meksyk, Hiszpania, Włochy, Serbia, Niemcy), a także kilka
wystaw indywidualnych (m.in: Frederikshavn Kunstmuseum,
Dania; Exlibris Gallery in Cracow, Polska; Warszawska Galeria
Ekslibrisu; „Ilustracje książkowe i ekslibrisy” Starostwo Powiatowe Piaseczno). Od 2019 roku na koncie kilka wystaw
zbiorowych w Rzymie, Dubaju i Abu Dhabi. Zawodowo pracuje także jako grafik freelancer, jej pasją jest ilustracja cyfrowa,
dziecięca i fantasy. Od kilku lat pracuje z dziećmi i dorosłymi prowadząc zajęcia we własnym Artstudio z rysunku,
malarstwa i grafiki komputerowej. Zajmuje się malarstwem olejnym, akrylowym i akwarelą. Głównie o tematyce kobiecej
powiązanej z naturą.
LICYTUJ: tiny.pl/9txj5

Kobiecość 1
70x90, technika własna, 2019-2020
Cena wywoławcza: 1000 zł
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Maryna Lykho
Ur. 1999, Energodar (Ukraina)
Ur. 1999, Energodar (Ukraina) Od 2016 studiuje
na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.
Artystka
zajmuje
się
malarstwem,
projektowaniem
graficznym,
fotografią,
multimediami, oraz ilustracją. W 2019 obroniła
pracę
licencjacką
i
zaprezentowała
autobiograficzną,
ilustrowaną
książkę
–
„Pushroom Pie”. Uczestniczyła dwukrotnie (2018,
2021) w programie wymiany studenckiej
„Erasmus+”, podczas której studiowała na
Wydziale Sztuki Uniwersytetu w Ostrawie
(Czechy). Od maja 2020 współpracuje z TEDx jako
ilustrator. W latach 2017-2020 publikowała w
międzynarodowym
magazynie
artystycznym
TheMagazine43. W 2018 roku staż w Galerii
Sztuki Współczesnej w Opolu. Uczestniczka wielu
wystaw zbiorowych i indywidualnych.
LICYTUJ:tiny.pl/9txj1
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3 piętro z widokiem na morze
50x70, olej na płótnie, technika własna, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
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Anna Piotrowiak
ur. 1983, Kijów
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 priorytetem 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.
LICYTUJ: tiny.pl/9txjj
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Dominik Smolik
Ur. 1982, Kraków

40

LICYTUJ: tiny.pl/9txjp

Fractals V
100x140, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

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.

Inkarnacje bogini Hathor

Anna Staniorowska

70x70, olej na płótnie, 2020
Cena wywoławcza: 1000 zł

Ur. 1990, Wrocław
Od 2011 r. artystka związana jest z
pracownią Reja 17, prowadzonej od roku
1979 przez art. plast. Grzegorza Bednarza.
Uczestniczyła
w
kilku
wystawach
zbiorowych. Na koncie ma również
wystawę indywidualną. Od 2018 roku
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 (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. Tworzy i mieszka we
Wrocławiu
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LICYTUJ: tiny.pl/9txjl
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Dwa Gargulce
110x100, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

Dawid Masionek
Ur. 1994, Lubliniec
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.
LICYTUJ: tiny.pl/9txjn
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Mr & Mrs Fear
Anna Sikora

100x80, akryl i pastel na płótnie, 2020
Cena wywoławcza: 1000 zł

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.

LICYTUJ: tiny.pl/9txjk
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Czapla
60x80, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

Małgorzata Młodnicka
Ur. 1943, Lwów

Urodzona w rodzinie aktorskiej, prawnuczka Wandy Monne - narzeczonej Grottgera. Uzyskała
dyplom na ASP we Wrocławiu. Zajmuje się karykaturami i portretami, jak i malarstwem
sztalugowym olejnym. Chętnie podejmuje tematy florystyczne i martwe natury. Współtworzyła
Legnicki Satyrykon, którego jest dwukrotną laureatką.Jej obrazy wystawiane są w galeriach
wrocławskich, oraz znajdują się w licznych zbiorach prywatnych w Niemczech, Włoszech,
Kanadzie i Nowym Jorku. W roku 2018 r. Prezydent Miasta Wrocławia odznaczył Magłorzatę
Młodnicką medalem "Merito de Wratislawia" - zasłużony dla Wrocławia. Kilka prac olejnych
zostało zakupionych przez wrocławski ratusz.
LICYTUJ: tiny.pl/9txj8
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Rajski przypływ
120x100, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

48

Michał Jamioł
Ur. 1979, Kielce
Od wielu lat zajmuje się kolek-cjonowaniem 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/9txjs
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Ptaki
50x70, technika mieszana na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

Karolina Kucharska
Ur. 1980, Warszawa

Zajmuje się rysunkiem i malarstwem
sztalugowym.
Maluje
olejami i akrylami. Brała udział w
aukcjach Młodej Sztuki i Sztuki
Współczesnej. Studentka 5 roku
Akademii
Sztuk
Pięknych
w
Warszawie na wydziale Malarstwa.
Specjalizacja Tkanina Artystyczna.
Brała
udział
w
wystawach
zbiorowych i indywidualnych.

LICYTUJ: tiny.pl/9txj6

Way of love
80x100, akryl, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

Łukasz Kujawa
Ur. 1984, Świebodzin

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

LICYTUJ: tiny.pl/9txjv
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Kobieta XXII
100x130, technika własna, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł

49

Grzegorz Klimek
Ur. 1987, Kłobuck

Obrazem przewodnim 56. Aukcji Sztuki Współczesnej jest dzieło Grzegorza Klimka “Kobieta XXII”. Jego obrazy są
minimalistyczne, tak jak “Kobieta XXII”, która zajmuje większość przestrzeni, jest uproszczona i zgeometryzowana. Zabieg
ten pozwala widzowi skupić się w całości na fakturze, która w tych obrazach jest najważniejsza. Co ciekawe, artysta sam
robi farby, a niepowtarzalna struktura jego obrazów wynika z ciągłego szukania - malowania, zdrapywania i
zamalowywania na nowo. Obraz na żywo robi piorunujące wrażenie, ponieważ jest pokaźnych rozmiarów, a jego kolory
są niezwykle ciekawe i nasycone.

LICYTUJ: tiny.pl/9txjb
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Obrazy Klimka są odzwierciedleniem ciągłych poszukiwań
podstawowych struktur najróżniejszych rzeczy, które nas
otaczają.
W
swych
obrazach,
wykorzystuje
wiele
zróżnicowanych mediów, które w trakcie mieszania,
rozdrapywania i odma-lowywania 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.

Ponadto, artysta zafascynowany jest zarówno strukturą
malarską, tworzącą realną tkankę malarską, jak i formami
rzeźbiarskimi. Ostatnio inspiracją dla niego są formy
rzeźbiarskie, a także design, wielkoformatowe malarsko i wielkie
poliptyki.
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.

Jego obrazy mają szeroki zakres tematów, od przedstawień
obiektów technicznych (motocykle, sterowce, lokomotywy),
nawiązujących do epoki rewolucji przemysłowej i jej fascynacji
„maszyną”, poprzez malarstwo figuratywne (w tym akty),
przedstawienia zwierząt (byk, koń) do dzieł abstrakcyjnych,
geometryzujących. Często paleta barw jest zawężona, obiekty
skontrastowane z tłem. Klasyczne, symetryczne kompozycje o
dużej sile wyrazu, poparte są doskonałym warsztatem
rysunkowym.

Na pytanie o plany w niedalekiej przyszłości, odpowiada, iż
zamierza zająć się sztuką „Upcyklingu”, czyli zbieraniem rzeczy
zapomnianych i wyrzuconych przez ludzi. Z pozyskanych
przedmiotów pragnie stworzyć nową formę malarską i w ten
sposób nadać tym przedmiotom drugie życie i nową funkcję.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Wyróżnienie honorowe w konkursie im.Edyty Einbisch, Warszawa 2017
Wyróżnienie w konkursie malarskim Kreatywny Wrocław, Wrocław 2011
Wyróżnienie w konkursie malarskim Nowoodkryta, Wrocław 2013
Nagroda ArtNoble na Festiwalu intermedialnym M{i}aSTO Gwiazd dla najlepszych dyplomów 2013, Żyrardów 2013
Nominacja do nagrody w Triennale Rysunku w Lubaczowie, Lubaczów 2014

35

