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Alicja Kappa, W dolinie słońca, 100x100, akryl i szlagmetal na płótnie

„
„

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 Sapkowki

Szanowni Państwo,
z wielką przyjemnością prezentujemy katalog 57. Aukcji Sztuki Współczesnej we Wrocławiu.
To ostatnia i największa w tym roku aukcja sztuki organizowana przez Dom Aukcyjny DNA oraz Forbis
Gallery. 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 80 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. Grzegorz Klimek, Marek Pękacz, Yadiel Gonzalez,
Alicja Kappa czy Andrzej Sajewski.
Aby każdy z Państwa mógł w dogodnym dla siebie czasie zapoznać się z proponowanymi przez nas
obrazami w siedzibie naszej Galerii DNA już wcześniej została przygotowana wystawa przedaukcyjna.
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.

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

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 grudnia 2021 r. o godz. 18:00.
Bistro 8½
ul. Nyska 61a, Wrocław

Wydawca katalogu:
Galeria DNA
Przygotowanie aukcji i opracowaie katalogu:
Pamela Beczek
Sara Janda
Projekt i skład katalogu:
Sara Janda
Galeria DNA
ul. Powsatańców Śląskich 95,
50-529 Wrocław
biuro@dnagallery.pl
tel. 696 972 801

Partnerzy:

Organizatorzy:

Indeks artystów
Nazwisko Imię / Nr obiektu / Strona
Abu Louz Martyna / 63 / s. 35

Masionek Tomasz / 46 / s. 27

Arroyo M. R. / 9, 33 / s. 8, 20

Miguel E./ 52, 79 / s. 30, 43

Barnel Adam / 12, 23 / s. 9, 15

Miksza Lesław / 32 / s. 20

Borkowski Artur / 54 / s. 31

Milewski Bartosz / 47, 59 / s. 27, 33

Boukourbane Elżbieta / 17 / s. 12

Mirak Natasza / 74 / s. 41

Brzeźniak Sonia / 21 / s. 14

Petriv Zorina / 14 / s. 10

Bundzewicz Małgorzata / 25 / s. 16

Pękacz Marek / 1, 80 / s. 44

Dąbrowska Izabela / 34 / s. 21

Piasecki Robert / 19 / s. 13

Denissov Yuri / 13 / s. 10
Falco Camprodon Antonio / 5 / s. 6
Fronczak Andrzej / 20 / s. 14
Fulkay Leandro / 8, 72 / s. 7, 42
Gaudin Raphael / 43 / s. 25
Gheitu Serghei / 78 / s. 43
Gonzalez Yadiel / 7, 39 / s. 7, 23
Jagielnicka Ula / 44/ s. 26
Jakubczyk Andrzej / 50 / s. 29
Kappa Alicja / 15 / s. 13
Karczmarski Edward / 31 / s. 19
Karwat Bartłomiej / 29, 61 / s. 18, 34
Khoma Anastasiia / 55 / s. 31
Klimek Grzegorz / 2, 46 / s. 4, 25
Kogut Alicja / 22, 40 / s. 15, 24
Krajewska Magdalena / 30 / s. 19

Piekarski Wojciech / 3 / s. 5
Piotrowiak Anna / 57 / s. 32
Piper Piotr / 70 / s. 39
Pityńska Iwona / 42 / s. 25
Priebe Wiktoria / 64 / s. 34
Pryba-Hadaś Viola / 48 / s. 28
Rabsztyn Ryszard / 51 / s. 29
Sajewski Andrzej / 4 / s. 5
Samsel Agata / 67 / s. 37
Sekuła Anna / 49 , 58 / s. 28, 33
Serwin Magdalena / 53 / s. 30
Smolik Maga / 69 / s. 38
Stasiak Esma / 18, 73 / s. 13, 40
Surina Olena / 41, 64 / s. 24, 36
Świgulska Mariola / 26 / s. 17

Kuran Tomasz / 11, 27 / s. 9, 17

Wasiak Małgorzata / 56 / s. 32

Lipowczan Jacek / 6 / s. 6

Wiśniewska Kaja / 16 / s. 12

Lis Laura / 38 / s. 23

Wojnarowska Ewa / 71 / s. 39

Lykho Maryna / 68 / s. 38

Wróbel Grzegorz / 28 / s. 18

Lytvinienko Olena / 76 / s. 42

Wrzeszczyńska Halina / 10 / s. 8

Łozowski Krzysztof / 24, 62 / s. 16, 35

Zając Anna / 66 / s. 37

Markova Elena / 37, 65 / s. 22, 36

Zienko Artur / 35 / s. 21

Masaliti Natali / 36, 75 / s. 22, 41

Zygmunt Anna / 77 / s. 42

Wystawa przedaukcyjna
Zachęcamy do zapoznania się z prezetowanymi
w katalogu obrazami na żywo. Wystawa przedaukcyjna odbywa się w dwóch miejscach. Pozycje od 1 do 20 oglądać można w miejscu aukcji,

czyli w Bistro 8½ na ul. Nyskiej 61a we Wrocławiu.
Obiekty od 21 do 80 znajdują się w siedzibie Galerii DNA w Sky Tower. W razie pytań zachęcamy do
kontaktu.
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Lokomotywa
100x60, olej, medium UV na
płótnie, 2020
Cena wywoławcza: 2000 zł
licytuj: tiny.pl/9dg5d

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.

02

Solaris
130x130, technika
własna, 2021

Cena wywoławcza: 3000 zł
licytuj: tiny.pl/9dg5j

Grzegorz Klimek
Ur. 1987, Kłobuck
Obrazy Klimka są odzwierciedleniem ciągłych poszukiwań podstawowych struktur najróżniejszych rzeczy, które nas otaczają. W swych obrazach, wykorzystuje
on wiele zróżnicowanych mediów, które
w trakcie mieszania, rozdrapywania i odmalowywania na nowo dają oryginalne
efekty strukturalne. Namalowane obrazy
niejednokrotnie składają się z kilku warstw
zamkniętych w spójnej kompozycji. Ciekawostką jest fakt, iż artysta sam robi farby,
którymi maluje.

4

Akt leżący

03

100x50, olej na płótnie

Wojciech Piekarski
Ur. 1980

04

Cena wywoławcza: 2000 zł
licytuj: tiny.pl/9dg5l

Ukończył Politechnikę Łódzka w 2007 r. Mieszka
nieopodal Pabianic koło Łodzi. Zajmuje się tylko
malarstwem tworząc na zamówienia duże sceny
sakralne i portrety. Maluje również martwą naturę
i akty. W swojej twórczości wzoruje się na dawnych

mistrzach, przede wszystkim malarstwie Caravaggia. Jego twórczość cieszy się dużym uznaniem
amatorów malarstwa realistycznego, a ceny obrazów dynamicznie rosną.

Dust form heaven
70x50, olej na płycie
Cena wywoławcza: 3000 zł
licytuj: tiny.pl/9dg52

Andrzej Sajewski
Ur. 1957, Częstochowa
Wychował się i skończył studia w Częstochowie pod
skrzydłami prof. Niekrasza. Inspiracją do jego obrazów
jest literatura Kena Keseya, Gabriela Marqueza, Umberto
Ecco i muzyka Pink Floyd, Emerson Lake & Palmer, Dead
Can Dance. Technika, którą najczęściej maluje to olej
na płótnie oraz laserunek. Prace Andrzeja Sajewskiego
powstają długo, trwa to czasami miesiącami, ale maluje
codziennie po kilka godzin słuchając muzyki. Jego obrazy zdobią domy kolekcjonerów w Polsce, ale też Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Rosji, Estonii, Holandii oraz
Chinach
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New Poland Hero
100x100, akryl na płótnie,
2021
Cena wywoławcza: 3000 zł
licytuj: tiny.pl/9dg5b

Antonio Falco Camprodon
Hiszpański artysta i grafik, mieszkający w Barcelonie.
Jest członkiem Hök Studio, czyli niezależnego studia
graficznego, zajmującego się kreatywnym designem
i wykonywaniem zarówno obrazów, jak i opakowań, fotografii i szeroko pojętym brandingiem. Jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach i galeriach na całym
świecie; Stany Zjednoczone, Kanada, Francja, Włochy,
Holandia, Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Hiszpania
i Szwajcaria.

06

Karnawał – tylko
w kraju patriotycznie
i narodowo

55x70 (75x90 w ramie), olej na desce, 2021
Cena wywoławcza: 4500 zł
licytuj: tiny.pl/9dg1h

Jacek Lipowczan
Ur. 1951, Istebna
Dyplom malarski uzyskał w Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie na Wydziale Grafiki u profesora Mieczysława
Wejmana w 1976. 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.
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.
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Pensamientos
Eróticos
68x95, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 3000 zł
licytuj: tiny.pl/9dg1g

Yadiel Gonzalez
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. Artysta brał udział w licznych wystawach zbiorowych
i indywidualnych, a jego prace zdobią domy kolekcjonerów zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.
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Chica con loros
80x60, olej na płótnie
Cena wywoławcza: 1500 zł
licytuj: tiny.pl/9dg1t

Leandro Fulkay
Artysta pochodzi z Habany na Kubie, co znacząco wpływa
na jego twórczość, Fulkay maluje głównie portrety kobiet
z nakryciami głowy lub kwiatami we włosach, co jest charakterystyczne dla kultury kubańskiej. Postaci na jego płótnach opatrzone są żywymi, intensywnymi kolorami, oraz
często znajdują się w otoczeniu egzotycznych ptaków lub
innych, lokalnych motywów.
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Gladiatorus
50x70, olej na płótnie
Cena wywoławcza: 2500 zł
licytuj: tiny.pl/9dg19

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. W latach 1992–1998
sprzedawała prace kolekcjonerom w USA, Niemczech, Anglii, Włoszech, Holandii, Szwajcarii, Luksemburgu, Belgii i Mozambiku.
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Madonna
z dzieciątkiem
34x41 (42x50 w ramie), olej na
płótnie, 1962
Cena wywoławcza: 3000 zł
licytuj: tiny.pl/9dg1w

Halina Wrzeszczyńska
Ur. 1929, Krotoszyn - zm. 2018, Wrocław
Studiowała w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na wydziale Architektury Wnętrz – dyplom obroniła
w 1952. W 1963 otrzymała tytuł magistra. Od 1962 zajmowała się m.in. malarstwem sztalugowym.
Prace z zakresu malarstwa i rysunku wystawiała na wielu
wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in.: w Warszawie, we Wrocławiu (1971 – Zachęta, 1972 i 1973 – ogólnokrajowe Targi Plastyki), 1974 Festiwal Polskiego Malarstwa
Współczesnego w Gdyni, w Poznaniu, w Budapeszcie,
W RFN (1983). Miała 17 indywidualnych wystaw z zakresu
rysunku (monotypie) i malarstwa w różnych miastach Polski.
Otrzymywała stypendium twórcze w latach 1971 i 1978.

8

Związek, czyli
Adasiu! to pierwsze
małżeństwo na
świecie, ale myślę, że nie
tak powinieneś leżeć

11

90x90, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dg15

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych
– Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Artysta wszechstronnie wykształcony, doskonale czujący się na
polu rysunku, malarstwa, kolażu. 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.

Tomasz Kuran
Ur. 1972, Warszawa
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Madame
en ecru

80x80, akryl, szlagmetal na
płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1800 zł
licytuj: tiny.pl/9dg1j

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.
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She and me
46x55, olej na płótnie
Cena wywoławcza: 1600 zł
licytuj: tiny.pl/9dg14

Yuri Denissov
Studiował w School of Arts, a następnie, w 1991 ukończył
z wyróżnieniem studia w Rosyjskiej Akademii Sztuk Pięknych
w Sankt Petresburgu. Brał udział w wielu wystawach w Rosji,
jak i w Niemczech, Anglii, Belgii, czy Francji. We Francji jego
prace wystawiano w Nantes, Dijon, Rouen, Lyonie, Bordoux,
Orleanie czy Paryżu.
Jego obrazy znajdują się w zbiorach muzealnych, np. w Muzeum Historii Sankt Petersburga, Bibliotece Sztuki Bridgemana oraz Adult and Community Collage w Richmond (Anglia)
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Sleeping
beauty
80x50, olej na
płótnie, 2021
Cena wywoławcza:
1000 zł
licytuj:
tiny.pl/9dg12

Zoriana Petriv
Ur. 1994, Zhotomyr
(Ukraina)
Artystka wychowała się w artystycznej rodzinie, w związku z czym
już w bardzo młodym wieku często obcowała ze sztuką i pięknem.
W 2020 ukończyła Państwową Akademię Sztuk Wizualnych i Architektury w Kijowie. Tematem jej prac najczęściej są ludzie – od aktów
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po portrety. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych. Jej dzieła znajdują się w prywatnych kolekcjach w Ukrainie,
Europie oraz Stanach Zjednoczonych.
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W dolinie słońca
100x100, akryl i szlagmetal
na płótnie
Cena wywoławcza: 2000 zł
licytuj:
tiny.pl/9dg1s

Alicja Kappa
Ur. 1973, Gorzów Wielkopolski

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusz Geperta we Wrocławiu
(dyplom – 2000). Malarstwo studiowała
w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej i prof.
Piotra Błażejewskiego. Ważniejsze wystawy: Ogólnopolska Wystawa Marynistyczna
„BARWY MORZA”, Gdynia 2014r.; Finalistka
Międzynarodowego konkursu ArtSland 2,3
i 5 rundy, USA, 2014r.; Prix de Peinture de

L’Ebouillanté 2014, 2013r. Paryż; Art Brownie
ZOO, Toronto, 2013r.; Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu, 2014r.; Konkurs malarstwa „Ogrody 2013”, BWA Zamek Książ
Wałbrzych; II Międzynarodowy Konkurs
Malarski, Przestrzeń Publiczna – Konteksty,
Galeria Profil CK Zamek, Poznań; Triennale
malarstwa młodych, wystawa finalistów
konkursu, Częstochowa.
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Dolce far
niente

100x100, akryl i szlagmetal na
płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dgjx

Kaja Wiśniewska
Ur. 1974, Brzeg
Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczestniczka wielu
warsztatów malarskich pod kierunkiem
m.in. Katarzyny Kulpy oraz Ewy Maszczyk. Kształciła się przy Ognisku Kultury
Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we
Wrocławiu pod okiem Lucyny Lubelskiej.
Rysunkiem i malarstwem interesuje się od
najmłodszych lat. Pasjonatka piękna, kreatorka tego co koi, leczy, a także inspiruje.
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Nad rzeką z bykiem
80x70, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dgjm

Elżbieta Boukourbane
Ur. 1958
Jest rzeźbiarką, malarką, ilustratorką, poetką. Dyplom
magistra sztuki uzyskała w Instytucie Malarstwa Rzeźby
Grafiki i Architektury w Sankt Petersburgu w 1986. Jest
również absolwentką Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu.
Prowadzi działalność artystyczną w zakresie malarstwa
sztalugowego i ściennego. Artystkę inspiruje ludzkie
ciało i dusza. Jej sztuka zachwyca bogactwem kolorów,
ciekawą formą, wzbogaconą nierzadko elementami
orientalnymi.
Swój dorobek prezentowała na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.
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Portret XIX
30x22, technika
mieszana, 2019

Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dgjr

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.
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Midnight sun
80x90, akryl i szlagmetal na
płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dgj5

Robert Piasecki
Ur. 1959, Warszawa
W 1971 wyjechał do Kenii, gdzie uczęszczał do St. Mary’s
School w Nairobi. Tam uczył się plastyki przez 4 lata by
ostatecznie zdać egzamin na poziomie Cambridge „O” Level.
W 1976 wyjechał do RPA, gdzie przebywał do roku 2012.
Obecnie mieszka i tworzy we Wrocławiu.
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W prześwicie
60x90, akryl na
płótnie, 2021
Cena wywoławcza:
1000 zł
licytuj:
tiny.pl/9dgjj

Andrzej Fronczak
Ur. 1959, Brześć
Kujawski
Uprawia malarstwo sztalugowe i rysunek. Brał udział w 46 wystawach indywidualnych m.in. w Warszawie, 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. Obrazy znajdują się
w zbiorach muzealnych, instytucjach państwowych, galeriach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
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Nów
80x60, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dgj4

Sonia Brzeźniak
Ur. 1985, Gdynia
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych. Mieszka i tworzy
w Warszawie. Artystyczną drogę zaczęła projektowaniem odzieży, ucząc się rzemiosła u największych polskich projektantów. Największą jej miłością jest jednak
malarstwo sztalugowe. Obrazy Soni znajdują się w wielu
prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Fascynuje
ją kobieta, jej miłość, transformacje, odkrywanie siebie.
Malarstwo czuje we krwi, kontynuuje tradycje rodzinne,
jest córką znanych trójmiejskich artystów malarzy. Swoich sił próbuje również w ilustracji.
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Gwiezdną nocą
50x70, olej na
płótnie, 2021
Cena wywoławcza:
1000 zł
licytuj:
tiny.pl/9dgj2

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

Tak mówi o sobie: „Szkołę plastyczną, pracę nauczyciela i instruktora
plastyki mam dawno za sobą, dlatego mogę wreszcie malować, co
mi w duszy gra, a więc bardziej sercem niż rozumem.”

23

Lady in a hat
80x80, olej i szlagmetal na płótnie

Cena wywoławcza: 1800 zł
licytuj: tiny.pl/9dgj6

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.
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Woda
50x50, akryl na
płótnie, 2021

Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dgjv
Krzysztof Łozowski
Ur. 1970, Sosnowiec
Studia z malarstwa i rysunku rozpoczął
w 1993 na Wydziale Artystycznym w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, które
z dyplomem ukończył w 1998.
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”. Jest
autorem wielu indywidualnych i zbiorowych
wystaw w kraju i za granicą, a jego prace
znajdują się w prywatnych kolekcjach na całym świecie.
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Venice 1.

Cena wywoławcza: 1000 zł

51x66, olej na płótnie, 2014

licytuj: tiny.pl/9dgjz
Małgorzata Bundzewicz
Artystka malarka, scenografka, artterapeutka, kuratorka wystaw. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa,
rysunku i scenografii. Studiowała na
Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie
oraz podyplomowo na Studium Scenografii Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej ASP w Krakowie. Należy do
ZPAP, a od 2011 jest Członkiem Zarządu Okręgu ZPAP w Krakowie.
Otrzymała złotą odznakę ZPAP
i wyróżnienie Pro Publico Bono.
Trzykrotna
stypendystka
MKiDN.
Zorganizowała około 31 wystaw indywidualnych malarstwa i rysunku
w Polsce, w Norwegii, Niemczech,
USA i Holandii oraz w ok. 90 wystawach zbiorowych. Jej prace znajdują
się w zbiorach Muzeum Narodowego
w Gdańsku, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Darmstadt oraz do kolekcji
prywatnych w Polsce i za granicą.
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Królewskie gody
80x80, akryl i szlagmetal na płótnie, 2021
Cena wywoławcza:
1000 zł
licytuj:
tiny.pl/9dgp3

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.
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Ucieczka do
Egiptu

50x70, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dglh
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. Jego obrazy to
głównie splot emocji bardziej lub mniej
wypełnionych uczuciem, czasem gra
bliżej nie sprecyzowanych bohaterów
ujętych w chwili.To twórca, którego prace nie zawsze łatwo jest zaakceptować.
Jego malarstwo jest rzadkim w polskiej
sztuce
połączeniem
nowoczesności
i tematyki religijnej, co czyni jego obrazy
oryginalnymi i zmuszającymi do myślenia
i rozmowy.
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Apulia Cistemino
38x53, akwarela na papierze
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dglg

Grzegorz Wróbel
Ur. 1983, Warszawa
Studiował na Wydziale Architektury
Politechniki Warszawskiej w 2002.
Mimo iż rysunkiem i malarstwem interesował się od dziecka, dopiero na
studiach rozwinął swoje umiejętności. Wtedy poznał technikę akwareli
i do dzisiaj zgłębia jej tajniki. Na jego
twórczość akwarelową istotne piętno odcisnęła architektura. To ona
nauczyła go estetyki, podejścia do
kadrowania prac i wyboru tematów.
Dlatego też w jego akwarelach najwięcej jest architektury, a szczególnie tej, którą sam zwiedził i poznał.
Większość prac to zapamiętane
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wrażenia, kolory i światło z odbytych
przez niego podróży. Bardzo często
tworzy z natury, a pozostałe prace
maluję z własnych fotografii. Zamiłowanie do akwareli musi jednak dzielić z architekturą, gdyż jest czynnym
architektem. Często zdarza sie jednak, że swoje umiejętności wykorzystuje w pracy i dzięki temu może
obie pasje łączyć, co daje interesujące rezultaty. Jeszcze nie nauczył
się łączenia akwareli z muzyką, którą
zajmuje się od paru lat jako kompozytor, ale wierzy że kiedyś przyjdzie
na to czas.
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Wieczorna
rutyna

120x40, technika mieszana na płótnie,
2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dglt

Bartłomiej Karwat
Ur. 1996, Jełowa

Więcej na s. 34
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Spokój
80x80, akryl na płótnie,
2021

Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dglw

Magdalena Krajewska
Ur. 1991
Ukończyła studia na Wydziale Architektury
Politechniki Krakowskiej. Jeszcze na studiach,
swoją przyszłą karierę zawodową postanowiła
związać ze sztuką. Jest właścicielką autorskiej
Pracowni Rysunku. Sukcesy Pracowni oraz miłość do swojej pracy pchnęły ją do poszerzania
swoich horyzontów i zagłębiania się w różne
dziedziny sztuki, czego następstwem było zainteresowanie malarstwem. Główną inspiracją
prac jest sama natura – jej spokój, jak i nieobliczalność, a także elementy architektury.
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Berlin. Pejzaż
miejski

100x100, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dglf

Edward Karczmarski
Ur. 1976, Kraków
Studiował na na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Swój
dyplom obronim z wyróżnieniem w 2001
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. Obrazy artysty znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce,
Rosji, Niemczech, Holandii, Francji, Szwajcarii, Kanady i USA.
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23.11.63
80x60, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dglj

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.
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Last Kiss
60x70, olej na płótnie
Cena wywoławcza: 2500 zł
licytuj: tiny.pl/9dglp

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. W latach 1992–1998
sprzedawała prace kolekcjonerom w USA, Niemczech, Anglii,
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Włoszech, Holandii, Szwajcarii,
Luksemburgu, Belgii i Mozambiku. W 2007 osiadła na polu Kartageny. W 2014 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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Geoakt I
80x100 cm, akryl na
płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dgl4

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.

35
Miasto
zmodernizowane
70x120, olej na płótnie,
2021
Cena wywoławcza:
1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dgln

Artur Zienko
Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie oraz Instytutu
Sztuki UP w Krakowie. Pedagog, od blisko 29 lat uczy projektowania
odzieży i stylizacji ubiorów. Jego twórczość malarska charakteryzuje
się ekspresją i bogactwem stosowanych barw, często w zaskakujących zestawieniach.

Uczestnik wielu wystaw zbiorowych, w tym wystawy w Muzeum
Narodowym w Warszawie w ramach Fundacji Ogród Nadziei Ziarno
Sztuk (2019). Wystawy indywidualne: Galeria Zejście, Kraków 1990,
Piwnica pod Baranami, Kraków 1991. Finalista IV Ogólnopolskiego
Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego (2020).
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Geisha
60x40, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1500 zł
licytuj: tiny.pl/9dglk
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Gentle silents
120x80, olej na płótnie
Cena wywoławcza: 1500 zł
licytuj: tiny.pl/9dgl8

Elena Markova

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”.
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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 swoje talenty na malarstwie, 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.

38
Chwila oczekiwania
100x100, akryl i szlagmetal na
płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dgl6

Laura Lis
Ur. 1977, Wrocław
Magister Sztuki. Studia ukończyła w 2010
na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza
Gepperta we Wrocławiu. Studiowała na wydziale Malarstwa i Rzeźby. Dyplom obroniła
w pracowni prof. Waldemara Kuczmy,
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Pensamientos con
mariposas
80x60, olej na płótnie
Cena wywoławcza: 2500 zł
licytuj: tiny.pl/9dglv

Yadiel Gonzalez
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.
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Wieczór
w mieście

50x40, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dglz

Alicja Kogut
Obrazy olejne Alicji Kogut są radosną
wersją dnia codziennego. To kolorowe
impresje na pograniczu świata realnego i bajkowego, a poprawność formalną łączy z nieudolnością dziecięcych
kolorowanek. Tak mówi o sobie: „Szkołę plastyczną, pracę nauczyciela i instruktora plastyki mam dawno za sobą,
dlatego mogę wreszcie malować, co
mi w duszy gra, a więc bardziej sercem
niż rozumem.”
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Chwila przed
obudzeniem

100x100, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dg4q

Olena Surina
Ur. 1977, Ukraina
W 1997 ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Doniecku, w tym samym roku
rozpoczęła edukację w Akademii Sztuk
Pięknych we Lwowie. Od 2004 mieszka
i tworzy w Świdnicy. Uczestniczka licznych
konkursów i plenerów artystycznych, m.in.
„Salonu Wielkopolskiego” w Czarnkowie
czy „Zadry” w Warszawie. W 2009 miała
indywidualną wystawę w Trutnov (Czechy).
Brała udział w wielu wystawach w Polsce
i poza nią, np. w Mołdawii czy Czechach.
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Forest soul
80x90, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dg4x

Iwona Pityńska
Ur. 1986
Absolwentka grafiki projektowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz historii sztuki na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Artystka wszechstronna – od wielu lat zajmuje się malarstwem, projektowaniem
graficznym, ilustracją i fotografią artystyczną.
Swoją barwną sztuką wprowadza widza w bajkowy i fantazyjny świat. Zamiłowanie do flisackiego miasteczka wyraża w barwnych formach i kształtach. Fantastyczne postaci,
boginie, dobre duchy (bestiariusz tanewski) – to przedstawienia płynące z sennych wizji, połączone z zamiłowaniem
do rodzimej przyrody i tradycji.
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Grafika biała

Cena wywoławcza: 1000 zł

50x60, akryl na płótnie, 2020

licytuj: tiny.pl/9dg4g

Raphael Gaudin
Ur. 1972, Rennes (Francja)
Już w młodym wieku zafascynował
się rysunkiem i różnymi formami
artystycznej ekspresji. W 2015, po
wielu latach pracy jako grafik, osiedla się w Tangerze.
Jego malarstwo pełne jest krzywych, kolorów i „radości życia”.
Nakręca nas, rozwija i dezorientuje
wspólnym wątkiem: wstążką. Chce
być również dziełem łączącym
inspirację czerpiącą z celtyckich
symboli i kaligrafii.
Jego pełne i luźne krzywe splatają
się, tańczą, sklejają, rozdzielają, łączą, tworzą rodzaj labiryntu, a jednak zawsze jest otwór, jakby artysta
chciał zostawić uchylone drzwi dla
kolejnych przygód.
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Statek szalony
60x80, akryl i kolaż na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dg4t

Ula Jagielnicka
Ur. 1984, Wrocław
Absolwentka fizyki medycznej
na Uniwersytecie Wrocławskim. Była dziennikarka radiowa, od ponad dekady tworzy
na płótnie kolażowe obrazy.
Ma na swoim koncie wystawy
indywidualne oraz grupowe.
W latach 2017-2020 współtworzyła i działała w kolekty-
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Bez tytułu
50x70, olej na płótnie
Cena wywoławcza: 1500 zł
licytuj: tiny.pl/9dg4r

Grzegorz Klimek
Ur. 1987, Kłobuck
Obrazy Klimka są odzwierciedleniem ciągłych poszukiwań
podstawowych struktur najróżniejszych rzeczy, które nas
otaczają. W swych obrazach,
wykorzystuje on wiele zróżnicowanych mediów, które
w trakcie mieszania, rozdrapywania i odmalowywania
na nowo dają oryginalne
efekty strukturalne. Namalowane obrazy niejednokrotnie
składają się z kilku warstw
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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.

wie Thinkpink Gang. Od około
dwóch lat zajmuje się również
Wideo Artem. Od niedawna
vjka – nagrywa i montuje na
telefonie komórkowym. Animuje również swoje kolaże.
Tworzy pod pseudonimem
Wczesna Jagielnicka.
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Husaria
80x160, olej i szpachla na płótnie,
2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dg49

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”.

Tomasz Masionek
Ur. 1994, Lubliniec

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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Dworzec 6
100x80, akryl
na płótnie, 2021

Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dg4w

Bartosz Milewski
Ur. 1975, Wrocław
Uzyskał dyplom z wyróżnieniem
w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka, a następnie w 2012 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.
Brał udział w licznych wystawach
indywidualnych i zbiorowych. Jego
prace znajdują się w znaczących kolekcjach prywatnych na całym świecie.

27

48

Enlightenment
50x100, akryl i tusz na
płótnie, 2019
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dg4c
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Verticaly me
50x70, ołówek na papierze (rysunek),
2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dg41

Viola Pryba-Hadaś
Ur. 1981
Artystka tworzy pod pseudonimem Pfishova. Jest absolwentką Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku ze specjalnością Grafika Projektowa. Odbyła także trzyletnią, studyjną naukę projektowania mody. 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. Poszukuje prostoty w kolorach
i formach, często jednak łącząc jedno i drugie, wychodząc wówczas poza swoje ramy. Interesuje ją tematyka
plastiku i zanieczyszczeń planety oraz środowiska, często tworzy więc z wykorzystaniem wtórnym elementów,
takich jak siatki, druty i sznurki.
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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.
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Ewolucja
270x130, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 2000 zł
licytuj: tiny.pl/9dg4p
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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.

Andrzej Jakubczyk
Ur. 1966, Żagań

Stereogram 1

Cena wywoławcza: 1000 zł

100x60, akryl na płycie, 2021

licytuj: tiny.pl/9dg4l

Ryszard Rabsztyn
Ur. 1984, Olkusz
Ukończył ASP we Wrocławiu, na wydziale
Malarstwa i Rzeźby.
Laureat
Pierwszego
Międz ynarodowego
Triennale Drzeworytu
w Zakopanym.
Jego prace, najczęściej
utrzymane są w bieli
i czerni, a artysta posługuje się charakterystyczną już dla siebie
techniką puentylizmu,.
Często też odchodzi od
tradycyjnego podejścia
w malarstwie. To wynik
ciągłego
poszukiwania idealnej formy, jak
również realizacji idei
„malarstwa dla niewidomych”.
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Nude 3
100x80, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 2200 zł
licytuj: tiny.pl/9dg44

Miguel E.
Portugalski artysta, mieszkający obecnie w Warszawie.
Jego pasją jest malarstwo, w centrum jego uwagi są
emocje. Prace Miguela znajdują się w prywatnych kolekcjach w Portugali, Hiszpanii, we Włoszech, Szwecji
i w Polsce.
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Po drugiej stronie
ulicy
90x90, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dg4n

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, jak 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.
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Ciąg zdarzeń
90x70, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dg4k

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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Bez tytułu

Cena wywoławcza: 1000 zł

73x50, akryl na płótnie, 2021

licytuj: tiny.pl/9dg42
Anastasiia Khoma
Ur. 1993,
Iwano-Frankiwsk
(Ukraina)
Absolwentka Filologii
Angielskiej na Uniwersytecie im. Iwana Franki
we Lwowie. W roku 2017
ukończyła studia podyplomowe na kierunku
malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych im.
Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu. Od 2016
jest członkiem „Grupy
Ukrytej”.
Jej ulubionymi tematami są rośliny, portrety
oraz morskie krajobrazy.
Preferuje realizm, jednak niekiedy w swoich
pracach łączy realizm
z wyobraźnią.
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Ponad szczytem
100x80, olej na płótnie,
2020
Cena wywoławcza:
1000 zł
licytuj:
tiny.pl/9dg4s
Małgorzata Wasiak
Artystka w swoich obrazach
najczęściej mierzy się z codziennością, maluje przedmioty użytkowe i sceny rodzajowe,
przepuszczając je przez własny, artystyczny filtr. Obrazy
Małgorzaty Wasiak cechują
się lirycznością, skupieniem na
detalu i chłodnymi, błękitnymi
barwami,

57

Bella Grande
50x100, akryl na
płótnie, 2021

Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dg46
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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,
następnie do średniej szkoły plastycznej
oraz ASP we Wrocławiu. Artystka zainteresowana jest głównie tematyką anima-

listyczną, pejzażową oraz malarstwem
graficznym o zaznaczonych kontrastach
w prawdziwie malarskim wydaniu. Jest
autorką szkoły malarskiej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na koncie ma wiele
wystaw zbiorowych i indywidualnych,
a jej prace znajdują się m.in. w Niemczech, Anglii Francji, Burkina Faso, Rosji
i Ukrainie.
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Memories
from
80x60, olej i akryl
na płótnie
Cena wywoławcza:
1000 zł
licytuj:
tiny.pl/9dg4b

Anna Sekuła
Ur. 1979, Strzelce
Opolskie
Jest absolwentką Politechniki Opolskiej. Przygodę z malarstwem zaczęła w 2018. 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
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Dworzec 8
100x80, akryl
na płótnie, 2021

Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dg4z

Bartosz Milewski
Ur. 1975, Wrocław
Uzyskał dyplom z wyróżnieniem
w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka, a następnie w 2012 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.
Brał udział w licznych wystawach
indywidualnych i zbiorowych. Jego
prace znajdują się w znaczących kolekcjach prywatnych na całym świecie.
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Daj sobie czasu
30x40 (36x46 w ramie), akryl,
technika własna na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dgnq

Wiktoria Priebe
Ur. 1998
Od dzieciństwa zamiłowanie do rysunku odziedziczyła po
Ojcu, jednak w świat malarstwa wprowadził ją Dziadek. To
on wręczył jej pierwsze pędzle, farby i płótna.
W 2018 ukończyła Technikum architektury krajobrazu,
gdzie doszkoliła się w zakresie rysunku. W swoich obrazach przedstawia krajobrazy z nieoczywistymi obiektami.
Fascynują ją prace Zdzisława Beksińskiego oraz obrazy
chińskiego malarza Jing Zhiyoung.
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Portret z zieloną pręgą
115x75, technika mieszana na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dgnx

Bartłomiej Karwat
Ur. 1996, Jełowa
Uczęszczał do Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych
w Opolu, którą ukończył w 2015
Podjął studia na Wydziale Sztukii UO, 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. Głównymi
tematami podejmowanymi przez
Bartłomieja Karwata są kobiece
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akty i fauna – zwłaszcza owady.
Uczestnik wielu wystaw idywidualnych i zbiorowych, m.in. Iron
on the West w Ray Drew Gallery
w Las Vegas (2021). Brał udział
w I Edycji Międzynarodowego
Studenckiego Przeglądu Krótkich Form Animowanych „12
Klatek”, którego był również
współorganizatorem, a także
Nokta Festival. Uczestniczył
w plenerze rzeźbiarskim w Mosznej (2018) oraz Festiwalu Wysokich Temperatur we Wrocławiu
(2019).
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Woda
60x80, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dgnm

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

The Baltic

Cena wywoławcza: 1000 zł

100x90, akryl na płótnie, 2021

licytuj: tiny.pl/9dgng

Martyna Abu Louz
Ur. 1985, Poznań
Magister sztuki, absolwentka ASP 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 2019 otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Filmów, Fotografii
i Plastyki Wojska Polskiego MILITARY ART
za pracę malarską zatytułowaną „Bezpowrotnie”. W 2020 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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64
Tułaczka
100x100, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dgn9

Olena Surina
Ur. 1977, Ukraina
W 1997 ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Doniecku, w tym samym roku
rozpoczęła edukację w Akademii Sztuk
Pięknych we Lwowie. Od 2004 mieszka
i tworzy w Świdnicy. Uczestniczka licznych
konkursów i plenerów artystycznych, m.in.
„Salonu Wielkopolskiego” w Czarnkowie
czy „Zadry” w Warszawie. W 2009 miała
indywidualną wystawę w Trutnov (Czechy).
Brała udział w wielu wystawach w Polsce
i poza nią, np. w Mołdawii czy Czechach.
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Red moon
100x100, olej
na płótnie

Cena wywoławcza: 1500 zł
licytuj: tiny.pl/9dgnw

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.
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.
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Golf’s spirit
80x60, akryl na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dgn4

Anna Zając
Głównym tematem i inspiracją obrazów Anny Zając jest golf.
Przedstawiani golfiści i golfistki są ubrani w najróżniejsze barwy
i style. Artystka nie ogranicza się do konkretnego nurtu lub kolorystyki. Cechą łączącą dzieła są sportowcy, uwiecznieni w dynamicznych pozach, które uwydatniają piękno gry, jaką jest golf.
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Matka Boska z monsterą
80x60cm, technika własna na
płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dgnn

Agata Samsel
Ur. 1985, Warszawa
Od najmłodszych lat jej największymi pasjami były rysunek
i malarstwo. W 2010 ukończyła ASP w Warszawie (na kierunku
architektury wnętrz), 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. W 2019 miała krótką wystawę na targach chustowych Wrapaville w Domu Braci Jabłkowskich.
Kierunek jest twórczości to w największej części 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.
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Kobiecość 5
70x90, technika własna na
płótnie, 2019-2020
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: https://tiny.pl/9dgn2

Maryna Lykho
Ur. 1999, Energodar (Ukraina)
Od 2016 studiuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.
Artystka zajmuje się malarstwem, projektowaniem graficznym,
fotografią, multimediami, oraz ilustracją. W 2021 obroniła tytuł
magistra. 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 odbyła staż w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych.
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Ciało
50x70, akryl na płótnie, 2017
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dgnb

Maga Smolik
Urodzona we Wrocławiu, psycholog, pedagog, menedżer,
malarka z serca, pasji i zamiłowania. Ukończyła m. in. studia
na ASP im. W. Strzemińskiego
w Łodzi, na kierunku Malarstwa i rysunku, w pracowni
prof. Andrzeja Grendy i prof.
Witolda Kalińskiego. Obecnie
współtworzy grupę artystyczną „Kierunek”.
Jej twórczość, czasem liryczna
i harmonijna, zawsze jednak
pełna jest świadomej dyskusji, narracji na temat aktualnych trendów społecznych,
kulturowych tabu. Bazuje na
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kontrastach i nie unika niczego, co tkwi w ludzkiej naturze.
Dlatego też świadomie zestawia estetykę odbioru z tym, co
w człowieku niepewne, niewyraźne a nawet pozbawione
granic.
Artystka wierzy, że sztuka powinna być dla ludzi, dla zwykle niezwykłych ludzi. Prosta
w przekazie, lecz pozostawiająca przestrzeń dla wyobraźni.
Ma na swoim koncie wiele wystaw autorskich i zbiorowych,
a jej prace znajdują się w wielu
prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.
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Pelikan
100x80, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dgkq

Piotr Piper
Ur. 1972, Krapkowicach
Przez prawie 20 lat tatuował
w TABU Tattoo w Krapkowicach,
odkąd pamięta rysował, malował
i tworzył. Gdy w październiku
2020 jego wzrok zaczął się pogarszać, musiał odnaleźć nową
drogę, by móc dalej funkcjonować. Całe życie tworzył wzory na
zamówienie, teraz, pierwszy raz
w życiu robi dokładnie to, co gra

mu w duszy. Obrazy, które maluje są absolutnym oderwaniem
od tego wszystkiego co szare,
bure i ponure. Poczucie humoru
na najwyższym poziomie, a farby
o największej intensywności kolorów. Bo w tej całej codzienności trzeba znaleźć sobie coś, co
nas będzie bezwarunkowo cieszyć.
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New York
100x100, olej i akryl na
płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 2500 zł
licytuj: tiny.pl/9dgkx

Ewa Wojnarowska
Artystka w swoich obrazach z niebywałą dbałością o detal uwiecznia życie wielkich miast. Wychwytuje najbardziej charakterystyzne
dla danego miejsca cechy i czyni
z nich centralny punkt obrazu.
Dzieła Ewy Wojnarowskiej z oddali
można pomylić z fotografią, lecz po
bliższym przyjrzeniu się im dokładnie widać malarską lekkość.
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Bez tytułu
80x60, olej na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dgkg

Leandro Fulkay
Artysta pochodzi z Habany na Kubie, co znacząco wpływa na jego
twórczość, Fulkay maluje głównie portrety kobiet z nakryciami
głowy lub kwiatami we włosach, co jest charakterystyczne dla
kultury kubańskiej. Postaci na jego płótnach opatrzone są żywymi, intensywnymi kolorami, oraz często znajdują się w otoczeniu
egzotycznych ptaków lub innych, lokalnych motywów.

73

Greenland
30x40, technika mieszana, 2019
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dgkd

Esma Stsiak
Ur. 1979, Polanica Zdrój
Absolwentka wrocławskiej
Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu. Dyplom ukończenia studiów uzyskała
w 2003. Zajmuje się głównie malarstwem akrylowym,
rzadziej grafiką. Struktura
i zestawienie szlachetnych
barw to główne cechy jej
malarstwa w różnych kompozycjach o czasem zagadkowej treści.
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Swoje prace eksponowała na
wystawach indywidualnych
i zbiorowych we Wrocławiu,
Londynie, Dubaju, Wilnie,
Tibilisi. Wiele prac znajduje
się w prywatnych kolekcjach,
nie tylko w Europie, ale
też w Stanach Zjednoczonych, Australii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
W ostatnim czasie artystka
doceniona została przez galerię Saatchi.
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Świątynia dumania
70x70, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dgkp

Natasza Mirak
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im.
E. Gepperta we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem obroniła w 2000. Od tego czasu zajmuje się malarstwem sztalugowym,
rysunkiem oraz pracą w technice własnej.
Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Uczestniczka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, m.in. we Wrocławiu, Warszawie,
Krakowie, Berlinie czy Rzymie.
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The flip side
of midnight
80x80, olej na płótnie
Cena wywoławcza: 1800 zł
licytuj: tiny.pl/9dgkn

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.
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Red peony
60x80, akryl na
płótnie, 2021
Cena wywoławcza:
2500 zł
licytuj:
tiny.pl/9dgks

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.
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Deszcz
130x100, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dgkb

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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Ballerina portrait
with a white rose
75x60, olej na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
licytuj: tiny.pl/9dgk3

Serghei Gheitu
Ur. 1976, Soroca (Mołdawia)
Uczęszczał do szkoły artystycznej, którą ukończył
w 1991. W wieku 21 lat zdecydował się wstąpić do Kolegium Sztuk Pięknych „Alexandru Plămădeală” w Kiszyniowie w Mołdawii, jednak po pół roku musiał zrezygnować ze studiów z powodu trudności finansowych.
Postanowił pracować i pozostawić malarstwo jako hobby. W wieku 26 lat ponownie wstąpił na uczelnię, ale
tym razem nie jako artysta, ale jako językoznawca. Odniósł sukces w nauce i otrzymał stypendium na studia
w Niemczech. Po studiach przeniósł się z przyszłą żoną
na Litwę, gdzie nadal mieszka. Od tego czasu pracuje
jako artysta i bardzo kocha tę pracę. Jego obrazy znajdują się w wielu krajach świata i nie zamierza na tym
poprzestać. Nieustannie pracuje nad swoimi umiejętnościami, próbuje i doskonali się. Jego obrazy wiszą
w galeriach Wilna i Kowna, ale znaczna część jego klientów to Amerykanie.
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Face 2
100x80, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 2200 zł
licytuj: tiny.pl/9dg2h

Miguel E.
Portugalski artysta, mieszkający obecnie w Warszawie. Jego
pasją jest malarstwo, w centrum jego uwagi są emocje. Prace Miguela znajdują się w prywatnych kolekcjach w Portugali,
Hiszpanii, we Włoszech, Szwecji i w Polsce.
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Ford Mustang
75x50, olej i medium UV na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 2000 zł
licytuj: tiny.pl/9dg29

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.

Jak licytować?
osobiście

Aby wziąć udział w licytacji na sali, zarejestruj się za pomocą formularza poniżej lub stacjonarnie w Galerii DNA
(Sky Tower, Wrocław). Weź ze sobą dowód osobisty lub
inny dokument tożsamości. Przy rejestracji w punkcie pobierz numer do licytacji, tzw. lizak aukcyjny. Aukcjoner będzie licytował od ceny wywoławczej postępując zgodnie
z tabelą, która znajduje się w regulaminie. Jeśli akceptujesz kwotę podaną przez aukcjonera, podnieś swój lizak
aukcyjny. Jeśli licytacja skończy się na Tobie – wygrałeś.

telefonicznie

To forma licytacji na żywo przez telefon razem z naszym
pracownikiem, który reprezentuje kupującego na sali. Należy zarejestrować się na stronie oraz wypełnić formularz
Zlecenia Licytacji i przesłać najpóźniej do 2 godzin przed
aukcją (aukcja@dnagallery.pl). Można także zgłosić chęć
tej formy licytacji kontaktując się z nami telefonicznie pod
numerem 696 972 801 na co najmniej 2 godziny przed
aukcją. Na jednym formularzu Zlecenia Licytacji można
wskazać do licytacji kilka obiektów. W czasie aukcji pracownik Domu Aukcyjnego zadzwoni tuż przed licytacją
wskazanych obiektów i będzie na żywo informował jak
przebiega licytacja i jaką sumę należy zaproponować,
żeby wygrać licytację danego obiektu. Po licytacji pracownik musi się rozłączyć, ale skontaktuje się telefonicznie lub mailowo w ciągu 24 godzin aby ustalić szczegóły
płatności i odbioru obiektu.

internetowo

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w aukcji stacjonarnej, zachęcamy do licytacji na portalu Onebid.pl. Aukcja internetowa jest połączona z licytacją na sali i dzieje się równocześnie. Aby licytować wybrane dzieła online wystarczy
założyć bezpłatne konto na potalu Onebid i przystąpić do
licytacji w terminie aukcji.
Link do aukcjii: onebid.pl/pl/auction/-/2907

z limitem

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w aukcji osobiście, internetowo lub telefonicznie, możesz zlecić to naszemu
pracownikowi, który będzie licytował w imieniu Nabywcy.
Wysokość zlecenia licytacji jest poufna. Wystarczy, zarejestrować się na stronie oraz wypełnić Zlecenie Licytacji
i przesłać najpóźniej na 2 godziny przed aukcją. W formularzu Zlecenia Licytacji należy wpisać i określić sumy do
jakich chcemy licytować dany obiekt. Na jednym formularzu Zlecenia Licytacji można wskazać do licytacji kilka
obiektów. Można także zgłosić chęć licytacji wybranych
obiektów kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem 696 972 801 na co najmniej 2 godziny przed aukcją.
Informację o wygranej lub przegranej licytacji Nabywca
otrzyma w ciągu 24 godzin po zakończeniu aukcji.

45

§ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w
Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Galerii i Domowi Aukcyjnemu DNA w celu ich sprzedaży.
§ II DEFINICJE
Dom Aukcyjny – Dom Aukcyjny DNA prowadzony przez Galerię DNA mieszczącą się przy ul. Powstańców Śląskich 95 we Wrocławiu, której właścicielem jest IPW Piotr Wawrzynów wpisany do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod numerem 211230, posiadający NIP
912 106 44 23
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem
sprzedaży.
Sprzedający – instytucja zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy nim a Domem Aukcyjnym zawarte zostaje umowa sprzedaży lub warunkowa umowa
sprzedaży.
Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Galerię DNA do prowadzenia Aukcji.
Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowiązany do
zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający opisy
Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
Stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu, z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego Obiektu.
Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt jest wolny od
wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie, Dom Aukcyjny nie
ponosi odpowiedzialności za jej stan. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin
na wystawie przedaukcyjnej. Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu. Przygotowując taki
raport, nasi pracownicy oceniają stan obiektu, biorąc pod uwagę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której jest on wystawiony
na sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone
są rzetelnie, należy pamiętać, że nasi pracownicy nie są zawodowymi konserwatorami.
Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla
oglądających.
Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
Estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na podstawie aktualnych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego.
Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej górnej granicy
jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie wiążącej umowy
sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym. W ramach Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i opłaty dodatkowe.
Opłata aukcyjna – opłata w wysokości 18% doliczana do kwoty, na której
zakończyła się licytacja Obiektu, stanowiąca wynagrodzenie Domu Aukcyjnego z tytułu przeprowadzonej Aukcji. Jest częścią końcowej ceny Obiektu.
Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy Obiekt nie został sprzedany w ramach Aukcji. Kwota wylicytowana wraz z Opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT (VAT
marża).
Cena zakupu – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem wraz
z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit de
suite, jeżeli takie występuje).
Cena warunkowa– minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem Aukcyjnym i
Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.
Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku gdy kwota wylicytowana jest
niższa niż Cena warunkowa, umowa z Kupującym, który zaoferował najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję informuje o tym po
przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku, jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż warunkowa lub też Kupujący
podwyższy ofertę do Ceny warunkowej. W przeciwnym wypadku transakcja
warunkowa nie dochodzi do skutku, a Obiekt może zostać wystawiony do
sprzedaży poaukcyjnej.
§ III SPRZEDAŻ AUKCYJNA
1. OBIEKTY PRZEZNACZONE DO LICYTACJI
1.1. Wszystkie Obiekty zaprezentowane w Katalogu aukcyjnym przeznaczone są do sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.2. W każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks do Katalogu bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez
Aukcjonera przed rozpoczęciem Aukcji na sali aukcyjnej.
1.3. Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez
Sprzedających (Dom Aukcyjny występuje tu jako zastępca pośredni działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do
rozporządzenia Obiektem) lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.
1.4. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego wystawione na Aukcję Obiekty stanowią jego własność, bądź też Sprzedający ma prawo do rozporządzania nimi. Ponadto Obiekty te nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem
sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
1.5. Każdy Obiekt katalogowy objęty jest profesjonalną wyceną oraz szczegółowym opisem katalogowym przygotowanym przez Dom Aukcyjny. Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i
fachowej wiedzy jego pracowników oraz współpracujących ekspertów.
1.6. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą być niewyczerpujące, a w niektórych przypadkach
pewne fakty odnoszące się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których Obiekt był prezentowany, mogą być nieujawnione.
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1.7. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia Obiektów
oraz do ich wycofania z Aukcji bez podania przyczyn, także w trakcie jej
trwania.
1.8. Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Aukcjonera wskazanego
przez Dom Aukcyjny. Ceny na Aukcji są podawane w polskich złotych.
2. AUKCJA - REJESTRACJA
2.1. LICYTACJA OSOBISTA
2.1.1. Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytującego
treści zawartych w niniejszym Regulaminie w całości i bez jakichkolwiek
zastrzeżeń.
2.1.2. Wszyscy Licytujący muszą zarejestrować się przed Aukcją, dostarczyć wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji (imię i
nazwisko Licytującego, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i
korespondencji, numer dokumentu tożsamości), okazać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz odebrać tabliczkę z
numerem licytacyjnym.
2.1.3. Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia niektórych osób do
udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej, jeżeli zachodzi niewyjaśniona
wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej
umowy sprzedaży, zachodzi podejrzenie możliwości popełnienia czynu zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłócać prawidłowy przebieg Aukcji.
2.2. ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM I LICYTACJA TELEFONICZNA
2.2.1. Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji osobiście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący powinni
wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć w Katalogu, na
stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galerii Domu Aukcyjnego.
2.2.2. W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licytowane
wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez Licytującego
w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne z tabelą postąpień.
Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli postąpień, zostanie
ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje zlecenia licytacji, w którym nie ma
wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom Aukcyjny może zrealizować
zlecenie.
2.2.3. Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący zakupił wybrany Obiekt w
możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż Cena warunkowa. Jeśli
limit podany przez Licytującego jest niższy niż Cena warunkowa, a stanowi
jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem
decyduje kolejność zgłoszeń.
2.2.4. W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu, na który
będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
2.2.5. Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych
osobowych powinny być przesłane (pocztą lub e-mailem) albo dostarczone
osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.
2.2.6. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Licytujący może
określić na zleceniu limit, do którego pracownik Domu aukcyjnego będzie
licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na
zleceniu, pracownik Domu Aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient
oferuje przynajmniej Cenę wywoławczą.
2.2.7. Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności w
realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowanie
takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po stronie Domu Aukcyjnego.
2.3. LICYTACJA ONLINE
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy licytacyjnej muszą zarejestrować się na stronie Onebid.pl, zapisać się do aukcji online oraz wziąć w niej udział w dniu aukcji o określonej godzinie. W
przypadku uczestnictwa w aukcji za pośrednictwem internetowego portalu
aukcyjnego zastosowanie ma odpowiedni regulamin tego portalu, dostępny pod następującym linkiem: https://onebid.pl/pl/terms/. Informacje dot.
przebiegu aukcji, Licytujący może znaleźć pod następującym linkiem: https://onebid.pl/pl/howtobid/.
2.4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICYTUJĄCEGO
Podczas licytacji, zarówno osobistej, online, telefonicznej, jak i poprzez złożenie zlecenia licytacji z limitem, Licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, chyba że przed rozpoczęciem
Aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie (pod rygorem nieważności) z
Galerią i Domem Aukcyjnym DNA, że oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej zaakceptowanej przez Galerię i Dom Aukcyjny DNA.
3. AUKCJA - PRZEBIEG AUKCJI
3.1. PRZYJMOWANIE OFERT OD LICYTUJĄCYCH
3.1.1. Licytację rozpoczyna i prowadzi Aukcjoner. Wyczytuje on Obiekty,
decyduje o kolejnych postąpieniach, wskazuje Licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Licytujący mają prawo podczas licytacji składać swoje oferty. Zakończenie Aukcji Obiektu następuje
w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z
zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży warunkowej pomiędzy
Domem Aukcyjnym a Licytującym, który zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.
3.1.2. W przypadku powstania błędu albo zaistnienia sporu co do wyniku Aukcji, Aukcjoner może ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży (również
bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji Aukcjoner może
także podjąć wszelkie inne działania, które uzna za racjonalne i stosowne
do zaistniałych okoliczności. Jeżeli jakikolwiek spór dotyczący wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży w ramach Aukcji uznaje się za

ostateczny
3.2. CENY WARUNKOWE
Niektóre Obiekty na Aukcji mogą być oferowane z zastrzeżeniem Ceny warunkowej. W celu osiągnięcia Ceny warunkowej Obiektu Aukcjoner i pracownicy Galerii i Domu Aukcyjnego DNA mogą składać w trakcie licytacji oferty
w imieniu Sprzedawcy, bez wskazania, że czynią to w jego imieniu. Może
to następować przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych,
bądź też ofert w odpowiedzi na oferty składane przez innych Licytujących.
Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt Aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.
3.3. TABELA POSTĄPIEŃ
Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpienia podaje według poniższej tabeli. W zależności od przebiegu Aukcji
może on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.
CENA
1 000 - 2 000 zł
2 000 - 5 000 zł
5 000 - 10 000 zł
10 000 - 30 000 zł
30 000 - 100 000 zł
100 000 - 200 000 zł
200 000 - 500 000 zł
500 000 - 1 000 000 zł
powyżej 1 000 000 zł

POSTĄPIENIE
100 zł
200 zł
500 zł
1 000 zł
2 000 zł
5 000 zł
10 000 zł
20 000 zł
50 000 zł

4. PŁATNOŚCI
4.1. CZAS I FORMY PŁATNOŚCI
4.1.1. Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł z Domem Aukcyjnym umowę sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie opłaty dodatkowe
za zakupione Obiekty w terminie 14 dni od dnia Aukcji. W sytuacji zawarcia
j Umowy sprzedaży warunkowej termin ten biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny o zaakceptowaniu jego oferty przez
Sprzedającego.
4.1.2. Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za
opóźnienie w płatności.
4.1.3. Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka oraz
przelew na rachunek bankowy (na konto galerii organizującej Aukcję) - PKO
BP 54 1020 5242 0000 2702 0252 0179.
4.2. OPŁATA AUKCYJNA
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna, która stanowi część
końcowej ceny Obiektu i wynosi 18%. Obowiązuje ona również w sprzedaży
poaukcyjnej.
4.3. PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI
Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym Opłaty aukcyjnej.
Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania posiadania ani dzierżenia Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia na niego własności Obiektu.
Wcześniejsze przekazanie Obiektu Nabywcy nie jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na niego ani zwolnieniem z obowiązku
zapłaty Ceny zakupu.
4.4. Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne
życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności w
euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1% Ceny zakupu.
5. ODBIÓR ZAKUPU
5.1. Odbiór wylicytowanych Obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej Ceny zakupu oraz uregulowaniu innych płatności wobec Domu
Aukcyjnego. Gdy tylko wszystkie wymagania zostaną spełnione, Nabywca
powinien skontaktować się z galerią Domu Aukcyjnego organizującą Aukcję,
aby umówić się na odbiór Obiektu.
5.2. Przed przekazaniem Obiektu Nabywcy lub jego przedstawicielowi, Dom
Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu potwierdzającego tożsamość.
Przedstawiciel dodatkowo powinien posiadać pisemne, pod rygorem nieważności, upoważnienie od Nabywcy.
5.3. Nabywca powinien odebrać zakupiony Obiekt w terminie 30 dni od daty
Aukcji. Po tym terminie Dom Aukcyjny może przesłać wylicytowane Obiekty do magazynu zewnętrznego, a Nabywca obciążony zostanie kosztami
transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona od
operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości Obiektów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminów
lub ogólnych warunków świadczenia usług podmiotu odpowiedzialnego za
transport i magazynowanie.
5.4. Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko utraty i
uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane z Obiektem,
w tym koszty jego ubezpieczenia. Dom Aukcyjny odpowiada względem Nabywcy za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu jedynie do wysokości Ceny zakupu Obiektu.
5.5. Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe
opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.
5.6. Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może zająć się wysyłką
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność Nabywcy i Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie.
5.7. Jeżeli klient sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się telefonicznie z galerią Domu Aukcyjnego organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem Obiektu.
6. BRAK PŁATNOŚCI
6.1. W przypadku gdy Nabywca w terminie 14 dni roboczych od daty Aukcji nie uiści całej Ceny zakupu (zawierającej Opłatę aukcyjną i ewentualne
Opłaty dodatkowe) Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich praw
może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:

– przechować Obiekt w Galerii Domu Aukcyjnego lub w innym miejscu na
ryzyko i koszt klienta;
– odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód;
– odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie
pod warunkiem uiszczenia wadium;
– naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej Ceny zakupu;
– odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej Aukcji zostanie
sprzedany za kwotę niższą niż Cena zakupu, za którą Nabywca wylicytował
Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia
różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej Aukcji;
– wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania
zaległości;
– potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wierzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;
– podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.
§ IV INFORMACJE OGÓLNE
1. DANE OSOBOWE
1.1. Dom Aukcyjny, w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami
prawnymi związanymi z przeprowadzeniem Aukcji może wymagać od Licytujących podania danych osobowych.
1.2. Dom Aukcyjny może wykorzystać dane osobowe dostarczone przez Licytującego, za jego zgodą, w celach marketingowych, dostarczając materiały o Obiektach, usługach bądź wydarzeniach organizowanych przez Dom
Aukcyjny.
1.3. Zgadzając się na warunki sprzedaży aukcyjnej i podając dane osobowe, klienci zgadzają się, że Galeria i Dom Aukcyjny DNA i spółki powiązane mogą wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli klient chciałby uzyskać
więcej informacji o polityce prywatności, skorygować swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy o kontakt pod
numerem 696 972 801.
2. REKLAMACJE
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową Nabywca
może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania Obiektu. Wobec osób niebędących bezpośrednimi Nabywcami na Aukcji Dom Aukcyjny nie ponosi
odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych
Obiektów
3. PRAWA AUTORSKIE
3.1. Sprzedający nie przekazują wraz z Obiektem prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania Obiektu.
3.2. Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z
Obiektem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając zawartość Katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą być
one wykorzystane przez Nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej pisemnej
zgody Domu Aukcyjnego
4. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA
4.1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie
interpretowany.
4.2. Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą umowę
czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem Aukcyjnym
a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem niniejszego Regulaminie.
4.3. Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
– ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych Obiektów poza granice kraju
wymaga zgody odpowiednich władz,
– ustawy z dnia 21 listopada 1996 r., o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr 5, poz.24, z
późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o Opłatę aukcyjną i
ewentualnie o opłaty dodatkowe
– ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. z
2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem prawa z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP
– ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny
jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 000 euro.
§ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy
stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i poaukcyjnej Obiektu.
2. Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres
Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do Nabywców będą przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.
3. Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne,
bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia
będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu
praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z
postanowień powyższego Regulaminu.
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