58.
Aukcja Sztuki
Współczesnej
we Wrocławiu

Tomasz Masionek, „Reinterpretacje: Przeprawa Brandta”, 65x125 cm, olej na płótnie, szpachla, 2021

CZWARTEK
10 LUTEGO 2022
GODZ. 19:00

GALERIA DNA
Sky Tower, Wrocław
Na portalu ONEBID.PL
onebid.pl/pl/auction/-/3136

„
„

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 58. Aukcji Sztuki Współczesnej we Wrocławiu.
To pierwsza 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 76 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, Tomasz Masionek, Alicja Kappa czy Yadiel
Gonzalez. 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.
Szczególnie zachęcam do stacjonarnego udziału w aukcji, ponieważ nasi goście wezmą udział w degustacji
win włoskich, którą poprowadzi znana, wrocławska sommelierka – Monika Terelak. Opowie ona również o prawidłowym sposobie ich picia, przechowywaniu poszczególnych gatunków win, oraz o tym w jakiej temperaturze
je serwować i jak je pić.
Serdecznie zapraszam 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 10 lutego 2022 r.
godz. 18:00 – degustacja wina
godz. 19:00 – rozpoczęcie licytacji
Galeria DNA (Sky Tower, Wrocław)

Wydawca katalogu:
Galeria DNA
Przygotowanie aukcji i opracowanie katalogu:
Pamela Beczek
Sara Janda
Mateusz Rup
Projekt i skład katalogu:
Sara Janda
Galeria DNA
ul. Powsatańców Śląskich 95,
50-529 Wrocław
biuro@dnagallery.pl
tel. 790 225 790

Partnerzy:

OrganizatOrzy:

Indeks artystów
Nazwisko Imię / Nr obiektu / Strona

ARSH (Mad Heresy) / 46 / s. 27

Kuran Tomasz / 14 / s. 11

Barnel Adam / 7 / s. 7

Kurek Magdalena / 72 / s. 40

Belaeff Dimitry / 36 / s. 22

Lastovjak Gaya / 8 / s. 8

Boczek Radosław / 49 / s. 28

Lis Laura / 58 / s. 33

Bon Alvise / 33 / s. 20

Lytvinienko Olena / 12 / s. 10

Borkowski Artur / 41 / s. 24

Łakomska Monika / 61 / s. 34

Boukourbane Elżbieta / 55 / s. 31

Łozowski Krzysztof / 64 / s. 36

Brzeźniak Sonia / 20 / s. 14

Markova Elena / 23 / s. 15

Cabrera Reiner / 67 / s. 37

Masaliti Natali / 62 / s. 35

Chadaj Julia / 73 / s. 40
Cichecki Damian / 38 / s. 23
Cieślukowski Michał / 48 / s. 28
Denissov Yuri / 13 / s. 10
Drygiel Łukasz Jan / 66 / s. 37
Falco Camprodon Antonio / 5 / s. 6
Faura Jesus / 50/ s. 29
Frącek Małgorzata / 30 / s. 19
Fronczak Andrzej / 16 / s. 12
Gaudin Raphael / 60 / s. 34
Gitkiewicz Radosław / 54 / s. 31
Gomez Domingo Alvarez / 34 / s. 21
Gonzalez Yadiel / 31 / s. 19
Grodnicki Ryszard / 63 / s. 35
Grzesik Paweł „Dasior” / 75 / s. 41
Gyorfi Andras / 37 / s. 22
Hadała Wojciech / 56 / s. 32
Jakubczyk Andrzej / 39 / s. 23
Jonak Monika / 70 / s. 39

Masionek Tomasz/ 76 / s. 44
Merula Tom Turdus / 47 / s. 27
Miguel E. / 9 / s. 8
Miksza Lesław / 21 / s. 14
Misztal Joanna / 6 / s. 7
Niemczyk Aleksandra / 32 / s. 20
Nikanchuk Tatiana / 35 / s. 21
Nogueras Reinier Alejandro / 24, 27 / s. 16, 17
Palla Martina / 11 / s. 9
Pasik Magdalena / 68 / s. 38
Pękacz Marek / 3 / s. 5
Piasecki Robert / 19 / s. 13
Piekarski Wojciech / 2 / s. 4
Piotrowiak Anna / 45 / s. 26
Piper Piotr / 74 / s. 41
Pryba-Hadaś Viola / 10 / s. 9
Radomska Dominika / 71 / s. 39
Rodrige Jarol / 57 / s. 32

Kappa Alicja / 15 / s. 11

Samsel Agata / 29 / s. 18

Karbowska Lidia / 40 / s. 24

Serwin Magdalena / 43 / s. 25

Karczmarski Edward / 51 / s. 29

Stasiak Esma / 4 / s. 5

Karwat Bartłomiej / 63 / s. 36

Surina Olena / 59 / s. 33

Khoma Anastasiia / 69 / s. 38

Świgulska Mariola / 53 / s. 30

Klimek Grzegorz / 1 / s. 4

Tyburowski Mariusz / 17 / s. 12

Koch Katarzyna / 42 / s. 25

Wiśniewska Kaja / 26 / s. 17

Kogut Alicja / 52 / s. 30

Wołodkiewicz Katarzyna / 22 / s. 15

Koper Tomasz / 18 / s. 13

Ziętek Justyna / 25 / s. 16

Kulikowski Janusz / 44 / s. 26

Zygmunt Anna/ 28 / s. 18
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Kompozycja 12
100x100, technika własna na
płónie, 2021
Cena wywoławcza: 3000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdq5
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.
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Akt wiosenny
60x80, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 2500 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdql

Wojciech Piekarski
Ur. 1980
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
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twórczości wzoruje się na dawnych mistrzach, przede wszystkim malarstwie Caravaggia. Jego
twórczość cieszy się dużym
uznaniem amatorów malarstwa
realistycznego, a ceny obrazów
dynamicznie rosną.
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Tsuba
100x100, olej, medium
UV na płótnie, 2021
Cena wywoławcza:
2000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdxx

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.
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Portret L
60x70, akryl na płótnie,
2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdxw

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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Audrey Hepburn & Marilyn
Monroe. Blue Bubble Gum
100x100, olej na płótnie, 2020
Cena wywoławcza: 3500 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdxb

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.
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Ważka
80x80, olej na płótnie, 2019
Cena wywoławcza: 2500 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdmg

Joanna Misztal
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we
Wrocławiu na wydziale Ceramiki i Szkła.
W każdej jej pracy widać umiłowanie do
materii przestrzennej. Bardzo wyraźna
i zróżnicowana faktura oraz często używane różne odcienie złota, nadają specyficzny
i niepowtarzalny wygląd malowanym przez
nią obrazom. Prace autorki znajdują się
w prywatnych kolekcjach w Polsce jak i za
granicą.
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Dame D’or
80x60, akryl, szlagmetal na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 2000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdmc

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.
7

08
Obsesja
100x70x18, technika
własna, 2021
Cena wywoławcza:
2000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdm4

Gaya Lastovjak
Ur. 1987
Tworzy trójwymiarowe obrazy za pomocą techniki własnej używając paper-mache, płótna i farby
olejnej. Obrazy ujawniają rzeźbiarskie widzenie
formy, zaskakują swoją różnorodnością pod
względem struktury jak i przesłania, koncentrując się na ukazaniu aspektu ludzkiej egzystencji.
Artystka z roku na rok odnosi coraz większe sukcesy a ceny jej prac notują regularny wzrost. Stosuje skomplikowaną technikę, przez co powstaje
limitowana ilość prac (nie więcej niż 15 płócien
rocznie). Każda z nich jest unikatowa i jedyna
w swoim rodzaju.
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W 2021 r. znalazła się w trzech zagranicznych
publikacjach: Arabic Independent, Nomads Lifestyle (Włochy) oraz w biuletynie artystycznym
Photographize Arts Culture (USA). W tym samym
roku zaczęła brać udział w międzynarodowych
konkursach artystycznych czego wynikiem były
następujące nagrody: Nagroda Recognition Prize,
Palm Art Award (Niemcy), Nagroda Talent Prize,
II Konkurs Figuratywny, Art Show International
Gallery (USA), 4 miejsce w kategorii Rzeźba-Reprezentacja, American Art Awards (USA).

Nude 9
100x80, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 2200 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdmv

Miguel E.
Urodził się w Lizbonie w Portugalii. Obecnie mieszka w Warszawie. Jest członkiem SNBA (Narodowe Towarzystwo Sztuk Pięknych) w Portugalii oraz członkiem Artist Talk Magazine z Wielkiej Brytanii.
Brał udział w wielu Międzynarodowych Wystawach Sztuki. Ostatnie miały miejsce między innymi we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Szwajcarii i Polsce. Jego obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach znajdujących się w Portugalii, Hiszpanii, Włoszech, Szwecji i Polsce.
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Pierwszym sukcesem 2022 roku było zaakceptowanie prac artystki do udziału w XIV Biennale
Sztuki we Florencji, które odbędzie się w 2023 r.
Wiele z jej prac zostało zakupionych przez prywatnych kolekcjonerów m.in. ze Szwajcarii, USA,
Polski, Holandii, Hiszpanii, Niemiec etc. Gaya Lastovjak brała udział w wielu wystawach, zarówno indywidulnych jak i zbiorowych, współpracowała z galeriami: Galeria Next, Saatchiart, ArtMo,
Monshareart Gallery w Mediolanie,wiedeńską
Polskajungart oraz Art Show International Gallery w Los Angeles
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Friend z cyklu „Planet Recycled Art”

Cena wywoławcza: 1500 zł

80x80, technika własna na płótnie, 2019

Licytuj: tiny.pl/9jdm3

Viola Pryba-Hadaś
Artystka tworzy pod pseudonimem Pfishova. Jest absolwentką Wydziału Grafiki ASP
w Gdańsku ze specjalnością Grafika Projektowa. Dyplom ASP uzyskała w 2014, odbyła
także trzyletnią, studyjną naukę projektowania mody. Zajmuje się malarstwem, ilustracją, grafiką projektową i artystyczną, tkaniną
i kolażem. Twórczość Pfishovej łączy fasynację strukturą i geometrią oraz tradycyjnymi
technikami takimi jak drzeworyt, linoryt, sucha igła, a także zamiłowanie do typografii.
Poszukuje prostoty w kolorach i formach. 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
otrzymała nagrodę. Jej prace pokazywane
były także podczas Biennale Plakatu społeczno-politycznego w 2019 „Creative for Human
Rights” w Wolfsburgu w Niemczech.
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Out of the box
80x90, olej na płótnie,
2021
Cena wywoławcza:
2500 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdgx

Martina Palla
Artystka uwielbia rysować od dzieciństwa, ale
dopiero po zapisaniu się do szkoły artystycznej
w Cagliari jej miłość do malarstwa stała się oczywista. Karierę artystyczną rozpoczęła jednak dopiero
w 2006, malując kopie obrazów Tamary Łempickiej,
artystki, w której znalazła wielką inspirację, wtedy
też uznała, że najabardziej pociąga ją reprodukcja
i malowanie kobiecego wizerunku. Z biegiem czasu
skoncentrowała się na portretach, na których kobiety są owinięte w neutralne konteksty, ale ozdobione
odrobiną jasnego koloru, aby podkreślić ich usta lub
dodatkiem, który wyzwala całą ich zmysłowość.

9

12
Red peony
60x80, akryl na
płótnie, 2021
Cena wywoławcza:
2700 zł
Licytuj:
tiny.pl/9jdgc

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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Poppy girl
60x50, olej na płótnie, 2017
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj:
tiny.pl/9jdg5

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)
10
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Kuszenie Adama, czyli dać mu to
jabłko, czy nie dać?
70x90, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdgn

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.

Tomasz Kuran
Ur. 1972, Warszawa

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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W słońcu Toskanii
100x100, akryl i szlagmetal na płótnie, 2021

Cena wywoławcza: 3000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdg6

Alicja Kappa
Ur. 1973, Gorzów Wielkopolski
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im.
Eugeniusz Geperta we Wrocławiu (dyplom
w 2000). Malarstwo studiowała w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej i prof. Piotra Błażejewskiego. Ważniejsze wystawy:
Ogólnopolska Wystawa Marynistyczna
„BARWY MORZA” (Gdynia 2014); Finalistka Międzynarodowego konkursu ArtSland
2,3 i 5 rundy (USA, 2014); Prix de Peinture
de L’Ebouillanté (Paryż 2014, 2013); Art
Brownie ZOO (Toronto, 2013); Muzeum
Sztuki Współczesnej we Wrocławiu (2014);
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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Wodny świat
100x70, akryl na
płótnie, 2022
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj:
tiny.pl/9jdt7

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.

17

Bez tytułu
24x24, technika
własna
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj:
tiny.pl/9jdtc

Mariusz Tyburowski
Ur. 1984, Jasło
Mieszka i pracuje we Wrocławiu. W 2004
roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk
Plastycznych im Tadeusza Brzozowskiego
w Krośnie. Absolwent Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego. Dyplom z malarstwa w roku
2015.
Eksperymentuje z różnymi technikami plastycznymi, jak i dziedzinami sztuk wizualnych.
Zainteresowania artystyczne roztaczają się
głównie pomiędzy ekspresjonizmem i sztuką
abstrakcyjną.
12
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Duch portretu
55x46, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdt1

Tomasz Koper
Mieszka i tworzy w Płocku. Od zawsze kochał
sztuki piękne, malarstwo, muzykę i rzeźbę. Pasja
i nieodparte pragnienie tworzenia i wyrażania
swoich odczuć zachęciło go do doskonalenia się
w tej sztuce. Ma nadzieję, że prace spodobają się
Państwu i skłonią do chwili refleksji.
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Warm valley wind
80x90, akryl i szlagmetal na
płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdt4

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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Maja
80x60, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jd7c

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.

21

Bryła B
60x40, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jd71

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.
14
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Entuzjazm
100x70, olej na płónie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jd7p

Katarzyna Wołodkiewicz
Wrocławska artystka i edukatorka artystyczna. Absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych (Grafika Warsztatowa, 2002 r.)
oraz Kursu Pedagogicznego na Wydziale Edukacji Artystycznej
ASP w Poznaniu. W swojej twórczości zajmuje się głównie malarstwem, ilustracją i grafiką. Oprócz realizowania indywidualnych
zleceń na obrazy jej doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z architektami wnętrz, galeriami sztuki, wydawnictwami,
agencjami kreatywnymi oraz nauczanie we wrocławskim Liceum
Plastycznym. W 2006 r. założyła Pracownię Artystyczną Fenomenarium - jej autorskie warsztaty rysunku, malarstwa, rzeźby
i projektowania graficznego, które prowadzi do dziś. Uczestniczka
licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych, jej prace wzbogacają zbiory wielu kolekcjonerów w kraju i za granicą.
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Feeling good
90x70, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1800 zł
Licytuj: tiny.pl/9jd7k

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
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.

Elena Markova

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.
15
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Dama de los suenos
70x50, olej na płónie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jd7s

Reiner Alejandro Nogueras

Głównym tematem jego twórczości są kobiety. Artysta przedstawia je zazwyczaj w trakcie pływania i nurkowania, a dopracowana
i realistyczna woda, świadczy o jego świetnym warsztacie. Reiner
Alejandro Nogueras tworzy w nurcie realistycznym o lekkim rysie
popartowym, kolory jego prac są bogate i wyraziste.

25

Serifos. Morze Egejskie

Cena wywoławcza: 1000 zł

51x66, olej na płótnie, 2014

Licytuj: tiny.pl/9jd7b

Justyna Ziętek
Ur. 1990, Rybnik

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. W swojej twórczości stara się uchwycić
ulotność chwili. Subtelny sposób
malowania i pewne niedopowiedzenie obrazów przywodzą na myśl
twóczość impresjonistów. Artystka
obecnie mieszka i tworzy w Grecji
na wyspie Serifos.
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Słychać szum fal
2 x 50x50, akryl i olej na płótnie,
2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdrh

27

Laura 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.

Sueños húmedos

Cena wywoławcza: 1500 zł

50x70, olej na płótnie

Licytuj: tiny.pl/9jdrg

Reiner Alejandro
Nogueras

Głównym tematem jego
twórczości są kobiety. Artysta przedstawia je zazwyczaj w trakcie pływania
i nurkowania, a dopracowana i realistyczna woda,
świadczy o jego świetnym
warsztacie. Reiner Alejandro
Nogueras tworzy w nurcie
realistycznym o lekkim rysie popartowym, kolory jego
prac są bogate i wyraziste.
17
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Dziewczyna z sikorką
130x100, akryl na płótnie,
2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdrt

Anna Zygmunt
Ur. 1986, Szczecin
Ukończyła studia na wydziale matematyczno- fizycznym na Uniwersytecie Szczecińskim. Zawodowo fotograf, grafik i malarka. Zafascynowana sztuką od najmłodszych lat, po wielu latach przerwy powróciła do malarstwa, z powodzeniem sprzedając swoje dzieła zarówno
w kraju, jak i za granicą. W swojej twórczości nawiązuje najczęściej
do obrazu kobiety, skupiając się na wyrażaniu emocji w portretach.

Maluje przeważnie obrazy akrylowe, jednak z uwagi na zamiłowanie
do eksperymentowania, nie są jej obce również inne tematy i techniki. Najcenniejsze dla artystki są rozwój i różnorodność, dlatego z powodzeniem odnajduję się także w innych dziedzinach sztuki takich jak
rzeźba, grafika czy fotografia.

29

Na szlaku
80x60, technika własna na płótnie,
2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdr7

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.

Agata Samsel
Ur. 1985, Warszawa

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. Jej znakiem
rozpoznawczym są kolaże z tkanin.
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Tulipany
90x90, akryl na
płótnie, 2021

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdrw
Małgorzata Frącek
Ur. 1969, Wrocław
Obecnie studiuje malarstwo na Wydziale Rzeźby i Malarstwa w Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu. Nieustannie eksperymentuje, ale najbliższy jest Jej surrealizm i impresjonizm, biomorficzne kształty i abstrakcje. Jej prace mają najczęściej
zabarwienie pozytywne i ukazują świat
przefiltrowany przez pryzmat bajkowości,
odrealnienia. Poprzez sztukę, kreatywność,
prezentuje swój własny świat, którym
dzieli się z innymi. Ukazuje momenty egzaltacji i zażenowania, własną historię i historię ludzi, którzy coś dla niej znaczą. Jej obrazy cyklicznie uczestniczą w wystawach
i w galeriach oraz na aukcjach sztuki w Polsce.

31

Silver in black
100x100, olej na
płótnie, 2021
Cena wywoławcza:
2500 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdrd

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. 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.
19
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Imaginarium
100x70, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdr5

Aleksandra Niemczyk

Artystka zajmuje się głównie
malarstwem surrealistycznym.
W swoich pracach często zawiera wspomnienia z podróży,
migawki z życia wzięte, a tak-
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Without identity 4
70x100, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 2000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdr1

Bon Alvise
Ur. 1963, Udine (Włochy)

Eklektyczny malarz, ilustrator i artysta, który nie posługuje się
technikami w sposób tradycyjny, ale angżuje pędzel jako przedmiot
wyrażający kreatywność i kolorystykę jako wynik alchemiczny. Specjalizuje się w przedstawieniach ludzkich twarzy i ciał – zdeterminowanych, naturalistycznych i namiętnych kreatur. Operuje kolorem
w sposób intensywny, ale delikatny i z elegancją, z powabnymi niuansami w wykonaniu. Uwagę odbiorców w jego dziełach przykuwać
mogą jasne rzuty światła. Swoje krajobrazy definiuje jako „niezwykłe miasta” – stanowią one reprezentacje futuryzmu i fikcji. Jego
prace znajdują się w prywatnych kolekcjach we Włoszech, Europie,
Nowym Jorku i na Florydzie.
20

że projekcje różnych sytuacji.
Jej obrazy to mieszanka marzeń
sennych i rzeczywistości, która
przenosi do innego świata.

34

Mujer en sabanas rosas
70x50, pastel na papierze, oprawiony w ramę dębową, 2020
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdrk

Domingo Alvarez Gomez
Ur. 1942, Barcelona (Hiszpania)
Samouk, który przez większość życia pracował jako ilustrator w przeróżnych wydawnictwach. Uczył się w klasach Circle
Sant Lluch, doskonaląc swoje wrodzone zdolności a w 1975
rozpoczął nowy i ostatni etap jako malarz. Od tamtej pory
regularnie brał udział w indywidualnych wystawach, w których kobieta była głównym tematem – jego ulubiona postać,
to postać kobieca. Być może z tego powodu, że jest kameralny, kobiety nadal stanowią otwartą przestrzeń inspiracji. Ich
formalna perfekcja jest rodzajem podziwu dla kobiecego ciała,
które ma piękne myśli.

35

Włoskie południe
60x40, akryl na papierze, oprawiony
Cena wywoławcza: 1500 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdr6

Tatsiana Nikanchuk
Ur. 1976, Białoruś
Malarstwem i rysunkiem pasjonuje się od dzieciństwa,
w latach 1986-1990 uczęszczała do dziecięcej szkoły artystyczne, a w latach 1991-1994 do kolegium plastycznego.
W 1995 rozpoczęła pięciolenie studia na Wydziale Grafiki
Uniwersytetu Pedagogicznego w Witebsku. Od 19 lat zajmuje się malarstwem profesjonalnie. W swojej twórzości poszukuje równowagi kolorów, kształtów, faktur, półtonów, co
jest narzędziem przekazywania widzowi jej emocji. W 2019
przeprowadziła się z rodziną do Polski, co ropoczęło nowy
etap w jej życiu, również artystycznym.
21

36

Miód i mleko
60x50, olej na płótnie, 2001
Cena wywoławcza: 2000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdrz

Dimitry Belaeff
Z zawodu artysta, członek
Międzynarodowego
Stowarzyszenia Artystów UNESCO.
Uczęszczał do Venezianov
School of Art w Twerze, brał
udział w wystawach sztuki
w Rosji (Moskwa, Saint-Petersbugh, Samara) i Lozannie
(Szwajcaria). Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie,
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Bez tytułu
40x40, technika własna na
płótnie, 2020
Cena wywoławcza: 2500 zł
Licytuj: tiny.pl/9jd9q

Andras Gyorfi
Artysta urodził się w Kaposvár. Malarstwa uczył się prywatnie od Molnár József oraz Ruisz György. W 1981 przeprowadził się do Budapesztu. Ukończył architekturę na
uniwersytecie Ybl Miklós. W 1993 Andras zaprojektował
scenografie teatru w Sopronie do sztuki Raymonda F. Simon’a. W 1994 roku pracował w USA, gdzie wystawiał
również swoje prace. Swoje płótna prezentuje na wystawach zbiorowych i indywidualnych od 1991.

22

Niemczech, Chinach i RPA. Obrazy Dmitrija Belaeffa są pełne fascynujących kształtów
i refleksji, pobudzają wyobraźnię i zanurzają w skomplikowanych i błyskotliwych
fantastycznych
historiach.
W ten sposób artysta trafia do
duszy swoich widzów: wszyscy w głębi serca są dziećmi,
są otwarci na świat i wszędzie
szukają magii.
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Katedra
120x100, akryl na płónie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9dgl6

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 plenerowej „Aleja Sztuki” na Bulwarze Dunikowskiego we Wrocławiu. Wystawca wielu wystaw malarskich,
współorganizator działań na rzecz rozwoju kultury we Wrocławiu
uczestnik spotkań poetycko-artystycznych. Autor obrazów do
wierszy żony Anny Jakubczyk-Krzemianowskiej w tomiku „Dotykam cieni”. Jego prace cieszące się ogromnym zainteresowaniem
znajdują się w kolekcjach w kraju i zagranicą. Obecnie mieszka
i tworzy we Wrocławiu.

38

Dążenie do rozwoju
świadomości
80x100, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 3000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jd9w

Damian Cichecki
Ur. 1988, Namysłów
Od 10 lat pracuje w branży artystycznej w Polsce i zagranicą,
a od 7 lat prowadzi własną działalność. Interesuje się literaturą
popularnonaukową, rozwojem osobistym i psychologią. Zainteresowania te ściśle przekładają się na prace artysty, który stara
się stworzyć obraz dla danej idei czy narracji. Celem jego twórczości jest motywowanie i zachęcanie do rozwoju oraz refleksji
nad sobą. Maluje głównie farbami olejnymi, używając struktury
malarskiej, rzadziej korzysta z farb akrylowych.
23
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Black Lady
80x60, piasek kwarcowy,
akryl na płycie, 2021
Cena wywoławcza: 1500 zł
Licytuj: tiny.pl/9jd98

Lidia Karbowska

Maluje od 8 lat, jest samoukiem, a tworzenie to jej pasja. Minimalistyczne i symboliczne dzieła powstaą
przy wykorzystaniu techniki opracowanej przez autorkę. Miesza ona farbę akrylową z piaskiem kwarcowym, dzięki czemu jej obrazy charakteryzują się
specyficzną fakturą. Maluje także misy drewniane.
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Zakonnica
90x70, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1500 zł
Licytuj: tiny.pl/9jd9b

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.
24
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Red Sun II
100x70, akryl na płónie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdwh

Katrzyna Koch
Ur. 1981, Rybnik
Pedagog, oligofrenopedagog, trener TUS. Pracuje przede wszystkim
z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, wcześniej jako instruktor terapii zajęciowej w Stowarzyszeniu OLIGOS, obecnie rewalidator
i trener TUS w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
Maluje i rysuje z zamiłowania. W technikach: olej i akryl na płótnie,
akwarele, grafika, rysunek. Poszukuję nowych technik własnych
z wykorzystaniem tuszy alkoholowych, akryli i żywicy epoksydowej
lub płynnych akwareli i tuszy, markerów, białego ołówka węglowego.
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Pewna siebie
90x90, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdwg

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.
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Medytacja

Cena wywoławcza: 2500 zł

70x50, akryl na płótnie, 2021

Licytuj: tiny.pl/9jdwr

Janusz Kulikowski
Za pędzel chwycił już we wczesnej
młodości, przyglądając się malarskim
poczynaniom ojca, który przez wiele lat w zaciszu domowym malował
pejzaże. Wszystko wskazywało, że
Janusz zostanie artystą malarzem. Życie jednak zdecydowało inaczej. Musiał
zrezygnować z ASP, bo pochłonęła go
proza życia. Kolejne biznesy, interesy,
inicjatywy, choć dawały stabilizację
życiową nie stępiły pragnień artystycznej duszy malarza. Przeżył flirt
z fotografią, filmem, jednak wciąż myślał o malarstwie. W tym, co maluje
Kulikowski widać jego uwielbienie dla
nieco odleglejszych czasów i miejsc.
Przesyconych światłem uliczek, włoskiej prowincji, czy wreszcie motoryzację i lotnictwo. Dzieła sztuki autorstwa Janusza Kulikowskiego znajdują
się w kolekcjach prywatnych w kraju
i za granicą, w prestiżowych galeriach
sztuki współczesnej. Jego obrazy prezentowane są również w najlepszych
domach aukcyjnych.
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Bez tytułu
A3, akwarela na papierze oprawiona,
2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdwc

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

26

głównie tematyką animalistyczną, pejzażową oraz malarstwem
graficznym o zaznaczonych
kontrastach w prawdziwie malarskim wydaniu. Posługuje się
różnymi technikami malarskimi,
w szczególności upodobała sobie akwarelę.
Jest autorką szkoły malarskiej
dla dzieci, młodzieży i dorosłych
– dzielenie się wiedzą oraz talentem jest dla niej prioritetem oraz
sukcesem duchowym. Na koncie
ma wiele wystaw zbiorowych
i indywidualnych, a jej prace
znajdują się w wielu zakątkach
świata: m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Burkina
Faso, Rosji i Ukrainie.
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Forest
80x60, spray na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdw4

Jako nastolatek dołączyłdo
prestiżowej St. Luc Art School
w Belgii, by studiować humanistykę artystyczną. To tam niektórzy spośród jego nauczycieli będąc pod wrażeniem jego talentu,
zachęcali go by nigdy nie przestawał tworzyć. Mad studiował następnie w Academy of Fine Arts w Tournai (Belgia). Równolegle w latach 90. odkrył kulturę gaffiti i farbę w sprayu, którą pracuje do dziś.
Rozwijał się u boku największych nazwisk sceny aktywistycznej we
Francji tamtego okresu.

ARSH (Mad Heresy)
Ur. 1977, Lille (Francja)

Całkiem dyskretnie ale jednak regularnie pojawia się w czasopismach o tematyce Graffiti oraz QStreet Art takich jak francuski
„graff it” czy szwajcarski „graffbombz”. Można w nich znaleźć niezwykle bujne kolorowo freski, stworzone w bardzo unikalnym stylu,
stanowiącym artystyczną osobowość Arsha.
Dzisiaj będąc aktywnym artystą maluje zarówno na ulicy (sam lub
ze swoim kolektywem „Mad Heresy”), jak i w studio, gdzie większość czasu tworzy na płótnie.
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Geisha
70x50, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1500 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdw8

Tom Turdus Merula
W obrazach Toma Turdusa Meruli widać wyraźnie inspiracje kulturą
japońską. Artysta w swoich dziełach stawia na minimalizm wyrazistość formy oraz koloru, ale przede wszystkim maluje głównie Gejsze i kobiety w tradycyjnych, japońskich strojach. Charakterystyczną
cechą jego dzieł jest bardzo delikatny modelunek światłocieniowy
oraz osadzenie postaci na neutralnym tle. Prace Meruli znajdują się
w prywatnych kolekcjach w Berlinie, Paryżu, Madrycie i Sidney.
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Jack Nicholson
4 x 80x80, akryl na płótnie,
2021
Cena wywoławcza: 1500 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdch

Michał Cieślukowski
Ur. 1991, Augustów

Od 9 lat mieszka i tworzy Warszawie. Nie po
drodze mu było z ASP,
a z liceum plastycznego
został wyrzucony. Nigdy nie wpłynęło to negatywnie na
jego pociąg do tworzenia. Zajmował się grą na perkusji, tańcem, pozłotnictwem, snycerstwem, stolarstwem
i ciesielstwem. Aktualnie, na co dzień zajmuje się rzemiosłem artystycznym, tworzy autorskie meble od podstaw.
Po niemal dwunastoletniej przerwie w 2016 powrócił
do malarstwa. Od tamtego momentu malarstwo zagościło w jego życiu na stałe. W swoich pracach, których większość stanowią portrety, opiera się przede
wszystkim na prawidłowych proporcjach i surowym
„cięciu” pędzlem. Po inspirację sięga do ekspresjonizmu
i fowizmu czego efektem są próby ukazania rzeczywistych emocji bohaterów przy pomocy nierzeczywistych,
jaskrawych barw, które stanowią charakterystyczną cechę jego malarstwa.
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Top view
50x70, akwarela oprawiona w
szkło muzealne

Cena wywoławcza: 1500 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdcm

Radosław Boczek
Ur. 1968
Ukończył Architekturę wnętrz na
krakowskiej ASP w 1995 roku. Studiował również na wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach w latach 1987–1989. Autor
wystaw indywidualnych, m.in.: Harbour Club, Londyn, Anglia (2012);
Heaven, Londyn, Anglia (2005);
Field, Jersey (2004); Miejska Galeria
Sztuki, Częstochowa (2002); Pałac
Kiński, Praga, Czechy (2001); Galeria BON ART, Częstochowa (1994).
Uczestnik wystaw zbiorowych,
m.in.: „Homo Viator – Wędrowiec”,
Nowy Świat 2, Warszawa (2016);
„Artyści Częstochowy XX w.”, MGS,
Częstochowa (2000); „50-lecie
ZPAP”, MGS, Częstochowa (1995);
XII Konfrontacje młodych twórców
krakowskich, Myślenice (1994).
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Freedom is in our heads
80x60, olej na płótnie
Cena wywoławcza: 2000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdcf

Jesus Faura
Artysta kubańskiego pochodzenia, tworzący w nurcie surrealistycznym. Jego obrazy obfitują w symbolikę i zachwycają delikatnym modelnukiem oraz doborem kolorów.
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Matterhorn X
z cyklu Blue
100x70, akryl na płónie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdcl

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. 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.
29

52
We fiolecie
100x70, akryl na
płótnie, 2021
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj:
tiny.pl/9jdc4

Alicja Kogut
Tak mówi o sobie: „Szkołę plastyczną, pracę nauczyciela i instruktora
plastyki mam dawno za sobą, dlatego mogę wreszcie malować, co mi
w duszy gra, a więc bardziej sercem niż rozumem. Mówi się, że „każdy wiek ma swoje prawa”, dlatego dałam sobie prawo do fajerwerków
kolorów, fruwających domów, drabin do nieba, własnego księżyca
i własnego słońca. Codzienną rzeczywistość zamieniam w barwne

abstrakcje, surrealistyczne pejzaże, drzewa rosnące w chmurach (…).
Mam prawo i radość w łamaniu poprawności perspektywicznej, wykrzywianiu kształtów oczywistych i odwrotnego światłocienia. Maluję
dla siebie i dla tych, co lubią świat widziany z lepszej strony. Widzę jak
zmarszczki dnia codziennego w jego zabieganiu i trudzie daje się wygładzić odrobiną koloru, fantazji i radości.
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Zimowe
rozlewisko

80x80, akryl i szlagmetal na
płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdcv

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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Odpływ czasu
100x80, akryl i szlagmetal na płótnie, 2021

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdcb

Radosław Gitkiewicz
Ur. 1973
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu Jego największą
inspieracją jest natura. To źródło
daje mu pomysły i siłę twórczą.
W swoich obrazach stara się
w bardzo uproszczony sposób opowiedzieć o wrażeniach obcowania z
naturą i o jej wpływie. Stara się naśladować jej kolorystykę, kształty,
kontrasty, spokój i dynamikę.
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W utramarynowym tle
70x70, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdd7
Elżbieta Boukourbane
Ur. 1985

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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Sztuka latania
100x80, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdd5

Wojciech Hadała
Początek jego artystycznej drogi zaczął się w latach
90., kiedy to równolegle malował i zajmował się muzyką.
W latach 1993-94 muzyka wzięła górę i z zespołem Yavay jako
perkusista nagrał płytę pod tytułem „Beautiful young and gifted”. W 2018, po dłuższej przerwie, wrócił do pracy artystycznej. Na przełomie ostatnich 4 lat powstało ponad 200 obrazów,
które są wyrazem pracy z kolorem. Są to próby uchwycenia ciekawych relacji między nimi i wyrażenia emocji z tym związanych.
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Chica Mística
50x70, olej na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdd4

Jarol Rodrige

Artysta pochodziz Kuby, tam też mieszka i tworzy. Na swoich barwnych obrazach przedstawia głównie kobiece portrety. Jego dzieła
przyciągają wzrok stanowczymi śladami pędzla i odważnie łączonymi, żywymi i kontrastowymi kolorami.
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Podróż
100x100, akryl i szlagmetal
na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdd8

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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Anemony

Cena wywoławcza: 1000 zł

50x70, akryl na płótnie, 2015

Licytuj: tiny.pl/9jdd3

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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Nuit graphique
60x81, akryl na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdfg

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, podejmuje decyzję, opuszcza Europę, przekracza Cieśninę Gibraltarską
i osiedla się w Tangerze. Teraz zamieszkały w Warszawie, kontynuuje swoją artystyczną podróż wzbogacając się o lokalną kulturę. Widzi
w tej podróży połączenie tradycji ludowych różnych części świata.

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. Obraz o szczerych barwach, wpisany w dwoistość lub
komplementarność sztuki linii zamkniętej w złożonej kompozycji, ale
z pięknymi ucieczkami, pięknymi lotami. Jest zmysłowy, zwiewny, kolorowy, swobodny.
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Skin Abstract
60x70, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdf7

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.”
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The flip side of
midnight
80x80, olej na płótnie
Cena wywoławcza:
2500 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdfr

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”.

Natali Masaliti
Ur. 1985, Niemcy
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Struktura
120x70, akryl na
płótnie, 2018
Cena
wywoławcza:
1800 zł
Licytuj:
tiny.pl/9jdfd

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”.

Ryszard Grodnicki
Ur. 1947, Gdańsk

Brał udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych m.in. w Studio Mac Mahoń- Paryż, Francja; Scorpion- galeries , Hamburg, Niemcy;
Międzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków ; XXXI Festiwal Sztuk Plastycznych „Prezentacje” Sopot; Salon d’hiver, Lyon, Francja; Annexe
Mairei du 5 Sant Jean, Francja; Salon Wiosenny (SBI), Societe Lyonaise
des Beaux Arts, Francja; Wystawa malarstwa, Hamburg.
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Woda
60x80, olej na płónie, 2021
Cena wywoławcza: 1500 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdfp

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” i innych. Jest autorem wielu indywidualnych i zbiorowych wystaw w kraju i za granicą, a jego prace znajdują się
w prywatnych kolekcjach na całym świecie.
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Postać na białym
120x60, technika własna
na desce, 2022
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jdfn

Bartłomiej Karwat
Ur. 1996, Jełowa

W 2020 otrzymał dyplom
magistra sztuki. Brał
udział w wielu wystawach
zbiorowych m.in w Las Vegas (2021), oraz w wystawach indywidualnych. Uczestniczył w I Edycji Międzynarodowego Studenckiego Przeglądu Krótkich Form Animowanych „12 Klatek”, którego był
również współorganizatorem, oraz Festiwalu Wysokich
Temperatur we Wrocławiu (2019).
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.
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Nadzieja
33x42, technika własna na
papierze, oprawiona w ramę
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jd5q

Łukasz Jan Drygiel
Z wykształcenia jest architektem. Interesuje się głównie projektowaniem i rysowaniem rzeczy, zwłaszcza samochodów i architektury. Od
dziecka fascynuje go piękno przestrzeni i motoryzacja. Dlatego wybie-

ra ten temat do swoich rysunków. Jest również podróżnikiem i rysować obiekty i miejsca, które spotyka.
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Rosa y Mariposa
80x60, olej na płótnie
Cena wywoławcza: 2000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jd5t

Reiner Cabrera
Kubański artysta, którego największą inspiracją jest człowiek.
Często maluje portrety. Jego orazy charakeryzują się monochromatyzmem, przeływanym niekiedy mocnymi akcentami barwnymi, skupiając tym samym uwagę widza na tym, co najważniejsze..
Jego obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych kolekcjonerów
na Kubie i w Europie.
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Paw Króla
100x100, olej i akryl na
płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jd5w

Magdalena Pasik
Ur. 1983, Wrocław
Absolwentka szkoły projektowania ubioru, związana zawodowo z życiem kulturalnym miasta.
Maluje od niedawna, ale z sukcesami. Inspiruje się zapachami, twarzami, rozmowami, widzi i czuję to, czego
nie dostrzegają inni. W tworzeniu wykorzystuje techniki
autorskie, eksperymentuję, doświadcza.
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Sad jabłkowy
80x40, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jd5d
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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 w Akademii
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Od 2016 jest członkiem
„Grupy Ukrytej”.
Ulubionymi tematami dla malarstwa są rośliny, portrety oraz morskie krajobrazy. Preferujw realizm, jednak czasami w swoich pracach łączy go z wyobraźnią.
Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych. Brała udział w VII Międzynarodowym
Przeglądzie sztuki ‚„Alternatywy 33” oraz „Painting of the Year” (Amsterdam,
Holandia, 2020).
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Is perfect
80x80, olej na płótnie,
2021
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jd55

Rysuje i maluje od najmłodszych lat, przez
trzy lata studiowała grafikę, po czym przez krótki okres pracowała
jako grafik komputerowy. Przez 4 lata tworzyła dla
Galerii Malarstwa Europejskiego w Rybniku, gdzie
również prowadziła kurs malarstwa olejnego, tam
też miała swoją wystawę stałą. Podczas pracy dla
galerii namalowała Panoramę Rybnika o wymiarach 8x2,5 m, która aktualnie jest wyeksponowana
w szkole muzycznej w Rybniku. W 2018 jej obrazy
surrealistyczne doczekały się też wystawy na wieczorze sztuk w Domu Kultury w Rybniku.Pod koniec
2019 odeszła z Galerii i otworzyła własną pracownię artystyczną.

Monika Jonak
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Królem być
70x70, akryl na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jd5p

Dominika Radomska
Ur. 1986, Łaknący
Z wykształcenia specjalista ds reklamy. Absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Malarstwa
i Rysunku Akademii sztuk Pięknych
im. W. Strzemińskiego w Łodzi.
Stara się wypracować swój własny warsztat i ukazać wizje, które
ją prześladują. Znajduje inspiracje
i motywacje z obserwacji świata,
który jej zdaniem jest pełen ciekawych rzeczy, ludzi i sytuacji. Ma za
sobą ponad 60 wystaw zbiorowych.
Jej prace znajdują się w kolekcjach
prywatnych w Polsce jak i za granicą.
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Cudowne skały
Afrodyty.
Miedziany Cypr
75x115, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj:
tiny.pl/9jd54

Absolwentka LP w Katowicach i ASP 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.

Magdalena Kurek
Ur. 1979, Pińczów

Dwukrotna stypendystka MKiDN w 2008 i 2012 r. Oprócz malarstwa
zajmuje się scenografią i animacją działań kulturalno-społecznych.
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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.

Gracje

Cena wywoławcza: 1000 zł

100x80, akryl na płótnie, 2021

Licytuj: tiny.pl/9jd5k

Julia Chadaj
Ur. 1999, Zamość
Młoda artystka pochodząca z malowniczego renesansowego Zamościa,
gdzie stawiała swoje pierwsze kroki
w malarstwie. Ukończyła zamojskie
liceum plastyczne im ,,Bernarda Moranda” na specjalizacji snycerstwo.
Obecnie mieszka i maluje w Warszawie. Główną inspiracją dla jej obrazów są kobiety, które przedstawia
w różnych cyklach, takich jak ,,Serce
w Afryce” inspirowane podróżami po
Afryce i urodą tamtejszych kobiet oraz
cykl ,,Gracje” przedstawiający uproszczone formy kobiecych ciał. W swoich
pracach artystka bazuje na wyrazistych i kontrastowych kolorach.

40

74

Pies goni ogon
60x80, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jd56

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 roku jego wzrok zaczął się pogarszać, musiał odnaleźć nową
drogę, by móc dalej funkcjonować. Całe życie tworzyłwzory 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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Mała zięba inków
100x140, technika własna na
płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jd5z

Paweł „Dasior” Grzesik

Ukończył Politechnikę Gdańską na kierunku Architektura i Urbanistyka. Od 7 lat pracuje jako tatuażysta. Z zamiłowania malarz
i twórca form przestrzennych, autor murali. Pasjonat graffiti,
sportu i dobrej whisky. Jedną z jego serii malarskich są autorskie
wizje ptaków naturalnie żyjących wśród kaktusów. Jest to połączenie dwóch z jego wielu pasji – fascynacji ptakami oraz amatorską hodowlą kaktusów
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Reinterpretacje: Przeprawa Brandta
65x125 cm, olej na płótnie, szpachla, 2021
Cena wywoławcza: 2000 zł
Licytuj: tiny.pl/9jd1x

Tomasz Masionek
Ur. 1994, Lubliniec

W 2019 roku obronił dyplom z Malarstwa Sztalugowego na
Wydziale Sztuki na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie, uzyskując tytuł Magistra Sztuki. Zarówno pierwszy
jak i drugi dyplom poruszał tematykę ludzkiej twarzy i emocji.
Przeskalowane portrety tworzone były techniką szpachlową
przy użyciu wielu kolorów, które miały uwydatnić konkretne
emocje. Artysta zafascynowany ludzką duszą, poszukiwał
sposobu, by uchwycić ją w swoich obrazach zarówno kolorem,
formatem jak i formą.

Poza oczywistą fascynacją portretem, częstymi inspiracjami
są również architektura i wydarzenia historyczne, w szczególności sceny wojenne. Najnowsza seria obrazów bezpośrednio
dotyczy tych ostatnich. „Reinterpretacje” to cykl wielkoformatowych prac, w których artysta skupia swoją uwagę na oddaniu
ruchu i emocji towarzyszących wojnie, bitwie. W tym celu sięga
po kolor i szpachlę, tworząc pewnego rodzaju iluzje, polegającą na uchwyceniu pierwszego wrażenia. W przerwach między
malowaniem wielkich formatów, lubi eksperymentować, łącząc różne techniki tj. rysunek, kolaż, malarstwo.
Stworzył formułę malarstwa wywodzącą się z tradycyjnego impresjonizmu opartego na syntezie formy i oryginalnym
połączeniu sztuki figuratywnej z abstrakcją. Współczesny
przedstawiciel post-kapizmu. W wielu pracach znacząco widać
tendencje do występowania koloru czarnego który pełni rolę
odseparowania koloru oraz uwydatnienia dominanty. Skłonności ku takim rozwiązaniom artysta nabył podczas zajęć na
Wydziale Grafiki. Prowadzony wówczas przez prof. Grzegorza
Banaszkiewicza zaczął przełamywać tradycyjne pojęcie malarstwa wedle swoich działań artystycznych.

Jak licytować?
osobiście

Aby wziąć udział w licytacji na sali, zarejestruj się za pomocą
formularza znajdującego się na naszej stronie 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 790 225 790 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/-/3136

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 790 225
790 na co najmniej 2 godziny przed aukcją. Informację o wygranej lub przegranej licytacji Nabywca otrzyma w ciągu 24
godzin po zakończeniu aukcji.

Regulamin aukcji dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: onebid.pl/pl/auction/3136/info
Udział w aukcji wiąże się z akceptacją warunków zawartych w regulaminie
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