Gaya Lastovjak, Jedność, 90x90x5, technika własna na płótnie, 2021

59.
Aukcja Sztuki
Współczesnej
we Wrocławiu

CZWARTEK
7 KWIETNIA 2022
GODZ. 19:00
GALERIA DNA

Sky Tower, Wrocław
Na portalu ONEBID.PL

onebid.pl/pl/auction/-/3320

„

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 59. Aukcji Sztuki Współczesnej we Wrocławiu.
To już druga 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 74 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, Gaya Lastovjak, 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.
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 7 kwietnia 2022 r.
godz. 19:00
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. Powstańców Śląskich 95,
50-332 Wrocław
biuro@dnagallery.pl
tel. 790 225 790

Partnerzy:

Organizatorzy:

Indeks artystów
Nazwisko Imię / Nr obiektu / Strona

Barnel Adam / 6 / s. 7

Magier Anna / 70 / s. 39

Bartkiewicz Leszek / 52 / s. 30

Markova Elena / 16, 17 / s. 12

Bodkowska Dorota / 19 / s. 13

Masaliti Natali / 67 / s. 37

Bon Alvise / 40 / s. 24

Matsehora Olena / 69 / s. 38

Boukourbane Elżbieta / 24 / s. 16

Melanowski Marek / 25 / s. 16

Buczero Małgorzata / 61 / s. 34

Meller Katia / 58 / s. 33

Chadaj Julia / 63 / s. 35

Mikitenko Viktor / 36 / s. 22

Cichecki Damian / 68 / s. 38

Niemczyk Aleksandra / 33 / s. 20

Cieślukowski Michał / 62 / s. 35

Nikanchuk Tatiana / 71 / s. 39

Danielski Sławomir / 11 / s. 9
Denissov Yuri / 46 / s. 27
Dryja Izabela / 20 / s. 14
Drzewiecka-Popis Joanna / 7 / s. 7
Dyrda Oliwia / 44 / s. 26
Fornal Agnieszka / 29 / s. 18
Forysiak Marianna Berenika / 41 / s. 24
Fronczak Andrzej / 43 / s. 25
Giera Agnieszka / 60 / s. 34
Gonzalez Yadiel / 12, 13 / s. 10
Groma Tomasz / 42 / s. 25
Grzesik Paweł „Dasior” / 53 / s. 30
Jagodziński Lucjan / 4 / s. 6
Jakubowski Jakub / 50 / s. 29
Kappa Alicja / 15 / s. 11
Karbowska Lidia / 23 / s. 15
Khoma Anastasiia / 39 / s. 23

Nugeras Reinier Alejandro / 34,35 / s. 21
Palla Martina / 65 / s. 36
Pasik Magdalena / 54 / s. 31
Paszkiewicz Agnieszka / 59 / s. 33
Pękacz Marek / 1 / s. 4
Piasecki Robert / 38 / s. 33
Przerada Renata / 28 / s. 18
Przewłocka-Choma Elwira / 10 / s. 9
Repin Dmitriy / 47 / s. 26
Rodrige Jarol / 56 / s. 32
Sajewski Andrzej / 5 / s. 6
Samsel Agata / 57 / s. 32
Serwin Magdalena / 64 / s. 36
Shchekala Patrysiya / 55 / s. 31
Stasiak Esma / 9 / s. 8
Szewczyk Beata / 66 / s. 37

Klimek Grzegorz / 3 / s. 5

Tyburowski Mariusz / 51 / s. 29

Kogut Alicja / 30 / s. 19

Ustinovich Julia / 73 / s. 40

Koper Tomasz / 32 / s. 20

Veksler Suzan / 26 / s. 17

Kotecka Joanna / 72 / s. 40

Węgrzynowicz Julia / 27 / s. 17

Krasicka Sylwia / 14 / s. 11

Wiśniewska Ewa / 45 / s. 26

Kuran Tomasz / 21 / s. 14

Wolak Małgorzata / 48 / s. 28

Lastovjak Gaya / 74 / s. 41-42

Wójck Rozalia / 22 / s. 15

Liberadzka Aleksandra / 31 / s. 19

Zborovska Anna / 37 / s. 22

Libura-Michniewicz Marzena / 49 / s. 28

Ziętek Justyna / 18 / s. 13

Lipowczan Jacek / 2 / s. 5

Żejmo Dariusz / 8 / s. 8
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1975 Porsche
930
80x50, olej
i medium UV na
płótnie, 2022
Cena wywoławcza:
2500 zł
Licytuj:
cutt.ly/hSWK77U

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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Przed czasem nie uciekniesz
70x90, (82x102 w ramie) olej na
płycie, 2022
Cena wywoławcza: 4000 zł
Licytuj: cutt.ly/0SWLyJZ

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 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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Układ otwarty
70x50, technika własna na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 2000 zł
Licytuj: cutt.ly/aSWLfAA

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. 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.
5
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Bez tytułu
41x32, technika własna na
papierze, oprawiona, 1963
Cena wywoławcza: 2000 zł
Licytuj: cutt.ly/fSWLnQ2

Lucjan Jagodziński
Ur. 1897, Pawłocz (Ukraina) – zm. 1971, Warszawa
Uczył się w Szkole Rysunku i Malarstwa Aleksandra Muraszki
w Kijowie (1914-1916), w petersburskiej ASP (1916-1917) oraz
w prywatnej Szkole Konrada Krzyżanowskiego w Warszawie
(1921-1922).
Podczas pobytu w Paryżu, w latach 1928/29 korzystał też ze
wskazówek Olgi Boznańskiej. W latach 1930-1933 był asystentem w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Malował portrety,
akty, kompozycje figuralne, ale główną domeną jego twórczości
była grafika użytkowa. Projektował ilustracje, znaczki, afisze
i plakaty. W latach 1925-1939 wystawiał w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, a po wojnie brał, m.in. udział
w II Ogólnopolskiej Wystawie Plakatu w Zachęcie. Współpracował z Wydawnictwem Artystyczno-Graficznym (1952-1955),
z Filmem Polskim czy kwartalnikiem „Świat Mody”. Był autorem plakatów filmowych, m.in. do „Przygody na Mariensztacie”
(1954) czy „Moulin Rouge” (1957), plakatu „Spartakiada 1951
roku” oraz licznych plakatów propagandowych, np. „Niech żyje
nam górniczy stan” czy „Plon niesiemy plon...”.
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Blue eyes

80x60, olej na płycie
Cena wywoławcza: 2500 zł
Licytuj: cutt.ly/ZSWLShj

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
6

06
Dame Rouge
80x80, akryl, szlagmetal na płótnie,
2022
Cena wywoławcza: 1500 zł
Licytuj: cutt.ly/gSWLLdH

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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Emi

100x70, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/DSWLN7q

Joanna Drzewiecka-Popis
Malarstwem zajmuje się zawodowo od lat dziewięćdziesiątych.
Pracowała w obiektach zabytkowych i prowadziła własne
galerie. Obecnie eksperymentuje, szuka, odkrywa i działa

w swojej pracowni SELF. Fascynuje ją kobieta, jej uroda, proporcje, emocje, jej dusza i tajemniczość oraz świat abstrakcji,
w którym często gości, aby oderwać się rzeczywistości.
7
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Gun N’ Roses 3
70x90, olej na płótnie,
2020
Cena wywoławcza:
3000 zł
Licytuj:
cutt.ly/lSWL3BB

Dariusz Żejmo
Malarstwo Dariusza Żejmo jest przykładem autentycznej radości
tworzenia. Artysta jest nie tylko znakomitym obserwatorem, ale też
z niesłychaną swobodą porusza się w dowolnej konwencji malarskiej.

W niektórych jego obrazach możemy dostrzec echa sztuki średniowiecznej i renesansowej, w innych ewidentne „ślady” impresjonizmu,
a w jeszcze innych niesłychaną precyzję cechującą hiperrealizm.
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Portret H
60x70, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/gSWZeGt

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.
8
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Dama z kotem
60x90, technika mieszana na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1500 zł
Licytuj: cutt.ly/uSWZf4b

Elwira Przewłocka-Choma
Ur. 1976, Wrocław
Wrocławsk malarka, której prace znajdują się w galeriach i zbiorach
prywatnych w kraju i za granicą. Posiada szeroki wachlarz tematów,
które przenosi na płótno, takich jak martwa natura, pejzaż, architektura, abstrakcja i temat szczególnie ulubiony – kobieta. Uwielbia
różnorodność i wciąż szuka nowych inspiracji. Przedstawia kobietę jako tajemnicę, kobietę pełną nadziei, optymistkę, czasem pełną
melancholii i delikatności. Bohaterki jej prac to kobiety pewne siebie,
świadome swego celu w życiu, kochane i szczęśliwe. Artystka lubi
utożsamiać się z nimi.
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Head UP
70x60, akryl i spray na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/DSWZmKZ

Sławomir Danielski
Ur. 1986, Pleszew
W 2015 ukończył studia licencjackie na Wydziale Pedagogiczno
-Artystycznym UAM w Kaliszu w pracowni rzeźby oraz projektowania żurnalowego. Od 2007 tworzy na płótnach. W swych
pracach wykorzystuje pędzel i farbę w sprayu, a także miesza
techniki plastyczne.
Swoje pierwsze kroki artystyczne stawiał na ulicach, tworząc
graffiti. W późniejszym czasie zaczął wykonywać również
prace w stylu street art. Postanowił mieszać ze sobą te dwie
techniki oraz zacząć tworzyć na płótnach. Do dziś jego dzieła można spotkać na terenie Polski. Aktualnie tworzy przede
wszystkim na płótnach i jak sam żartobliwie mówi o sobie, stał
się „wandalem na emeryturze”.
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Pensamientos nude
130x100, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 3000 zł
Licytuj: cutt.ly/3SWmFr1

Yadiel Gonzalez
Artysta hiszpańskiego pochodzenia. Najczęściej maluje postaci kobiece w otoczeniu kwiatów 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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Pensamientos red
100x100, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 3000 zł
Licytuj: cutt.ly/wSWm9ia
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Jestem
120x90, olej na płótnie,2021

Cena wywoławcza: 1500 zł
Licytuj: cutt.ly/0SWQtFT

Sylwia Krasicka
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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W słońcu Toskanii
100x100, technika własna na płótnie, 2022

Cena wywoławcza: 3000 zł
Licytuj: cutt.ly/FSWQMLy

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).
11
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Vogue
100x80, olej na płótnie
Cena wywoławcza: 1200 zł
Licytuj: cutt.ly/ySWWuVB

17
Elena Markova

Elena Markova wywodzi się z rodziny artystów i rzemieślników. Pochodzi z Kargopola, uroczego miasta w północnej Rosji, słynącego
ze swoich kościołów, katedr i sztuki ludowej malowanej w żywych
kolorach. Elena została wychowana tak, by doceniać sztukę i kochać naturalne piękno, historię i mitologię ludowej baśni swojej
ojczyzny. Te wczesne wpływy w połączeniu z głęboką miłością do
rodziny stały się podstawą niezwykłej podróży artystycznej.
Elena od zawsze była artystką, studiowała ceramikę i malarstwo
na Abramtsewo Art College w Moskwie. Z dojrzałością i szerszym
spojrzeniem na świat ponownie skupiła 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.
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.

New fashion
100x80, olej na płótnie
Cena wywoławcza: 1200 zł
Licytuj: cutt.ly/OSWWxTa
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Psychologia miłości

Cena wywoławcza: 1000 zł

60x80, akryl na płótnie, 2021

Licytuj: cutt.ly/bSWWSyP

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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Wencja
50x40, akryl na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/6SWWMDF

Dorota Bodkowska
Mieszkanka Wrocławia, belfer, marzycielka i pasjonatka
sztuki w każdym wydaniu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Czy warto spełniać swoje marzenia? Zawsze!
Odważyła się po wielu latach i wróciła do malarstwa. Jest
przykładem dla wszystkich, którym brakuje odwagi „sięgać
po gwiazdy” i tych, którzy pragną uwolnić swoją duszę. Jej
pracę są uśmiechem dla każdego, kto ma „słabszy” dzień.
W swoich pracach świadomie koncentruje się na pozytywnych emocjach, kierując się wewnętrznym głosem. Kwieciste
motywy, odświeżające i energetyczne kolory, delikatne ciepło i złocenia pozwalają zanurzyć się w zapachu lata i pozytywnych emocjach. Zabawa kolorem, fakturą i rozmaitością
technik to dla niej początek fascynującej przygody. Źródło
inspiracji odnajduje wszędzie...w ukochanych podróżach, naturze, zapachach, a przede wszystkim w emocjach człowieka.
Pasja jest dla niej radością i esencją tego, kim jest.
13
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Kobieta i las
70x90, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/eSWEqtG

Izabela Dryja
Ur. 1988
Maluje od 2017 roku. Odziedziczyła talent i zapał do malarstwa
od swojego dziadka, który był
lokalnym malarzem. Specjalizuje się w malarstwie akrylowym
i olejnym. Preferowanym tematem jej twórczości są postacie,
które na jej obrazach umieszczone są w klasycznej, fantastycz-
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Wygnanie
ze świątyni
110x90, akryl na płótnie,
2020
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/eSWEa1X

Tomasz Kuran
Ur. 1972, Warszawa

Absolwent
Akademii
Sztuk Pięknych – Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.
Artysta wszechstronnie wykształcony, doskonale
czujący się na polu rysunku, malarstwa, kolażu. Najważniejszy jest dla niego kolor, dynamika obrazu oraz
działania plam czy faktur. Aby to uzyskać często wychodzi po za ramy klasyczne obrazu poprzez łączeni
różnych technik, dążąc do tego aby obraz był jak najbardziej ciekawy, twórczy, dający odbiorcy możliwość
indywidualnej interpretacji. Jego obrazy to głównie
splot emocji bardziej lub mniej wypełnionych uczuciem, czasem gra bliżej nie sprecyzowanych bohaterów ujętych w chwili.

To twórca, którego prace nie zawsze łatwo jest zaakceptować. Jego malarstwo jest rzadkim w polskiej
sztuce połączeniem nowoczesności i tematyki religijnej, co czyni jego obrazy oryginalnymi i zmuszającymi
do myślenia i rozmowy.
14

nej jak i delikatnie abstrakcyjnej
formie. Lubi bawić się detalami
oraz kolorami, które mają na celu
pobudzać emocje i odczucia estetyczne u odbiorcy. Większość jej
obrazów znajduje się w kolekcjach
prywatnych w Polsce, Niemczech
oraz Francji.

22

Kolory Starówki
50x60, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/OSWElir

Rozalia Wójcik
Ur. 1972, Częstochowa

Z wykształcenia plastyczka, ilustratorka i projektantka form użytkowych.
Ukończyła PLSP w Częstochowie. Od lat zajmuje się malarstwem sztalugowym. Głównymi tematmi artystki jest portretowanie starych miast,
miasteczek, kamienic, postaci kobiecych i kotów, pokazując
je w bajkowej konwencji.

„Malarstwo to dla mnie magia, malowanie świata surrealistycznego, istniejącego tylko w mojej wyobraźni. To ciągłe
poszukiwania, zabawa kolorami, kompozycjami, technikami.
To ucieczka od rzeczywistości, udaję się wtedy w świat dziecięcej niewinności i naiwności. Dzięki opracowanej technice
własnej uzyskałam ciekawy efekt nakładania farby, oraz
struktury płótna, a zabawa kolorami pozwala mi oddać bajkowy klimat moich prac.”
Zaangażowana w aukcje charytatywne m.in.: aukcja „Wielkie Serce” pod patronatem Prezydenta miasta Krakowa,
oraz aukcja „ziarno SZTUKI – ogród NADZIEI” organizowana
w MN w Warszawie w 2018. Uczestniczka wielu wystaw
zbiorowych i indywidualnych. Obrazy artystki znajdują się
w prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą.
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W zamyśleniu
66x86, akryl z piaskiem kwarcowym na płycie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/QSWEVfo

Lidia Karbowska
Maluje od 8 lat, jest samoukiem, a tworzenie to jej pasja. Minimalistyczne i symboliczne dzieła powstałą 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.
15
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Zakręcone
rozważania
90x80, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1700 zł
Licytuj: cutt.ly/WSWYuqZ

Elżbieta Boukourbane
Ur. 1958
Rzeźbiarka, malarka, ilustratorka, poetka. 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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Deva Casel
50x70, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/pSWYBeV

Marek Melanowski
Samouk, malujący farbami akrylowymi od kilku lat. Wcześniej próbował swoich sił w technice akwareli (przeważnie pejzaże). Obecnie skupia się na malowaniu portretów. Są to osoby realne, czasem
znane medialnie, ale również całkiem przypadkowe. Maluje w wolnych chwilach i są to przeważnie portrety kobiet, lecz poszukuje
także innych inspiracji np. w pejzażu klasycznym lub miejskim.
Jak sam osobie mówi: „próba uchwycenia na płótnie podobieństwa,
a także osobowości i emocji są dla mnie bardzo fascynujące i to
właśnie staram się zawrzeć w każdym portrecie.”
16
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Sunset
100x50, olej i struktura na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/LSWUyVZ

Susan Veksler
Artytka w swojej twórczości skupia się przede wszystkim na fakturze obrazu oraz na odpowiednim doborze koloru. Maluje głównie strukturalne abstrakcje kolorystyczne, będące swobodną interpretacją otaczającego nas świata.
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Bez tytułu
70x50, technika mieszana na
płycie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/QSWUxOj

Julia Węgrzynowicz
Ur. 1999, Opole
W latach 2012-2018 uczyła się w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk
Pięknych im. Jana Cybisa w Opolu. W 2018-2021 studiowała Edukację
Artystyczną w Zakresie Sztuk Plastycznych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Dyplom artystyczny „Chaos z natury jest dobry” wykonała w pracowni grafiki u dr hab. Bartłomieja Trzosa. Praca
ta składała się z serii 20 ilustracji, interpretujących aforyzmy greckie.
Druki cyfrowe ozdobione zostały jej autorską typografią oraz grafikami
wykonanymi odręcznie.
Szczególne miejsce w jej sercu zajmuje akwarela, grafika warsztatowa,
oraz ręcznie wycinane kolaże. Jest miłośniczką zwierząt, kocha rośliny,
w wolnej chwili czyta książki i gra w szachy.
17
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Wspomnienie z wakcji
90x90, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1400 zł
Licytuj: cutt.ly/2SWUFiW

Renata Przereda
Warsztat malarski kształciła pod okiem malarki Katarzyny Wołodkiewicz i rzeźbiarza Kamila Przyborowakiego. Związana ze środowiskiem artystycznym Wrocławskiego Browaru
Mieszczańskiego i Pracowni Artystycznej „Fenomenarium”. W swojej twórczości odważnie
posługuje się kolorem, przenosząc na obraz
swoje pozytywne i optymistyczne spojrzenie
na rzeczywistość. Piękna i jasna strona świata
jest widoczna w każdym obrazie. Jej prace zdobią wnętrza nabywców w Polsce i za granicą.
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Cicha woda
90x90, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/mSWIZ2G

Agnieszka Fornal
Ur. 1977, Tyczno

Studiowała edukację artystyczna
w zakresie sztuk
plastycznych w latach 1996-2001 w Instytucie
Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Rzeszowskim. W 2001 otrzymała wyróżnienie za całokształt studiów i aneks pracy dyplomowejw
pracowni grafiki prof. Włodzimierza Kotkowskiego.
Od 2006 prowadzi pracownie plastyczną
w której realizuje prace z zakresu malarstwa,
witraży, grafiki użytkowej. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i budynkach
użyteczności publicznej. Mieszka i tworzy
w Zaczerniu koło Rzeszowa.
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Między niebem a niebem
70x50, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/aSWI0PY

Alicja Kogut
Jej obrazy olejne 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. 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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Morska Dama
70x45, akryl na desce, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/LSWOwld

Aleksandra Lieradzka
Ur. 1983, Bartoszyce

Malarka samouk zamieszkała
w niewielkiej wsi na mazowszu.
Ogromne zamiłowanie do natury i przyrody przerodziło się
w potrzebę tworzenia swoich
obrazów na drewnie. Jej prace
powstają na starych deskach po

stodole jak i plastrach drewna.
Maluje głównie portrety tak ludzi jak i zwierząt . Specjalizuje się
w malarstwie akrylowym. Właściciel niewielkiej artystycznej
firmy „Drewienka”.
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Bez tytułu
80x60, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/oSWOuCh

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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Bez tytułu
100x70, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/KSWOvI8

Aleksandra Niemczyk

Artystka zajmuje się głównie
malarstwem surrealistycznym.
W swoich pracach często zawiera wspomnienia z podróży,
migawki z życia wzięte, a tak20

że projekcje różnych sytuacji.
Jej obrazy to mieszanka marzeń sennych i rzeczywistości, która przenosi do innego
świata.
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Honey kiss me
70x50, olej na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/1SWOGfw

Reiner Alejandro Nugeras
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 Nugeras tworzy
w nurcie realistycznym o lekkim rysie popartowym, kolory
jego prac są bogate i wyraziste.
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80x60, olej na
płótnie
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj:
cutt.ly/dSWOBKS
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Sailing

30x40, olej na płótnie, 2018
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj:
cutt.ly/rSWPwyh
Viktor Mikitenko
Ur. 1979, Kijów (Ukraina)
Ukończył Szkołę Artystyczną
w Kijowie, a następnie Narodowy
Uniwersytet Inżynierii i Architektury. Pracuje jako projektant,
architekt i malarz. W swoim malarstwie przedstawia najczęściej
motywy marynistyczne i urbanistyczne. Twórczość Mikitenki
charakteryzuje ekspresja i wyraziste barwy, oraz doskonałe
przedstawienie wody.
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Mewy
80x40, akryl na
płótnie, 2022
Cena
wywoławcza:
1000 zł
Licytuj:

cutt.ly/ZSWAEty

Anna Zborovska
Ur. 1987, Płock

Jej przygoda z malarstwem rozpoczęła się
w 2015, to wtedy odkryła, jak wiele radości sprawia jej kreowanie otaczającej nas
przestrzeni poprzez rysowanie i malowanie. Malowała meble, doniczki, kartki okolicznościowe, ściany, portrety,
płótna i obrazy. Rozpoczęła swoje szkolenia artystyczne z zakresu nauki podstaw rysunku, rysunku postaci i portretowania. W 2017 została nagrodzona w Ogólnopolskim Konkursie Surrealistycznym imienia
Salvadora Dali i wzięła udział w zbiorowej wystawie pokonkursowej.
Malarstwo to jej życiowa pasja, która towarzyszyła jej od zawsze
i towarzyszyć będzie. Tak artystka sama mówi o swojej twórczości:
„w swoich pracach staram się łączyć dwie moje natury: artystyczną
22

i matematyczną. Ta część we mnie zakorzeniona jako „umysł ścisły”,
sprawia, że próbuję patrzeć na świat, doszukując się w każdej istocie
i przedmiocie figur geometrycznych oraz regularnych kształtów. Ta zaś
część mnie, która jest delikatna, pełna wrażliwości i duchowości sprawia, że patrzę na świat poprzez uczucia. Na obrazach łączę więc duchowe i uczuciowe skomplikowanie z matematyczną prostotą. Inaczej
rzecz ujmując: skomplikowane – upraszczam, proste – komplikuję. Radości tworzenia nie znajduję w dążeniu do idealnego odzwierciedlenia
rzeczywistości, lecz w zbudowaniu przekazu oraz przedstawieniu wizji
w sposób oderwany od rzeczywistości, często wręcz surrealistyczny
i niezgodny z prawami natury. Sztuka to moje osobiste laboratorium
barw i umysłu.”
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Eve’s Temptation
100x80, akryl i szlagmetal na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/pSWAPMB

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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Nokturn
70x70, akryl na płótnie,
2021

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/MSWABM3

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 ASP we Wrocławiu. Od 2016 jest
członkiem „Grupy Ukrytej”.
Jej ulubionymi tematami są rośliny, portrety
oraz morskie krajobrazy. Preferuje realizm, jednak czasami lubi w s swoich pracach łączyć realizm z wyobraźnią. Brała udział w wystawach
‚„Grupy Ukrytej”: „Teraz my” (Ostrów Wielkopolski, 2017),‚„Kontrasty” (Wrocław, 2017), „14x14”
(Ludwikowice Kłodzkie, 2019),‚„Kolej na nas”
(Wrocław, 2020). Uczestniczka VII Międzynarodowego Przeglądu Sztuki ‚„Alternatywy 33”
(Ostrów Wielkopolski, 2018) oraz konkursu
‚„Painting of the Year” (Amsterdam, Holandia,
2020).
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Covid life
100x70, technika własna na kartonie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/bSWSeMQ

Alvise Bon
Ur. 1963 w 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.
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Marilyn. Kwiaty z cukru
(cykl aktorki starego kina)
32,5x45, technika własna na papierze, oprawiona, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/ISWScaC
Marianna Berenika Forysiak
Ur. 1996

Artystka jest samoukiem. Styl, którym
się posługuje, można

określić jako hybrydyczny; postaci przedstawia realistycznie, czasami zbliża się w pewnym stopniu do hiperrealizmu, tła projektuje
natomiast w oparciu o zupełnie inną koncepcję: rysując je, odwołuje
się głównie do twórczości Gustava Klimta, ale też do nieco szerzej
pojmowanej secesji (motywy roślinne, płynna linia), art deco, pop
-artu i sztuki japońskiej. Marianna Berenika Forysiak nawiązuje raczej do rozmaitych stylów i nurtów niż do konkretnych dzieł. Obrazy,
które obecnie tworzy, oparte są na pewnym pomyśle, który ma
w sobie coś z dowcipu w dawnym znaczeniu tego słowa: to rodzaj
konceptu, żart, aluzja; „dowcipne” nawiązanie do twórczości innego
artysty, apelujące zarówno do potrzeb estetycznych odbiorcy, jak
i do jego pamięci, będącej płaszczyzną dla swobodnej gry skojarzeń.
Z wykształcenia artystka jest literaturoznawczynią, redaktorką
i kuratorką literatury. Zajmuje się literaturą romantyzmu oraz pograniczami literatury i teologii.
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Nowa ziemia 2
60x70, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/KSWSPM7
Tomasz Groma
Absolwent Wydziału Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Pasję i zamiłowanie do
sztuki odziedziczył po ojcu oraz babci. Maluje od 2015, jego ulubionymi technikami
są olej i akryl na płótnie. Tematyka obrazów – głównie pejzaże leśne i marynistyczne. W swoim dorobku posiada wiele
wystaw indywidualnych na terenie Polski.
„Tomasz Groma posiada niezwykłą umiejętność widzenia emocji w zjawiskach otaczającego świata. (...) To malarstwo pełne
ekspresji i zachwytu pięknem otaczającego świata” Muzeum Fabryki w Łodzi
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Metropolia
100x70, akryl na
płótnie, 2021
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj:
cutt.ly/nSWSG2i

Andrzej Fronczak
Ur. 1959,
Brześć Kujawski
Uprawia malarstwo sztalugowe i rysunek. Brał udział w 46 wystawach indywidualnych między innymi w Warszawie, Koszalinie, Słupsku, Toruniu czu Bydgoszczy oraz w Chicago, Detroit i Paryżu, ponad
200 wystawach zbiorowych i konkursach w tym w 9 o randze międzynarodowej. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.
W 2009 i 2016 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Włocławka

w dziedzinie kultury. W 2010 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność społeczno-kulturalną. Jego prace wystawiane były zarówno w Polsce, jak i Niemczech, Danii, Holandii, Serbii,
Włoszech, Ukrainie, Francji, Słowacji i Czechach. Obrazy znajdują się
w zbiorach muzealnych, instytucjach państwowych, galeriach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Mieszka i tworzy we Włocławku.
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David
70x50, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/LSWSNet

Oliwia Dyrda
Ur. 2002, Lądek-Zdrój
Jest młodą artystką samoukiem, tworzącą obrazy, które
w głównej mierze opierają się na powrocie do klasyki historii sztuki. Największą inspirację czerpie z dzieł renesansowych artystów. Cechuje ją dbałość o każdy element wykonywanej przez nią pracy.
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Coctail
100x70, olej na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/oSWDfvr

Ewa Wiśniewska
Polska
artystka
tworząca
w nurcie Art Deco. W swoich
obrazach przedstawia przede
wszystkim postaci kobiece
w stylizacjach z lat 20. XX wieku.
W jej dziełach widać wyraźne
26

inspiracje malarstwem wielkiej,
polskiej artystki – Tamary Łempickiej, przy czym Wiśniewska
używa dużo więcej czerni, a obrazy charakteryzują się bardziej
stonowaną paletą barw.
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Surmonter la gravite
100x 80, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1500 zł
Licytuj: cutt.ly/TSWDF1y

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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Bell flower

Cena wywoławcza: 1000 zł

30x40, olej na płótnie, 2019

Licytuj: cutt.ly/FSWDVTX

Dmitriy Repin
Ur. 1974, Isilkul (Rosja)
Maluje przede wszystkim pejzaże
i pejzaże wiejskie z domami, zachowane w nurcie realizmu, jednak
o bardziej nasyconych i optymistycznych barwach. Jego styl jest pewnego
rodzaju kontynuacją XIX-wiecznego
malarstwa rosyjskiego. W obrazach
Dmitry Repina wyraźne są inspiracje malarstwem Pieriewdwiżników,
choć modyfikuje on proponowaną
przez nich kolorystykę i technikę
malarską na rzecz intensywnych zieleni i błękitów, kładzionych na płótno
w niemal impresjonistycznym stylu.
27
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Formy miłe
2 x 200x80, technika własna na desce, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/YSWFyCg

Małgorzata Wolak
Ur. 1999, Opole
Znana przez niektórych jako Chlebowska. Uczęszczała do Zespołu
Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa
w Opolu na specjalizacji snycerstwa. Studiuje na studiach magisterskich na Wydziale Sztuki w Opolu. Miłośniczka fotografii cyfrowej jak
i analogowej. Miała okazję gościnnie wziąć udział w Festiwalu Nokta
w Opolu. Zrealizowała swoją wystawę indywidualną „MOTH” w 2019
roku, w galerii A4 w Opolu. W latach 2016‒2019 realizowała dokumentacje fotograficzne wydarzeń dla Młodzieżowego Domu Kultury
w Opolu. Od paru lat intersuje się malarstem i poszukuje swojej drogi
w tej dziedzinie.
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Konstruktor
60x50, akryl i szpachla na płótnie, 2021

Artystka malarka, uczennica prof. Lecha Kołodziejczyka. Jej prace znajdują
się w prywatnych zbiorach w kraju i za granicą. Inspiracje czerpie
z twórczości Kazimierza Malewicza i Władysława Strzemińskiego.
W swym głównym nurcie kontynuuje szkołę abstrakcjonistów geometrycznych i kolorystów, z których wywodzi indywidualny styl malarstwa szpachlowego. W swych pracach artystka zwraca się przede
wszystkim w kierunku natury i człowieka w wymiarze egzystencjalnym.

Marzena Michniewicz-Libura

Badając relacje między przedmiotem a podmiotem, artystka wykorzystuje malarski gest twórczy jako język poszukiwania prawdy
o rzeczywistości i naturze człowieka. Twórczość lat 2015-2020 wyraźnie zbliża malarstwo Marzeny Libura-Michniewicz do późnych prac
Zdzisława Beksińskiego (Marzena Libura-Michniewicz : Dekonstrukcja
człowieka oraz Zdzisław Beksiński: bez tytułu – ostatni obraz).
Nicią tematyczną łączącą obrazy artystki jest nowy wymiar utrwalonego w modernizmie napięcia między kulturą a naturą. Obrazując gwałtowność żywiołów i przemian świata naturalnego wobec
nieustannych prób ujarzmienia go w ryzach kultury, artystka przypomina, że łączy je nierozerwalny uścisk przemian i redukcji wobec
nieskończoności. Wyrażone w ten sposób doświadczenie człowieka
współczesnego, pełnego niepokojów w obliczu zmian i konfliktów
globalnych, konstytuuje kreację nie tylko jako protest, lecz jako próbę
zbliżenia i pojednania.
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Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/ASWFk9e
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Umywanie rąk
100x100, olej na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/hSWFT4s

Jakub Jakubowski

Mieszka i pracuje
w Częstochowie.
Autor kilkunastu wystaw indywidualnych,
uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych. W pracy artystycznej łączy wątki figuracji oraz przedmiotu poprzez, które usiłuje mierzyć się z rzeczywistością. Był m.in.
pomysłodawcą i organizatorem wystaw:
„Malarze” i „Rysunkarze” we współpracy
z Regionalnym Towarzystwem Sztuk Pięknych Zachęta, które łączą przestrzeń artystyczną, naukową i dydaktyczną. Uczestnik
międzynarodowych sympozjów których tematyką jest współczesne malarstwo.
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Kompozycja szara
31x31, technika własna, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/1SWFF6m

Mariusz Tyburowski
Ur. 1984, Jasło

Mieszka i pracuje we Wrocławiu. W 2004
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.
29
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Biegi V
29x29 (50x50 w ramie), technika mieszana
na papierze, 2006
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/OSWFBvo

Leszek Bartkiewicz
Ur. 1976, Starachowice
Malarz, rysownik, grafik, autor instalacji oraz obiektów przestrzennych z pogranicza malarstwa
i rzeźby. Absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa łódzkiej ASP im. Władysława Strzemińskiego. Dyplom
z wyróżnieniem otrzymał w 2003 w
Pracowni projektowania informacji
wizualnej prof. Jerzego Trelińskiego oraz w Pracowni rysunku prof.
Krzysztofa Wawrzyniaka.
Za swoją twórczość otrzymał liczne
nagrody i wyróżnienia, m.in. laureat
The 2006 Chelsea International Fine
Art Competition - wystawa w Agora
Gallery na Chelsea w Nowym Jorku
(na zaproszenie kuratora Ms. Manon Slome z Chelsea Art Museum
w NY’c). Laureat Obrazu Roku 2003
w warszawskiej Królikarni, nominowany do nagrody Arteonu w 2005.
Dwukrotny laureat stypendium artystycznego w kategorii malarstwo
fundowanego przez prestiżową
– The Pollock-Krasner Foundation,
Inc. z nowojorskiego Manhattanu.
Stypendysta z wyróżnieniem w latach 2004-2005 (w kategorii - malarstwo) oraz decyzją Zarządu Rady
Nadzorczej Dyrektorów Artystycznych Fundacji laureat The Pollock
-Krasner Foundation Grant na okres
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Strzyż kaktusowy
100x140, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/HSWF2K0

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
30

2015-2016.
W listopadzie 2015 z autorską Birch
Galerie, projektem kuratorskim Dialog reprezentował Łódź i Polskę na
Forum Sztuki – „St’Art 2015”, 20.
jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Sztuki Współczesnej
i Modern w Strasbourgu, we Francji. Ostatnio, w 2016, artysta swoje
prace wystawiał również na pokazach targowych: 1st ART-Stuttgart
(DE) i 1st Luxembourg Art Fair (LU).
Artysta pracuje w swoim łódzkim,
autorskim studio przygotowując
prace z powodzeniem prezentowane na licznych festiwalach i targach
sztuki w Europie. Duża prezentacja
twórczości artysty, na przełomie
2017/201, miała miejsce w Stuttgartcie (dzielnica – Bad Cannstatt),
w Galerie Wiedmann, w Niemczech.
Ostatnie większe projekty/prezentacje artystyczne to udział w 27.
edycji Huntenkunst 2019 w Ulft (NL)
oraz wystawa w Marziart Internationale Galerie, w Hamburgu (DE)
- również w 2019.
W ubiegłym roku jako pomysłodawca i kurator zrealizował duży
projekt wystawienniczy podczas
18. Międzynarodowego Festiwalu
Kultury Żydowskiej – Warszawa
Singera 2021, w stolicy (beneficjent
Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki
i MKiDN w 2021 roku).
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Pixxasso
50x70, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/wSWGwZw

Magdalena Pasik
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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Tom&Jerry
100x80, technika własna na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/bSWGg9u

Patrysiya Shchekala
Ur. 2000, Stolbtsy (Białoruś)
Od wczesnego dzieciństwa interesowała się sztuką. Podstawowe wykształcenie artystyczne uzyskała w Szkole Sztuk
Pięknych w swojej ojczyźnie – mieście Stolbtsy na Białorusi.
Wielokrotna medalistka plenerów artystycznych. Maluje obrazy farbami akrylowymi, sprayami, konturami.
Wykształcenie: 2018-2021 Collegium da Vinci, Poznań, Polska.
Licencjat, kierunek: Grafika. Od 2018 roku mieszka w Polsce i za
pomocą swoich obrazów dekoruje wnętrza w domach. Maluje
także portrety na zamówienie.
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Ella en mi
50x70, olej na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/TSWGclP

Jarol Rodrige
Artysta pochodzi z Kuby, tam też
mieszka i tworzy. Na swoich barwnych obrazach przedstawia głównie
kobiece portrety. Jego dzieła przy-
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ciągają wzrok stanowczymi śladami
pędzla i odważnie łączonymi, żywymi i kontrastowymi kolorami.

Kolorowe jarmarki, blaszane zegarki 2

Cena wywoławcza: 1000 zł

70x70, szlagmetal i tkaniny na płótnie, 2022

Licytuj: cutt.ly/XSWGTgs
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.
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.
Do niedawna twórczo egzystowała tylko w wąskim, hobbystycznym środowisku chustowym,
ale w 2021 roku wyszła z obrazami do szerszej
publiczności
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Mordoklejki
60x60, akryl na płótnie,
2021
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj:
cutt.ly/BSWGC4a

Katia Meller
Ur. 1976, Warszawa
Absolwentka Polsko-Japońskiej Akademii Technik
Komputerowych w Warszawie na wydziale Architektury Wnętrz. Jedna z założycielek Stowarzyszenia Twórców Sztuk Plastycznych „Triada”. Brała udział w licznych wystawach grupowych i indywidualnych w Polsce
i za granicą. W swoim życiorysie na koncie ma projektowanie okładek książek, prowadzenie zajęć plastyczne dla dzieci w centrum kultury przy Ambasadzie Rosyjskiej, udzielałanie prywatnych lekcji malarstwa. Na
codzień projektuje wnętrza mieszkalne i usługowe.
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Relacja

Cena wywoławcza: 1000 zł

100x50, akryl na płótnie, 2019

Licytuj: cutt.ly/BSWG8sQ

Absolwentka ASP we Wrocławiu
na wydziale Malarstwa. Inklinacje
w kierunku animacji artystycznej
sprawiają, że od jakiegoś czasu
„uprawia” autorską animację metodą poklatkową. Otrzymała wyróż-

Agnieszka Paszkiewicz

nienia na festiwalu OFAFA w roku 2006, 2009 i 2012 oraz nagrody
w konkursie „Nakręć wiersz” w 2008 i 2009 roku. Zdobyła również
wyróżnienie w konkursie WYKLUCZONE! w 2008 r. oraz nominację do
nagrody „TOMMIE” w kategorii „Book or film retold with the one minute” w Amsterdamie. Od kilku lat zajmuje się „plastyką nieożywioną”.
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The doors of perception
70x50, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/uSWHtbv

Agnieszka Giera
Ur. 1988, Leszno
Absolwentka malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu, gdzie obecnie mieszka i pracuje. Zajmuje się
głównie malarstwem, kolażem i rysunkiem, a także tworzeniem lalek artystycznych.
Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych,
jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce
i poza granicami kraju.
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Ekstremalnie
zwykłe sytuacje III
100x80, olej na płótnie,
2021
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj: cutt.ly/dSWHd2h
Małgorzata Buczero
Ur. 1986, Olsztyn
Studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Maluje kiedy czuje, czuje to co maluje. Weganka od 20 lat. Poprzez
odrealnianie rzeczywistości przykrywa tragiczność czającą się wewnątrz obrazu. Obecnie mieszka
i tworzy w Warszawie.
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Idę przypudrować
nosek
120x150, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/pSWHbse

Michał Cieślukowski
Ur. 1991, Augustów
Od 9 lat mieszka i tworzy Warszawie. Nie po drodze mu było
z akademią sztuk pięknych, a z liceum plastycznego został wyrzucony. Na szczęście - nigdy nie wpłynęło to negatywnie na
jego pociąg do tworzenia. To silnoręki człowiek renesansu. Parał się grą na perkusji i tańcem, pozłotnictwem i snycerstwem,
stolarstwem i ciesielstwem. Aktualnie, na co dzień zajmuje się
rzemiosłem artystycznym, tworzy autorskie meble od podstaw.
Po niemal dwunastoletniej przerwie w 2016 roku powrócił do
malarstwa, czego owocem był jego pierwszy obraz - autoportret. 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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Gracje
100x80, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/pSWHbse

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.
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Czas zacząć
nowy dzień

90x80, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/tSWHBOR

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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Sweetness
80x80, akryl na
płótnie

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/eSWH7VS

Martina Palla
Ur. 1977, Cagliari (Włochy)
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.
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Superpower nr. 3
120x80, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/nSWJihA

Beata Szewczyk
Malarka-samouk,
poszukująca
wyrazu emocji w swoich pracach.
Tematyką jej obrazów są głównie kobiety i zapisane w ich twarzach uczucia. Z wykształcenia
architektka, co zdradza jej zamiłowanie do symetrii, szczególnie

widoczne w obrazach abstrakcyjnych. Swoją twórczość zaczęła od
malowania portretów na zamówienie pod pseudonimem „besze
ART”. Od 2020 tworzy własną kolekcję obrazów w swojej pracowni
we Wrocławiu.
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Masquerade
50x50, olej na płótnie, 2019
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/rSWJz2X

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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Supernowa
100x80, olej na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/jSWJRtv

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.
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Whisper of an angel
55x45, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/ZSWJ2rR

Olena Matsehora

Od zawsze lubiła malować i studiować różne techniki sztuk pięknych.
Wielokrotnie brała udział w wystawach miejskich. Artystka uważam,
że artysta powinien malować tylko piękne obrazy i musi on umieć przemawiać poprzez swoją sztukę. W swojej pracy wyraża dobre i pozytywne uczucia. W swojej twórczości posługuje się różnymi technikami, ale
przede wszystkim lubi techniki mieszane, zwłaszcza połączenie akrylu
i oleju.
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Nad Nieckiem 2

Cena wywoławcza: 1000 zł

80x60, akryl na płótnie, 2021

Licytuj: cutt.ly/zSWJ6jc

Anna Magier

Magister
sztuki,
absolwentka
architektury wnętrz na łódzkiej WSSiP. Pochodzi z Suwalszczyzny, na której często
tworzy i której malownicze krajobrazy,
przedstawione w oryginalny sposób, stanowią tematykę wielu jej prac. Specjalizuje
się w malarstwie akrylowym łączącym
różne style i techniki, malarstwie pobudzającym odbiorcę do myślenia, malarstwie niejednoznacznym, w którym
kluczową rolę odgrywa odpowiednia kompozycja barw, ciekawe przejścia kolorystyczne i widoczna struktura farby.
W swojej twórczości kieruje się przesłaniem, że sztuka ma nie tylko wywołać
– często natychmiastową – reakcję emocjonalną odbiorcy, ale również powinna –
zazwyczaj w sposób stopniowy – rozwijać
jego poczucie estetyki. Tym samym sztuka
powinna być integralną częścią naszego
życia, stanowić idealne uzupełnienie otoczenia, w którym przebywamy.
Powyższe przesłanie nabiera szczególnego znaczenia w czasach, w których
żyjemy. W epoce produkcji masowej, mającej zaspokoić – często z pogwałceniem
wszelkich reguł zrównoważonego rozwoju – pragnienie konsumpcji, sztuka staje
się ostatnią enklawą indywidualizmu.
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Spacer
80x60, akryl na płótnie,2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/MSWKjOi

Tatiana Nikanchuk
Ur. 1977, 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.
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Temple
100x80, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1200 zł
Licytuj: cutt.ly/YSWKY62

Joanna „TATAI” Kotecka
Absolwentka ASP z Wrocławia, gdzie w 2010 roku obroniła
dyplom z malarstwa w pracowni prof. Krzysztofa Skarbka/
Wydział Malarstwa i Rzeźby/. Uprawia malarstwo sztalugowe, oprócz tego rysunek i fotografię. Malarstwo jest dla
niej podróżą i przede wszystkim poszukiwaniem i osobistą reakcją. Inspiruje się głównie miejscami granicznymi
w kondycji człowieka, na styku różnorodnych kultur, pomiędzy realizmem i symbolizmem. Nie utożsamia się z żadnym nurtem. „Malarstwo jest i pozostanie dla mnie podróżą
niekończących się możliwości. Przestrzeń białego płótna
jest w tym wypadku jakby biletem do tej podróży i jest to
bilet w jedna stronę, gdyż tam gdzie zamierzam dotrzeć,
o ile udaje mi się dotrzeć, na zawsze pozostaje jakaś cząstka mnie samej. Dlatego też obraz nigdy nie będzie lustrem
jako takim, który ukazuje realne odbicie pewnej chwili
a może być jedynie fragmentem ukrytej całości, tej, której się poszukiwało w obszarze wspomnień, w drodze do
uczuć, w odniesieniu do miejsc, tak minionych, jak i upragnionych. Artystka uczestniczyła w licznych wystawach
w zbiorowych i indywidualnych
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In the bed

Cena wywoławcza: 1000 zł

40x40, olej na płycie, 2021

Licytuj: cutt.ly/JSWKGO1
Julia Ustinovich
 rodzona na Syberii, w 2016 roku wyemigrowała
U
do Polski, gdzie mogła w pełni realizować swoje
artystyczne umiejętności. Przez kilka lat zdobywała liczne nagrody na międzynarodowych konkursach i brała udział w wystawach. Ma zaszczyt
reprezentować Polskę na festiwalach i biennale.
Artystka w swojej twórczości zajmuje się głównie
figuracją i portretem. Sama o sobie mówi: „Uzyskałam wyższe wykształcenie psychologiczne, ale
nie mogłam zrezygnować z powołania do bycia
artystką. W swoich pracach zgłębiam zmysłowość, samotność, psychologię traumy i sposoby
jej rozwiązania, destrukcję osobowości i drogę do
siebie. Język moich poszukiwań jest uniwersalny
i zrozumiały dla wszystkich”
Jej współczesne obrazy, przepełnione zmysłowością i plastycznością, zdobią wiele prywatnych
kolekcji w Europie i USA. Julia wykonywała prace
na zlecenie dla klientów z całego świata. Obecnie
mieszka i pracuje we Wrocławiu.
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Jedność
90x90x5, technika własna na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 2500 zł
Licytuj: cutt.ly/SSWKXIB

Gaya Lastovjak
Ur. 1987, Mażeikiai (Litwa)

DNA Artysty
biogram artystki znajduje się
na kolejnej stronie →
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Gaya Lastovjak
Ur. 1987, Mażeikiai (Litwa)
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). Wiele
z nich otrzymało międzynarodowe nagrody artystyczne i było wystawiane na terenie całej Europy. W 2021 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 nagrody wymienione
poniżej.
Pierwszym sukcesem 2022 roku było zaakceptowanie prac artystki do udziału
w XIV Biennale Sztuki we Florencji, które odbędzie się w 2023. Została także zaproszona przez galerię Van Gogh (Madryt) do wzięcia udziału
w międzynarodowych targach sztuki współczesnej w Monako. Gaya Lastovjak brała udział w wielu wystawach, zarówno indywidulnych jak
i zbiorowych, współpracowała z galeriami: Galeria Next, At Art, Saatchiart, ArtMo, Singulart, Monshareart Gallery w Mediolanie, wiedeńską Polskajungart oraz Art Show International Gallery w Los Angeles, a także domami aukcyjnymi: Desa Unicum, DNA, SDA, Fineart’s. Jej obrazy były
prezentowane na międzynarodowych wystawach w Austrii, Portugalii i Włoszech, wiele z nich zostało zakupionych przez prywatnych kolekcjonerów m.in. ze Szwajcarii, USA, Polski, Holandii, Hiszpanii, Niemiec etc. Tworzy i mieszka w Krakowie.

WYSTAWY
2022 „Artist Choice VIII” – udział w międzynarodowej jurorskiej wystawie sztuk wizualnych online, Camelback Gallery, USA
2022 „Downtown Chiado 22-9 edycja” – wystawa zbiorowa, Atelier
Natalia Gromicho, Lizbona
2022 „Wszystkie kobiety” – wystawa zbiorowa, Light Space & Time
Online Art Gallery, Missoula, USA
2021/2022 „Christmas Art.” – wystawa zbiorowa, Galeria Arte Borgo,
Rzym
2021 „Art Walkway” – wystawa zbiorowa, Galeria Cael Pipin, Mediolan
2021 „Gaya Lastovjak” – indywidualna wystawa online, Art Show International Gallery, Los Angeles
2021 „Savasana” – projekt zrealizowany przy współpracy z Wojciechem Kukuczką, Full Moon Art Fest, Chorzów
2021 „Connected” – indywidualna wystawa online, Six Foot Gallery,
Glasgow
2021 „Natural elements” – wystawa zbiorowa, Galeria Divulgarti, Palazzo Ducale, Genua
2020 – dołączenie do stałej ekspozycji, Galeria Polskajungart, Wiedeń
2017 „Niedokończeni” – udział w festiwalu sztuki 5 STACJA (Galeria
Negatyw), Katowice
2016 „Kształty” – wystawa indywidualna, BWA, Sandomierz
2015 „Bezbarwność” – wystawa indywidualna, Teatr Ludowy, Kraków
2015 „Utrwalenie” – wystawa indywidualna + happening, Galeria Negatyw, Katowice
2015 „Formy krytyczne” – wystawa indywidualna, Galeria DNA, Wrocław
2014 „Wernisaż jednego obrazu” – wystawa indywidualna, Teatr Stu
Świec, Kraków

2014 „Szachownica” – wystawa indywidualna, Alchemia, Kraków
2013 „Zniekształceni” – indywidualna wystawa plenerowa / performance, Warszawa
2010 „Wyrzeźbieni z ciał” – wystawa indywidualna, Galeria Schody,
Warszawa
2009 „Alchemia” – wystawa indywidualna, Hydro4, Warszawa
2008-2009 „Odmienności” – wystawa indywidualna, Polyester,
Warszawa
2008 „Interakcje” – wystawa zbiorowa, The Two of Us Galearnia,
Warszawa
2008 „Good Centimetre” – wystawa zbiorowa, Dom Kultury Śródmieście, Warszawa

NAGRODY

2022 – Nagroda Bronze Award, Międzynarodowy Konkurs Sztuk Wizualnych „Artist Choise VIII”,
Galeria Camelback, USA
2022 – nagroda Honorable Mention, konkurs w kategorii „Open”, Galeria Art Show International, USA
2022 – nagroda Merit Prize, konkurs w kategorii „3rd Portrait”, Galeria
Art Show International, USA
2022 – 5 miejsce , Top 10, kategoria: prace trójwymiarowe, „All Women” Art, Light Space & Time Online Art Gallery – USA
2022 – nagroda Special Recognition, kategoria: prace trójwymiarowe,
„All Women” Art, Light Space & Time Online Art Gallery, USA
2022 – przyjęcie do udziału w XIV Biennale Sztuki we Florencji 2023

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/-/3320

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/3320/info
Udział w aukcji wiąże się z akceptacją warunków zawartych w regulaminie
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SZTUKA WSPÓŁCZESNA / AUKCJE / WYSTAWY

Sky Tower, ul. Powstańców Śl. 95, Wrocław
790 225 790
biuro@dnagallery.pl

www.dnagallery.pl

fb.com/GaleriaDNA

instagram.com/galeriadna

