onebid.pl/pl/auction/-/3567

„

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 Jubileuszowej 60. Aukcji Sztuki Współczesnej we Wrocławiu.
To wyjątkowa aukcja, podczas której chcemy uczcić 10-lecie Domu Aukcyjnego DNA. Podczas wydarzenia będzie można wzbogacić swoją kolekcję o obrazy artystów od dawna współpracujących z naszą galerią,
ale również tych, którzy dopiero wchodzą na rynek sztuki. Z niekrytym zadowoleniem i satysfakcją mówimy
o współpracujących z nami artystach i obserwujemy, jak dojrzewają artystycznie, a ich prace zyskują na wartości.
Równie mocno cieszymy się z debiutantów, którzy nam zaufali i zdecydowali się pod naszym okiem rozwinąć
swoją karierę na rynku sztuki.
Na 60. Aukcję Sztuki Współczesnej przygotowliśmy 60 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, Gaya Lastovjak, Krzesława Maliszewska, Andrzej Sajewski, Tomasz Masionek, Marcin Painta czy Dariusz Grajek. 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 9 czerwca 2022 r.
godz. 18:00 – degustacja win włoskich
godz. 19:00 – start 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. Powstańców Śląskich 95,
53-332 Wrocław
biuro@dnagallery.pl
tel. 790 225 790

Organizatorzy:

Partnerzy:

Indeks artystów
Nazwisko Imię / Nr obiektu / Strona

Antonio Juan / 45 / s. 27

Markova Elena / 24 / s. 17

Barnel Adam / 12 / s. 9

Masionek Tomasz / 9 / s. 7

Boukourbane Elżbieta / 50 / s. 30

Mirak Natasza / 58 / s. 34

Brzeźniak Sonia / 27 / s. 18

Niemczyk Aleksandra / 30 / s. 20

Burnat Wiesława/ 29 / s. 19

Nugeras Reinier Alejandro / 51 / s. 30

Chadaj Julia / 52 / s. 31

Painta Marcin / 8 / s. 10

Cieślukowski Michał / 34 / s. 22

Paszkiewicz Agnieszka / 57 / s. 33

Danielewicz Marian / 11 / s. 8

Piasecki Robert / 19 / s. 14

Dziewiątkowska Dagmara / 36 / s. 23

Piotrowiak Anna / 56 / s. 33

Fogtman Agata / 48 / s. 29

Plewa Katarzyna / 37 / s. 23

Fornal Agnieszka / 42 / s. 26

Polak Jena / 31 / s. 20

Forysiak Marianna Berenika / 38 / s. 24

Priebe Wiktoria / 33 / s. 23

Fronczak Andrzej / 21 / s. 15

Przerada Renata / 59 / s. 34

Gonzalez Yadiel / 13 / s. 9

Sajewski Andrzej / 15 / s. 12

Grajek Dariusz / 7 / s. 10

Sak Izabela / 32 / s. 23

Grodnicki Ryszard / 44/ s. 27

Samsel Agata / 55 / s. 32

Helman Marek / 41 / s. 25

Smogór Piotr / 43 / s. 26

Karwat Bartłomiej / 35 / s. 22

Stasiak Esma / 10 / s. 8

Khoma Anastasiia / 25 / s. 17

Szczepanik Jaga / 40 / s. 25

Kielar Andrzej / 20 / s. 15

Szewczyk Beata / 39 / s. 24

Klimek Grzegorz / 4 / s. 6

Tomalak Stanisław / 60/ s. 35

Kołat Filip / 46 / s. 28

Tycz Viola / 5 / s. 6

Koper Tomasz / 17 / s. 13

Ustinovich Julia / 26 / s. 18

Krzakiewicz Monika / 2 / s. 4

Waszak Emilia / 47 / s. 28

Kuran Tomasz / 23 / s. 16

Witek Anna / 54 / s. 32

Lastovjak Gaya / 3 / s. 5

Wołek Jan / 6 / s. 9

Libura-Michniewicz Marzena / 49 / s. 29

Wołodkiewicz Katar / 28 / s. 19

Lisiewski Damian / 53 / s. 31

Wójck Rozalia / 16 / s. 13

Łozowski Krzysztof / 22 / s. 16

Zdybał Mariusz / 18 / s. 14

Maliszewska-Mazurkiewicz Krzesława / 1 / s. 4

Żejmo Dariusz / 14 / s. 12
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Dziewczyna
79x64, technika własna na
płycie, 1990
Cena wywoławcza: 2000 zł
Licytuj: cutt.ly/jHB2iLE

Krzesława
Maliszewska-Mazurkiewicz
Ur. 1927, Lwów - zm. 2018,
Wrocław
Ukończyła wrocławskie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
oraz Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu
(1947-1952), gdzie studiowała pod kierunkiem prof. Eugeniusza Gepperta. Podczas studiów poznała swojego późniejszego męża Alfonsa
Mazurkiewicza, wraz z którym oraz z Józefem Hałasem i Małgorzatą
Grabowską współtworzyli artystyczną Grupę X (1956–1961). Od 1962
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Akt
40x50, olej na płótnie, 2012

roku należała również do Grupy Wrocławskiej. Pracownia malarska
państwa Mazurkiewiczów mieściła się przy wrocławskim Rynku. Ponadto pracowała jako pedagog, ucząc w latach 1959–1978 w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych. Należała do Związku Polskich
Artystów Plastyków, była również laureatką Nagrody Kulturalnej Śląska.

Cena wywoławcza: 3000 zł

+ 5% droit de suite

Licytuj: cutt.ly/LHB2MPl

Monika Krzakiewicz
Ur. 1969, Ustrzyki Dolne
Żyje i pracuje w Krakowie. Uprawia malarstwo olejne, akrylowe i pastelowe na
papierze, płótnie i desce. Studiowała
w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie. Uzyskała dyplom z malarstwa
w pracowni prof. Zygmunta Lisa i rysunku
w pracowni prof. Anny Kowalczyk-Klus. Odważnie łączy techniki malarskie i graficzne.
Zajmuje się tworzeniem form estetycznych – sztuki użytkowej i nieużytkowej we
wnętrzach. Maluje pejzaże, naturę martwą
i ożywioną , portrety oraz akty w cyklach,
między innymi „Czekając”, „La bella noeva”,
„La jole de vivre”, „Primavera”.
Uczestniczy w wielu międzynarodowych
wystawach zbiorowych i indywidualnych,
kongresach oraz plenerach. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju
i za granicą. Monika Krzakiewicz uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych.
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Zaćmienie
80x70x13, technika własna
na płótnie
Cena wywoławcza: 3000 zł
Licytuj: cutt.ly/SHNRvIe

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.
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Krzywa wieża
90x90, technika własna na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 2000 zł
Licytuj: cutt.ly/CHNRwmi
Grzegorz Klimek
Ur. 1987, Kłobuck

Obrazy Klimka są
odzwierciedleniem
ciągłych
poszukiwań podstawowych struktur najróżniejszych
rzeczy, które nas otaczająW 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.
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Kobieta na krawędzi 4
50x40, akryl na płycie, 2022
Cena wywoławcza: 2000 zł
Licytuj: cutt.ly/fSWLnQ2

Viola Tycz
Ur. 1973, Wrocław

Absolwentka ASP Wrocław, stypendystka Fundacji Joana Miro/Hiszpania,
laureatka IV edycji programu stypendialnego Młoda Polska MKiDN i stypendystka MKiDN. Jest artystką
multimedialną – uprawia grafikę warsztatową, malarstwo, wideo,
instalację.

Viola Tycz jest laureatką wielu nagród i wyróżnień w Polsce i zagranicą (np. III nagroda Bosco Stregato 2009, International Exlibris
Competition, Włochy; Concorso Internazionale Exlibristico, Sculture e Brevi novelle “Il Bosco Stregato” wyróżnienie Solstizio d’Estate
Bosia, Włochy). W 2014 obrazy artystki były licytowane na aukcji
w Domu Aukcyjnym Christie’s w Londynie a Dom Aukcyjny Sotheby’s ufundował stypendium dla artystki za niekonwencjonalne
techniki graficzne.
Jej prace znajdują się w kolekcjach m.in. Muzeum Narodowego
w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Współczesne Wrocław, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie oraz kolekcjach prywatnych.
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Bez tytułu
54x65, olej na płótnie, 2011
Cena wywoławcza: 3000 zł
+ 5% droit de suite

Licytuj: cutt.ly/ZHNW4n7

Jan Wołek
Ur. 1954, Warszawa
Studiował estetykę w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 70.
brał udział w studenckim ruchu kulturalnym, gdzie dał się poznać jako jeden z najwybitniejszych twórców „piosenki studenckiej”. Był wielokrotnie nagradzany na ogólnopolskich festiwalach. Jego teksty prezentowane były podczas występów w kabarecie
ZAKR i Pod Egidą. Jako artysta malarz uczestniczył w plenerach, wystawach zbiorowych i indywidualnych. Ma autorską galerię w Kazimierzu nad Wisłą.
W 1987 został uhonorowany Nagrodą Artystyczną II stopnia Młodych im. Stanisława
Wyspiańskiego w dziedzinie estrady i animacji życia kulturalnego. Laureat Nagrody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2000 został odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Polonia Restituta przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego „za wybitne zasługi w działalności w ruchu studenckim, za osiągnięcia w pracy zawodowej
i społecznej”. W 2001 na XXII Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu otrzymał
Nagrodę im. Aleksandra Bardiniego. Za osiągnięcia w dziedzinie sztuki odznaczony
Medalem Gloria Artis i medalem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
Stypendysta MKiS i Japan Foundation. Honorowy Kawaler Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Był związany z ZAIKS i Radą Programowej TVP.
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Narodziny
Wenus
120x80, akryl na
płótnie, 2022
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj:
cutt.ly/9HNWAVo

Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych
w Poznaniu, gdzie uzyskał dyplom z Malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Leśnika. Jego
twórczość obejmuje malarstwo sztalugowe oraz rysunek. Malowanie
postrzega jako bezkompromisową formę wypowiedzi. Przystępując

Dariusz Grajek
Ur. 1964, Poznań
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Oh
80x60, akryl na desce, 2020
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/aHNWcEy

Marcin Painta

Studia w latach 2002 – 2007 na wydziale
Wychowania Artystycznego Akademii Jana
Długosza w Częstochowie, kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, specjalność Grafika warsztatowa. Dyplom zrealizowany w pracowni druku płaskiego. Obrazy, grafiki i rysunki znajdują się w kolekcjach prywatnych
w Polsce i za granicą min. Szwecji, Niemczech, Hiszpanii i Kanadzie.
Od 2012 roku należy do interdyscyplinarnej grupy artystycznej Młodzi Sztuką. A od 2019 roku do Związku Polskich Artystów Plastyków.
Artysta jest objęty Patronatem Medialnym/ Artystycznym: Artistic
Gurantee of Art Imperium. Dzieła artysty biorą udział w nowatorskim projekcie designerskim – Artefakty ED-Wall Art – dzieła sztuki użytkowej w limitowanych kolekcjach autorskich z certyfikatem
sygnowanym przez artystkę dostępne są w postaci artystycznych szklanych mozaik, artystycznych tapet i naklejek na drzwi
i meble. Artysta współpracuje także z projektantem Maciejem Muszyńskim, który wykorzystuje malarstwo Marcina do tworzenia
unikalnych kolekcji toreb firmy Mima bags, które były prezentowane
m.in. na New York Fashion Week 2015 - DapperAfrika & MIMA bags.
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do tworzenia obrazu, szykuje się do wojny, w której nie bierze żadnych
„jeńców”. Płótno staje się czystym polem, które pokrywa albo mocnymi kolorami, albo pozostaje przy ascetycznych formach. Artysta nie
potrafi przewidzieć efektu finalnego, bowiem tworzenie jest dla niego
wyprawą w nieznane, zaś wędrówka nigdy nie ma końca.
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Reinterpretacje: Brandt. Ciąg dalszy...
90x140, szpachla, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1500 zł
Licytuj: cutt.ly/sHNWuXJ

Tomasz Masionek
Ur. 1994, Lubań
Malarz, rysownik, magister sztuki. W 2019 roku obronił dyplom na Wydziale Sztuki na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie. Zanim podjął
decyzję o pójściu na studia ukończył technikum budowlane, dlatego porusza
tematy architektury w rysunkach. Dyplom Poczet Wojowników - analiza portretu męskiego zrealizował w pracowni u dr hab. Bartosza Frączka. Recenzentem pracy dyplomowej był dr hab. Rafał Głowacki.
„Poczet Wojowników” to cykl obrazów na którym malarz stara się ukazać „ducha” męskości i dzikości z dawnych czasów, poprzez namalowanie portretów
łotrów, wojowników i królów. Obrazy przemalowywane były po trzy, cztery
razy, aż w końcu było widać „zamierzony” efekt. Portrety namalowane są

farbą olejną przy pomocy szpachli, a do podkreślenia szczegółów takich oczy
i usta użyto pędzla.
Często sięga również po taką formę wyrażenia siebie, jaką jest rysunek. Analizuje architekturę poprzez linie i kreski za pomocą markerów i ołówka. Tworzy rysunki które ukazują architekturę w bardzo szczegółowy i interesujący
sposób. Obecnie artysta skłania się ku różnym rozwiązaniom stylistycznym,
łącząc szczegółowy rysunek ze swobodnym potraktowaniem obrazu techniką
szpachlową. Cały czas jednak pracuję nad swoimi charakterystycznymi portretami. Jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Rzymie.
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They II
100x80, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/3HNQBGo

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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Bez tytułu
40x50, olej na płótnie,
2009
Cena wywoławcza:
2000 zł
+ 5% droit de suite

Licytuj:
cutt.ly/xHNQUZw

Marian Danielewicz
Ur. 1946, Wieluń
Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu w latach 1965-70. Dyplom w pracowni prof. Bronisława
Kierzkowskiego. Uprawia malarstwo sztalugowe. Od 1975 wystawia
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indywidualnie oraz bierze udział w licznych zbiorowych wystawach
środowiskowych. Prace w zbiorach prywatnych, muzeach i instytucjach w kraju i za granicą.
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Madame en noir
80x80, akryl i szlagmetal na
płótnie
Cena wywoławcza: 1500 zł
Licytuj: cutt.ly/wHNQhKs

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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Pensamientos
Primvera

100x100, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 2000 zł
Licytuj: cutt.ly/fHNQwp9

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.

11

14
Co kryje się pod spódnicą
90x70, olej na płótnie, 2020
Cena wywoławcza: 3000 zł
Licytuj: cutt.ly/bHNmOvI

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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Aishe

60x80, (65,5x85,5 w ramie), olej na płycie
Cena wywoławcza: 3000 zł
Licytuj: cutt.ly/YHNnPIJ

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
12
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Plac kawowy
40x40, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/3HNnuD8

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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Kuszenie
80x60, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1500 zł
Licytuj: cutt.ly/OHNbH28

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.
13
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Tiffany’s Boat
100x70, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 3000 zł
Licytuj: cutt.ly/eHNzHEX

Mariusz Zdybał
Ur. 1955, Warszawa
Wykształcenie osiągnął w całkowicie odmiennej dziedzinie
i niespodziewanie odkrył swoją własną drogę artystyczną.
Po latach samokształcenia osiągnął sukces, tworząc własny
styl. Jego prace mogą być kojarzone z symbolizmem, nie jest
to jednak bliski związek. Jego głęboki respekt dla artystycznego procesu twórczego wynika z potrzeby pokonywania
przeszkód natury materialnej i cierpliwości, potrzebnych do
osiągnięcia upragnionych efektów technicznych i estetycznych. Niekonwencjonalny warsztat połączył wyobraźnię
i naturalny talent.
W jego twórczości dominują kobiety – wszystkie typy – zarówno perwersyjne, wyidealizowane, jak i femme fatale,
kobiety tajemnicze i niespokojne. Poza malarstwem sztalugowym Mariusz Zdybał zajmuje się ilustracją książkową,
plakatem, malarstwem ściennym, projektowaniem wnętrz
i mebli.
Obrazy Mariusza Zdybała znajdują się w galeriach sztuki
współczesnej, galeriach online i na aukcjach sztuki. NAGRODY: - złoty medal w międzynarodowym konkursie malarstwa
,,MCA” -Marsylia 1999 - GRAND PRIX w międzynarodowym
konkursie sztuki w kategorii malarstwa ,,CANNES-AZUR”
Cannes 2000.
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The Voyager
90x80, akryl i szlagmetal na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/eHNzeDz

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.
14
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Inżynier burz
80x60, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/QHNlHZw

Andrzej Kielar
Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej, zawodowo - prowadzi zajęcia muzyczne z dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi. Jego prace wpisują się w nurt surrealizmu oraz realizmu magicznego, maluje
głównie farbami akrylowymi na płótnie. Mimo fantastycznych światów i treści jakie znaleźć można w jego obrazach, większość z nich to
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opowieść o człowieku, o poszukiwaniu sensu, tożsamości. Pomimo
mnogości detali jakie często stosuje lubi pracować szybko, w trakcie
pracy pochłaniając morze ulubionej kawy oraz słuchając audiobooków.
Jego pracę znajdują nabywców wśród prywatnych kolekcjonerów
w całej Polsce.

W zawieszeniu

Cena wywoławcza: 1500 zł

100x70, akryl na płótnie, 2022

Licytuj: cutt.ly/QHNk4Yz

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.
15
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Woda 115
50x50, akryl na płótnie 2021
Cena wywoławcza: 2000 zł
Licytuj: cutt.ly/dHNjggU

Krzysztof Łozowski
Ur. 1970, Sosnowiec

Studia z malarstwa i rysunku rozpoczął w 1993 r. na Wydziale Artystycznym w Instytucie Sztuki Uniwersytetu
Śląskiego, które z dyplomem ukończył w 1998 r.
Artysta zajmuje się wieloma technikami: malarstwem olejnym
i akrylowym, rysunkiem, malarstwem na starym drewnie, akwarelą
(eksperymentuje z papierem czerpanym z całego świata), projektowaniem lalek, fotografią, projektowaniem graficznym. Stworzył
wiele cykli, m.in.: „Miasto Łozowsko Wielkie”, „Makowe damy”, „Wybierz swoje drzewo” i innych. Jest autorem wielu indywidualnych
i zbiorowych wystaw w kraju i za granicą, a jego prace znajdują się
w prywatnych kolekcjach na całym świecie.
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Wdowi grosz
90x90, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/oHNhHQD

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
16

głównie splot emocji bardziej lub mniej wypełnionych uczuciem, czasem
gra bliżej nie sprecyzowanych bohaterów ujętych w chwili.
To twórca, którego prace nie zawsze łatwo jest zaakceptować. Jego
malarstwo jest rzadkim w polskiej sztuce połączeniem nowoczesności
i tematyki religijnej, co czyni jego obrazy oryginalnymi i zmuszającymi
do myślenia i rozmowy.
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Tender Feelings
90x100, akryl na płótie,
2021
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj: cutt.ly/SHNhoOp

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.
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Sen
o chmurach
50x70, akryl na
płótnie, 2022
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj:
cutt.ly/bHNgMY8

Anastasiia Khoma
Ur. 1993, Iwano
-Frankiwsk
(Ukraina)
Absolwentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. Iwana Franki we
Lwowie. W roku 2017 ukończya studia podyplomowe na kierunku Malarstwo na ASP we Wrocławiu. Od 2016 jest członkiem „Grupy Ukrytej”.
Jej ulubionymi tematami są rośliny, portrety oraz morskie krajobrazy. Preferuję realizm, jednak czasami lubię 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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Inner space
60x40, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/0HNfdQz

Julia Ustinovich
Urodzona na Syberii, w 2016 roku wyemigrowała 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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Drop

80x80, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/iHNdANu

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.
18

29

Kolory lata
70x50, akryl na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/KHNs7UX

Wiesława Burnat
Ur. 1964, Szczecin
W 1989 ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Szczecińskim.Z zamiłowania i pasji malarka i ilustratorka książek dla dzieci. W 1997 ilustrowała książkę A.D.Liskowackiego „Śnieżynek”. Od 2002 należy do
Stowarzyszenia Artystycznego Integracji Europejskiej (SAIE) w Szczecinie. Brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych
m.in. w Szczecinie, Stargardzie, Wolinie, Gryfinie, Poznaniu, Warszawie,
Lubece, Bergen, Strasburgu, Berlinie.
W 2010 została zaproszona do udziału w Salonie Ilustratorów,który towarzyszył IX Poznańskim Spotkaniom Targowym – Książka dla Dzieci
i Młodzieży. W 2011 nakładem warszawskiego wydawnictwa Wilga ukazała się książka Doroty Gellner „Dzieci w ogrodzie” z jej ilustracjami.
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W 2012 zaprojektowane przez nią baśniowe motywy zagościły na na
ścianach Oddziału Dziecięcego Szpitala na Arkońskiej w Szczecinie –
w ramach programu społecznego „Dziecięcy świat w kolorach” realizowanego przez Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka SA.

Debiut
90x60, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/tHNdgmD

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

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

projekcje różnych sytuacji.
Jej obrazy to mieszanka
marzeń sennych i rzeczywistości, która przenosi do
innego świata.
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Mocne objęcie
115x75, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/DHNaOjL

Jena Polak
Ur. 1982
Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, dyplom
w pracowni malarstwa prof. Leona Macieja. Członek Związku
Polskich Artystów Plastyków, okręg w Katowicach, projektantka
wnętrz (ASET). Autork wystaw indywidualnych: Gliwicki Przegląd
Artystyczny, I nagroda, Galeria Melina, Gliwice (2014); Galeria Exlibris, Miejska Biblioteka Publiczna, Jaworzno (2010); „AMSTERDAM.
Malarstwo inspirowane muzyką”, AJD, Częstochowa (2006); „Sztuka dla sztuki”, Teatr from Poland, Częstochowa (2005); Galeria Kameralna, Jaworzno (2005); „Pranie sztuki”, Inteza Cafe, Jaworzno
(2003). Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych, m.in.: Samsung
Art Master, Stara Pomarańczarnia, Warszawa (2005); The Whitgift Center Gallery, Londyn (2007); Obraz roku 2007, Pałac Kultury
Zagłębia, Dąbrowa Górnicza (2008); Obrazy muzyką malowane,
Pałac Sztuki, Kraków (2008); Triennale Sztuki Sacrum - wystawa
finałowa, Częstochowa (2010); Obraz Roku 2014, ZPAP, Art Nowa
2, Katowice (2015); Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, finał,
Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa (2015).
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Sorry, Panie
Mondrian

100x100, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/vHNajTG

Izabela Sak

Urodziła się i tworzy
w Zielonej Górze. Ukończyła Liceum Plastyczne. Jest absolwentką
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydziału
Artystycznego, dyplom z malarstwa. Uprawia
malarstwo sztalugowe na płótnie. Studiowała w Szkole Wyższej Sztuki i Projektowania
Caldas da Rainha w Portugalii. Jest uczestniczką wielu plenerów malarskich w Polsce
i za granicą. W dorobku artystycznym ma 40
wystaw indywidualnych i ponad 40 zbiorowych w Polsce, Niemczech, Francji, Portugalii.
Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych
wielu krajów Europy i USA oraz w kolekcji Muzeum Miejskiego Nowej Soli, Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim, Izbie Pamięci
Henry’ego van de Velde (twórcy i teoretyka secesji) Zespole Sanatoryjnym w Trzebiechowie.
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Wyjedźmy
gdzieś
60x80, technika
własna na płótnie,
2022
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj:
cutt.ly/UHNp3Qr

Wiktoria Priebe

Od dzieciństwa zamiłowanie do rysunku
odziedziczyła po Ojcu, jednak w świat malarstwa wprowadził ją Dziadek. To on wręczył jej pierwsze pędzle, farby
i płótna. W 2018 ukończyła Technikum architektury krajobrazu, gdzie

doszkoliła się w zakresie rysunku. W swoich obrazach przedstawia
krajobrazy z nieoczywistymi obiektami. Fascynują ją prace Zdzisława
Beksińskiego oraz obrazy chińskiego malarza Jing Zhiyoung.
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Salvador Dali
130x97, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/XHNo147

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 ma-

35

larstwa, 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.

Akt z niebieskim cieniem

Cena wywoławcza: 1000 zł

50x50, technika własna na płótnie, 2022

Licytuj: cutt.ly/YHNitRk
Bartłomiej Karwat
Ur. 1996, Opole
Uczęszczał do Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk
Pięknych w Opolu oraz studiował na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, gdzie w 2020 obronił
tytuł magistra. Jego prace są ekspresyjne i wyraziste. Eksperymentuje z fakturami oraz kontrastami temperaturowymi i barwnymi. Jego prace łączą
w sobie różne media i techniki, pozwalając tym samym na autonomię szczegółów składających się
w całość. Głównymi tematami podejmowanymi przez
artystę są kobiece akty i fauna – zwłaszcza owady.
Brał udział w wielu wystawach zbiorowych, m.in. „Iron
on the West” w Ray Drew Gallery w Las Vegas (2021).
Wystawy indywidualne: Instalacja „Entomo” w Małej Galerii MBP w Opolu (2018); „Boję się, że zrobię
fototapetę „w Galerii W (online, 2020). Uczestniczył
w I Edycji Międzynarodowego Studenckiego Przeglądu Krótkich Form Animowanych „12 Klatek”, którego
był również współorganizatorem, a także Nokta
Festival, podczas których prezentował swoje animacje. Brał udział w plenerze rzeźbiarskim w Mosznej (2018) oraz Festiwalu Wysokich Temperatur we
Wrocławiu (2019).
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Energy
70x70, akryl na płótnie,
2022
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj:
cutt.ly/JHNuVG5

Dagmara Dziewiątkowska
Ur. 1982, Częstochowa
Z wykształcenia jest ekonomistką i fizjoterapeutką, jednak z zawodami wykształconymi nie było
jej po drodze. Malowanie od dziecka było jej pasją
i chodź nie kształciła się w tym kierunku, to otaczało ją od zawsze z każdej strony, ponieważ w jej
rodzinnym domu malowała również mama i brat.
„Maluję, ponieważ tak czuję. Maluję, ponieważ kocham to robić. Maluję, ponieważ nic nie odpręża
mnie lepiej. Gdy maluję, czuję, że tak naprawdę
jestem tu i teraz. Maluję, ponieważ to cudowne
uczucie, gdy kończę obraz i widzę coś, co mnie zachwyca”.
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Rosa

70x70, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/JHNunkQ
Katarzyna Plewa
Urodzona w Bystrzycy Kłodzkiej, od
najmłodszych lat mieszka w Stroniu Śląskim. Absolwentka Akademii
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Studia na kierunku Malarstwo ukończyła w 2015
roku. Ukończyła również Wrocławską
Szkołę Edukacji Artystycznej i Reklamowej Kreator oraz Wyższą Szkołę
Zarządzania „Edukacja” również we
Wrocławiu. Sztukami plastycznymi,
głównie malarstwem i rysunkiem,
zajmuje się od wczesnych lat młodości. Jej prace reprezentuje bogactwo
stylów m. in. ekspresjonizm abstrakcyjny, realizm magiczny czy figuratywizm. Uwielbia kontrasty, bogactwo
kolorów, różnorodną fakturę.
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Audrey. Monety i cykle
(cykl aktorki starego kina)
32,5x45, technika własna na
papierze, oprawiona, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/hHNuqKI

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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The talks
100x140, akryl, szlagmetal na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/THNyJo1

Beata Szewczyk
Ur. 1991
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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Vivien
50x50, akryl na płótnie,
2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/WHNynWj

Jaga Szczepanik
Ur. 1983
Kształciła się samodzielnie. Malarstwem zajmuje się od kilku lat.
Dotychczas jej prace eksponowane
były na wystawach: Small Wonders,
Deroit, USA (2015); MAD Gallery,
Mediolan, Włochy (2016).
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Cosmic waves
100x70, olej i węgiel
na płótnie, 2021
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj:
cutt.ly/0HNr4vM

Marek Helman
Ur. 1976, Jelenia Góra
Wykorzystuje różnorodne formaty i techniki: od malarstwa i rysunku, przez
szablon i street art, do nowych mediów i plakatu. Jego poszukiwania artystyczne oscylują wokół piękna kobiecości, interesuje go psychologia zawarta

w spojrzeniu, mimice i mowie ciała. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego.
Związany z Wrocławiem, gdzie prowadzi działalność artystyczną i muzyczną.
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Wyjście II
90x90, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/LHNrKEm

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 roku otrzymała wyróżnienie za całokształt studiów i aneks pracy dyplomowejw pracowni grafiki prof. Włodzimierza Kotkowskiego.
Od 2006r 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.

43

Black tape

Cena wywoławcza: 1000 zł

60x60, olej na płótnie, 2015

Licytuj: cutt.ly/sHNrv1d

Piotr Smogór
Ur. 1975, Ząbkowice Śląskie
Ukończył Państwowe Ognisko Artystyczne im
E. Gepperta we Wrocławiu oraz filozofię na UWr,
specjalizując się w fenomenologii przestrzeni
obrazu. Na potrzeby swojego malarstwa utworzył termin pejzaż figuratywny, będący kanwą
przekazu oraz uprzedmiotowieniem człowieka
w otaczającej go rzeczywistości, o czym pisze
w swoich szkicach literackich. Tematycznie oscyluje
pomiędzy sztuką zaangażowaną społecznie a ekspresją ujętą w ramy wspomnień, niedopowiedzeń
i wyobrażenia. Zaangażowanie ma formę pozostawania w korespondencji z tym co tu-i-teraz a wiec
z działaniami stającymi się wzorcami zachowań
społecznych, z wykorzystaniem nowych mediów
napływu informacji, faktami utajonymi a będącymi niezaprzeczalnym atrybutem bycia. Brał udział
w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych
w tym w dwóch edycjach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki WPA oraz OSTEN Biennial of Drawing w Skopje.
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Z cyklu „Piony”
81x60, akryl na płótnie, 2019
Cena wywoławcza: 1200 zł
Licytuj: cutt.ly/GHNeJa5

Ryszard Grodnicki
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 mi malarstwo”. Brał udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych
m.in. w Studio Mac Mahoń (Paryż, Francja); Scorpion galeries
(Hamburg, Niemcy); Międzynarodowe Biennale Grafiki (Kraków);
XXXI Festiwal Sztuk Plastycznych „Prezentacje” (Sopot); Salon
d’hiver (Lyon, Francja); Annexe Mairei du 5 (Sant Jean, Francja);
Salon Wiosenny (SBI), Societe Lyonaisedes Beaux Arts (Francja);
Wystawa malarstwa (Hamburg).
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Amante

79x59, olej na płótnie
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj: cutt.ly/JHNecBQ

Antonio Juan

Artysta hiszpańskiego pochodzenia, tworzący przede
wszystkim w technice olejnej. Antonio Juan maluje przede
wszystkim kobiece akty oraz pejzaże w nurcie hiperrealistyczym. Doskonała znajomość anatomii i wypracowany

warsztat w połączeniu z metodą bardzo delikatnego malowania, bez zostawiania śladów pędzla, sprawia, że jego
orazy wyglądają niekiedy jak fotografie.
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Coldness
50x40, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/jHNwJZ2

Filip Kołat
Ur. 1998
Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Posługuje się głównie
mediami takimi jak malarstwo i rysunek w formie tradycyjnej oraz
cyfrowej. W swoich pracach skupia się najczęściej na aspektach
związanych z psychofizjologią widzenia, podziałem płaszczyzny
i poróżnicowaniem środków wyrazu. Najważniejsze dla niego jest
uzyskanie spójnej i wzajemnie uzupełniającej się przestrzeni kompozycyjnej, która w ten sposób ma na celu, dążenie do uzyskania
oraz podkreślenia, panującej w naszym otoczeniu, harmonii.
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Ptasi cykliści

Cena wywoławcza: 1000 zł

50x60, olej na płycie, 2021/2022

Licytuj: cutt.ly/gHNwhbq
Emilia Waszak
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziału
Sztuk Pięknych. Dyplom z grafiki
warsztatowej litografii. Dwukrotna laureatka Stypendium Ministra
za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz trzykrotna Stypendystka
Rektora. Zajmuje się malarstwem
i grafiką. Czynnie bierze udział
w wystawach i konkursach w kraju
i zagranicą oraz w międzynarodowych sympozjach artystycznych.
Sama o sobie mówi: „W swoich
obrazach i grafikach tworzę baśniową, uduchowioną opowieść.
Nawiązuję do polskich legend
i baśni. I Stałym motywem mojej
twórczości są zwierzęta, takie jak
ryby, koty, psy i ptaki. Bohaterami są również kobiety, pajacyki.
W moich cyklach, w których bohaterkami są kobiety, stałymi motywami są woda, ryby i księżyc oraz
cykliści. Serie te są uduchowione
i ukazują magiczną naturę świata.
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Promień słońca
100x70, olej na płótnie,
2019
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj: cutt.ly/SHNq2mu

Agata Fogtman
Ur. 2002

Uczennica klasy maturalnej w Liceum Plastycznym im.
P. Potworowskiego w Poznaniu. Członkini kolektywu
Ludzie Dowody w Poznaniu. Działała performatywnie
w Kursie Miejskiego Relaksu w Poznaniu pod patronatem Festiwalu Malta. Od 2021
jej obrazy ukazywały się na Aukcjach Sztuki Współczesnej w Bydgoszczy, brały
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udział w projekcie 100Lesb w Warszawie w Warszawskiej Świetlicy Krytyki Politycznej oraz w wystawie zbiorowej w Art House New York City.
W swoich pracach chce przykuć uwagę odbiorcy dzięki klimatowi pracy i pewnej
metafizyce. Odwołuje się do wrażeniowego postrzegania świata i skłania widza do
zajrzenia w głąb wykreowanej przestrzeni.

Dekonstrukcja człowieka

Cena wywoławcza: 1200 zł

80x80, akryl i szpachla na płótnie, 2016

Licytuj: cutt.ly/iHNqvby

Marzena Michniewicz-Libura
Artystka malarka, uczennica prof. Lecha Kołodziejczyka. Jej prace znajdują się w prywatnych zbiorach w kraju i za granicą. Inspiruje się twórcami
i teoretykami światowej awangardy – 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.
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).
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The bound
70x80, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1700 zł
Licytuj: cutt.ly/THB586j

Elżbieta Boukourbane
Ur. 1958
Jest rzeźbiarką, malarką, ilustratorką, poetką.
Dyplom magistra sztuki uzyskała w Instytucie Malarstwa Rzeźby Grafiki i Architektury
w Sankt Petersburgu w 1986 roku. 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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Abismo
60x80, olej na płótnie,
2021
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj: cutt.ly/
bSWGg9u

Reiner Alejandro
Nugeras
30

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.
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Wspomnienie wakacji

Majdan

100x80, akryl na płótnie, 2021

100x50, olej na płótnie, 2021

Cena wywoławcza: 1000 zł

Cena wywoławcza: 1000 zł

Licytuj: cutt.ly/oHB4BJJ

Licytuj: cutt.ly/4HB4AzP

Damian Lisiewski
Ur. 1992
Artysta plastyk i grafik, mieszkający w Warszawie. Jego prace inspirowane są ludźmi, z perspektywy jednostki po zbiorowość. W cyklach
odnoszących się do pojedynczych osób dokonuje osobistych przemyśleń na temat ewolucji jednostki i jej idei. Druga część jego prac to projekty oparte na otoczeniu, architekturze i poszukiwaniu form prezentowanych we współczesnym społeczeństwie.

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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Dar natury
100x100 (111x111 w ramie),
akryl, olej na płótnie, 2017
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/rHB8GHp

Anna Witek
Ur. 1989, Warszawa
Od najmłodszych lat dostrzegana w szkołach jako talent, uczęszczała do warszawskich atelier oraz do klasy w liceum Jana III Sobieskiego w Warszawie o profilu
sztuka i malarstwo, lecz nie chciała w tamtym okresie
poświęcać się tworzeniu pod dyktando; od niedawna
maluje już z własną ideą kobiety, które odzwierciedlają
emocje i doświadczenia z jej trudnego okresu samotnego dorastania. Inspirują ją ludzie, szczególnie kobiety
i ich emocje, traktuje malarstwo jako rodzaj pamiętnika, utożsamiając się z każdą pracą.
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Koiki 2
80x80, technika własna na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/bHB8QaY

Agata Samsel
Ur. 1985, Warszawa
Od najmłodszych lat jej największymi pasjami
były rysunek i malarstwo. W 2010 roku ukończyła ASP w Warszawie (na kierunku architektury
wnętrz), z tytułem magistra sztuki. Po studiach
jej ścieżka zawodowa skręciła w kierunku mediów wnętrzarskich. Współpracowała z magazynami o tematyce wystroju wnętrz w charakterze
stylistki i fotoedytora, oraz z agencją reklamową,
projektując i stylizując plany sesji zdjęciowych.
Potem przyszła pora na założenie rodziny. Zaczęła nosić swoje dzieci w chustach i był to początek jej aktualnej drogi twórczej i największa
inspiracja. Opracowała własną technikę, gdzie
łączy malarstwo i grafikę z kolażami wyklejanymi
ze skrawków chust.
Pracuje głównie z farbami akrylowymi, markerami, ostatnio też sypkimi pigmentami i szlagmetalem. W 2019 miała krótką wystawę na targach
chustowych Wrapaville w Domu Braci Jabłkowskich. Kierunek jest twórczości to w największej
części malarstwo figuratywne i rodzajowe. Inspiracje czerpie głównie z bliskości jaką daje chustowanie oraz świata przyrody. Jej ulubione tematy
to chustonoszenie oraz zwierzęta i rośliny. Ostatnio zajęła się też tematyką sakralną. 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.

32

56

Kalimera
70x30, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/1HB35jl
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Przygodę ze sztuką
zaczęła mając 4 lata –
rozpoczęła wówczas
uczęszczać na pierwszy kurs malarstwa i rysunku. Swoją przygodę kontynuowała w średniej
szkole plastycznej w kierunku malarstwa, a następnie na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Architektury Wnętrz. Przewodnim tematem malarstwa artystki jest przyroda,
która ją inspiruje i uskrzydla. Zajmuje się głównie
malarstwem przedmiotowym. Artystka zainteresowana jest głównie tematyką animalistycz-

Anna Piotrowiak
Ur. 1983, Kijów

Dokąd
30x60x3, akryl na płótnie, 2021

ną, 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

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/4HB3NM4

Agnieszka
Paszkiewicz
Absolwentka ASP we
Wrocławiu na wydziale Malarstwa. Inklinacje
w kierunku animacji artystycznej sprawiają, że
od jakiegoś czasu „uprawia” autorską animację metodą poklatkową.
Otrzymała
wyróżnienia 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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Rosochatki
50x50, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/yHB3Ofm

Natasza Mirak
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im.
E. Gepperta we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem obroniła w 2000. Od tego czasu zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem oraz pracą w technice własnej. Mieszka
i pracuje we Wrocławiu. Uczestniczka wielu
wystaw indywidualnych i zbiorowych, m.in. we
Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Berlinie czy
Rzymie.

59
Wspomnienie z wakacji
100x100, olej na desce, 2021
Cena wywoławcza: 1400 zł
Licytuj: cutt.ly/VHB3ojb

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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Fragment 724
z cyklu „Archeologia”
96x96 (106x106 w ramie),
technika własna na płycie 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/9HB98lH

Stanisław Tomalak

Z wykształcenia jest technikiem chemikiem, jednak głęboka wiedza o historii
i technikach malarstwa w połączeniu z niezwykłym talentem sprawiły, że na podstawie dorobku został przyjęty do Związku Polskich
Artystów Plastyków. Od 40 lat zajmuje się działalnością plastyczną.
Przez szereg lat uprawiał tradycyjne malarstwo pejzażowe. Następnie bliski mu był nurt zbliżony do realizmu fantastycznego. Od roku
2000 coraz częściej skłania się w stronę abstrakcji. Od tego czasu
nieustannie eksperymentuje, stosując autorskie techniki i technologie.
Swój warsztat, opiera na wytwarzanych własnoręcznie barwnikach
i pastach fakturowych, w skład których m.in. wchodzą mielone minerały i materiały stosowane w budownictwie. Wprowadza do obrazów
różne aplikacje, sięgając po technikę kolażu. Prace mają zróżnicowaną
powierzchnię, która nadaje im charakter reliefów. Autor rezygnując
z elementów figuratywnych za pomocą koloru i faktury próbuje wyrazić wypełniające go emocje i niepokoje.

O Galerii DNA słów kilka
kazanego mu przez mamę, będącą nauczycielką plastyki i malarką. Jego misją było stworzenie przestrzeni,
w której młodzi, zdolni artyści będą mogli się pokazać
i rozwijać – i tak też się stało. Galeria DNA w ciągu ostatnich 10 lat wypromowała wielu twórców, wystawiając
ich obrazy na aukcjach i organizując wystawy.

1 czerwca 2012, w samym centrum Wrocławia, zdarzyło się coś, czego nikt dotąd w tym mieście nie widział. W ArtHotelu przy ul. Kiełbaśniczej odbyła się
1 Aukcja Sztuki Współczesnej, organizowana przez
Dom Aukcyjny DNA. W wydarzeniu wzięło udział blisko
100 osób, spragnionych sztuki i kierowanych ciekawością, jak taka licytacja wygląda – czy prowadzący będzie stał na środku z młotkiem, a ludzie będą podnosić
w emocjach numerki aukcyjne, jak w amerykańskim filmie? Właśnie w ten sposób Dom Aukcyjny DNA oficjalnie
rozpoczął swoją działalność z wynikiem, jakiego nawet
organizatorzy nie śmieli sobie wyobrazić – z 50 obrazów
sprzedały się aż 44. Ten wieczór był nie tylko przełomowy dla Wrocławia i polskiego rynku sztuki, ale przede
wszystkim dla klientów i artystów, którzy na długie lata
związali się z Galerią DNA. W ciągu tych 10 lat odbyło
się już blisko 100 aukcji, nie tylko we Wrocławiu, ale
również w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Opolu,
a nawet w Nałęczowie.
I chociaż aukcja w 2012 była wydarzeniem wyjątkowym,
to nie była ona debiutem na rynku sztuki. Galerii DNA istniała już wcześniej – została założona w 2008 (właśnie
wtedy odbył się pierwszy wernisaż) – jej pomysłodawcą, właścicielem i marszandem jest Piotr Wawrzynów,
znany ze swojego zamiłowania do sztuki i piękna, prze-
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Dom Aukcyjny DNA był jednym z pierwszych domów
aukcyjnych w Polsce, które zaczęły powstawać dopiero po zmianach ustrojowych w 1989. Ówczesne domy
aukcyjne zajmowały się jednak sztuką dawną i klasykami współczesności, dlatego też, z myślą o młodych
twórcach, powstało DNA – Discovery New Artists. To
wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom zarówno
artystów, jak i miłośników sztuki odniosło wielki sukces,
co świadczy o tym, że taka inicjatywa była naprawdę
potrzebna.
W ciągu ostatnich 10 lat w Galerii odbyło się aż 46 wystaw indywidualnych i zbiorowych, takich artystów jak
Gaya Lastovjak, Dariusz Grajek, Marek Pękacz czy Grzegorz Klimek, którego indywidualne wystawy można było
oglądać aż pięciokrotnie. Do Galerii DNA, jak sam mówił,
podczas jednego z wernisaży, trafił, poszukując dalszej
ścieżki kariery artystycznej po skończeniu wrocławskiej
Akademii Sztuk Pięknych. Jego obrazy goszczą w kolekcji
DNA z aukcji na aukcję, osiągając coraz to wyższe wyniki.

Znaczna część z Was kojarzy nas zapewne ze Sky Towerem
– charakterystycznym i najlepiej widocznym obiektem we
Wrocławiu – i nic w tym dziwnego, ponieważ to tutaj spędziliśmy najwięcej czasu i zorganizowaliśmy najwięcej wydarzeń. Nasza współpraca wniosła w to miejsce wiele koloru,
wielokrotnie mogliście oglądać wystawy na łezce eventowej
lub punkcie widokowym, np. „DNA Kobiet” czy „DNA Miasta”,
ale Galeria DNA na stałe wpisała się w wygląd Sky Towera
jeszcze w inny sposób. Być może zauważyliście, że ściany
wejścia nocnego są ozdobione kolorowym graffiti, ale skąd
ono się tam wzięło? To dzieło twórców z grupy MonkeyZ,
którzy wygrali konkurs “Sky Graffiti”, organizowany przez
Sky Tower i Galerię DNA w 2014.
Ale nie tylko! Podczas 18. Warszawskich Targów Sztuki
w 2021, to właśnie dzieła Klimka zajmowały największą
część ekspozycji i cieszyły się największą popularnością.
W tym miejscu chcemy zaznaczyć, jak ciekawym i ważnym doświadczeniem w życiu galerzystów są targi sztuki.
To niepowtarzalna okazja dla galerii, artystów i miłośników sztuki, aby spotkać się w jednym miejscu, porozmawiać i wymienić doświadczeniami. Dlatego tak chętnie
w nich uczestniczymy – nie tylko w Polsce, ale także
w Niemczech podczas Preview Berlin w 2013 oraz Positions Berlin w 2014, Londynie, a nawet w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podczas Targów Sztuki w Abu
Dhabi 2013. Ale podczas targów DNA nie występowało
jedynie w roli gościa, lecz również organizatora – we
wrześniu 2020 odbyły się pierwsze Wrocławskie Targi
Sztuki, podczas których można było porozmawiać m.in.
z Rafałem Olbińskim, ale także z młodymi, lokalnymi
artystami. Wśród nich była Albertyna Kacalak, która jest
doktorantką wrocławskiego ASP oraz zwyciężczynią
konkursu „Młody Wawrzyn”.

Niewątpliwie, jest się czym pochwalić i z dumą możemy
stwierdzić, że to było owocne 10 lat, ale to tylko wycinek całej historii Galerii i Domu Aukcyjnego DNA, która
nadal trwa. A tę historię piszą nie tylko organizatorzy
wydarzeń, jurorzy czy czołowi artyści, ale każda osoba, która zawitała w naszych progach. To my, jako społeczeństwo, kształtujemy kulturę i mamy realny wpływ
na jej kształt. Marszand i właściciel Galerii zwykł mówić, że Michał Anioł nie stworzyłby niczego, gdyby nie
miał mecenasów i nie dostawał zleceń. Dużo rzeczy
w sztuce na przestrzeni wieków ewoluowało, ale niezmiennym jest fakt, że artyści również muszą z czegoś
żyć i monetyzować swoje umiejętności, oraz że ludzie
mają naturalną potrzebę otaczania się pięknem. Zainteresowanie sztuką rośnie, co uważamy za dobry znak
i bardzo pozytywny trend, można zauważyć, że aukcji
sztuki jest coraz więcej, a ludzie chętniej kupują obrazy
młodych twórców. Dlatego już od 10 lat Dom Aukcyjny
DNA tworzy wyjątkową przestrzeń dla artystów oraz kolekcjonerów. Dziękujemy Wam za ten czas!

Dlatego warto zadać sobie pytanie – co pozwala młodym artystom wzrastać na rynku sztuki i budować swoją
markę osobistą? Z pewnością wystawy, aukcje, ale także
konkursy. Dlatego też Piotr Wawrzynów, zauważając tę
potrzebę, zainicjował konkurs „Młody Wawrzyn”, który
w 2015 kierowany był do malarzy, a w 2016 do fotografów. W komisji zasiedli m.in. wybitny wrocławski
twórca – Lech Twardowski (którego duży obraz mogliście przez wiele lat oglądać w DNA na centralnej ścianie),
a także Wojciech Pukocz, będący Dziekanem Wydziału
Rzeźby i Malarstwa ASP we Wrocławiu. Pierwsze miejsce zajęła wówczas właśnie Albertyna Kacalak.
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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/-/3567

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 znajduje się na sąsiedniej stronie, oraz jest dostępny na stronie internetowej pod adresem:
https://onebid.pl/pl/auction/3567/info
Udział w aukcji wiąże się z akceptacją warunków zawartych w regulaminie

§ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty
kolekcjonerskie, powierzone Galerii i Domowi Aukcyjnemu DNA w celu
ich sprzedaży.
§ II DEFINICJE
Dom Aukcyjny – Dom Aukcyjny DNA prowadzony przez Galerię DNA
mieszczącą się przy ul. Powstańców Śląskich 95 we Wrocławiu, której
właścicielem jest IPW Piotr Wawrzynów wpisany do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod numerem
211230, posiadający NIP 912 106 44 23
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem sprzedaży.
Sprzedający – instytucja zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy nim
a Domem Aukcyjnym zawarte zostaje umowa sprzedaży lub warunkowa umowa sprzedaży.
Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Galerię DNA do prowadzenia
Aukcji.
Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na
składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych
Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający
opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
Stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu, z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego
Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt
jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie,
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan. Wskazane jest
zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego obiektu dokonali jego
dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej. Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania
obiektu. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy oceniają stan obiektu, biorąc pod uwagę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w
ramach której jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone są rzetelnie, należy pamiętać,
że nasi pracownicy nie są zawodowymi konserwatorami.
Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla
oglądających.
Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
Estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na podstawie aktualnych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego.
Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej górnej granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie wiążącej
umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym. W
ramach Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i opłaty dodatkowe.
Opłata aukcyjna – opłata w wysokości 18% doliczana do kwoty, na której zakończyła się licytacja Obiektu, stanowiąca wynagrodzenie Domu
Aukcyjnego z tytułu przeprowadzonej Aukcji. Jest częścią końcowej ceny
Obiektu. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej,
w przypadku kiedy Obiekt nie został sprzedany w ramach Aukcji. Kwota
wylicytowana wraz z Opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i
usług VAT (VAT marża).
Cena zakupu – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem wraz
z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit
de suite, jeżeli takie występuje).
Cena warunkowa– minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt może
zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona osiągnięta,
zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.
Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku gdy kwota wylicytowana jest niższaniż Cena warunkowa, umowa z Kupującym, który zaoferował najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję
informuje o tym po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku,
jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż
warunkowa lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny warunkowej. W
przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a
Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.
§ III SPRZEDAŻ AUKCYJNA
1. OBIEKTY PRZEZNACZONE DO LICYTACJI
1.1. Wszystkie Obiekty zaprezentowane w Katalogu aukcyjnym przeznaczone są do sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie.
1.2. W każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez
stosowny aneks do Katalogu bądź ogłoszenie podane do wiadomości
przez Aukcjonera przed rozpoczęciem Aukcji na sali aukcyjnej.
1.3. Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej
przez Sprzedających (Dom Aukcyjny występuje tu jako zastępca pośredni działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia Obiektem) lub stanowiące własność Domu
Aukcyjnego.
1.4. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego wystawione na Aukcję
Obiekty stanowią jego własność, bądź też Sprzedający ma prawo do
rozporządzania nimi. Ponadto Obiekty te nie są objęte jakimkolwiek
postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu
oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
1.5. Każdy Obiekt katalogowy objęty jest profesjonalną wyceną oraz
szczegółowym opisem katalogowym przygotowanym przez Dom
Aukcyjny. Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem
doświadczenia i fachowej wiedzy jego pracowników oraz współpracujących ekspertów.
1.6. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii
przedstawione informacje mogą być niewyczerpujące, a w niektórych
przypadkach pewne fakty odnoszące się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których Obiekt był prezentowany, mogą
być nieujawnione.
1.7. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia Obiektów oraz do ich wycofania z Aukcji bez podania przyczyn, także w trakcie
jej trwania.
1.8. Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem
obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Aukcjonera
wskazanego przez Dom Aukcyjny. Ceny na Aukcji są podawane w polskich złotych.
2. AUKCJA - REJESTRACJA
2.1. LICYTACJA OSOBISTA
2.1.1. Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytującego treści zawartych w niniejszym Regulaminie w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
2.1.2. Wszyscy Licytujący muszą zarejestrować się przed Aukcją, dostarczyć wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji (imię i
nazwisko Licytującego, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń
i korespondencji, numer dokumentu tożsamości), okazać dokument
potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz odebrać
tabliczkę z numerem licytacyjnym.
2.1.3. Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia niektórych osób do
udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej, jeżeli zachodzi niewyjaśniona wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich
ważnej umowy sprzedaży, zachodzi podejrzenie możliwości popełnienia
czynu zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłócać prawidłowy przebieg Aukcji.
2.2. ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM I LICYTACJA TELEFONICZNA

2.2.1. Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji
osobiście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem
oraz zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać w
galerii Domu Aukcyjnego.
2.2.2. W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licytowane
wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne z
tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli
postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom
Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
2.2.3. Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący zakupił wybrany
Obiekt w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż Cena warunkowa. Jeśli limit podany przez Licytującego jest niższy niż Cena warunkowa, a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi
do transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń.
2.2.4. W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu, na
który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
2.2.5. Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej
wraz z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację
danych osobowych powinny być przesłane (pocztą lub e-mailem) albo
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie
być zrealizowane.
2.2.6. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Licytujący
może określić na zleceniu limit, do którego pracownik Domu aukcyjnego będzie licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest
określony na zleceniu, pracownik Domu Aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej Cenę wywoławczą.
2.2.7. Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej
staranności w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za
niezrealizowanie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia
leży wyłącznie po stronie Domu Aukcyjnego.
2.3. LICYTACJA ONLINE
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy licytacyjnej muszą zarejestrować się na stronie Onebid.pl, zapisać się do
aukcji online oraz wziąć w niej udział w dniu aukcji o określonej godzinie.
W przypadku uczestnictwa w aukcji za pośrednictwem internetowego
portalu aukcyjnego zastosowanie ma odpowiedni regulamin tego portalu, dostępny pod następującym linkiem: https://onebid.pl/pl/terms/.
Informacje dot. przebiegu aukcji, Licytujący może znaleźć pod następującym linkiem: https://onebid.pl/pl/howtobid/.
2.4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICYTUJĄCEGO
Podczas licytacji, zarówno osobistej, online, telefonicznej, jak i poprzez
złożenie zlecenia licytacji z limitem, Licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, chyba że przed rozpoczęciem Aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie (pod rygorem
nieważności) z Galerią i Domem Aukcyjnym DNA, że oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej zaakceptowanej przez Galerię i Dom Aukcyjny DNA.
3. AUKCJA - PRZEBIEG AUKCJI
3.1. PRZYJMOWANIE OFERT OD LICYTUJĄCYCH
3.1.1. Licytację rozpoczyna i prowadzi Aukcjoner. Wyczytuje on Obiekty,
decyduje o kolejnych postąpieniach, wskazuje Licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Licytujący mają prawo podczas licytacji składać swoje oferty. Zakończenie Aukcji Obiektu następuje
w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne
z zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży warunkowej pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, który zaoferował najwyższą
cenę przyjętą przez Aukcjonera.
3.1.2. W przypadku powstania błędu albo zaistnienia sporu co do wyniku
Aukcji, Aukcjoner może ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży (również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji Aukcjoner
może także podjąć wszelkie inne działania, które uzna za racjonalne i
stosowne do zaistniałych okoliczności. Jeżeli jakikolwiek spór dotyczący
wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży w ramach Aukcji
uznaje się za ostateczny
3.2. CENY WARUNKOWE
Niektóre Obiekty na Aukcji mogą być oferowane z zastrzeżeniem Ceny
warunkowej. W celu osiągnięcia Ceny warunkowej Obiektu Aukcjoner
i pracownicy Galerii i Domu Aukcyjnego DNA mogą składać w trakcie
licytacji oferty w imieniu Sprzedawcy, bez wskazania, że czynią to w jego
imieniu. Może to następować przez składanie następujących po sobie
ofert licytacyjnych, bądź też ofert w odpowiedzi na oferty składane przez
innych Licytujących. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt Aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.
3.3. TABELA POSTĄPIEŃ
Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpienia podaje według poniższej tabeli. W zależności od przebiegu
Aukcji może on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości
postąpienia.
CENA
POSTĄPIENIE
1 000 - 2 000 zł
100 zł
2 000 - 5 000 zł
200 zł
5 000 - 10 000 zł
500 zł
10 000 - 30 000 zł
1 000 zł
30 000 - 100 000 zł
2 000 zł
100 000 - 200 000 zł 5 000 zł
200 000 - 500 000 zł 10 000 zł
500 000 - 1 000 000 zł 20 000 zł
powyżej 1 000 000 zł 50 000 zł
4. PŁATNOŚCI
4.1. CZAS I FORMY PŁATNOŚCI
4.1.1. Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł z Domem Aukcyjnym umowę sprzedaży, jest zobowiązany
do zapłaty ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie opłaty
dodatkowe za zakupione Obiekty w terminie 14 dni od dnia Aukcji. W
sytuacji zawarcia j Umowy sprzedaży warunkowej termin ten biegnie od
chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny o zaakceptowaniu
jego oferty przez Sprzedającego.
4.1.2. Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych
za opóźnienie w płatności.
4.1.3. Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka
oraz przelew na rachunek bankowy (na konto galerii organizującej Aukcję) - PKO BP 54 1020 5242 0000 2702 0252 0179.
4.2. OPŁATA AUKCYJNA
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna, która stanowi
część końcowej ceny Obiektu i wynosi 18%. Obowiązuje ona również w
sprzedaży poaukcyjnej.
4.3. PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI
Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki Dom
Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym Opłaty aukcyjnej. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania posiadania
ani dzierżenia Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia na niego własności Obiektu. Wcześniejsze przekazanie Obiektu Nabywcy nie jest
równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na niego ani
zwolnieniem z obowiązku zapłaty Ceny zakupu.
4.4. Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu
wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatno-

ści w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w
innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1% Ceny zakupu.
5. ODBIÓR ZAKUPU
5.1. Odbiór wylicytowanych Obiektów jest możliwy po dokonaniu
wpłaty pełnej Ceny zakupu oraz uregulowaniu innych płatności wobec
Domu Aukcyjnego. Gdy tylko wszystkie wymagania zostaną spełnione,
Nabywca powinien skontaktować się z galerią Domu Aukcyjnego organizującą Aukcję, aby umówić się na odbiór Obiektu.
5.2. Przed przekazaniem Obiektu Nabywcy lub jego przedstawicielowi,
Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu potwierdzającego
tożsamość. Przedstawiciel dodatkowo powinien posiadać pisemne, pod
rygorem nieważności, upoważnienie od Nabywcy.
5.3. Nabywca powinien odebrać zakupiony Obiekt w terminie 30 dni od
daty Aukcji. Po tym terminie Dom Aukcyjny może przesłać wylicytowane Obiekty do magazynu zewnętrznego, a Nabywca obciążony zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości Obiektów.
Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminów lub ogólnych warunków świadczenia usług
podmiotu odpowiedzialnego za transport i magazynowanie.
5.4. Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko
utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane z
Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Dom Aukcyjny odpowiada
względem Nabywcy za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu
jedynie do wysokości Ceny zakupu Obiektu.
5.5. Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.
5.6. Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może zająć się wysyłką dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność Nabywcy i Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie.
5.7. Jeżeli klient sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel
powinien skontaktować się telefonicznie z galerią Domu Aukcyjnego
organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem Obiektu.
6. BRAK PŁATNOŚCI
6.1. W przypadku gdy Nabywca w terminie 14 dni roboczych od daty Aukcji nie uiści całej Ceny zakupu (zawierającej Opłatę aukcyjną i ewentualne Opłaty dodatkowe) Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich
praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
– przechować Obiekt w Galerii Domu Aukcyjnego lub w innym miejscu na
ryzyko i koszt klienta;
– odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na
poczet pokrycia szkód;
– odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie
pod warunkiem uiszczenia wadium;
– naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia
zapłaty pełnej Ceny zakupu;
– odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena zakupu, za którą Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do
pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej Aukcji;
– wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania
zaległości;
– potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wierzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;
– podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.
§ IV INFORMACJE OGÓLNE
1. DANE OSOBOWE
1.1. Dom Aukcyjny, w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przeprowadzeniem Aukcji może wymagać
od Licytujących podania danych osobowych.
1.2. Dom Aukcyjny może wykorzystać dane osobowe dostarczone przez
Licytującego, za jego zgodą, w celach marketingowych, dostarczając materiały o Obiektach, usługach bądź wydarzeniach organizowanych przez
Dom Aukcyjny.
1.3. Zgadzając się na warunki sprzedaży aukcyjnej i podając dane osobowe, klienci zgadzają się, że Galeria i Dom Aukcyjny DNA i spółki powiązane mogą wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli klient chciałby
uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować swoje
dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy
o kontakt pod numerem 696 972 801.
2. REKLAMACJE
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami
prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową
Nabywca może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania Obiektu. Wobec osób niebędących bezpośrednimi Nabywcami na Aukcji Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady
prawne zakupionych Obiektów
3. PRAWA AUTORSKIE
3.1. Sprzedający nie przekazują wraz z Obiektem prawa autorskiego ani
prawa do reprodukowania Obiektu.
3.2. Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych
z Obiektem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając
zawartość Katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą
być one wykorzystane przez Nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Domu Aukcyjnego
4. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA
4.1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.
4.2. Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem
Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą
umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem
Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem niniejszego Regulaminie.
4.3. Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
– ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych Obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,
– ustawy z dnia 21 listopada 1996 r., o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr 5,
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o
Opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłaty dodatkowe
– ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego
dobra kultury RP
– ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) – Dom
Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców
dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 000 euro.
§ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy
stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i poaukcyjnej Obiektu.
2. Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres
Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do Nabywców będą przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.
3. Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne,
bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się praw
lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności całości
bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.
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