LETNIE
ORZEŹWIENIE
internetowa
aukcja sztuki

CZWARTEK
18 SIERPNIA 2022
GODZ. 19:00
Na portalu ONEBID.PL

onebid.pl/pl/auction/-/3857

Esma Stasiak, Yesterday, 90x80, akryl na płótnie, 2021

„

Możemy nosić chińskie ciuchy, jeździć czeskimi autami, patrzeć w japońskie telewizory, gotować
w niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory i norweskie łososie. Co do kultury, to jednak
wypadałoby mieć własną

„

Andrzej Sapkowki

Szanowni Państwo,
z wielką przyjemnością prezentujemy katalog wakacyjnej, internetowej aukcji Letnie Orzeźwienie.
To pierwsza w tym roku internetowa aukcja tematyczna – pełna żywych kolorów aukcja obrazów i letniego
klimatu. 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.
Specjalnie dla Państwa przygotowliśmy 34 starannie wyselekcjonowane obrazy o tematyce letniej i wakacyjnej. Wśród dostępnych pozycji znajdują się zarówno obrazy figuratywne i abstarkcyjne, zarówno w ciepłej, jak i
chłodnej oraz kolorystyce. Różnorodność form i stylów sprawia, że każdy miłośnik sztuki znajdzie odpowiadające mu dzieło, które pozwoli zatrzymać letnie, wakacyjne wspomnienia na dłużej. Prezentujemy prace artystów,
takich jak Esma Stasiak, Jacek Frąckiewicz, Rafał Olbiński, Natalia Fundowicz, Małgorzata Jojnowicz czy Tomasz
Masionek.
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.

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

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 18 sierpnia 2022 r.
godz. 19:00
na portalu Onebid.pl

Wydawca katalogu:
Galeria DNA
Przygotowanie aukcji
i opracowanie katalogu:
Sara Janda
Mateusz Rup
Projekt i skład katalogu:
Sara Janda
Galeria DNA
Plac Dominikański 3,
50-159 Wrocław
biuro@dnagallery.pl
tel. 790 225 790

Organizatorzy:

Partnerzy:

Indeks artystów
Nazwisko Imię / Nr obiektu / Strona

Bartoszewicz Zofia / 13 / s. 10

Młodnicka Małgorzata / 10 / s. 9

Bieńko-Kornacka Elżbieta / 18 / s. 13

Olbiński Rafał / 3 / s. 5

Bodkowska Dorota / 27 / s. 17

Piper Piotr / 32 / s. 20

Buczero Małgorzata / 23 / s. 15

Plewa Katarzyna / 15 / s. 11

Burnat Wiesława/ 22 / s. 15

Przerada Renata / 14 / s. 11

Drabarek Mariusz / 33 / s. 20

Skowrońska Joanna / 30 / s. 19

Frąckiewicz Jacek / 2 / s. 5

Stasiak Esma / 1 / s. 5

Fundowicz Natalia / 4 / s. 6

Szulborska Urszula / 34 / s. 21

Grodnicki Ryszard / 7 / s. 7

Świgulska Mariola / 17 / s. 12

Jagodziński Lucjan / 9 / s. 8

Świgulska-Jop Vanessa / 19/ s. 13

Jojnowicz Małgorzata / 5 / s. 6

Tomala-Kaczkowska Joanna / 20 / s. 14

Khoma Anastasiia / 29 / s. 18

Węgrzynowicz Julia / 26 / s. 17

Kogut Alicja / 24 / s. 16

Wojnowski Damian / 16 / s. 12

Kozioł Karolina / 31 / s. 19

Wołodkiewicz Katarzyna / 21 / s. 14

Kruszewska Anna / 12 / s. 10

Wróbel Artur / 11 / s. 9

Kuran Tomasz / 25 / s. 16

Wybraniec Jadwiga / 8 / s. 8

Masionek Tomasz / 6 / s. 7

Zborovska Anna / 28 / s. 18

Biorąc udział w licytacji, akceptujesz regulamin aukcji. Pełna treść regulaminu: onebid.pl/pl/auction/3857/info
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Yesterday
90x80, akryl na płótnie, 2022

Cena wywoławcza: 2000 zł
Licytuj: cutt.ly/DZ8s6Qj

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.

Esma Stasiak
Ur. 1979, Wrocław

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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Basen
30x20, olej na płycie, 2013
Cena wywoławcza: 2500 zł
+ 5% droit de suite

Licytuj: cutt.ly/BZ8fAJj

Jacek Frąckiewicz
W latach 1984-90 edukował się na Wydziale Artystycznym Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Dyplom uzyskał z wyróżnieniem
w 1990 w pracowni grafiki warsztatowej u prof. G. Banaszkiewicz i prof.
R. Osadczy. Jest malarzem, grafikiem, ilustratorem. Ma na swoim koncie
kilkaset wystaw zbiorowych i indywidualnych rysunku, ilustracji, malarstwa i grafiki. Jego prace można było zobaczyć na ekspozycjach na całym swiecie – m.in. w Austrii, Niemczech, Mołdawii, Chorwacji, Chinach,
Syrii, Izraelu, Rumunii, Serbii, Szwecji, we Włoszech i na Ukrainie. Artysta otrzymał ponad 120 nagród i wyróżnień w kraju i za granicą, m.in.
w Brazylii, Serbii, Chorwacji, Rumunii, Portugalii i na Słowacji. Ma też na
swoim koncie liczne publikacje między innymi w „Szpilkach”, „Gazecie
Częstochowskiej”, „Wprost”, „Polityce”, „Dialogu” (Bonn), „Wiener Journal” (Wiedeń), „Dedete” (Hawana), „Korzar” (Presov).
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Zaślubiny z morzem
50x37, sygnowana inkografia,
2021
Cena wywoławcza: 1500 zł
Licytuj: cutt.ly/PZ8jv11

Nadano mu imiona Józef, Rafał i Feliks, zaś jego prawdziwe nazwisko brzmi Chałupka. Rafał Olbiński jest malarzem uznanym na całym
świecie. W 1981 r., po ukończeniu architektury na, wyemigrował do
Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczęła się jego kariera artystyczna.
Za swoją twórczość otrzymał ponad 150 nagród.

Jego dzieła znajdują się w The National Arts Club w Nowym Jorku,
Smithsonian Institute and Library of Congres w Waszyngtonie, Suntory
Museum w Osace, a także wielu prywatnych kolekcjach w USA, Japonii
i Europie. Rafał Olbiński jest niewątpliwie jednym z najbardziej rozpoznawalnych na całym świecie polskich artystów swojego pokolenia. Jego prace zachwycają miłośników sztuki zwłaszcza w Ameryce, Europie i Japonii.
5

04

Dziewczyna
za zasłoną

100x130, akryl, tusz akwarelowy, ekolina
na płótnie, 2020
Cena wywoławcza: 2500 zł
Licytuj: cutt.ly/QZ8cHVN

Natalia Fundowicz
Absolwentka kierunku malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom
w pracowni malarstwa prof. Adama Brinckena oraz pracowni rysunku dr. Rafała Borcza. W latach 2014-2016 otrzymała stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
O sobie mówi: „W swoich pracach korzystam z bogatego
zasobu różnych technik i sposobów ekspresji. Na obrazach
prezentuję ślady po mojej podróży ku afirmacji życia – afirmacji natury, kobiecości, ciała i macierzyństwa. To, co widzę, osadzam na
płaszczyznach z delikatnością i lekkością intensywnych, choć akwarelowych kolorów, starając się przy tym nie odbierać im ruchu. Na płótnach i na
ścianach tworzę mapy umieszczonych jakby w stanie nieważkości barwnych znaków i metaforycznych form, które zaludniają przestrzeń, uciekają
z obrazów, ulatniają się, spadają i rozmywają się w powietrzu i na ziemi.
Nie lubią zamkniętych ram, jak i zamkniętego umysłu. Forma, o jakiej myślę i której poszukuję, musi być, symulacją wewnętrznego przeżycia, jego
synestezyjnym kształtem, który określa mój zamysł, kształtujący go następnie w dzieło. Ważny jest dla mnie również sam proces tworzenia oraz
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41 z cyklu Pejzaże Nierealne
50x50, akryl na płótnie, 2015

jego nieoczywistość. Podejmowanie niektórych decyzji trwa godzinami,
dniami, a niekiedy zaledwie sekundy, uzależniając końcowy efekt od gestu,
chwilowego wybuchu. Jednakowoż, raz podjęta decyzja pozostaje na zawsze, nie da się jej przemalować, zmyć czy poprawić. Tym charakteryzuje
się technika wodna, której używam.”
Od 2013 czynnie bierze udział w wielu aukcjach i wystawach zbiorowych
w całej Polsce (Opole, Wrocław, Katowice, Bydgoszcz, Kraków, Warszawa).
Zorganizowała również 4 wystawy indywidualne, w tym dwie w Londynie,
gdzie ukazały się 2 artykuły i wywiady w gazetach o jej twórczości („Dziennik Polski” oraz „Nowy Czas”) oraz w Wiedniu.

Cena wywoławcza: 2000 zł
Licytuj: cutt.ly/GZ8RPau

Małgorzata Jojnowicz
Kolorystka, abstrakcjonistka, którą interesuje w malarstwie kolor, która skupia się na jego energii i intensywności. Przez abstrakcyjne kompozycje próbuje pokazać emocje, uczucia, nastroje, czasem pejzaże.
Malując warstwami, przenika kolory poprzez transparentność, mocny
walor.
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu Malarstwo studiowała w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej i prof. Piotra Błażejewskiego. Oprócz malarstwa zajmuje się przede wszystkim projektowaniem
wnętrz. Tworzy także ilustracje, fotografie artystyczne, malarstwo
ścienne. Prowadzi warsztaty artystyczne (m.in. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu). Organizuje wystawy sztuki jako kurator. Należy
do Związku Polskich Artystów Plastyków. Uczestniczka wielu wystaw
indywidualnych i zbiorowych. Wyróżniona w kilku konkursach malarskich i fotograficznych. Jej obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach
m.in. w Polsce, Francji, Niemczech, USA, Holandii.

6
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Cena wywoławcza: 1500 zł

Bij Bolszewika!

Licytuj: cutt.ly/aZ8J4AH

70x160, szapchla i olej, 2022

Tomasz Masionek
Ur. 1994, Lubań

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.

„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

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.

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.
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Krajobaz przed burzą
40,7x50,7 (43,7x53,7 w ramie), olej na płótnie, 2022

Cena wywoławcza: 1200 zł
Licytuj: cutt.ly/SZ8Kz03

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).
7
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Bez tytułu
100x70, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj:
cutt.ly/VZ8N4yJ

Jadwiga Wybraniec
Ur. 1985, Opole

Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom uzyskała
w 2012 roku w pracowni Malarstwa oraz
w pracowni Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce.
Aneks z grafiki warsztatowej – sitodruk. Na czwartym roku wyróżnio-

na, odbyła półroczne stypendium zagraniczne w Hiszpanii. Studiowała
również na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz na Instytucie
Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Opolskie liceum Plastyczne na kierunku Ceramika ukończyła z wyróżnieniem.
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Fiołki

62x47, technika własna na
kartonie, 1948
Cena wywoławcza: 2000 zł
Licytuj: cutt.ly/NZ8MxfZ
Lucjan Jagodziński
Ur. 1897 Pawłocz (Ukraina) zm. 1971 Warszawa
Uczył się w Szkole Rysunku i Malarstwa
Aleksandra Muraszki w Kijowie (1914-1916),
w petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych
(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.
8

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...”.

10
Kwiaty

60x80, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/7Z88SDM

Małgorzta Młodnicka
Urodzona we Lwowie w rodzinie aktorskiej, prawnuczka Wandy
Monne – narzeczonej Grottgera. Uzyskała dyplom na ASP we Wrocławiu. Zajmuje się karykaturami i portretami, jak i malarstwem
sztalugowym olejnym. Chętnie podejmuje tematy florystyczne
i martwe natury. Współtworzyła Legnicki Satyrykon, którego
jest dwukrotną laureatką.Jej obrazy wystawiane są w galeriach
wrocławskich, oraz znajdują się w licznych zbiorach prywatnych
w Niemczech, Włoszech, Kanadzie i Nowym Jorku. W 2018 Prezydent Miasta Wrocławia odznaczył Magłorzatę Młodnicką medalem „Merito de Wratislawia” – zasłużony dla Wrocławia. Kilka prac
olejnych zostało zakupionych przez wrocławski ratusz.
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Droga na szczyt
60x90, akryl na
płótnie, 2022
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj:
cutt.ly/CZ85I38

Artur Wrona
Malarz i podróżnik. Tworzy obrazy na pograniczu rzeczywistości –
czerpiąc z figuracji, wprowadza w niej elementy realizmu magicznego.
Kompozycje są inspirowane żywiołami natury, przyciągając uwagę
kolorem. W swoich pracach w jednej chwili przenosi nas z malowniczej

plaży na skaliste zbocze wulkanu, gdzie majestatycznie wyglądająca
lawa spływa do mórz i oceanów. W swojej twórczości posługuje się
nowatorską metodą malowania nazywaną „pouringiem” przy użyciu
farb akrylowych.
9
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Memories from Gdańsk
60x50, olej na płótnie, 2022

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/ZZ4e1v2

Anna Kruszewska
Artystka i architektka wnętrz z Wrocławia. Absolwentka Architektury Wnętrz na
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
i Filologii Angielskiej w Wyższej Szkole
Filologicznej we Wrocławiu. Brała udział
w programie Erasmus podczas studiów
magisterskich na Architekturze Wnętrz na
University of Wolverhampton.
Malowanie i rysowanie jest jej pasją od
dziecka, sztuka jest jej sposobem żeby się
wyciszyć i odtworzyć wspomnienia, którymi może podzielić się z innymi. Głównym
tematem jej obrazów są ludzie i architektura, szczególnie portrety wykonane pastelami i architektura miejsc które odwiedziłam,
namalowana farbami olejnymi.
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Morze
60x50, akryl na płótnie, 2021

Zofia Bartoszewicz
Absolwentka ASP w Gdańsku. Studiowała
w latach 2009-2014. Dyplom obroniła
w 2014 uzyskując tytuł magistra sztuki. Jest
członkinią ZPAP Okręg Gdański i Koła Plastyków Gdyńskich. Mieszka i pracuje w Gdyni,
zajmuje się malarstwem sztalugowym stosując: olej, akryl, kolaż oraz technikę własną,
artystka podkreśla, że jest na etapie ciągłych
poszukiwań i eksperymentów.
Inspiracje do pracy twórczej czerpie z otaczającego świata, przeobrażając go na swój sposób. Wyobraźnia pozwala jej określać swoje
prace, tworzące cykle malarskie, wyrażające
jej stan emocjonalny „Darowane”, „Obrazy
ze snów”, „Obrazy spod powiek. Brała udział
w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych , uczestniczyła w konkursach artystycznych.
10

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/9Z4rV9p
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Wspomnienie z wakacji
100x100, olej na desce, 2021
Cena wywoławcza: 1400 zł
Licytuj: cutt.ly/3Z4uS6O

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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Syrena
100x80, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/BZ4u6j1

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.
11

16

Poranna bryza
60x60, akryl na płótnie, 2021

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/HZ4sU21

Damian Wojnowski
Ur. 1972, Częstochowa

Człowiek wielu zawodów.
Z wykształcenia zdobnik szkła,
muzyk, terapeuta zajęciowy.
Od lat pochłania go pasja malowania i miłość do rysunku. Na
co dzień prowadzi zajęcia z osobami starszymi, a także niepełnosprawnymi umysłowo, które polegają na arteterapii. Poprzez
rzeźbę, malarstwo, taniec, muzykę czy śpiew uczestnicy terapii
otwierają dostęp do swojego wnętrza: emocji, potrzeb i lęków.
Dodatkowo prowadzi warsztaty twórczości zarówno dla dzieci,
młodzieży, jak i dorosłych wyzwalając w nich kreatywność i rozbudzając pasję do tworzenia. Jak mówi o sobie: poprzez tworzone prace wyraża siebie – własne emocje, doznania czy nastroje,
tym samym ukazując własną wizję rzeczywistości w połączeniu
z dużą dawką fantastyki. W swych obrazach stara się odzwierciedlić przenikanie się światów, oddać koloryt oraz przestrzeń fantazji i snów. To także próba uchwycenia nastroju chwili, zatrzymania na moment czasu i nadania zwykłym czynnościom i rzeczom
elementu magii. Świat jego prac jest pełen skrajności. Z jednej
strony baśniowa, oniryczna sceneria z drugiej realna nie zawsze
sielankowa rzeczywistość. Wszystko to przenika się w różnych
proporcjach, budując klimat obrazu i jego nastrój. Od 2015 należy do Śląskiego Stowarzyszenia Faun Art, gdzie z powodzeniem
realizuje swoją pasję, uczestnicząc w licznych wystawach zbiorowych jak i indywidualnych. Szereg jego prac znajduje się w prywatnych kolekcjach zarówno w kraju jak i za granicą.
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Niejednoznaczność nieboskłonu
120x80, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/mZ4j8no

Maiola Świgulska
Ur. 1961, Łódź
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej. W czasie studiów, podczas pobytu w Wiedniu, udoskonalała swój warsztat malarski.
Jej ulubioną techniką jest malarstwo olejne na płótnie w dużych formatach.
W malarstwie szuka inspiracji w detalach zaczerpniętych ze świata roślin.
Eksperymentuje z wieloma technikami malarskimi, w tym action painting.
Czerpie z takich kierunków sztuki jak surrealizm czy abstrakcjonizm.

12
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Cisza
100x70, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/6Z4kUyb

Elżbieta Bieńko-Kornacka
Ur. 1949
Artystka jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku oraz członkiem
ZPAP w Gdańsku. Dotychczasowe
wystawy: ponad 100 wystaw zbiorowych i 30 wystaw indywidualnych
oraz udział w dwóch wystawach
zbiorowych za granicą – w Galerii

Lyktan w Sztokholmie. Ulubiona
technika artystki to kolaż, asamblaż i akryl na płótnie, wykorzystuje
też akwarelę, gwasz, olej, temperę
i tusz. Od 3 lat tworzy rzeźby ceramiczne łącząc je z obrazami. Artystka preferuje abstrakcję.

19
Secesyjne sny
2 x 80x60, technika
własna na płótnie,
2022
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj:
cutt.ly/TZ4lwAD

Vanessa
Świgulska-Jop
Zajmuje się malarstwem, grafiką i grafiką komputerową, rysunkiem,
rzeźbą, architekturą, aranżacjami wnętrz, fotografią. Studiowała architekturę w WSSiP, następnie architekturę wnętrz w WSIiU w Łodzi,
którą ukończyła dyplomem licencjackim z wyróżnieniem, obecnie studiuje na wydziale grafiki WSIiU w Łodzi. W pracach malarskich pojawiają się różne techniki od olejnej, akrylowej, natryskowej, odciskowej
z wykorzystaniem pędzli, walków, szpachli. Formalnie stosuje moty-

wy przedstawieniowe, realistyczne, ekspresjonistyczne i abstrakcyjne
w zróżnicowanej kolorystyce. Chętnie łączy realizm z abstrakcją.
Nową formą prezentacji są obrazy przestrzenne 3D bazujące na tradycyjnych podkładach malarskich, ale rozszerzając obraz o 3 wymiar.
W tych pracach łączone są różne materiały i techniki: pianki, szpachle,
masy akrylowe, kleje, żywice, włókno szklane, farby i spreje, a nawet
płatki złota.
13
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Lisy
58x40 (73x53 w passe portout i ramie), akwarela na
papierze, 2018
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/YZ4xMkp
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Jaśniej
90x60, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/bZ4cDCj

Katarzyna Wołodkiewicz

Joanna Tomala-Kaczkowska
Prace artystki opierają się na różnorodności barw, kształtów i faktur otaczającego świata. Motywy roślinne, zwierzęce, ale również architektoniczne
są głównymi elementami, które autorka wykorzystuje w swojej twórczości.
Oryginały obrazów wykonywane są farbami akwarelowymi, często w połączeniu z tuszem na papierze o wysokiej gramaturze.

14

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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Zasłuchanie
40x50, akryl na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/wZ4b8aq

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.
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.
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Ekstremalnie zwyłe
sytuacjie II
100x80, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/hZ4ny60

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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Na skarpie
50x40, olej na płótnie, 2022

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/DZ4QPDE
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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Dziewice z Szilo nie wiedzą, że za
chwilę zostaną porwane
90x90, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/XZ4WlHx

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.
16
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Red&Blue
50x70, akryl na panelu, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/gZ4Ih9c
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Bez tytułu
50x70, akryl na płycie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/2Z4Irg5

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 typografia oraz grafikami wykonanymi odręcznie.
Szczególne miejsce w jej sercu zajmuje akwarela, jak i grafika warsztatowa oraz ręcznie wycinane kolaże. Prywatnie jest miłośniczką
zwierząt i roślin, a w wolnej chwili czyta książki i gra w szachy.

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.
17
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Koń
80x80, akryl na płótnie, 2021

Cena wywoławcza: 1000 zł Anna Zborovska
Licytuj: cutt.ly/vZ4AFAn
Ur. 1987, Płock

Początek
jej
historii
z malarstwem sięga roku
2015. 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
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. Jak
sama o sobie mówi: „Malarstwo to moja życiowa
pasja, która zawsze mi towarzyszyła i towarzyszyć będzie. W moich pracach staram się łączyć
dwie moje natury: artystyczną 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. Radość 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.”
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Bez tytułu
70x90, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/rZ4ABTK
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).
18

Uczestniczka VII Międzynarodowego Przeglądu Sztuki ‚„Alternatywy
33” (Ostrów Wielkopolski, 2018) oraz konkursu ‚„Painting of the Year”
(Amsterdam, Holandia, 2020).
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Fala
100x70, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/lZ4G4G1
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Green
50x80, akryl na płótnie, 2020
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/VZ4GE65
Karolina Kozioł
Ur. 1999
Joanna Skowrońska
Artystka eksperymentuje z technikami malarskimi. W farby akrylowe
i olejne wplątuje akcenty z żywicy epoksydowej, tusze alkoholowe, materiał.

Studentka II roku Art&Design – studiów magisterskich na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Malarstwo i działania
wizualne były od zawsze obecne w jej życiu. Z natury jest osobą
pogodną, zabieganą i wierzącą w dobre serca, co przekłada się
bezpośredno na jej sztukę.
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Pejzaż wiejski
60x80, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/bZ4H3UN

Piotr Piper
Ur. 1972, Krapkowice
Przez prawie 20 lat tatuował w TABU Tattoo w Krapkowicach,
odkąd pamięta rysował, malował i tworzył. Gdy w październiku 2020 roku jego wzrok zaczął się pogarszać, musiał odnaleźć
nową drogę, by móc dalej funkcjonować. Całe życie tworzyłwzory na zamówienie, teraz pierwszy raz w życiu robi dokładnie to,
co gra mu w duszy. Obrazy, które maluje są absolutnym oderwaniem od tego wszystkiego co szare, bure i ponure. Poczucie humoru na najwyższym poziomie, a farby o największej intensywności kolorów. Bo w tej całej codzienności trzeba znaleźć sobie
coś, co nas będzie bezwarunkowo cieszyć.
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Fasada
90x110, akryl na
płótnie, 2022

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/oZ4LSXJ

Mariusz Drabarek
Ur. 1979, Mińsk Mazowiecki
Studiował i konsultował się z kilkoma wybranymi
malarzami, przy jednoczesnym odrzuceniu regularnej edukacji na studiach artystycznych. Mieszkając
11 lat we wschodnim Londynie był członkiem BowArt, gdzie – jak mówi – zdobył potrzebna wiedzę
i dojrzałość artystyczną. Jako członek tej organizacji
brał udział w wielu konkursach, warsztatach i wystawach.
„W mojej filozofii bycia artystą jest coś przyziemnego; obrazy moje są tym, kim jestem. Mają być tym,
co wchłonę w siebie: emocje, odczucia, namiętność.
Za pomocą farb wyrażam siebie, medium to jest mi najbliższe. Kolor, forma,
przekaz – są to trzy ważne czynniki, które dobrze zestawione ukazują „obraz” zamiast tysiąca słów. Rekonstruuję rzeczywistość stworzoną przez
środki masowego przekazu, kroję je na kawałki, miksuję, przetwarzam i stosuję według własnych proporcji.”
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Odczuwa silny wpływ New Wild (Die Neue Wilde), jego sztuka płonie mocnymi, agresywnymi kolorami, z określonymi perspektywami i ostrymi kontrastami, co czyni je często wyrazem gniewu i buntu. Jego styl to kompilacja kilku strumieni sztuki: neoekspresjonizmu, malarstwa figuratywnego i pewien
wpływ prymitywizmu. Łączy różne porządki, rzeczywistość z duchowością
i mistycyzmem.
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Impresja z Amsterdamu
50x40, technika mieszana na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/lZ6TwlF

Urszula Szulborska
Ur. 1968, Lublin

W czasach szkolnych uczęszczała do ogniska plastycznego TPSP
„Przy Bramie”, gdzie uczyła się warsztatu przygotowującego na
studia. Studiowała Wychowanie Plastyczne w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej
w Lublinie, w latach 1988-1993. Dyplom w pracowni grafiki prof.
Stanisława Góreckiego. Po studiach przeniosła się do Olsztyna,
gdzie mieszka do dziś. Uprawia rysunek, malarstwo, fotografuję.
Była uczestniczką kilku wystaw zbiorowych, zarówno w kraju, jak i
zagranicą: Mediolan, Genua. W Polsce m.in. Ulica Themersonów 5,
wystawa jubileuszowa - Płocka Galeria Sztuki, Konfrontacje Sztuki
- Warszawa 2018, Ogólnopolski Konkurs Rysunku Węglem – Łęczna 2018 – III miejsce.
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