61.
Aukcja Sztuki
Współczesnej
we Wrocławiu

czwartek
29 września 2022
godz. 19:00
GALERIA DNA

Krzesława Maliszewska-Mazurkiewicz, Bez tytułu, 120x52, technika własna na desce, 1990

Galeria Dominikańska,
Wrocław
Na portalu onebid.pl
onebid.pl/pl/auction/-/3992

„

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,
Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością prezentujemy katalog 61. Aukcji Sztuki Współczesnej we Wrocławiu.
To już piąta w tym roku aukcja sztuki organizowana przez Dom Aukcyjny 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.
W licytacji weźmie udział 68 starannie wyselekcjonowanych obrazów o przekrojowej tematyce – zarównowielbiciele malarstwa figuratywnego, jak i amatorzy abstrakcji na pewno znajdą coś dla siebie. wśród prezentowanych artystów znajdują się m.in. Grzegorz Klimek, Gaya Lastovjak, Andrzej Sajewski, Esma Stasiak czy Tomasz
Masionek.
Dziełem przewodnim aukcji jest obraz autorstwa Krzesławy Maliszewskiej-Mazurkiewicz, przedstawiający akt
kobiecy na owalnej desce i oprawiony w złotą, zdobioną ramę. Obraz zachwyca pastelowymi kolorami i kompozycją, która mimo pozornej statyczności, została przełamana dwuplanowym ujęciem, nadającym dziełu głębi.
Akt jest pełen niedomówień i subtelności. Został namalowany w 1990 i podarowany ówczesnej sąsiadce, zasilając jej prywatną kolekcję. Teraz - po ponad 30 latach trafił na aukcję sztuki w rodzimym Wrocławiu.
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. 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 29 września 2022 r.
godz. 19:00
Galeria DNA (Galeria Dominikańska, Wrocław)

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

Baczak Marcin / 7 / s. 7

Maliszewska-Mazurkiewicz Krzesława / 68 / s. 38

Barnel Adam / 5 / s. 6

Markova Elena / 49 / s. 28

Bartoszewicz Zofia / 54 / s. 31

Masionek Dawid / 35 / s. 21

Belaeff Dmitry / 8 / s. 8

Masionek Tomasz / 6 / s. 7

Bieńko-Kornacka Elżbieta/ 18 / s. 13

Matsehora Olena / 61 / s. 34

Boczar Magdalena / 37 / s. 22

Muśko Iga / 60 / s. 34

Bodkowska Dorota / 48 / s. 28

Nikanchuk Tatiana / 56 / s. 32

Boukourbane Elżbieta / 67 / s. 37

Nikulina Anastassiya / 47 / s. 27

Breeze Tiana / 46 / s. 27

Obrębska-Mikler Barbara / 39 / s. 23

Burnat Wiesława / 22 / s. 15

Pawlicki Jan / 23 / s. 15

Chochół Przemysław / 27 / s. 17

Piasecki Robert / 33 / s. 20

Chyz Natalia / 65 / s. 36

Plewa Katarzyna / 29 / s. 18

Cichecki Damian / 10 / s. 9

Podgórniak Bartłomiej / 40 / s. 24

Cieślik Malwina / 41 / s. 24

Podolak Irena / 43 / s. 25

Dąbrowska Izabela / 36 / s. 22

Polic-Patkowska Katarzyna / 21 / s. 14

Drabarek Mariusz / 28 / s. 19

Rataj Arkadiusz / 62 / s. 35

Dram MaRusya / 64 / s. 36

Sajewski Andrzej / 2 / s. 5

Drzewiecka-Popis Joanna / 25 / s. 16

Samsel Agata / 50 / s. 29

Fronczak Andrzej / 11 / s. 9

Sendlewska Gosia / 57 / s. 32

Gonzalez Yadiel / 9 / s. 8

Serwin Magdalena / 29 / s. 18

Grodnicki Ryszard / 16 / s. 12

Smulska Karolina / 53 / s. 30

Hrk Joanna / 34 / s. 21

Soborak Barbara / 26 / s. 17

Kamińska Bożena / 19 / s. 13

Stasiak Esma / 4 / s. 6

Karwat Bartłomiej / 63 / s. 35

Szulborska Urszula / 24 / s. 16

Khoma Anastasiia / 31 / s. 19

Świgulska Mariola / 20 / s. 14

Klimek Grzegorz / 3 / s. 5

Tycz Viola / 13/ s. 10

Kołat Filip / 38 / s. 23

Tylor Irma / 52 / s. 30

Kozłowska Martyna / 12 / s. 10

Waszak Emilia / 45 / s. 26

Kruszewska Anna / 55 / s. 31

Wiśniewska Ewa / 44 / s. 26

Kuran Tomasz / 17 / s. 12

Wołodkiewicz Katarzyna / 32 / s. 20

Kurek Magdalena / 30 / s. 19

Wójcik Magorzata / 51 / s. 29

Lastovjak Gaya / 1 / s. 4

Ziółkowska Justyna / 42 / s. 25

Lenczowski Marcin / 15 / s. 11

Żejmo Dariusz / 66 / s. 37

Lytvinienko Olena / 14 / s. 11

Żurkowski Jakub / 59 / s. 33
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Pod władzą
81x65x14, technika własna na
płótnie, 2015
Cena wywoławcza: 4000 zł
Licytuj: cutt.ly/eC2ieOD

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 były wystawiane na terenie całej
Europy.
W 2021 r. znalazła się w trzech zagranicznych publikacjach: Arabic Independent, Nomads Lifestyle (Włochy) oraz w biuletynie artystycznym
Photographize Arts Culture (USA). W tym samym roku zaczęła brać udział
w międzynarodowych konkursach artystycznych. Od tego momentu zdobyła ponad dziesięć nagród. Pierwszym sukcesem 2022 roku było zaakceptowanie prac artystki do udziału w XIV Biennale Sztuki we Florencji,
które odbędzie się w 2023 r. Została także zaproszona przez galerię Van
Gogh (Madryt) do wzięcia udziału w międzynarodowych targach sztuki
współczesnej w Monako. W tym roku jeden z obrazów artystki znalazł się
na okładce czasopisma o sztuce i poezji Woven Tale Press (Nowy Jork).
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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Bolesne wspomnienia, z cyklu:
Rozdarte dusze
60x80 (66x86 w ramie) olej na płycie
Cena wywoławcza: 2500 zł
Licytuj: cutt.ly/aC2oHfs

Andrzej Sajewski
Ur. 1957, Częstochowa
Wychował się i skończył studia w Częstochowie pod skrzydłami prof.
Niekrasza. Inspiracją do jego obrazów jest literatura Kena Keseya, Gabriela Marqueza, Umberto Ecco i muzyka Pink Floyd, Emerson Lake &
Palmer, Dead Can Dance. Technika, którą najczęściej maluje to olej na
płótnie oraz laserunek. Prace Andrzeja Sajewskiego powstają długo,
trwa to czasami miesiącami, ale maluje codziennie po kilka godzin słuchając muzyki. Jego obrazy zdobią domy kolekcjonerów w Polsce, ale też
Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Rosji, Estonii, Holandii oraz Chinach.
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Głowa IG

70x50, technika własna na płótnie
Cena wywoławcza: 3000 zł
Licytuj: cutt.ly/FC2at4G

Grzegorz Klimek
Ur. 1987, Kłobuck
Obrazy Klimka są odzwierciedleniem ciągłych poszukiwań
podstawowych struktur najróżniejszych rzeczy, które nas
otaczają. W swych obrazach, wykorzystuje on wiele zróżnicowanych mediów, które w trakcie mieszania, rozdrapywania i odmalowywania na nowo dają oryginalne efekty
strukturalne. Namalowane obrazy niejednokrotnie składają
się z kilku warstw zamkniętych w spójnej kompozycji. Ciekawostką jest fakt, iż artysta sam robi farby, którymi maluje.
Klimek, zapytany o najciekawsze wspomnienie, odpowiada,
iż wiąże je z otrzymaniem nagrody za najlepszy dyplom
w Warszawie, kiedy to na Pałacu Kultury i Nauki zobaczył
wielkie billboardy ze swoim nazwiskiem.
5
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Dream On II
60x80, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1500 zł
Licytuj: cutt.ly/zC8Zn76

Esma Stasiak
Ur. 1979, Wrocław
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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Madame au chapeau jaune
100x70, akryl i szlagmetal na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1500 zł
Licytuj: cutt.ly/dC8ZDzw

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 wyko-

6

rzystuje m.in. płatki złota, szlagmetal i inne materiały. Obrazy artysty
przedstawiają zazwyczaj sylwetki
kobiece malowane w stonowanych
kolorach.
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WP
90x180, szpachla
i olej na płótnie,
2022
Cena wywoławcza:
2000 zł
Licytuj:
cutt.ly/2C8Xwps

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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Marcin Baczak
Ur. 1984

Piaskowiec z serii Panorama
100x40, akryl na płótnie, 2022

Z zawodu jest realizatorem oświetlenia scenicznego, co
w pewien sposób wyjaśnia jego zamiłowanie do mieszania
barw. Na płótnie lubi przedstawiać je w minimalistycznych

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/2C8XW6C

pejzażach, w których świato i kolor odgrywają niezwykle
istotną rolę.

7

08
Won z szeregu
60x39,5, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/JC8VvEU

Dmitry Belaeff
Ur. 1965, Rosja
Z zawodu artysta, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia
Artystów UNESCO. Uczęszczał
do Venezianov School of Art
w Twerze, brał udział w wystawach sztuki w Rosji (Moskwa,
Saint-Petersbugh, Samara) i Lozannie (Szwajcaria). Jego prace
znajdują się w kolekcjach prywatnych w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Niemczech, Chinach i RPA.
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Beauty of Africa
60x80, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 2000 zł
Licytuj: cutt.ly/tC8BHZj

Yadiel Gonzalez
Artysta hiszpańskiego pochodzenia. Najczęściej maluje postaci kobiece
w otoczeniu kwiatótw i ornamentów roślinnych. W jego pracach dostrzec można symboliczne połączenie człowieka ze światem przyrody.
Malarz podejmuje także polemikę z motywem kobiecości w malarstwie,
osadzając bohaterki swoich obrazów w różnych kontekstach i z różnymi
ozdobami głowy. Najczęściej maluje w technice akrylowej, a jego dzieła
urzekają raz błękitną, a raz różową, wyrazistą kolorystyką. Twórczość
Gonzaleza nawiązuje w sposób pośredni do nurtu Art Nouveau, dzięki
czemu przyciąga wzrok bogatą ornamentyką i ozdobnością. Artysta brał
udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych, a jego prace
zdobią domy kolekcjonerów zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.
8

Obrazy Dmitrija Belaeffa są
pełne fascynujących kształtów
i refleksji, pobudzają wyobraźnię,
zanurzają w skomplikowanych
i błyskotliwych fantastycznych
historiach. W ten sposób artysta
trafia do duszy swoich widzów:
wszyscy w głębi serca są dziećmi, są otwarci na świat i wszędzie
szukają magii
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Szum

100x80, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 2000 zł
Licytuj: cutt.ly/mC8B2Xz

Damian Cichecki
Ur. 1988, Namysłów
Od 10 lat pracuje w branży artystycznej w Polsce i zagranicą,
a od 7 lat prowadzi własną działalność. Interesuje się literaturą
popularnonaukową, rozwojem osobistym i psychologią. Zainteresowania te ściśle przekładają się na prace artysty, który stara
się stworzyć obraz dla danej idei czy narracji. Celem jego twórczości jest motywowanie i zachęcanie do rozwoju oraz refleksji
nad sobą. Maluje głównie farbami olejnymi, używając struktury
malarskiej, rzadziej korzysta z farb akrylowych.
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Nieznane miasto
60x80, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1500 zł
Licytuj: cutt.ly/rC8Nxvh

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.
9

12
nie(dobry)
160x120, olej na
płótnie, 2022
Cena wywoławcza:
1800 zł
Licytuj:
cutt.ly/nC8N8aC

Martyna Kozłowska
Ur. 1996

13

Studentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, studiów magisterskich na kierunku Sztuki plastyczne. Autorka prac malarskich, graficznych

Amor&Thanatos
32x32, akryl na płycie, 2021

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 roku 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.
10

i rysunkowych. Inspiracją w tworzeniu jest dla niej
człowiek, jego emocje i duchowość.

Cena wywoławcza: 2000 zł
Licytuj: cutt.ly/pC8MiJ3
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What are the magpies talking about?
80x65, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/oC8MvIN

Olena Lytvinenko
Ur. 1979, Moskwa (Rosja)
Jest absolwentką Państwowego
Uniwersytetu
Humanistycznego
w Rovnie (Specjalizacja: Choreografia), malarstwem zajmuje się
od zawsze. Jej pierwsze pokazane
światu obrazy – „Łabędź” i „Pantery” brały udział w Międzynarodowej
Wystawie Sztuki „Na skrzyżowaniu
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Ulotne myśli
55x130, akryl na płótnie

Marcin „Lenczys” Lenczowski
Ur. 1980, Kraków
Absolwent Politechniki Krakowskiej i Akademii
Sztuk Pięknych w tym samym mieście. Pierwszym i wyuczonym zajęciem był zawód architekta i architekta wnętrz. Na co dzień zajmuje
się szeroko pojętym projektowaniem – architektury, krajobrazu, wnętrz, mebli ale też i grafiki użytkowej. Początkowo malowanie było
odskocznią i inspiracją do pracy projektowej,
dostarczającej czystej przyjemności tworzenia.
Z czasem jednak urosło obok zawodu do co najmniej równorzędnego zajęcia. Jeśli nie głównego.

słonecznych dróg”, która odbywała
się w Centralnym Domu Artystów
w 2013 roku w Moskwie. Artystka
zdobyła za nie dyplom „Za błyskotliwą poetycką wizję w kierunku
animalizmu.” Na koncie ma liczne
wystawy m.in. w Moskwie, Mediolanie czy Kijowie.

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/BZ4u6j1

siebie wobec otoczenia, zachowania tożsamości we współczesnym społeczeństwie. Typowo
jest to męska postać w garniturze, wyznaczona
czarnym konturem wypełnionym jednolitym
kolorem, z rzadka ze światłocieniem. Często na
koszuli pojawia się metka, niejako z numerem
kołnierzyka. Ten drobny element ma określać
postać. W zunifikowanym i jednolitym świecie
jedyne co nas wyróżnia to rozmiar kołnierzyka.
Otaczająca przestrzeń jeśli jest wyznaczona to
jedynie przez linię horyzontu.

Artysta używa prostych środków i ujednoliconej kolorystyki, stroni od nachalnego przekazu,
treść nie narzuca się w przeciwieństwie do konPomimo zamiłowania do malarstwa abstrak- trastowych kolorów i mocnego konturu. Pomimo długiego czasu od powstania pierwszego
cyjnego sam najczęściej koncentruje się na
obrazu
z tego cyklu, artyście nie brakuje inspiczłowieku, bezpośrednio i pośrednio. Większość jego prac to obrazy z serii „Nieobecni”, racji i nowych pomysłów do kontynuacji. Seria
powstającej od około 2005 roku, podlegającej „Nieobecni” została pierwszy raz pokazana na
wystawie w galerii „Mostowa” pod znamienciągłej ewolucji i rozrastaniu. Człowiek, bohater
nym tytułem „Absencja”. To określenie z czajest tu często ukryty, pozostawiając po sobie
sem
stało się drugim hasłem opisującym cykl.
jedynie wrażenie. Choć wrażenie to i jego inI tak jak kolejne obrazy noszą kolejne numery
terpretacja chętnie jest oddawane odbiorcy to
artysta ma przemyślane idee u podstaw cyklu. tak i wystawy są kolejnymi absencjami.
Autor skupia się na jednostce, często będącej w
Jego obrazy znajdują się w kolekcjach prywatkontrze do otoczenia. Co czasem pokazane jest
nych (min. u Doroty Szelągowskiej) oraz we
nad wyraz czytelnie i dosłownie. Wyobcowanie, wnętrzach publicznych (hotelowe).
alienacja, a może potrzeba ekspresji, wyrażenia

11
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Efekt ognia z cyklu Piony
81x60, akryl na płótnie, 2018
Cena wywoławcza: 1200 zł
Licytuj: cutt.ly/XC829jT

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 jednak 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 Lyonaise des Beaux Arts, Francja;
Wystawa malarstwa, Hamburg.”
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Żona Lota na chwilę
przed obróceniem
i chwilę po obróceniu
w stronę Sodomy
80x80, akryl na płótnie, 2018
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/BC88oeF

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.
12

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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Wyjście awaryjne III
60x60, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/NC88mQI
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.
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Marząc razem
60x60, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/LC88V5m

Bożena Inger Kamińska
Ur. 1968, Kraków
Mieszka i tworzy w Krakowie. Jej malarstwo jest
przede wszystkim jej pasją i głównym sensem
życia. Obecnie zajmuje się obecnie tylko tym. Jak
sama. Malarstwo, czy każda uduchowiona sztuka,
to jej miłość do życia. Artystka jest samoukiem,
a tak sama mówi o swojej twórczości: „Do malowania inspirują mnie moje emocje, sny, muzyka,
która też ze mną maluje. oraz magia kolorów w
której się rozpływam, z którymi się łączę na palecie, w każdym obrazie jestem obecna w swoim zachwycie nad kolorami,
oraz tą piękniejszą częścią świata i życia.” Swoje prace tworzy w tech-

nice akrylowej na płótnie bawełnianym, niekiedy maluje też farbami
olejnymi na płótnie lnianym.
13
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W witrażu kreacji
100x90, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/pC84FEA

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

21

Sol
100x100, akryl na płótnie, 2022

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/cC848js

Katarzyna Polic-Patkowska
Ukończyła WSH we Wrocławiu na wydziale Artystyczno-Technicznym kierunek Architektura
Wnętrz. Otrzymała dyplom w pracowni dr Renaty Pacyny (2014). Wystawy indywidualne: Browar Mieszczański Wrocław-Kowno (2010-2011);
instalacja artystyczna „cdn..” Noc Muzeów oraz
Wrocław Podwodny (2010-2012); Zaklęte Rewiry
Wrocław „Ubrać Wrocław” Muzeum Arsenał, Wrocław (2013); „Ubrać Wrocław” Kawiarnia Literatka,
Wrocław (2012).
Wystawy zbiorowe: „Vermeil – w jego blasku” połączony z koncertem muzycznym, Klub Wrocławski Formaty, Wrocław (2021); ”Vermeil – w jego
blasku” – Festiwal Kultury Europejskiej Dolnośląskie Centrum Filmowe, Wrocław (2021); Wernisaż pt. „Konsekwencje” hotel Monopol, Wrocław
(2019).
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Tulipanowe fale ogrodu
50x60, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/WC87SsL

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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Dominika, czego ode mnie
chcesz?
100x80, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/2C85XHb

Jan Pawlicki
Ur. 1994, Kluczbork
Młody, niezależny malarz. Artysta-samouk, tworzący
od 2020 roku w swojej prywatnej pracowni artystycznej w rodzinnej miejscowości. Działacz społeczny, organizator wydarzeń kulturalnych. Jego dzieła charakteryzuje różnorodność stylów i technik malarskich.
Mimo to najbardziej pasjonuje go tworzenie abstrakcji,
które cechuje dynamika linii, wyrazistość barw i wysoki
poziom ekspresji.
Twórca kilkudziesięciu prac, które znajdują się w prywatnych zbiorach wielu europejskich kolekcjonerów
dzieł sztuki między innymi w Polsce, Niemczech,
Szwajcarii, Włoszech i Francji
15
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Idzie burza,
zamknij okno

100x100, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/fC86exU

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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Nie mam co na siebie włożyć
100x100, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/RC86cgc

Joanna Drzewiecka-Popis
Malarstwem zajmuje się zawodowo od lat dziewięćdziesiątych. Pracowała w obiektach zabytkowych i prowadziła własne galerie. Obecnie eksperymentuje, szuka,
odkrywa i działa w swojej pracowni SELF. Artystkę fascynuje kobieta, jej uroda, proporcje, emocje, jej dusza
i tajemniczość oraz świat abstrakcji, w którym często
gości, aby oderwać się rzeczywistości.
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Rozmowa
100x70, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/cC86AZ1

Beata Soborak
Absolwentka Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek Grafika projektowa oraz Liceum Plastycznego
im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej. Członkini Związku Polskich
Artystów Plastyków .
Artystka ukończyła również kurs projektowania wnętrz. Od wielu lat
zajmuje się projektowaniem graficznym, prowadzi firmę związaną z artykułami do dekoracji wnętrz. Najbardziej jednak pochłania ją tworzenie
obrazów, które są odzwierciedleniem połączenia wyobraźni i spojrzenia
na świat. W swoich pracach wykorzystuje różne techniki, łącząc je ze sobą
w indywidualny sposób. Najczęściej jest to połączenie malarstwa, rysunku oraz kolażu. Prace cechuje bogata kolorystyka i szczegółowa kreska.
Sztuka to nie tylko Jej pasja, ale także styl życia.

27

O
80x60, techniką własna na desce, zawiera
elementy trójwymiarowe, 2022

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/jC4qwHQ

Przemysław
Chochół
Malarz, grafik komputerowy, projektant ubrań,
muzyk. Hobbystycznie
od lat związany z pracą
w drewnie. Z czasem
projekty użytkowe, instalacje i rzeźby ustąpiły mieścia obrazom.
W swej sztuce wykorzystuje drewno i jego
kompozyty
tworząc
trójwymiarowe obrazy
łączące w sobie chaos
i porządek.
17
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Bliźniaczy płomień
120x90, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/DC4qJkn

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.”
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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Czarnowłosa
100x80, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/7C4q32z

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. Wystawy: Międzynarodowy Festiwal Sztuki - Wszelkie Przejawy Artyzmu - Duszniki Zdrój - sierpień 2011 Międzynarodowy Festiwal
Sztuki - Wszelkie Przejawy Artyzmu - Duszniki Zdrój - sierpień
2012 Barwy Wschowy - wystawa poplenerowa - Wschowa - maj
2012 Galeria CETIK - Stronie Śląskie - listopad 2012 II Kościańska Noc Muzeów - Kościan - maj 2013 Trzy oblicza sztuki - Dom
Kultury Bakara - Wrocław - listopad 2013 Galeria Objazdowa Twórczość dla Twórczości - Miejska Biblioteka Publiczna filia nr
22 Wrocław - marzec 2013 Galeria Objazdowa w Galerii Małgosia
- Wrocław - 2018
18
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Fallen in love
Cinqueterre

100x100, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/2C4wcNB
Magdalena Kurek
Ur. 1979, Pińczów
Absolwentka Liceum Plastycznego w Katowicach
i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom
z malarstwa inspirowany wykopaliskami archeologicznymi we Francji uzyskała w 2005, aneks
z grafiki warsztatowej i multimediów oraz Podyplomowej Scenografii na ASP w Krakowie, natomiast w 2012 roku otrzymała dyplom u prof.
A. Witkowskiego i prof. M. Komorowskiej.
Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w 2008 i 2012. Oprócz
malarstwa zajmuje się scenografią i animacją
działań kulturalno-społecznych. Miała wystawy
indywidualne m.in. w Teatrze Współczesnym i Teatrze Polskim we Wrocławiu, Teatrze Rozrywki w
Chorzowie. Współpracowała z Anną Augustynowicz, Krzysztofem Nazarem, czy Markiem Braunem. Pracuje jako scenograf, animatorka działań kulturalno – społecznych. Autorka projektów m.in. ”Barwne Fantazje” z młodzieżą z Ognisk
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Bez tytułu
70x90, akryl na płótnie, 2022

Wychowawczych oraz „Ze Sztuką na Ty”. Prace artystki znajdują się
w teatrach, prywatnych kolekcjach w Polsce i zagranicą. Uczestniczka
wielu wystaw indywidualnych oraz zbiorowych.

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/8C4wK14

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).
19
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Ceremonia
60x90, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/rC4ewbz

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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Life will always find a way
80x90, technika własna na płótnie, 2022

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/SC4evq0
Robert Piasecki
Ur. 1959, Warszawa

W 1971 Wyjechał do Kenii,
gdzie chodził do
St. Mary’s School w Nairobi. Tam uczył się plastyki przez 4 lata, do zdania egzaminu na poziomie Cambridge „O” Level. W1976 Wyjechał
do RPA gdzie przebywał do 2012r. Obecnie
mieszka i tworzy we Wrocławiu.
Główne wystawy
1977 Wyróżnienie New Signatures Exhibition,
Pretoria, RPA
1978 Open Arthouse Exhibition, Pretoria RPA
1980 New Signatures Exhibition, Pretoria,
RPA
1982 Volkskas Art Gallery, Pretoria, RPA
1995 UND Open Art Workshop, Durban, RPA
1996 Art At The Harbour, Durban, RPA
2019 Własny wernisaż w Świetlicy Wiejskiej
w Kamieńcu Wrocławskim z serii „Kultura w
Kamieńcu Wrocławskim”
2019 Wernisaż wspólny Klub 4. Regimentu we
Wrocławiu
2019 Galeria Bastion Wrocław (wspólna wystawa sezonowa)
2021 Wspólny wernisaż Fundacji SYNAPSIS w
Muzeum Narodowym w Warszawie.
20
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Bajka o czasie
60x60 akryl na płótnie 2021
Cena wywoławcza: 1500 zł
Licytuj: cutt.ly/wC4eZul

Joanna Hrk
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi; Wydział Grafiki i Wydział Tkaniny i Ubioru. W 2011r. uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na
Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii. Publicystka,
fotograf, scenograf teatralny, ilustrator.
W 2014 roku obchodziła 20-lecie pracy artystycznej
i w uznaniu szczególnie wyróżniającej się działalności
w dziedzinie twórczości artystycznej otrzymała brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Jako publicystka współpracuje ze specjalistycznymi
wydawnictwami branżowymi zajmującymi się modą,
obsługującymi polskie i międzynarodowe targi mody
(Moskwa, Berlin, Paryż, Dusseldorf). Jej dorobek publicystyczny obejmuje ponad 200 artykułów i dwa
razy tyle ilustracji.
Autorka obszernej publikacji naukowej „Jedność sztuki. Jedność teatru”, wydanej w 2014 z okazji 66 – lecia Teatru Lalek
Arlekin w Łodzi omawiającej ewolucję teatralnej sztuki plastycznej na
podstawie scenografii, lalek i plakatów Teatru Lalek Arlekin w Łodzi

w latach 1948-2014, w odniesieniu do globalnych zjawisk artystycznych i kulturalnych. Od 1996r. rozpoczęła współpracę z teatrem, który
okazał się wielką pasją. Jako scenograf ma na swoim koncie ponad 30
realizacji w teatrach lalkowych i dramatycznych w Polsce.
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Jutrzenka i Notre Dame
100x110, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/pC4rmKZ

Dawid Masionek
Ur. 1994, Lubliniec

Malarz, rysownik, magister sztuki,
absolwent kierunku Malarstwo
na Uniwersytecie Humanistyczno
– Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (2019,
pracownia prof. Jarosława Kweclicha).
Fascynacja architekturą gotyku to jedna z głównych inspiracji dla jego twórczości. Maluje obrazy przy pomocy szpachli, eksplorując wielokrotnie te same obszary, pokrywając
płótno kolejnymi warstwami farby, by później poprzez wieloetapową ingerencję w naniesioną farbę, odkrywać coraz
to nowsze jakości barwy, światła, dynamizmu. Ekspresyjną
twórczość malarską uzupełnia działalnością rysowniczą
– chętnie sięga po tusz i stalówkę, wierząc, że oko malarza
kształci się przede wszystkim poprzez wprawioną rękę rysownika. Autor wielu wystaw zbiorowych (m.in. kilka edycji
wystaw Malarze oraz Rysunkarze w Regionalnym Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych – „Konduktorownia” w Częstochowie) i indywidualnych.
21
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Ciało niebieskie II
80x80, akryl na płótnie, 2022

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/FC4rVWr

Izabela Dąbrowska
Ur. 1987, Blachownia
k. Częstochowy

Od roku 2007 żyje
i tworzy we Wrocławiu. Pasja oraz chęć
wyrażania siebie poprzez ukochaną sztukę pchnęły artystkę w objęcia
Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu, gdzie ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w pracowni profesora Leszka Mickosia.
Głównym tematem jej twórczości są akty kobiece, motywy przyrodnicze oraz sytuacyjne, gdzie
z upodobaniem łączy geometryczne bryły z figuratywnymi postaciami ludzi i zwierząt. Pod względem
technicznym jej malarstwo charakteryzuje żywa
i odważna kolorystyka, a ulubioną techniką jest akryl
na płótnie.
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40x40 olej na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/IC4tryp

Magalena Boczar
Ur. 1975
Tak artystka sama definiuje swoją twórczość:
„Moimi bohaterkami są kobiety. Staram się wyjść
poza schematyczne spojrzenie na role płci. Chcę
wzbudzać emocje.”
22
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40x50, akryl na płótnie, 2021
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Cena wywoławcza: 1000 zł

Łowiąca ryby

Licytuj: cutt.ly/cC4tvqa

100x70, olej na płótnie, 2022

After the time is finally
less cold in here

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/RC4t43U

Barbara Obrębska-Mikler
Z działaniami plastycznymi miała do czynienia przez całe życie. W wieku 5-6 lat tworzyła komiksy wraz ze starszym bratem – on rysował,
żeby na pewno nie odrabiać lekcji, ona opowiadała historie, z czystego
upodobania. Później zawsze pod ręką był ołówek i kartka albo marginesy zeszytów. Następnie przez 25 lat, w czasach, kiedy nie było jeszcze
wizualizacji komputerowych i perspektywy, projektowała wnętrza i meble, więc musiała po prostu się rysować. Aż dotarła i do nas ułatwiająca wszystko grafika komputerowa. Malarstwo przyszło najpóźniej
i dojrzewała do niego najdłużej. Maluje od 8 lat i w głównym nurcie zainteresowań pozostaje człowiek. Rasa i kolor skóry portretowanych jest
pokłosiem wielu podróży i wypraw, w których brała udział, niezmiennie nie przestając zachwycać się urodą świata. Choć ta jest dość ulotna
i nieoczywista, często na granicy szpetoty i biedy, nie tylko w zasobnych
domostwach, ale w slumsach Azji, fawelach południowej Ameryki czy na
afrykańskiej pustyni, na którą ludzi wygania wojna i bezprawie.

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.

Filip Kołat
Ur. 1998

Osiągnięcia:
2014 – Autorska wystawa prac w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.
2014 – Autorska wystawa prac w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy.
2018 – Przeprowadzenie warsztatów w ramach festiwalu ECO
MAKE w Łodzi.
2018 – Przeprowadzenie cyklu warsztatów w ramach Artystycznego Uniwersytetu Dziecięcego w Łodzi.
2020 – Autorska wystawa prac w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy, towarzysząca wręczeniu nagród za Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2020.
2020 – Przeprowadzenie warsztatów w ramach Międzynarodowych Warsztatów Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta w
Poznaniu.
2021 – Autorska wystawa prac pod tytułem „Bez tytułu” w
Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu, w ramach dwudziestego
Ogólnopolskiego Przeglądu Sztuki Współczesnej „Forma”.
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Rumaki Lizypa
110x90, technika własna na płótnie, 2022
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj: cutt.ly/1C4yQ9R

Bartłomiej Podgórniak
Ur. 1997, Wrocław
Wrocławski artysta i student
ASP. W zbliżającym się roku
akademickim będzie bronił
dyplomowej pracy magisterskiej z grafiki artystycznej we
wrocławskiej Akademii Sztuk
Pięknych w pracowni profesora Przemysława Tyszkiewicza.
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Płynąć
120x60, akryl na płótnie, 2020

Malwina Cieślik
Ur. 1975, Radomsko

Jest absolwentką Wydziału Artystycznego WSP w Częstochowie (aktualnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. J. Długosza). Dyplom artystyczny zrealizowała z wyróżnieniem
w pracowni litografii pod kierunkiem dr hab. Krystyny Szwajkowskiej.

24

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/SC4y2JL

Przez kilka lat pracowała w zawodzie architekta, zajmując się też malarstwem sztalugowym, renowacją mebli oraz innymi projektami artystycznymi. Wykształcenie architektoniczne i graficzne w dużej mierze ukształtowały jej spojrzenie na sztukę. W swoim malarstwie cały
czas poszukuje różnych metod ekspresji.
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Koło Fortuny
40x50, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/iC4dcZS

Justyna Ziółkowska
Ur. 1971, Ostrowiec Świętokrzyski
Jest absolwentką Muzykologii i Historii Sztuki na UW, zawodowo od
ponad dwóch dekad zajmuję się projektowaniem wnętrz. Jestem też
absolwentką „Historia sztuki współczesnej” w IS PAN.
MOje obrazy to wynik poszukiwania równowagi we wszystkich warstwach świata – equilibrium. ‚Sądzę, że widać a przede wszystkim
czuć w nich moje zainteresowania astrologią, ezoteryką oraz geometrią, która w formie najdoskonalszej ukazuje harmonię do której dążę
w swoim życiu.’
Maluję akwarelą,gwaszem i akrylami. Kierując się intuicją poszukuję i
przedstawiam to co uważa za dobre. Każda z moich prac jest osobistą
medytacją, krokiem w kierunku własnego uniwersum.
Kocham malarstwo abstrakcyjne, ponieważ daje nieograniczone pole
interpretacji, bo każdy znajdzie w nim cząstkę siebie. Cenię sztukę
Hilmy af Klint i Paula Klee, zaś z polskich artystów: Janinę Kraupę –
Świderską, Ernę Rosentein i Elizę Kopeć.
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Bogini Ptak
40x50, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/sC4fs8T

Irena Podolak
Prowadzi pracownię artystyczną „Studio Zakątek Irena
Podolak” w Krakowie. Jest członkinią ZPAP w Opolu po
ukończeniu wydziału Aranżacji Wnętrz.
Zajmuje się malarstwem sztalugowym, pisaniem Ikon
na starych deskach oraz artystycznym malowaniem
tkanin – powstają z nich szale i chusty, autorskie torby
eco, w tym kolekcja dziecięca ECO Baby Bag. Jak sama
artystka mówi: „Maluję wszystko i na wszystkim, to
moja pasja...”
25
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Sentimental me
100x100, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/3C4f2t6

Ewa Wiśniewska
Polska artystka tworząca w nurcie Art Deco. W swoich
obrazach przedstawia przede wszystkim postaci kobiece w stylizacjach z lat 20. XX wieku. W jej dziełach
widać wyraźne inspiracje malarstwem wielkiej, polskiej
artystki – Tamary Łempickiej, przy czym Wiśniewska
używa dużo więcej czerni, a obrazy charakteryzują się
bardziej stonowaną paletą barw.
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Konik
110x100, akryl na
płycie, 2022

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/mC4gdvV
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.”
26
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Różowe szczęście
50x60, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/yC4gOyg

Tiana Breeze
Ur. 1982, Witebsk (Białoruś)
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Góry
50x70, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/SC4jjsc

Artystka maluje pod pseudonimem Tiana Breeze. Uczęszczała do Liceum
Plastycznego. W liceum zaczęła rysować karykatury i różne zabawne
sceny z życia.
Jej pierwsza wystawa odbyła się w wieku 16 lat w szkole. Kiedy miała 17
lat jej praca została zauważona przez znanego karykaturzystę – Piotra
Kozicha. Nawiązała stałą współpracę z lokalnymi wydawnictwami. Jej
rysunki zostały opublikowane w gazetach: Vitbichi, Vecherny Vitebsk, Vi-

Anastassiya Nikulina
ur. 1994, Kazachstan

tebsk Worker, a także w dużych gazetach i czasopismach: Piknik, Shapoklyak, Vozhyk. Zwyciężczyni regionalnego konkursu karykatury w 2000.
Dyplom malarski uzyskała w Witebskim Państwowym Uniwersytecie im.
P. M. Maszerowa na wydziale Sztuki plastyczne, rysunek i kształcenie
zawodowe. W 2005 pod kierunkiem prof. Anatolia Czmila obroniła tytuł
magistra. Po ukończeniu studiów maluję w technice olejnej. Jej ulubione
style to impresjonizm i symbolika.
Jak sama o sobie mówi: „Uważam, że najważniejsze w malarstwie jest
kolor i nastrój. Uwielbiam nasycone barwy. Widzę piękno w zwyczajności
i mogę zrobić zwyczajne pięknym. Nawet pochmurny dzień przechodzący
przez mój wewnętrzny świat stanie się jasny i przytulny. Każdy daje temu
światu to, co go przelewa. Jestem pozytywną, słoneczną osobą i moje
malarstwo jest takie samo. Wierzę w symbolikę. Lubię malować przedmioty lub żywe istoty, które symbolizują tylko coś pozytywnego. Staram
się wnieść trochę harmonii i pozytywnej energii do tego pełnego chaosu
świata. Uważam, że piękno uratuje świat”.

Z wykształcenia jest tłumaczem z tytułem licencjata i artystką
z dyplomem uczelni artystycznej. Wyemigrowała do Polski
w 2017, aby uzyskać tytuł magistra. W okresie pandemii miała okazję w pełni realizować swoje umiejętności artystyczne.
W ciągu ostatnich dwóch lat brała udział w lokalnych i międzynarodowych wystawach oraz nawiązała współpracę z niektórymi
galeriami. Zdobyła nagrodę w międzynarodowym konkursie w Indiach. Z racji tego, że artystka jest zapaloną podróżniczk, inspiracje czerpie z przyrody, dlatego wszystkie jej prace są wypełnione
połączeniem piękna i siły, harmonii i energii.
Anastassiya wykonuje obrazy na zamówienie dla klientów w Azji
Środkowej i USA. Jej nowoczesne obrazy znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych. Obecnie mieszka i pracuje we Wrocławiu,
w Polsce.
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Meduza
60x80, akryl i szlagmetal na płótnie,
2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/CC4jNSQ

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.
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Pink pearls
80x80, olej na płótnie,
2022
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj: cutt.ly/KC4kp7p

Elena Markova

Wywodzi się z rodziny artystów
i rzemieślników. Pochodzi z Kargopola, uroczego miasta w północnej Rosji, słynącego
ze swoich kościołów, katedr i sztuki ludowej malowanej w żywych kolorach. Elena została wychowana tak,
by doceniać sztukę i kochać naturalne piękno, historię
i mitologię ludowej baśni swojej ojczyzny. Te wczesne
wpływy w połączeniu z głęboką miłością do rodziny
stały się podstawą niezwykłej podróży artystycznej.
Elena od zawsze była artystką, studiowała ceramikę
i malarstwo na Abramtsewo Art College w Moskwie.
Z dojrzałością i szerszym spojrzeniem na świat ponownie skupiła swoje talenty na malarstwie, znajdując reprezentację i uznanie w galeriach w Moskwie, Petersburgu i całej Europie.
U szczytu swoich artystycznych sukcesów w rodzimej
Rosji, Elena przeniosła się do Oregonu, aby połączyć się z dalszą rodziną. Widząc naturalne piękno Oregonu poprzez artystyczną wrażliwość,
znalazła świeżą inspirację dla swoich obrazów.
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Dzięki wpływom głęboko zakorzenionym w historycznych i duchowych tradycjach Europy Wschodniej, sztuka Eleny rozbrzmiewa w sercach ludzi ze wszystkich środowisk. Jej dar tchnięcia życia w cudowne
krajobrazy, koi duszę i przynosi radość ludzkiemu sercu.
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Koiki
80x80, technika własna
na płótnie, 2022

Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj: cutt.ly/sC4kItX

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.
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Savana
80x80, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/xC4k5g7

Małgorzata Wójcik
Ur. 1977, Wrocław
Ukończyła wrocławskie Państwowe Liceum
Sztuk Plastycznych, na kierunku Jubilerstwo,
a później Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w katedrze Szkła, na wydziale Ceramika
i Szkło. W 2003 r. uzyskałam dyplom w pracowni projektowania szkła użytkowego i artystycznego, pod kierunkiem profesora Ludwika
Kiczury i profesora Kazimierza Pawlaka. Mojej
pracy dyplomowej towarzyszył aneks z malarstwa zrealizowany w pracowni profesora Jana
Kondratowicza.
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52
Halun
100x80, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/GC4lY9f

Irma Tylor
Artystka Młodego Pokolenia. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, uzyskała licencjat na Wydziale Wzornictwa
( Katedra Mody), następnie kontynuowała studia magisterskie
na Wydziale Rzeźby. W 2019 roku obroniła dyplom magisterski.
Dzięki studiom na Wydziale Rzeźby rozwinęła myślenie abstrakcyjne oraz przestrzenne. Od 2016 roku jest członkinią niezależnego teatru w Warszawie „Potem-o-tem” gdzie zajmuję się projektowaniem kostiumów. Jej prace charakteryzują się interesującym
doborem barw oraz kontrastowymi zestawieniami.
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Słońce i księżyc. Spotkanie
120x80, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/yC4l09n

Karolina Smulska
Ur. 1992, Dąbrowa Tarnowska
Absolwentka Liceum Plastycznego im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie (Metaloplastyka z el. jubilerstwa) oraz wrocławskiej Akademii
Sztuk Pięknych im. E. Gepperta (Sztuka i Wzornictwo Szkła).
W swojej twórczości zajmuje się głównie malarstwem, grafiką oraz projektowaniem i tworzeniem biżuterii.
W pracach malarskich ujmuje zachwyt nad naturą i duchowe połączenie
z nią. Często wykorzystuje koło jako formę, która wprowadza harmonię i nawiązuje do struktur, rytmów, cykliczności świata i wszechświata.
Obecny sposób tworzenia to połączenie lat praktyki akademickiej z nowymi, bardziej intuicyjnymi sposobami i technikami tworzenia. Obecnie
mieszka i tworzy we Wrocławiu. Jej prace znajdują się w prywatnych
kolekcjach.
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Pejzaż nierzeczywisty
60x60, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/yC4xzRZ
Zofia Bartoszewicz
Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studiowała na kierunku edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych. Dyplom magisterski
obroniła w 2014 roku.
Należy do Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków i Koła Plastyków Gdyńskich.
Zajmuje się malarstwem. Artystka podkreśla że
wciąż poszukuje i eksperymentuje. Inspiracje do
pracy twórczej czerpie z otaczającego świata, który przeobraża tworząc cykle malarskie „Obrazy ze
snów”, „Darowane’’, „Obrazy spod powiek”. Mieszka i pracuje w Gdyni.
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Peaceful life in Erfurt
100x70, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/sC4vAuz

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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Bez tytułu
50x70, akryl na karonie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/HC4bgbB

Tatiana Nikanchuk
Ur. 1992, Dąbrowa Tarnowska
Malarstwem i rysunkiem pasjonuje się od dzieciństwa, w latach 1986-1990 uczęszczała do dziecięcej szkoły artystyczne,
a w latach 1991-1994 do kolegium plastycznego. W 1995 rozpoczęła pięciolenie studia na Wydziale Grafiki Uniwersytetu Pedagogicznego w Witebsku. Od 19 lat zajmuje się malarstwem profesjonalnie. W swojej twórzości poszukuje równowagi kolorów,
kształtów, faktur, półtonów, co jest narzędziem przekazywania
widzowi jej emocji. W 2019 przeprowadziła się z rodziną do Polski,
co ropoczęło nowy etap w jej życiu, również artystycznym.
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Emocje. Ona 3
50x40 akryl na płótnie 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/MC4bBWe

Gosia Sendlewska
Malarka, ilustratorka i rzemieślniczka z Krakowa. Absolwentka
Grafiki na Wydziale Sztuki UP w Krakowie, a także absolwentka
Malarstwa w pracowni prof. zw. dr hab. Stanisława Wiśniewskiego. Zajmuje się malarstwem abstrakcyjnym, ilustracją oraz
introligatorstwem. Głównie pracuje z olejem, akrylem, akwarelą
i tuszem na płótnie, papierze, drewnie i tkaninie.
Uwielbia eksperymentować, łączyć ze sobą różne techniki, bawić
się kształtem i fakturami. Nieustannie poszukuje nowych rozwiązań. Jej dzieła skupiają się głównie wokół tematów takich jak
dom, natura czy wyobraźnia. Jej malarstwo przedstawia ducha
czasu, emocji, tęsknot i zmian, które nieustannie się dokonują
w otaczającym nas świecie.
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Cichy szept
90x80, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/RC4nsbd

Magdalena Serwin
Ur. 1983, Jastrzębie Zdrój
Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu o kierunku sztuk użytkowych. Pod okiem
wspaniałych artystów zgłębiała sztuki malarskie, graficzne jaki i fotograficzne. Jest w znacznej mierze samoukiem, dla której malarstwo jest pasją a zarazem czymś
w rodzaju spokoju, oddechu od codziennych spraw.
Prace wykonywane przez artystkę charakteryzują się
kontrastem, przełamaniem szarości, czerni ciepłymi barwami. Tematy prac są różne, malarka nie chce ich sklasyfikować – „maluje co widzę, co czuję w danej chwili”.
Wciąż szuka nowych wyzwań i dąży do perfekcji.

59

Bez tytułu
100x70, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/uC4nSs9
Jakub Żurkowski
Ur. 1997, Namysłów
Zajmuje się grafiką komputerową, projektowaniem graficznym, malarstwem i charakteryzacją. Z zamiłowania jest także fotografem i rzeźbiarzem. Ukończył studia licencjackie z Edukacji Artystycznej w Zakresie
Sztuk Plastycznych na Wydziale Sztuki w Opolu w 2020 roku. Obecnie
kontynuuje ten sam kierunek na poziomie magisterskim.
W 2021 roku wziął udział w wystawie Salon Wiosenny w opolskiej Galerii
Sztuki Współczesnej. Brał udział także w corocznej wystawie ilustracji
– Ilustragran. W tym samym roku otrzymał również wyróżnienie w konkursie fotograficznym – TODOBRYKONKURS. W 2018 roku wziął udział
w wystawie dla grafików – Print Card. Jego ulubieni artyści to Tamara
Łempicka, Andy Warhol i Lady Gaga. Duży wpływ na jego twórczość mają
także moda, social media i ludzie. To właśni oni stanowią główny temat
większości jego prac. Ludzkie wady, zalety, słabości i pożądanie są dla
niego najbardziej inspirujące i intersujące.
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60
Desordre

45x70, olej na płótnie,
2022
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj:
cutt.ly/qC4TVfb

Iga Muśko
Ur. 2001, Kraków
Artystka ukończyła VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie. Aktualnie jest studentką krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki na kierunku Architektura Wnętrz, jednak
rozwija się w różnych dziedzinach artystycznych – sztukach pięknych,
tańcu, poezji, fotografii.

Jak sama o sobie mówi: „Sztuka jest dla mnie odpowiedzią na wszelkie
pytania i rozwiązaniem każdego problemu. Tłumaczy mi świat, wyjaśnia emocje, uczy wrażliwości, pojmowania piękna i miłości. Maluję od
kilku lat. W swoje obrazy przelewam serce i emocje, dzięki czemu każdy z nich staje się częścią mnie – urywkiem mojego życia zamkniętym
w odwzorowaniu jednej chwili”.
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Measurement Of Wisdom
55x45 (55,5x65,5 w ramie), olej na płótnie,
2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/uC4YIAI

Olena Matsehora
Od zawsze lubiła malować i studiować różne techniki
sztuk pięknych. Wielokrotnie brała udział w wystawach
miejskich. Artystka uważam, że artysta powinien malować tylko piękne obrazy i musi on umieć przemawiać poprzez swoją sztukę. W swojej pracy wyraża dobre i pozytywne uczucia. W swojej twórczości posługuje się różnymi
technikami, ale przede wszystkim lubi techniki mieszane,
zwłaszcza połączenie akrylu i oleju.
34

63

Portret z niepamięci
100x80, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/SC4PizL
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Obraz algorytmiczny.
Dodawanie
100x70, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1500 zł
Licytuj: cutt.ly/dC4UFpI

Arkadiusz Rataj
Ur. 1984, Kalisz

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej. Zakres jego artystycznych poszukiwań obejmuje malarstwo, grafikę, instalacje,
jak również muzykę, których wspólnym mianownikiem
jest nowoczesna technologia. To właśnie ona staje się
głównym narzędziem pracy, a czasem i samodzielnym
środkiem wyrazu artystycznego, pozwalającymi autorowi na nowo definiować zarówno proces twórczy, jak
i sposób percepcji sztuki.
Artysta w swojej twórczości poszukuje harmonii między
sztuką i nauką. Na wzór artystów renesansowych traktuje je jako dziedziny pokrewne, mające służyć człowiekowi
za narzędzie rozwoju zarówno duchowego, jak i emocjonalnego
Wystawy indywidualne
6-7.2020: Malarstwo algorytmiczne, Galeria Sztuki
Współczesnej, Ostrów Wielkopolski
9-10.2019: Od cyfry do malarstwa, Galeria OFF-FRAME,
Kraków
11.2017: Intymność [interaktywna instalacja artystyczna].

Uczęszczał do Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Opolu, którą ukończył w 2015 r. Podjął studia
na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, gdzie
w 2020 pod kierunkiem prof. Magdy Hlawacz obronił tytuł magistra. Zajmuje się
wieloma dziedzinami sztuki, ale szczególnie upodobał sobie rzeźbę, rysunek i malarstwo. Jego prace są ekspresyjne i wyraziste. Eksperymentuje z fakturami oraz
kontrastami temperaturowymi i barwnymi.

Bartłomiej Karwat
Ur. 1996, Opole

Brał udział w wielu wystawach zbiorowych: Rzeczy Istotne 3 w Filharmonii Opolskiej (2017); Ilustragan 2 w MBP w Opolu (2017); Wystawa Dyplomów Wydziału
Sztuki UO (2018); Wystawa multimedialna “Muzak” w Muzeum Polskiej Piosenki
w Opolu (2019); Opolski Festiwal Fotografii (2019); Wystawa Dyplomów Wydziału Sztuki UO w Galerii Aneks (2020); 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).
Zazwyczaj wielkoformatowe prace łączą w sobie różne media i techniki, pozwalając tym samym na autonomię szczegółów składających się w całość. Głównymi
tematami podejmowanymi przez Bartłomieja Karwata są kobiece akty i fauna zwłaszcza owady.
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SamoVar
29x41, akwarela na papierze, oprawiona w
ramę z passe-partout wymiar 49x61, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/4C4GW9u

MaRusya Dram
Ukraińska artystka, tworząca
przede wszystkim w technice akwarelowej. Najczęściej
w swoich pracach porusza
tematy kobiecości. Subtelne
akty Marusi Dram przywodzą
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Kwiat wiśni
90x90, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/BC4GBSe

Natalia Chyz
Absolwentka Dyscyplin Plastycznych w Architekturze na wrocławskiej ASP (dyplom
z malarstwa).
Przebijającym się tematem w jej twórczości jest kobieta, próba ukazania jej piękna,
siły, niezwykłej energii. Stawia na moc koloru, wzajemne oddziaływanie barw oraz
przenikanie się płaszczyzn. Poszukuje,
tworzy, maluje…
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na myśl dzieła Gustava Klimta,
a także nawiązują do secesyjnej etetyki, która ją inspiruje.
Jej malarstwo charakteryzuje
się kolorami w odceniach różu,
błękitu i fioletu.

66

Guns n’ roses
60x80, olej na płótnie, 2022

Cena wywoławcza: 3000 zł
Licytuj: cutt.ly/fC4HzTE

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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Jestem jak senne lilie
90x80, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1800 zł
Licytuj: cutt.ly/pC4HDmg

Elżbeta 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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Bez tytułu
Owal 120x52, technika
własna na płycie, 1990
Cena wywoławcza: 3000 zł
Licytuj: cutt.ly/lC4JuMT
Krzesława Maliszewska
-Mazurkiewicz
Ur. 1927, Lwów - zm. 2018,
Wrocław

Ukończyła wrocławskie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych oraz
Państwową Wyższą Szkołę Sztuk
Plastycznych we Wrocławiu (19471952), 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 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.

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/-/3992

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 kolejnej stronie, oraz jest dostępny na stronie internetowej pod adresem:
https://onebid.pl/pl/auction/3992/info
Udział w aukcji wiąże się z akceptacją warunków zawartych w regulaminie
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Regulamin
§ 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 pod-

czas 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.

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;

4.1.2. Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności.

– odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód;

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.

– 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;

4.2. OPŁATA AUKCYJNA

– 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;

Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna,
która stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi
18%. Obowiązuje ona również w sprzedaży poaukcyjnej.
4.3. PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI
Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny
zakupu za Obiekt, w tym Opłaty aukcyjnej. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania posiadania
ani dzierżenia Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia
na niego własności Obiektu. Wcześniejsze przekazanie
Obiektu Nabywcy nie jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na niego ani zwolnieniem z obowiązku zapłaty Ceny zakupu.
4.4. Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich
złotych. Na specjalne życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu wymiany walut,
Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie

– 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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