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Gaya Lastovjak, „Wstyd”, 100x70x10, technika własna na płótnie, 2022

Na portalu onebid.pl
onebid.pl/pl/auction/-/4205

Zeskanuj kod
i dołącz do licytacji
już teraz!

„

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

„

Andrzej Sapkowki

Szanowni Państwo,
z wielką przyjemnością prezentujemy katalog 63. Aukcji Sztuki Współczesnej we Wrocławiu.
To już ósma 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 74 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. Bożena Sieczyńska, Grzegorz Klimek, Gaya Lastovjak, Krzysztof Krawiec,
Mariusz Zdybał czy Esma Stasiak.

Obrazem przewodnim jest wyjątkowe i wymowne dzieło Gai Lastovjak. Artystka 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. Oprócz tego prace autorki
można było oglądać na tegorocznym Biennale Sztuki w Wenecji w Musa Pavilon.

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

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.
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 1 grudnia 2022 r.
godz. 19:00
Galeria DNA (Galeria Dominikańska, Wrocław)

Organizatorzy:

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

Partnerzy:

Indeks artystów
Nazwisko Imię / Nr obiektu / Strona

Banaszkiewicz Piotr / 22 / s. 15

Maciałek Monika / 20 / s. 14

Basta Justyna / 52 / s. 30

Maj Barbara / 41 / s. 24

Brennenstuhl Magdalena / 14 / s. 11

Malanij Oksana / 64 / s. 36

Brzychczy Weronika Anna / 30 / s. 19

Masionek Dawid / 34 / s. 21

Burnat Wiesława / 37 / s. 22

Michalec Katarzyna / 39 / s. 27

Chyz Natalia / 42 / s. 25

Młodnicka Małgorzata / 66 / s. 37

Ciastuń-Pałus Izabela / 48 / s. 28

Muśko Iga / 45 / s. 26

Cieślik Malwina / 70 / s. 3

Niemczyk Aleksandra / 30 / s. 21

Drabarek Mariusz / 27 / s. 17

Obrębska-Mikler Barbara / 49 / s. 28

Dunal Marta / 43 / s. 25

Pastuszek Małgorzata / 33 / s. 20

Dworak Izabela / 36 / s. 22

Piasecki Robert / 13 / s. 10

Dziewanowska Jagoda / 42 / s. 25

Piotrowiak Anna / 29 / s. 18

Forysiak Marianna Berenika / 67 / s. 37

Plewa Katarzyna / 50 / s. 29

Fronczak Andrzej / 12 / s. 10

Polak Jena / 28/ s. 18

Gaweda Łukasz / 17 / s. 12

Polic-Patkowska Katarzyna / 65 / s. 36

Gąsior Maria / 17 / s. 30

Półkośnik Joanna / 7 / s. 7

Gonzalez Yadiel / 60 / s. 34

Pyka Katrzyna / 62 / s. 35

Góra Karina / 35 / s. 21

Radomska Dominika / 38 / s. 23

Grajek Dariusz / 24 / s. 16

Reznychenko Vlad / 69 / s. 38

Grodnicki Ryszard / 18 / s. 13

Ruszkiewicz Lucyna / 11 / s. 9

Grzybowska Agata / 71 / s. 39

Sendlewska Gosia / 19 / s. 13

Jabłońska Justyna / 6 / s. 7

Sieczyńska Bożena / 1 / s. 4

Janiga Maria / 44 / s. 26

Siwiec Monika / 53 / s. 30

Kaczmarek Ewa / 68 / s. 38

Stasiak Esma / 5 / s. 6

Kargol Monika / 23 / s. 15

Szulborska Urszula / 31 / s. 19

Karwat Bartłomiej / 32 / s. 20

Świgulska-Jop Vanessa / 57 / s. 32

Kasprzyk Robert / 61 / s. 34

Tomalak Stanisław / 73 / s. 40

Klimek Grzegorz / 2 / s. 5

Tomasevich Olga / 58 / s. 33

Kozłowska Martyna / 26 / s. 7

Tycz Viola / 72 / s. 40

Krawiec Krzysztof / 3 / s. 5

Waszak Emilia / 16 / s. 12

Kubica Lenka / 51 / s. 29

Wiśniewska Elżbieta / 21 / s. 14

Kuran Tomasz / 9 / s. 8

Witek Anna / 25 / s. 16

Kuśmierska Jolanta / 47 / s. 27

Wojnowski Damian / 40 / s. 24

Lastovjak Gaya / 74 / s. 41

Zdybał Mariusz / 4 / s. 6

Lochman Ewelina / 54 / s. 31

Znajomski Robert / 55 / s. 31

Łagan Sylwia / 46 / s. 25

Żejmo Dariusz / 10 / s. 9
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Wolność
100x150, akryl na
płótnie, 2022
Cena wywoławcza:
3000 zł
Licytuj:
cutt.ly/nMmiyxt

Bożena Sieczyńska
Ur. 1975, Wałbrzych
Trójmiejska artystka, zafascynowana kobiecym pięknem
oraz naturą, której minimalistyczne prace roztaczają
wokół magiczną aurę. Tworzy
w Trójmieście, a jej poczynania śledzi tysiące obserwujących. Wykształcenie: UG/Sopot oraz
uczęszczała do Gdańskiej Szkoły Artystycznej. Laureatka konkursu plastycznego w województwie pomorskim(Muzeum Narodowe
w Gdańsku). Największy Dom Aukcyjny w Polsce DESA Unicum 17.05
napisał o niej: Bożena Sieczyńska jest jednym ze wschodzących talentów, które z sukcesem przecierają szlaki na polskim rynku sztuki. Jest
jednym z najgłośniejszych nazwisk tego sezonu. Wszystko za sprawą refleksyjnego obrazu „Szczęście”, sprzedanego na majowej aukcji
„Młodej Sztuki” za 66 tys. złotych. Tak wysokiej ceny nie uzyskała do

tej pory żadna z prac popularnego cyklu, który DESA Unicum organizuje od 2008 roku. Najważniejsze wystawy: 07.22r. BIENNALE DI VENAZIA - MUSA PAVILION 08.22r. wystawa przedaukcyjna DESA UNICUM
Sopot 07.22r. wystawa przedaukcyjna DESA UNICUM W-wa 06.22r.
wystawa przedaukcyjna Art in House Sopot 04.22r. PARIS WOMAN’S
ESSENCE SHOW MUSA INTERNATIONAL 2022 DESA UNICUM Młoda
Sztuka: Rekord na aukcji Młodej Sztuki 05.05.22r -najdrożej sprzedany obraz „Szczęście” 2020 wystawa grupowa w Gdańskiej Szkole
Artystycznej. Wiele jej obrazów znajduje się w kolekcjach prywatnych
w Polsce i zagranicą.
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Wypukłe czy wklęsłe
100x100, technika własna, 2022

Cena wywoławcza: 3000 zł
Licytuj: cutt.ly/9MmiHMF

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.
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Bajania Rhino
60x90, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 3000 zł
Licytuj: cutt.ly/QMmosCf

Krzysztof Krawiec
Ur. 1973, Mielec
Ukończył PLSP im. P. Michałowskiego
w Rzeszowie. Studia na ASP w Poznaniu. Dyplom w 1998 roku w Pracowni
Drzeworytu u prof. Zbigniewa Lutomskiego oraz w Pracowni Typografii
i Ilustracji u prof. Grzegorza Marszałka. Zajmuje się malarstwem, grafiką, ilustracją oraz rysunkiem. Ma na swoim koncie sporo wystaw
indywidualnych min. w Mielcu, Rzeszowie, Sandomierzu, Przemyślu,
Krakowie, Poznaniu oraz w ramach XVIII Międzynarodowego Festiwalu Fantastyki na Zamku w Nidzicy. Autor kilkudziesięciu okładek

i ilustracji do książek, periodyków, tomików poezji i płyt CD, w tym ilustracji do książek dla dzieci.
W latach 1999-2002 publikował swoje rysunki na łamach miesięcznika „Nowa Fantastyka”. Ulubionym stylem to niewątpliwie surrealizm,
esoteric, mystic, fantasy oraz realizm magiczny.
5
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Dzień i noc w Barcelonie
60x80, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 3000 zł
Licytuj: cutt.ly/PMmoJ0j

Mariusz Zdybał
Ur. 1955, Warszawa
Wykształcenie osiągnął w całkowicie odmiennej dziedzinie i niespodziewanie odkrył swoją własną drogę artystyczną. W jego
twórczości dominują kobiety, zarówno perwersyjne, wyidealizowane, jak i femme fatale, kobiety tajemnicze i niespokojne. Poza
malarstwem sztalugowym Mariusz Zdybał zajmuje się ilustracją
książkową, plakatem, malarstwem ściennym, projektowaniem
wnętrz i mebli. Jego prace mogą być kojarzone z symbolizmem,
nie jest to jednak bliski związek. Artysta otrzymał prestiżową
nagrodę „Złota Paletę” w międzynarodowym konkursie malarstwa w Cannes. Obrazy Mariusza Zdybała znajdują się w galeriach sztuki współczesnej, galeriach online i na aukcjach sztuki.
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Portret

90x70, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1500 zł
Licytuj: cutt.ly/EMmo7Ek

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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Trzy z pięciu
100x100, akryl na płótnie, 2013
Cena wywoławcza: 3000 zł
Licytuj: cutt.ly/yMmpsZh

Justyna Jabłońska
Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Kole,
obroniła dyplom z zakresu wystawiennictwa.
Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rzeźby na
kierunku Malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu. Dyplom w 2007r. w pracowni prof.
Nicole Nascowa i aneks w Katedrze Malarstwa
Architektonicznego i Mediów pod kierunkiem prof.
Wojciecha Kaniowskiego.
Stypendium zagraniczne w 2004-2005r. w Ecole
Superieure des Arts Decoratifs w Strasbourgu na
kierunku Art.
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Kamyk

80x80, akryl na płótnie, 2013
Cena wywoławcza: 3000 zł
Licytuj: cutt.ly/4MmpbBr

Joanna Półkośnik
W latach 2000-2005 studiowała na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Białostockiej – dyplom z
wyróżnieniem Marszałka Województwa Podlaskiego.
Tworzenie odczuwa jako intymne obrazowanie własnej rzeczywistości, tego co w danym momencie życia ją otacza, zajmuje i przykuwa uwagę. W tej chwili
głównie jest to krajobraz terenów Narwiańskiego Parku Narodowego, w okolicy którego mieszka. Artystka
obserwuje otaczające ją zwierzęta i ptaki by następnie
umieścić je na abstrakcyjnym tle. Powstają realistycznie odwzorowane stworzenia na emocjonalnym, kolorystycznym podkładzie. To synteza realistycznego postrzegania natury z subiektywną emocjonalnością artystki. Indywidualna wystawa
prac malarskich w Hajnówce (1999), indywidualna wystawa „Wolność

w kolorze”, Pragaleria, Warszawa (2017), zbiorowa wystawa „Zima”,
Marchand, Białystok (2017).
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Woda 133
70x50, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 2000 zł
Licytuj: cutt.ly/MMmpDfp

Krzysztof Łozowski
Ur. 1970, Sosnowiec
Po ukończeniu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach studiował animację filmową w Policealnym Studium Artystycznym w Bielsku-Białej. Jest także absolwentem plastyki w Studium
Nauczycielskim w Katowicach. Studia z malarstwa i rysunku rozpoczął w 1993 roku na Wydziale Artystycznym w Instytucie Sztuki
Uniwersytetu Śląskiego, które z dyplomem ukończył w 1998 roku.
Artysta zajmuje się wieloma technikami: malarstwo olejne i akrylowe, rysunek, malarstwo na starym drewnie, akwarela (eksperymenty
z papierem czerpanym z całego świata) projektowanie lalek, techniki
autorskie, fotografia, projektowanie graficzne. Stworzył wiele cykli,
m.in.: Miasto Łozowsko Wielkie, Makowe damy, Wybierz swoje drzewo, Bajki dla dorosłych, Drewniany świat. Jest autorem wielu indywidualnych i zbiorowych wystaw w kraju i za granicą. Ponadto jego
prace znajdują się w prywatnych kolekcjach na całym świecie.
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Kuszenie Ewy, czyli zjeść
czy nie zjeść
70x89, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/YMmp2Sa

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 poza ramy klasyczne
obrazu poprzez łączenie różnych technik, dążąc do tego aby obraz
był jak najbardziej ciekawy, twórczy, dający odbiorcy możliwość
indywidualnej interpretacji. Jego obrazy to głównie splot emocji
bardziej lub mniej wypełnionych uczuciem, czasem gra bliżej nie
sprecyzowanych bohaterów ujętych w chwili.
To twórca, którego prace nie zawsze łatwo jest zaakceptować. Jego
malarstwo jest rzadkim w polskiej sztuce połączeniem nowoczesności i tematyki religijnej, co czyni jego obrazy oryginalnymi i zmuszającymi do myślenia i rozmowy.
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Wenecja z góry. Fondaco del Tedeschi
60x80, olej na płótnie, 2022

Cena wywoławcza: 3000 zł
Licytuj: cutt.ly/qMmsCO0

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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Sol

160x100, akryl na
surowym płótnie,
2022
Cena wywoławcza:
2000 zł
Licytuj:
cutt.ly/BMmdvSw

Lucyna Ruszkiewicz

Absolwentka Poznańskiego Liceum Plastycznego, kierunek Formy Użytkowe.
Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu ukończyła w 1998 roku dyplomem z malarstwa w pracowni Andrzeja Leśnika. Jest arteterapeutą po

Podyplomowych Studiach z Arteterapii na Uniwersytecie Medycznym,
pracuje w nurcie gestalt. Prowadzi Pracownię Rozwojową dla kobiet, terapię indywidualną i jest doradcą wizerunku. Praktykuje procesy energetyczne access bars.
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Tam w oddali
100x70, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1500 zł
Licytuj: cutt.ly/VMmgSBH

Andrzej Fronczak
Ur. 1959, Brześć Kujawski
Uprawia malarstwo sztalugowe i rysunek. Brał udział w 46 wystawach indywidualnych między innymi w Warszawie, Koszalinie, Słupsku, Toruniu czu Bydgoszczy oraz w Chicago, Detroit i Paryżu, ponad
200 wystawach zbiorowych i konkursach w tym w 9 o randze międzynarodowej. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.
W 2009 i 2016 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Włocławka
w dziedzinie kultury. W 2010 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność społeczno-kulturalną. Jego prace wystawiane były zarówno w Polsce, jak i Niemczech, Danii, Holandii, Serbii,
Włoszech, Ukrainie, Francji, Słowacji i Czechach. Obrazy znajdują
się w zbiorach muzealnych, instytucjach państwowych, galeriach
i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Mieszka i tworzy we
Włocławku.
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Where the cycads sing at dawn
100x80, akryl i szlagmetal na płótnie, 2022

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.
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Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/sMml5EO
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Po zmroku
60x60, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1200 zł
Licytuj: cutt.ly/jMmzgcH

Magdalena Brennenstuhl
Ur. 1983, Piotrków Trybunalski
Wychowała się w Bełchatowie, małym górniczym
miasteczku. W 2005 roku ukończyła studia licencjackie w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu
Dolnym. Absolwentka Wydziału Artystycznego
UMCS w Lublinie na kierunku grafika. Dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Artura Popka
obroniła w 2007 roku. Obecnie pracuje jako grafik
komputerowy, zajmuje się malarstwem, ilustracją
oraz wzornictwem tekstyliów. Przynależy do Kazimierskiej Konfraterni Sztuki.
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Katedra w Burgos
60x40, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/AMmzWAP

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.
11
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Cyklista IV
110x100, olej na płycie, 2021

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

Emilia Waszak
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziału Sztuk Pięknych.
Dyplom z grafiki warsztatowej litografii.
Dwukrotna laureatka Stypendium Ministra
za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz trzykrotna Stypendystka Rektora. Zajmuje się
malarstwem i grafiką. Czynnie bierze udział
w wystawach i konkursach w kraju i zagranicą
oraz w międzynarodowych sympozjach artystycznych.
Sama o sobie mówi: „W swoich obrazach
i grafikach tworzę baśniową, uduchowioną opowieść. Nawiązuję do polskich legend
i baśni. I Stałym motywem mojej twórczości
są zwierzęta, takie jak ryby, koty, psy i ptaki. Bohaterami są również kobiety, pajacyki.
W moich cyklach, w których bohaterkami są
kobiety, stałymi motywami są woda, ryby
i księżyc oraz cykliści. Serie te są uduchowione i ukazują magiczną naturę świata.”
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Zestaw ćwiczeń
4x60x60, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 2000 zł
Licytuj: cutt.ly/sMmxaB5

Łukasz Gaweda
Ur. 1984
Na co dzień naukowiec, kieruje zespołem badawczym zajmującym się psychopatologią eksperymentalną w Instytucie Psychologii Polskiej
Akademii Nauk; w szczególności i interesują go
mechanizmy psychoz. Pracuje również klinicznie.
Jego pasją jest malarstwo. Interesuje go ekspresja
twórczej energii, która oscyluje od form abstrakcyjnych, poprzez idee malarstwa surrealistycznego oraz sztuki współczesnej przekraczającej
wcześniej wyznaczane granice. Czerpiąc szerokie
inspiracje, poszukuje możliwości wyrazu własnego świata przeżyć, nie boi się jednocześnie komentować bieżących wydarzeń, które poruszają.
12
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Fantasmagoria
95x70 (103x78 w ramie), olej na kartonie,
1995
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/oMmcfnA

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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Bliskość
70x50, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/6MmcWDx

Gosia Sendlewska
Ur. 1988, Działdowo
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.
13
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Pieta. Matka Boska
w trampkach
50x40, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/OMmc1lO

Monika Maciałek
Poetka, malarka, autorka dwóch tomików poezji: „Gra w zielone” (2013), za który otrzymała nagrodę literacką im. Jarosława
Zielińskiego,,Złota Róża” w Warszawie oraz tom „Kuloodporna”
(2016). Jest nagradzana w ogólnopolskich konkursach literackich
m.in. „Na skrzydłach Ikara”. Jej wiersze publikowane są w rocznikach poezji „Artefaktach” i „Dygresjach” Jest członkiem Mieleckiego Towarzystwa Literackiego. Nieobcy jest dla niej również
świat sztuk wizualnych. Tworzy własne obrazy utkane ze swej
wrażliwości i doprawione nutką wyobraźni. Jest studentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku sztuki wizualne.
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Przeciwwskazania
38x62, technika mieszana na drewnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/tMmvjLa

Elżbieta Wiśniewska
Malarka i poetka o niespożytych pokładach energii, niereformowalna wręcz
entuzjastka i propagatorka ukazywania świata pełnego żywych kolorów,
czym wyraża brak zgody na spore, jej zdaniem, zawieszenie radości życia
we współczesnej sztuce. Kolorowość jest dla Artystki jednym ze źródeł
energii człowieka.
W swojej twórczości lubi wykorzystywać grę barwami i delikatną symboliką.
Ma w swoim dorobku prace o szerokim wachlarzu tematycznym – pejzaże,
malarstwo figuratywne, a także abstrakcje. Malarstwo jest jedną z dwóch
dziedzin sztuki, w których się odnajduje. Drugą bowiem jest poezja. Pisze
wiersze, które w sporej mierze pozostają w relacji z Jej obrazami. Niemal
cała dotychczasowa twórczość literacka Elżbiety Wiśniewskiej została ujęta w zeszycie poetyckim oraz w formie audio. Artystka prowadzi na portalu
Facebook swój fanpage – wirtualną Galerię Niebieski Kot, w której nie tylko
prezentuje swoją twórczość, ale w głównej mierze promuje w określonym zakresie twórczość artystów amatorów w różnych dziedzinach sztuki, pieczołowicie dbając o public relations, wedle swojej maksymy: „piękno jest w nas”.
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Pejzaż XXIII
70x70, olej na płycie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/bMmvJgO

Piotr Banaszkiewicz
Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu Wydziału Sztuk Pięknych. Dyplom
z grafiki warsztatowej. Dwukrotny laureat Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia artystyczne
oraz czterokrotny Stypendysta Rektora. Zajmuje
się malarstwem i grafiką.Czynnie bierze udział
w wystawach i konkursach w kraju i zagranicą oraz
w międzynarodowych sympozjach artystycznych.
Aktualnie tworzy w swojej pracowni na Wolinie,
działa również czynnie jako muzyk.
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Siitrr „zimorodek”
130x130, akryl na płótnie, 2022

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/3MmbQvV

Monika Kargol
Sztuka jest dla niej inspiracją w życiu codziennym,
a malarstwo pozwala wyrażać siebie, pokonywać
własne słabości, pokazywać świat z innej perspektywy. Tematem jej prac są nie tylko problemy świata współczesnego, ale również natura . Nie zamyka
się na jedną tematykę, styl i technikę. Lubi zmiany
i widać to w jej pracach. Czasami są to obrazy
o bardzo zawężonej kolorystyce, spokojne, nostalgiczne, refleksyjne. Innym razem pełne ekspresji,
kolorów i różnych dźwięków. Lubi zmieniać techniki,
poszukuje i eksperymentuje cały czas. Jest w tym
niezłomna i cierpliwa. Wyraża to na swoich obrazach. Dopiero w dorosłym życiu zdecydowała się
kształcić pasję, którą nosi w sercu od dzieciństwa.
Pierwszym krokiem było Studium Grafiki Komputerowej we Wrocławiu w latach 2000- 2002. Następnie szlifowała swój warsztat w Domach Kultury i na różnych kursach. W 2016 roku zdecydowała
się rozpocząć studia na kierunku Malarstwo. W
2022 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im.
E. Gepperta we Wrocławiu z oceną bardzo dobrą w
pracowni Prof. Krzysztofa Wałaszka.
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Impreza nad wodą
120x80, akryl na płótnie, 2022

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

Dariusz Grajek
Ur. 1962, Poznań
Jest absolwentem Akademii
Sztuk
Pięknych
w Poznaniu, gdzie uzyskał
dyplom z Malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Leśnika. Jego twórczość obejmuje malarstwo sztalugowe
oraz rysunek. Malowanie
postrzega jako bezkompromisową formę wypowiedzi.
Przystępując do tworzenia obrazu, szykuje się do
wojny, w której nie bierze
żadnych „jeńców”. Płótno
staje się czystym polem,
które pokrywa albo mocnymi kolorami, albo pozostaje
przy ascetycznych formach.
Artysta nie potrafi przewidzieć efektu finalnego,
bowiem tworzenie jest dla
niego wyprawą w nieznane,
zaś wędrówka nigdy nie ma
końca.
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Chińskie
jabłka
80x120, akryl na
płótnie, 2022
Cena
wywoławcza:
1000 zł
Licytuj:
cutt.ly/SMmnJGL

Anna Witek
Od najmłodszych lat dostrzegana w szkołach jako talent. Uczęszczała
do warszawskich atelier oraz do klasy w liceum Jana III Sobieskiego
w Warszawie, o profilu sztuka i malarstwo, lecz nie chciała w tamtym
okresie poświęcać się tworzeniu pod dyktando. Od niedawna maluje
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już z własną ideą kobiety, które odzwierciedlają emocje i doświadczenia z jej trudnego okresu samotnego dorastania. Inspirują ją ludzie,
szczególnie kobiety i ich emocje, traktuje malarstwo jako rodzaj pamiętnika, utożsamiając się z każdą pracą.
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Dwie strony
duszy
60x80cm, olej na
płótnie, 2018
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj:
cutt.ly/HMmmksw

Martyna Kozłowka
Ur. 1996

Studentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
studiów magisterskich na kierunku Sztuki plastyczne. Au-

torka prac malarskich, graficznych i rysunkowych. Inspiracją
w tworzeniu jest dla niej człowiek, jego emocje i duchowość.
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Trójkąt bermudzki
90x110, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/NMmmSjv

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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Optymista
70x40, akryl na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/eMmm0BY

29
Jena Polak

Absolwentka Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, dyplom w pracowni
malarstwa prof. Leona Macieja. Członek Związku Polskich
Artystów Plastyków, okręg w Katowicach, projektantka
wnętrz (ASET). Autorka wystaw indywidualnych: Gliwicki
Przegląd Artystyczny, I nagroda, Galeria Melina, Gliwice
(2014); Galeria Exlibris, Miejska Biblioteka Publiczna, Jaworzno (2010); „AMSTERDAM. Malarstwo inspirowane
muzyką”, AJD, Częstochowa (2006); „Sztuka dla sztuki”,
Teatr from Poland, Częstochowa (2005); Galeria Kameralna, Jaworzno (2005); „Pranie sztuki”, Inteza Cafe, Jaworzno
(2003). Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych, m.in.: Samsung Art Master, Stara Pomarańczarnia, Warszawa (2005);
The Whitgift Center Gallery, Londyn (2007); Obraz roku
2007, Pałac Kultury Zagłębia, Dąbrowa Górnicza (2008);
Obrazy muzyką malowane, Pałac Sztuki, Kraków (2008);
Triennale Sztuki Sacrum - wystawa finałowa, Częstochowa (2010); Obraz Roku 2014, ZPAP, Art Nowa 2, Katowice
(2015); Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, finał, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa (2015).
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Zew natury
70x100, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/wMmQu62

Anna Piotrowiak
Ur. 1983, Kijów
Swoją przygodę z malarstwem zaczęła mając zaledwie 3 lata. Ukończyła Państwową Plastyczną szkolę Średnią im. Szewczenki w Kijowie. Jest
absolwentką Wrocławskiej ASP na katedrze Architektury Wnętrz. Zajmuje
się nie tylko malarstwem artystycznym ale także malowidłami na drewnie, rysunkiem karykaturalnym, projektowaniem wnętrz oraz projektowaniem mebli. Do jej osiągnięć można zaliczyć poplenerowe wystawy w
Kijowie, liczne rysunki karykaturalne do gazet, malowidła ścienne, wiele
projektów wnętrz mieszkalnych, uczestniczenie w licznych konkursach
plastycznych. Ogromne doświadczenie oraz zdobyty warsztat pozwalają
jej na posługiwanie się różnymi technikami malarskimi. Zajmuje się głównie malarstwem przedmiotowym, mniej abstrakcyjnym. Interesuje ją tematyka animalistyczna, malarstwo graficzne o zaznaczonych kontrastach
w prawdziwie malarskim wydaniu.

30

Saint Maxime
100x70, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1200 zł
Licytuj: cutt.ly/RMmQQrn

Aleksandra Niemczyk
Artystka zajmuje się głównie malarstwem surrealistycznym. W swoich
pracach często zawiera wspomnienia z podróży, migawki z życia wzięte,
a także projekcje różnych sytuacji. Jej obrazy to mieszanka marzeń sennych i rzeczywistości, która przenosi do innego świata.
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Jesienne drzewo
60x80, akryl i olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/3MmQ4fV

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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Za gorąca ta
woda... to dobrze

120x40, akryl na płótnie, 2022

33

Cena wywoławcza: 1000 zł

Światło bryzy
100x80, akryl i olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/CMmWjRz

Licytuj: cutt.ly/8MmWiMI

Małgorzata Pastuszek

Ukończyła Uniwersytet Łódzki. Studiowała
malarstwo ASP Łódź w pracowni malarstwa
profesora Tomasza Chojnackiego oraz rysunek u dr Michała Rybińskiego i dr Tomasza Musiała.Mieszka w Stargardzie Polska. Należę do Stowarzyszenia Artystycznego Integracji Europejskiej w Szczecinie, Stowarzyszenia SSMSP „BRAMA”
w Stargardzie Szczecińskim oraz Marynistów Polskich Szczecin. Uczestniczyła
w Ogólnopolskim Konkursie „Kwiaty Polskie” w Łodzi oraz Ogólnopolskim Konkursie „Pejzaż Ziemi Łódzkiej” w którym zdobyła wyróżnienie .
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Bartłomiej Karwat
Ur. 1996, Opole

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.

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).

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

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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Nasze pierwsze spotkanie z wojną
40x50, olej na płycie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/xMmEeEo

Weronika Anna Brzychczy
Ur. 1999, Dąbrowa Tarnowska
Absolwentka tarnowskiego Liceum Plastycznego, obecnie studentka malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Wybrane wystawy:
– Wystawa indywidualna – paczę i płaczę, galeria ZSP, Tarnów
2017
– Ogólnopolska wystawa poplenerowa, galeria ZSP, Tarnów 2017
– Wystawa indywidualna, centrum polonii, Breń 2018
– Międzynarodowa wystawa poplenerowa, galeria Bema 20, Tarnów 2019
– Akcja Ukraina, galeria Exit, Wrocław 2022
– 7 festiwal malarstwa, galeria Czasoprzestrzeń, Wrocław 2022
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Blue jacket
100x60, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/sMmEj7z

Karina Góra
Ur. 1973, Tomaszów Mazowiecki
Dyplom magistra sztuki uzyskała w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,
w klasie wiolonczeli prof. R. Sucheckiego. Podyplomowo ukończyła
z wyróżnieniem studia reżyserii w PWST we Wrocławiu. Współpracowała
z twórcą Sceny Plastycznej prof. L. Mądzikiem w spektaklu „Źródło”, P.
Passinim w spektaklu „Ważne okno.Hommage dla Marii Stangret”. Reżyser projektu jazz i poezja „Moja Słodka Europejska Ojczyzna” Komeda/Ptaszyn Wróblewski Sextet z A. Sewerynem w roli głównej podczas
4. Love Polish Jazz Festival.
Malarsko rozwijała się pod okiem wykładowców Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi. Jej inspiracją jest teatr plastyczny, teatr ruchu i tańca oraz malarstwo J. Malczewskiego, S. Wyspiańskiego, E. Schielego. Bliski jej sercu
jest symbolizm, secesja oraz baśniowość prerafaelitów. Kontekst i detal
komentują rzeczywistość.
Nacechowane emocjami kobiece twarze wzbogaca spojrzenie, w którym
można odnaleźć nastrój. Kolor odzwierciedla tętniące życie pełne uczuciowości, energetyki i sił witalnych postaci przyglądających się światu
zewnętrznemu z dystansu. Głębokie spojrzenie z wyraźnie zarysowanymi oczyma daje poczucie dialogu z odbiorcą. Jej prace dodają wnętrzu
oryginalności. Są pretekstem do poszukiwań odpowiedzi na pytania „Skąd
przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?”- P.Gauguin.
21
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Maki
100x120, akryl na płótnie, 2015
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/qMmE1si

Joanna Dworak
Ur. 1986, Rawicz

Od urodzenia jest związana z Rawiczem. Na
czas zdobywania wyższego wykształcenia opuściła rodzinne miasto, aby w 2009
ukończyć Krakowskie Szkoły Artystyczne, rok później Akademię
Górniczo-Hutniczą, a w latach 2012 i 2014 dwa kierunki studiów
podyplomowych na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza
Gepperta we Wrocławiu. Studia na wydziale Architektury Wnętrz
i Wzornictwa ukończyłam z oceną celującą w pracowni Romana
Ussa. Z wykształcenia jestem między innymi projektantką wnętrz
i ten zawód wykonuję na co dzień.

Moja przygoda z wycinankami zaczęła się podczas zajęć na ASP
u profesora Leszka Mickosia, który zlecił studentom wykonanie
kolażu o tematyce jesiennej. Przygotowałam jeden, potem drugi,
trzeci i kolejne, aby na koniec semestru mieć ich już kilkanaście. Pokochałam tę formę ekspresji artystycznej i kolaż z małej przygody
zamienił się w pasję. Po zakończeniu studiów nadal tworzyłam.
Nożyczki i klej zabierałam na każdy wyjazd, czy to wakacje czy tylko weekendowy wypad za miasto. Tworzenie kolaży było i jest dla
mnie sposobem na nudę, relaksem po ciężkim i stresującym dniu,
ale też sposobem na wyrażenie tego, co czuję.

37

Zeberka
50x40, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/qMmRq9K

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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Z serii „Wspomnienia z wakacji”
30x20, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/LMmT3KH
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Tolerancja
90x60, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/dMmYwBA

Dominika Radomska
Z malarstwem związana od urodzenia. Jest absolwentką studiów
podyplomowych Akademii sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego
w Łodzi na Wydziale Malarstwa i Rysunku. Wypracowała swój własny warsztat i ukazuje wizje, które ją prześladują. Motywem przewodnim jest mocna kolorystyka oraz kontrasty. Znajduje inspiracje
i motywację w obserwacji świata, który jej zdaniem jest pełen ciekawych sytuacji. Ma za sobą ponad 80 wystaw zbiorowych. Współpracuje z domami aukcyjnymi. Jej obrazy znajdują się w kolekcjach
prywatnych w Polsce jak i za granicą. Bierze udział w licznych aukcjach charytatywnych.

Katarzyna Michalec
Autorka kilkunastu książek z łamigłówkami oraz zabawami kreatywnymi. Pisze bajki, wiersze oraz opowiadania edukacyjne i
logopedyczne. Przez kilka lat współpracowała z miesięcznikiem
Bliżej Przedszkola.
Obecnie współpracuje z czasopismem Wychowanie w Przedszkolu, gdzie publikowane są zabawy plastyczne dla przedszkolaków.
23
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Zatoka dobrych wiadomości
43x43, olej na płycie, 2022

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/AMmIXKa
Damian Wojnowski

Człowiek wielu zawodów.
Z wykształcenia zdobnik
szkła, muzyk, terapeuta zajęciowy. Od lat pochłania go pasja
malowania i miłość do rysunku. Na co dzień prowadzi zajęcia
z osobami starszymi a także niepełnosprawnymi umysłowo
, które polegają na arteterapii. Poprzez rzeźbę, malarstwo, taniec, muzykę czy śpiew uczestnicy terapii otwierają dostęp do
swojego wnętrza: emocji, potrzeb i lęków. Dodatkowo prowadzi
warsztaty twórczości zarówno dla dzieci ,młodzieży jak i dorosłych wyzwalając w nich kreatywność i rozbudzając pasję do
tworzenia. Jak mówi o sobie; poprzez tworzone prace wyraża
siebie – własne emocje, doznania czy nastroje, tym samym
ukazując własną wizję rzeczywistości w połączeniu z dużą
dawką fantastyki. W swych obrazach stara się odzwierciedlić
przenikanie się światów, oddać koloryt oraz przestrzeń fantazji
i snów. To także próba uchwycenia nastroju chwili, zatrzymania
na moment czasu i nadania zwykłym czynnościom i rzeczom
elementu magii. Świat jego prac jest pełen skrajności. Z jednej
strony baśniowa, oniryczna sceneria z drugiej realna nie zawsze
sielankowa rzeczywistość. Wszystko to przenika się w rożnych
proporcjach, budując klimat obrazu i jego nastrój. Od 2015 należy do Śląskiego Stowarzyszenia Faun Art gdzie z powodzeniem realizuje swoją pasję, uczestnicząc w licznych wystawach
zbiorowych jak i indywidualnych. Szereg jego prac znajduje się
w prywatnych kolekcjach zarówno w kraju jak i za granicą.
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Fantazja
50x50 akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/SMmOvxm

Barbara Maj
Maluje od kilku lat, od momentu gdy przestała śpiewać zawodowo w teatrach muzycznych i na estradzie. Artystkę inspiruje piękno, które za pomocą wyobraźni przetwarza
i uwiecznia na płótnie. Autorka kilka wystaw
indywidualnych w Warszawie i uczestniczka zbiorowej, międzynarodowej wystawy
w Katowicach. Wiele jej obrazów trafiło już
do kolekcji prywatnych ze względu na swoją
nieoczywistośći oryginalność.
24
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Say something!
90x90, akryl na płótnie, 2022

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/PMmPrDA
Jagoda Dziewanowska
Ur. 1991

Ukończyła z wyróżnieniem
zarządzanie dziedzictwem
kulturowym i ochronę zabytków na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Jest także absolwentką Państwowego Liceum Plastycznego
w Bydgoszczy, pracę dyplomową obroniła wyróżniona oceną
celującą. Zawodowo i z wykształcenia plastyk, grafik projektowy i zabytkoznawca. Wykonuje rozgrzewające malarstwo
sztalugowe, tworzy syntetyczne rysunki, grafiki w intensywnych barwach. Jej sztukę cechuje pobudzająca wyobraźnię kolorystyka, kubistyczna ekspresja i kontrast. Prócz opartego na
motywie mandali kubistycznego malarstwa i kolorowych ilustracji, wykonuje również syntetyczne weduty. Najbardziej pociągająca jest dla niej abstrakcja, zabawa zestawieniami kolorów
i kształtem. Realizuje się głównie na metrowych kwadratowych
formatach. Z dużą precyzją podchodzi do swoich geometrycznych form. Artystka szuka wyrazu dla silnych emocji i wrażeń.
Panowanie nad płótnem daje jej siłę i poczucie bezpieczeństwa w świecie sztuki, który bardzo kocha. Jest inteligentną,
kreatywną perfekcjonistką. Inspiracją stają się prace i artyści
z różnych środowisk. Począwszy od klasycznych plakacistów,
ilustratorów po współczesny design i rewolucje artystów street art’u. Część pomysłów rodzi się również z obserwacji projektów tatuażu, ilustracji. Jest laureatką wielu prestiżowych konkursów plastycznych.
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Rajska noc
70x70, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/nMmPhCo

Absolwentka ASP w Krakowie. Rysowniczka, malarka, autorka instalacji i obiektów
użytkowych. W swojej twórczości zgłębia proces powstawania
dzieła. Wyraża ona swoje emocje i eksploruje świat ponad myślami – świat efemeryczny, czasami niezrozumiały i nieuchwytny,
a z drugiej strony wielobarwny i pozytywny.

Marta Dunal

Artystka wyraża swoją siłę poprzez intensywny dobór kolorów
i struktur. Analiza uczuć i myśli pojawia się w strukturze. Gdzieniegdzie są lekkie i wyraziste, a w innym miejscu mocne i odważne.
Artystka wychodzi poza granice malarstwa rzeźbiąc struktury na
płótnie. Wyłania się w ten sposób nowy wymiar, nowa rzeczywistość.
Brała udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych
w Polsce i za granicą. Współpracuje z licznymi galeriami sztuki
m.in. z galerią sztuki w Padwie. Uczestniczka wystaw w Barcelonie i w Rzymie. Wystawę zbiorową w galerii 24B w Paryżu. Pojawiła się na targach sztuki we Włoszech (Artegenova) w Genui
a także targach (Paviart) z dwoma obrazami z najnowszej kolekcji
jak i na targach sztuki również we Włoszech (Artefiera Dolomiti) z kolekcją
„struktury” Obecna na targach sztuki w Innsbrucku Austrii w pażdzierniku

2022r. Współpracuje z galerią sztuki z siedzibą w Hong kongu. Prace wysyła
za granicę. m.in. Meksyk, Holandia. Poprzez zrozumienie swoich cieni można
doznać światła i świata pięknych myśli, marzeń, celów mówi artystka.
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Stawy Kellera
80x100, olej na płótnie, 2021

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

Maria Janiga
W latach 1966-1971 uczęszczała do Liceum Sztuk Plastycznych
w Łazienkach Królewskich. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie na Wydziale Grafiki
w pracowni Leszka Hołdanowicza. Dyplom z wyróżnieniem rektorskim otrzymała w 1977.
Działa w zakresie malarstwa, rysunku, ceramiki, grafiki, grafiki
użytkowej i wystawiennictwa.
Należy do Grupy Twórczej PositiveART, członek Związku Polskich
Artystów Plastyków. Jej prace
malarskie i plakaty znajdują się
w zbiorach prywatnych, w Muzeum Plakatu w Wilanowie
i w wyposażeniu hotelu „Holiday
Inn” w Warszawie (30 prac) oraz
w Miedzyszynie – Amerykańska
Szkoła Bussines’u (60 prac).
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Tenebres
119x79, akryl na
płótnie, 2022
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj:
cutt.ly/rMmAO2w

Iga Muśko
Ur. 2001, Kraków
Ukończyła VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie. Aktualnie jest studentką Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie na kierunku Architektura Wnętrz, stara sie jednak rozwijać
w różnych dziedzinach artystycznych – sztukach pięknych, tańcu, poezji,
fotografii.
26

„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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Infinity

100x80, technika własna,2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/hMmD5j1

Sylwia Łagan
Asolwentka Krakowskiej Szkoły Artystycznej. Maluje, rysuje
i projektuje. Tworzy abstrakcyjne i nowoczesne obrazy z teksturąm tworząc trójwymiarowy efekt. Obrazy są utrzymane w nurcie
abstrakcjonizmu, wykonane za pomocą własnej techniki autorskiej. Dzięki wykorzystaniu różnorodnych metod, jej prace są pełne ekpresji, energii i koloru, ale również i nostalgii oraz harmonii,
w zależności od wizji artystki. Każdy obraz posiada indywidualną
dedykację na odwrocie, co sprawia, że jest wyjątkowy.

47

Garden Ross
100x70 akryl na płótnie, 2015
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/AMmFeVw

Jolanta Kuśmierska
Od 2022 studiowała na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Artystystycznym. Następnie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Malarstwa w pracowni prof.
Teresy Kotkowskiej – Rzepeckiej oraz w pracowni Interdyscyplinarnej
prof. Zbigniewa Bajka. Od 2008 na Uniwersytecie Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny – kończyła studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu
Wiedza o Kulturze. Od 2012 na krakowskim ASP kończyła środowiskowe studia doktoranckie.
W 2018 Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie uzyskała tytuł Doktora Sztuk Pięknych. Temat rozprawy doktorskiej: „Przestrzenie emocjonalne. Twórczość jako reakcja na wojnę światów - natury i kultury”.
27

48

Red z serii „Flood”
50x50, pouring akrylowy na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/cMmFjKm

Izabela Ciastoń-Pałus
Ur. 1987
Jest artystką malarką z dyplomem magistra
sztuk pięknych. Jej obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju. Głównie w swoich
pracach skupia się na ludziach, a dokładniej na
kobiecych portretach, ich wpływie na odbiorcę
i kontekście, w jakim występują w przestrzeni
płótna. Obraz „Red” jest jednym z niewielu abstrakcyjnych, które stworzyła na przestrzeni lat
twórczości w odpowiedzi na konflikty i zmiany, jakie zachodzą w naszej rzeczywistości
w ostatnim czasie.
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Pod
horyzontem

90x90, olej na płótnie, 2020
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/oMmFUKq
Barbara Obrębska-Mikler
Jestem z zawodu architektem wnętrz
a maluję od koło 20 lat. Moim profesorem był nieżyjący już prof. Aleksander Turek z warszawskiej ASP. Pracuję
w technikach: olej, akryl, tusz, ołówek
i różnorodnych formatach. Tematyka obrazów: człowiek i jego relacje ze
współczesnością, często, z powodu
dalekich podróży po świecie, z wyraźnymi akcentami etnograficznymi,
pejzaże traktowane dosłownie lub
abstrakcyjnie, czasem martwa natura
lub abstrakcja. Jestem członkiem kilku stowarzyszeń artystycznych, min.
Koła Plener przy SARP i WSP Warszawa. Mam „na sumieniu” wystawy indywidualne w Warszawie i Lublinie oraz
uczestnictwo w licznych wystawach
zbiorowych na terenie Polski.
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Verdandi

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

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
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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

Kwiaty 1
60x80 (66x85 w ramie), akryl na płótnie, 2014

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

Lenka Kubica
Ur. 1981
Absolwentka ASP we Wrocławiu. Studia
ukończyła w 2006 roku, dyplomem z rzeźby, pod okiem profesora Leona Podsiadłego. W 2005 roku była stypendystką na ASP
w Monachium w pracowni rzeźby w papierze Andreasa von Weizsäcker’a. Brała udział
w wielu wystawach w kraju i za granicą. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rzeźbą,
rysunkiem i projektowaniem graficznym.
Pracuje i żyje we Wrocławiu, a jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za
granicą.
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Bez tytułu
100x60, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/rMmHqzi
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Kobieta wśród czerwieni
50x70, akryl na desce, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/2MmG9yM

Justyna Basta

Studentka Konserwacji i Restauracji Dzieł
Sztuki, specjalizacja Konserwacja i Restauracja Papieru i Skóry na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Urodzona w Warszawie.

,,Mój rozwój artystyczny przebiegał pod okiem różnych osób, z różnych technik artystycznych, w szczególności od 2014 r. Już w dzieciństwie babcia wzbudziła we mnie duszę artysty i od tamtej pory wiążę
ze sztuką silne emocje. Zaczynałam od martwej natury i architektury. Poszerzałam dalej swoje umiejętności rysując i malując postaci,
krajobrazy, kwiaty, bazując na dziełach artystów, poprzez kopiowanie ich w swoim stylu. Oprócz tego chodziłam na zajęcia i kursy
wyrobów z gliny. Próbowałam swych sił w grafice warsztatowej czy
komputerowej. Przez pewien moment tworzyłam biżuterię, szydełkowałam i haftowałam. Obecnie określiłabym swoją sztukę na realistyczną z elementami abstrakcji czy fantastyki. Lubię zagłębiać
się w innych światach i odwzorowywać niektóre elementy w swojej
twórczości. Oprócz tego interesuję się filozofią chińską, folklorem
japońskim. Co przekłada się w udzielanie się w różnych konferencjach i festiwalach fantastycznych o tej tematyce. Łącznie do tej pory
w 11. Nie lubię stać w miejscu i cały czas próbuję nowych rzeczy, które
nie tylko sprawiają mi przyjemność, ale i ludziom z mojego otoczenia.
Podejmowanie nowych wyzwań i uczenie się nowych umiejętności
angażuje mnie i wręcz można powiedzieć zawładnęło moim życiem.
Dlatego uwielbiam dzielić się sztuką, uśmiechem i wykonywać artystyczne projekty dla innych.”
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Maria Gąsior
Ur. 1964
Mieszkająca w Namysłowie artystka z pasji, na co dzień prowadzi swój salon kosmetyczny, wszelkie inspiracje wywodzą się
z Rzymu, gdzie mieszkała 2 lata, Obrazy malowane są w stylu
abstrakcyjnym, w swoim dorobku ma prace wykonywane na zamówienie oraz wiele dzieł powstało przy użyciu szpachelki malarskiej.
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Wojna na czerwono
55x46, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/6MmHu7Z

Ewelina Lochman
Ur. 1978, Rzeszów

Maluje, zajmuje się projektowaniem
graficznym i aranżacją przestrzeni.
Człowiek to temat któremu poświęca
najwięcej uwagi. Ukierunkowana jest na aspekty człowieczeństwa,
kształt ciała, gesty, stany psychiczne, ruch lub bezruch. Cechuje
ją ekspresjonizm, geometria, mocna i wizualna kolorystyka, która
jest wyrazem emocji. Jej malarstwo to uczuciowy, nastrojowy pełen doznań lirycznych pamiętnik. Krytycy dostrzegają autentyczność jej prac, wyjątkowe wyczucie koloru i kompozycji. Założyła
jedną z pierwszych prywatnych galerii sztuki w Rzeszowie.
Pierwsza wystawa indywidualna w 2002 r. Od tej pory stara się
utrzymywać stały kontakt z galeriami i miłośnikami sztuki w kraju i za granicą. Jej obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych
w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Norwegii, Szwajcarii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, zdobią między innymi artystyczne osiedle
loftów powstałe w miejscu dawnego wydziału sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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Kreski II
80x60, marker na płótnie, 2020
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/DMmHkoj

Piotr Znajomski
Ur. w 1968, Hrubieszów
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie
Lubelskim. Ukończył Studium Nauczycielskie w Zamościu
– kierunek wychowanie plastyczne i Wydział Artystyczny na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie- dyplom z grafiki i psychologii twórczości. Przez wiele
lat pracował z dziećmi i młodzieżą realizując się twórczo
jako pedagog, a także przez twórczość własną. Zajmował
się: malarstwem (tempera, olej, akryl), rysunkiem (piórko
i tusz), grafiką (monotypia) oraz fotografią. Tematami prac
Roberta Znajomskiego jest natura z centralnie umiejscowionym człowiekiem i przyrodą. W swych obrazach nie
uciekał od rzeczywistości raczej przetwarzał ją i upraszczał malując ekspresyjnie, szerokimi plamami czystymi kolorami. Zabawę kolorem jaką proponuje przyciąga
wzrok odbiorcy, tak jakby pragnął oderwać go od szarości
dnia codziennego, wprowadzić w radosny nastrój dostrzegania wszechobecnego piękna.
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Pejzaż
50x40, akryl na płótnie, 2022

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

Anna Kuchabska
Ukraińska artystka, wykładowczyni
Lwowskiego Państwowego Instytutu
Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej im.
Iwana Trusza, kierowniczka Katedry
Projektowania Graficznego tej uczelni, członkini Związku Artystów Ukrainy,
Związku Projektantów Ukrainy, francuskiego Mondial Academia. Założycielka szkoły artystycznej ARTICUS we
Lwowie, którą prowadzi razem z córką.
Maluje akwarelami, farbami olejowymi
i akrylami. Jej ulubionym motywem są
portrety – ze względu na to, że pokazują psychikę człowieka. Maluje także pejzaże, martwą naturę, prowadzi badania w zakresie malarstwa asocjacyjnego
i abstrakcyjnego. Umie też uczyć malarstwa.
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Splątania
kwantowe
2x60x40, akryl
i szlagmetal na płótnie, 2022
Cena wywoławcza:
1000 zł
Licytuj:
cutt.ly/XMmJQLd

Vanessa Świgulska-Jop
Ur. 1996, Łódź
Absolwentka Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi oraz Wydziału Architektury Wnętrz Wyższej Szkoły
Informatyki i Umiejętności w Łodzi. Obecnie studiuje na Wydziale Gra32

fiki WSIiU w Łodzi. Jej obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych w
Polsce oraz za granicą, a także w Muzeum Włókiennictw w Łodzi. Laureatka ogólnopolskiego konkursu fotograficznego.
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Fantazja
50x40, szpachla i olej na kartonie,
2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/bMmK7N3

Olga „Lytvynova” Tomasevich
Artystka pochoząca z Ukrainy. Obecnie
mieszka i tworzy w Krakowie. Ukończyła
szkołę plastyczną i Akademię Sztuk Pięknych na Ukrainie. Uczestniczka międzynarodowych wystaw oraz konkursów, na
których jej zajęły pierwsze miejsca.
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Ford Mustang
60x80, akryl na płótnie, 2021

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/nMmZzL0

Monika Siwiec
Ur. w 1995, Lubliniec
Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku malarstwo
w Uniwersytecie Humanistyczno
- Przyrodniczym im. Jana Długosza
w Częstochowie. Licencjat obroniłam w pracowni Profesora Mariana Jarzemskiego, natomiast tytuł
magistra w pracowni Dr Bartosza
Frączka.
Od dziecka pasjonuje mnie malarstwo, fotografia i przyroda, przez
co łącząc te dziedziny w oparciu
o zdjęcia lub własną wyobraźnię,
maluję obrazy olejne przedstawiające naturę i pejzaże.
Kreując każdy mój obraz, dbam o
najmniejsze jego detale, zaczynając od całościowej podmalówki,
a kończąc na estetycznie zamalowanych bokach jako kontynuacja pejzażu, dzięki czemu praca jest od razu
gotowa do powieszenia. W malarstwie cenię sobie ekspresję, dynamizm
i żywiołowość, zachowując w kadrze ulotność danego momentu i ciągłą
zmienność natury, co sprawia, iż moje obrazy utrzymują się w klimacie impresjonizmu i bajkowości. Szczególną rolę gra tutaj kolorystyka, poprzez

którą pragnę przekazywać odbiorcom pozytywną energię oraz radość, która
płynie z czystego obcowania ze sztuką. W 2022r. rozpoczęłam nową przygodę również z abstrakcją, która niebawem pojawiać się będzie obok pejzaży
jako nowy kierunek rozwoju i badań struktury i formy w dziedzinie sztuki.
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Z serii „Pensamientos”
60x80, akryl na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/OMmZUVP

Yadiel Gonzalez
Yadiel Gonzales to artysta hiszpańskiego pochodzenia. Najczęściej maluje postaci kobiece w kwiatowych koronach, otoczone
roślinnymi ornamentami. Malarz w symboliczny sposób łączy
świat przyrody z człowiekiem. Jego obrazy urzekają barwną,
żywą kolorystyką i przywodzą na myśl nieco nurt Art Nouveau.
Artysta brał udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych, a jego obrazy zdobią domy kolekcjonerów zarówno
w Europie, jak i poza jej granicami.
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Bogini Atena
120x120, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/hMmZCSJ

Robert Kasprzyk
Ur. 1978
Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie w 1998 r. Absolwent
Akademii Pedagogicznej w Krakowie na
kierunku Edukacja Artystyczna specjalność
rysunek w 2005 r. Zajmuję się malarstwem,
rysunkiem czasami rzeźbą.
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Cena wywoławcza: 1000 zł

Bogini Bastet

Licytuj: cutt.ly/CMmZ6jl

100x80, akryl na płótnie, 2021

Katarzyna Pyka
Ur. 1987, Strzelce Opolskie

Rysunek i malarstwo wiernie towarzyszą jej całe życie. Prace artystki
oddają jej fascynację kobiecym pięknem i miłością do zwierząt.
Jej obrazy bardzo dobrze odnajdują się w każdym wnętrzu, wprowadzając w nie harmonię i spokój, ale także roztaczając wokół siebie magiczną aurę. Każda praca wychodząca spod pędzla artystki jest wyjątkowa i niepowtarzalna. W każdą wkłada jak sama mówi „serce i duszę”.
Od lat z powodzeniem prowadzi artystyczną pracownię, zajmuje się
rysowaniem i malowaniem portretów ze zdjęć, a jej poczynania śledzą tysiące obserwujących. Prace artystki znalazły dom nie tylko na
terenie całej Polski, ale także w wielu krajach całego świata. Laureatka konkursu Kalendarz z KOH-I-NOOR-em 2020 i zdobywczyni I-go
wyróżnienia w Konkursie Faber-Castel Polska 111 lat Polychromosów.
Słowami artystki: „Od dziecka rysunek, malowanie, wszelkie prace
plastyczne były moją miłością. Mimo, że nie dane było mi kształcić się
w tym kierunku i wylądowałam na całkowicie odmiennym ekonomicznych terenie, po latach wróciłam do swojej pasji, która odrodziła się
we mnie jeszcze większym, bardziej gorącym płomieniem. Od kilku lat
prowadzę i buduję markę DruArtis. Moje prace zawsze dopieszczone
są w każdym szczególe, co widać po samych obrazach jak i zadowoleniu klientów. Malarstwo to pasja, która stała się moim życiem.
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Bez tytułu
100x70, węgiel, pastel, akwarela, szlagmetal
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/vMmXoEP

Natalia Chyz
Ukończyła Dyscypliny Plastyczne w Architekturze na wrocławskiej Akademii Sztuk
Pięknych (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.
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Bridge
50x70, patel na papierze

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

Oksana Malanij
Współczesna, ukraińska artystka, mieszkająca w Polsce. Zajmuje się grafiką, rysunkiem i malarstwem. Jej ulubioną dziedziną sztuki jest rysunek, a konkretnie
rysunek pastelowy. Prace olejne i akrylowe ujawniają wszechstronność artystki. Jej obrazy są bardzo wyraziste i pełne
treści. Przez wszystkie lata wypracowała
własny styl. Przedstawia serie drapieżników, kobiet, miast i inne fascynujące
obrazy. Farby akrylowe i olejne pomagają
w tworzeniu dzieł abstrakcyjnych.
Urodziła się w rodzinie architektów.
Ukończyła Szkołę Artystyczną w Łutsku i tam uzyskała dyplom projektanta
wnętrz. W 2019 w Galerii Art-Korytarz
odbyła się wystawa „Grafika duszy”, na
której zaprezentowała ponad 30 swoich
prac. Póżniej w 2020 odbyła się jej indywidualna wystawa „Malanij.O.” w galerii
OBRAZ&GRABOVECKA w Łutsku (Ukraina). W 2022 wzięła udział w wystawie
„NURTY” w Bydgoskikm Centrum Sztuki.
Wiele z jej obrazów znajduje się w galeriach sztuki i prywatnych zbiorach.”
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Sol

100x100, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/lMmNSQ9

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 (20102011); 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 –
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w jego blasku” – Festiwal Kultury Europejskiej Dolnośląskie Centrum
Filmowe, Wrocław (2021); Wernisaż pt. „Konsekwencje” hotel Monopol, Wrocław (2019).
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Oset

90x60, olej na płótnie, oprawiony w ramę 95x65, 2022
Cena wywoławcza: 1500 zł
Licytuj: cutt.ly/uMmMgap

Małgorzata Młodnicka
Urodzona we Lwowie w rodzinie aktorskiej, prawnuczka Wandy Monne –
narzeczonej Grottgera. Uzyskała dyplom na ASP we Wrocławiu. Zajmuje
się karykaturami i portretami, jak i malarstwem sztalugowym olejnym.
Chętnie podejmuje tematy florystyczne i martwe natury. Współtworzyła
Legnicki Satyrykon, którego jest dwukrotną laureatką. Jej obrazy wystawiane są w galeriach wrocławskich, oraz znajdują się w licznych zbiorach
prywatnych w Niemczech, Włoszech, Kanadzie i Nowym Jorku. W roku
2018 r. Prezydent Miasta Wrocławia odznaczył Małgorzatę Młodnicką
medalem „Merito de Wratislawia” – zasłużony dla Wrocławia. Kilka prac
olejnych zostało zakupionych przez wrocławski ratusz.
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Audrey. Monety i cykle
32,5x45, technika własna na papierze,
2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/dMmMAge

Marianna Berenika Forysiak
Ur. w 1996
Artystka jest samoukiem. Styl, którym się posługuje, można określić
jako hybrydyczny; postaci przedstawia realistycznie, czasami zbliża
się w pewnym stopniu do hiperrealizmu, tła projektuje natomiast
w oparciu o zupełnie inną koncepcję: rysując je, odwołuje się głównie
do twórczości Gustava Klimta, ale też do nieco szerzej pojmowanej
secesji (motywy roślinne, płynna linia), art deco, pop-artu i sztuki
japońskiej. Marianna Berenika Forysiak nawiązuje raczej do rozmaitych stylów i nurtów niż do konkretnych dzieł. Obrazy, które obecnie tworzy, oparte są na pewnym pomyśle, który ma w sobie coś
z dowcipu w dawnym znaczeniu tego słowa: to rodzaj konceptu, żart,
aluzja; „dowcipne” nawiązanie do twórczości innego artysty, apelujące zarówno do potrzeb estetycznych odbiorcy, jak i do jego pamięci,
będącej płaszczyzną dla swobodnej gry skojarzeń.
Z wykształcenia artystka jest literaturoznawczynią, redaktorką i kuratorką literatury. Zajmuje się literaturą romantyzmu oraz pograniczami literatury i teologii.
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Bez tytułu
100x60, akryl na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/uMmMNbb
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Nirwana

120x80, olej na płótnie, 2021
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/RMm1eB7
Ewa Kaczmarek
Mam na imię Ewa. Od czasów dzieciństwa uwielbiałam cos tworzyć.
Na początku były to rysunki zwierząt, krajobrazy oraz postaci z bajek.
Później zafascynowałam się ilustracją mody i artystami tj.: Antonio
Soares, Sonia Hensler oraz Dominik Jasiński.
Przez wiele lat traktowałam malowanie jako hobby, które z czasem
stało się moją pasją. Największą radość sprawia mi tworzenie portretów kobiet pięknych , silnych i niezależnych.
Maluję również abstrakcyjne obrazy oraz tworzę kolaże. Kocham
nasycone barwy. Malowanie uzależnia, daje mi energię i dostarcza
pozytywnych emocji.
Od niedawna prowadzę swój biznes artystyczny oraz konto na Instagramie @ewa.sylwia.kaczmarek, gdzie łączę pasję do malowania z
podróżami. Kocham spełniać marzenia ludzi poprzez sztukę, dlatego
maluję również obrazy na zamówienie. Każdy obraz to inna historia
inna podróż i wspomnienie, które tworzysz ty sam...
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Vlad Reznychenko
Ur. 1973, Żółte Wody (Ukraina)
Urodził się i dorastał na Ukrainie w historycznej miejscowości
Żółte Wody. Studia ukończył na Wydziale Malarstwa i Grafiki.
Jego styl to czarno-biały realizm, bezkompromisowy i kategoryczny. „Ja zakochałem się w czarnym, dlatego że on ma w sobie
wszystkie kolory. To nie było zaprzeczenie koloru, to było jego
wyznanie” Wiele obrazów Vlada sprzedawanych jest przez aukcje
sztuki, a wiele innych znajduje się w prywatnych kolekcjach w Holandii, Polsce, Niemczech i Ameryce.
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I ja żegnałam nie raz
80x80, olej na płótnie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/lMm0BMV
Malwina Cieślik
Ur. 1975, Radomsko
Jest absolwentką Wydziału Artystycznego WSP w Częstochowie (aktualnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczym.
J. Długosza). Dyplom artystyczny zrealizowała z wyróżnieniem
w pracowni litografii pod kierunkiem dr hab. Krystyny Szwajkowskiej. 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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Kobieta
100x90, akryl i szlagmetal na płótnie, 2021

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/YMm2Kkt

Agata Grzybowska
Ur. w 1984
Fotoreporterka, absolwentka reżyserii fotografii
w PWSFTviT w Łodzi. Otrzymała m.in. nagrodę Ministra Kultury Young Poland 2017, I nagrodę w kategorii Wydarzenia oraz Zdjęcie Roku 2015 w konkursie
BZ WBK PRESS FOTO, MFIA za swoją książkę 9 bram
bez powrotu (2017) oraz drugą nagrodę w kategorii
Photocast w tym samym konkursie w 2013 roku. Waz
z pisarzem Wojciechem Karpieszukiem, Grzybowska
zdobyła Nagrodę Obserwatora na Konkursie Dziennikarstwa Studenckiego MediaTory (2013). Jej twórczość była prezentowana m.in. na Zamku Królewskim
w Warszawie, w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, Galerii Szyb Wilson w Katowicach, Galerii FF –
Forum Fotografii w Łodzi, Ag Gallery w Tehranie oraz
w Instytucie Kultura Rumuńska w Bukareszcie.
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Złota dziewczyna 3
34x34, akryl na płycie, 2022
Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/xMm3zZ7

Viola Tycz
Ur. 1973, Wrocław
Absolwentka ASP Wrocław, stypendystka Fundacji
Joana Miró/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, Mu-
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Fragment 741
100x100, technika własna na płótnie, 2022

zeum Współczesnego Wrocław, Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie oraz kolekcjach prywatnych.

Cena wywoławcza: 1000 zł
Licytuj: cutt.ly/QMm37oG

Stanisław Tomalak
Od 2011 członek Związku Polskich Artystów Plastyków,
rekomendowany przez profesorów Stanisława Kortykę
i Waldemara Kuczmę z wrocławskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Od 1975 zajmuje się działalnością plastyczną. Przez szereg lat uprawiał tradycyjne malarstwo
pejzażowe. Następnie bliski mu był nurt zbliżony do
realizmu fantastycznego. Od 2000 coraz częściej skłania się w stronę abstrakcji. Od tego czasu nieustannie
eksperymentuje, stosując oprócz tradycyjnych metod
autorskie techniki i technologie. Swój warsztat opiera
na wytwarzanych własnoręcznie barwnikach i pastach
fakturowych, w skład których m.in. wchodzą mielone minerały i materiały stosowane w budownictwie.
Wprowadza do obrazów różne aplikacje, sięgając po
technikę kolażu. Prace mają zróżnicowaną powierzchnię. Udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych.
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Wstyd
100x70x10, technika własna na płótnie

Cena wywoławcza: 4000 zł
Licytuj: cutt.ly/cMm8dEz

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.

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 (Galeria Dominikańska, 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/-/4205

z limitem

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w aukcji osobiście, internetowo lub telefonicznie, możesz zlecić to naszemu
pracownikowi, który będzie licytował w imieniu Nabywcy. Wysokość zlecenia licytacji jest poufna. Wystarczy, zarejestrować się na stronie oraz wypełnić Zlecenie Licytacji
i przesłać najpóźniej na 2 godziny przed aukcją. W formularzu Zlecenia Licytacji należy wpisać i określić sumy do jakich chcemy licytować dany obiekt. Na jednym formularzu
Zlecenia Licytacji można wskazać do licytacji kilka obiektów. Można także zgłosić chęć licytacji wybranych obiektów kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem
790 225 790 na co najmniej 2 godziny przed aukcją. Informację o wygranej lub przegranej licytacji Nabywca otrzyma
w ciągu 24 godzin po zakończeniu aukcji.

Regulamin aukcji znajduje się na sąsiedniej stronie katalogu, oraz na stronie internetowej pod adresem:
https://onebid.pl/pl/auction/4205/info
Udział w aukcji wiąże się z akceptacją warunków zawartych w regulaminie

§ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty
kolekcjonerskie, powierzone Galerii i Domowi Aukcyjnemu DNA w celu
ich sprzedaży.
§ II DEFINICJE
Dom Aukcyjny – Dom Aukcyjny DNA prowadzony przez Galerię DNA
mieszczącą się przy ul. Powstańców Śląskich 95 we Wrocławiu,
której właścicielem jest IPW Piotr Wawrzynów wpisany do ewidencji
działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod numerem
211230, posiadający NIP 912 106 44 23
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem sprzedaży.
Sprzedający – instytucja zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży
najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy
nim a Domem Aukcyjnym zawarte zostaje umowa sprzedaży lub
warunkowa umowa sprzedaży.
Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Galerię DNA do prowadzenia
Aukcji.
Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na
składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych
w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest
zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy
sprzedaży.
Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający
opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
Stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu, z
zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania
danego Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym,
że Obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany
jest w ramie, Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego
obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej.
Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport
stanu zachowania obiektu. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy
oceniają stan obiektu, biorąc pod uwagę jego szacunkową wartość
oraz charakter aukcji, w ramach której jest on wystawiony na sprzedaż.
Mimo że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone są
rzetelnie, należy pamiętać, że nasi pracownicy nie są zawodowymi
konserwatorami.
Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna
dla oglądających.
Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
Estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na podstawie
aktualnych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do
licytowanego. Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej
jej górnej granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem
prawnie wiążącej umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym
a Licytującym. W ramach Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i
opłaty dodatkowe.
Opłata aukcyjna – opłata w wysokości 18% doliczana do kwoty, na
której zakończyła się licytacja Obiektu, stanowiąca wynagrodzenie
Domu Aukcyjnego z tytułu przeprowadzonej Aukcji. Jest częścią końcowej ceny Obiektu. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży
poaukcyjnej, w przypadku kiedy Obiekt nie został sprzedany w ramach
Aukcji. Kwota wylicytowana wraz z Opłatą aukcyjną zawiera podatek
od towarów i usług VAT (VAT marża).
Cena zakupu – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem
wraz z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu
droit de suite, jeżeli takie występuje).
Cena warunkowa– minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt
może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem
Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona
osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży
warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.
Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku gdy kwota wylicytowana
jest niższa niż 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
4.4. Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym
5. ODBIÓR ZAKUPU
5.1. Odbiór wylicytowanych Obiektów jest możliwy po dokonaniu
wpłaty pełnej Ceny zakupu oraz uregulowaniu innych płatności wobec
Domu Aukcyjnego. Gdy tylko wszystkie wymagania zostaną spełnione,
Nabywca powinien skontaktować się z galerią Domu Aukcyjnego
organizującą Aukcję, aby umówić się na odbiór Obiektu.
5.2. Przed przekazaniem Obiektu Nabywcy lub jego przedstawicielowi,
Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu potwierdzającego
tożsamość. Przedstawiciel dodatkowo powinien posiadać pisemne,
pod rygorem nieważności, upoważnienie od Nabywcy.
5.3. Nabywca powinien odebrać zakupiony Obiekt w terminie 30 dni
od daty Aukcji. Po tym terminie Dom Aukcyjny może przesłać wylicytowane Obiekty do magazynu zewnętrznego, a Nabywca obciążony
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat
będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości
Obiektów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest
z zaakceptowaniem regulaminów lub ogólnych warunków świadczenia
usług podmiotu odpowiedzialnego za transport i magazynowanie.
5.4. Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko
utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane
z Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Dom Aukcyjny odpowiada względem Nabywcy za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia
Obiektu jedynie do wysokości Ceny zakupu Obiektu.
5.5. Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.
5.6. Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może zająć się
wysyłką dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność Nabywcy i Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za
nieprawidłowe wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby
trzecie.
5.7. Jeżeli klient sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel
powinien skontaktować się telefonicznie z galerią Domu Aukcyjnego
organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym
odbiorem Obiektu.
6. BRAK PŁATNOŚCI
6.1. W przypadku gdy Nabywca w terminie 14 dni roboczych od daty
Aukcji nie uiści całej Ceny zakupu (zawierającej Opłatę aukcyjną i
ewentualne Opłaty dodatkowe) Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla
innych swoich praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych
środków prawnych:
– przechować Obiekt w Galerii Domu Aukcyjnego lub w innym miejscu
na ryzyko i koszt klienta;
– odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na

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.
kursu wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania
płatności w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji
poczet pokrycia szkód;
– odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie
zlecenie pod warunkiem uiszczenia wadium;
– naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia
zapłaty pełnej Ceny zakupu;
– odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną
minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej
Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena zakupu, za którą
Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie
zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia
dodatkowej Aukcji;
– wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania zaległości;
– potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wierzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;
– podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.
§ IV INFORMACJE OGÓLNE
1. DANE OSOBOWE
1.1. Dom Aukcyjny, w związku ze świadczonymi usługami oraz
wymogami prawnymi związanymi z przeprowadzeniem Aukcji może
wymagać od Licytujących podania danych osobowych.
1.2. Dom Aukcyjny może wykorzystać dane osobowe dostarczone przez Licytującego, za jego zgodą, w celach marketingowych,
dostarczając materiały o Obiektach, usługach bądź wydarzeniach
organizowanych przez Dom Aukcyjny.
1.3. Zgadzając się na warunki sprzedaży aukcyjnej i podając dane
osobowe, klienci zgadzają się, że Galeria i Dom Aukcyjny DNA i spółki
powiązane mogą wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli klient
chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować
swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej,
prosimy o kontakt pod numerem 696 972 801.
2. REKLAMACJE
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami
prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową
Nabywca może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania Obiektu.
Wobec osób niebędących bezpośrednimi Nabywcami na Aukcji Dom
Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz
wady prawne zakupionych Obiektów
3. PRAWA AUTORSKIE
3.1. Sprzedający nie przekazują wraz z Obiektem prawa autorskiego ani
prawa do reprodukowania Obiektu.
3.2. Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów zwią-

2.3. LICYTACJA ONLINE
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy
licytacyjnej muszą zarejestrować się na stronie Onebid.pl, zapisać się
do aukcji online oraz wziąć w niej udział w dniu aukcji o określonej
godzinie. W przypadku uczestnictwa w aukcji za pośrednictwem internetowego portalu aukcyjnego zastosowanie ma odpowiedni regulamin
tego portalu, dostępny pod następującym linkiem: https://onebid.pl/pl/
terms/. Informacje dot. przebiegu aukcji, Licytujący może znaleźć pod
następującym linkiem: https://onebid.pl/pl/howtobid/.
2.4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICYTUJĄCEGO
Podczas licytacji, zarówno osobistej, online, telefonicznej, jak i
poprzez złożenie zlecenia licytacji z limitem, Licytujący bierze osobistą
odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, chyba że przed
rozpoczęciem Aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie (pod
rygorem nieważności) z Galerią i Domem Aukcyjnym DNA, że oferent
jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej zaakceptowanej
przez Galerię i Dom Aukcyjny DNA.
3. AUKCJA - PRZEBIEG AUKCJI
3.1. PRZYJMOWANIE OFERT OD LICYTUJĄCYCH
3.1.1. Licytację rozpoczyna i prowadzi Aukcjoner. Wyczytuje on Obiekty,
decyduje o kolejnych postąpieniach, wskazuje Licytujących, ogłasza
zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Licytujący mają prawo
podczas licytacji składać swoje oferty. Zakończenie Aukcji Obiektu
następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży
warunkowej pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, który zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.
3.1.2. W przypadku powstania błędu albo zaistnienia sporu co do
wyniku Aukcji, Aukcjoner może ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży (również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji
Aukcjoner może także podjąć wszelkie inne działania, które uzna za
racjonalne i stosowne do zaistniałych okoliczności. Jeżeli jakikolwiek
spór dotyczący wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży w
ramach Aukcji uznaje się za ostateczny
3.2. CENY WARUNKOWE
Niektóre Obiekty na Aukcji mogą być oferowane z zastrzeżeniem Ceny
warunkowej. W celu osiągnięcia Ceny warunkowej Obiektu Aukcjoner
i pracownicy Galerii i Domu Aukcyjnego DNA mogą składać w trakcie
licytacji oferty w imieniu Sprzedawcy, bez wskazania, że czynią to w
jego imieniu. Może to następować przez składanie następujących
po sobie ofert licytacyjnych, bądź też ofert w odpowiedzi na oferty
składane przez innych Licytujących. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany
Obiekt Aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.
3.3. TABELA POSTĄPIEŃ
Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne
postąpienia podaje według poniższej tabeli. W zależności od przebiegu
Aukcji może on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.
CENA
POSTĄPIENIE
1 000 - 2 000 zł
100 zł
2 000 - 5 000 zł
200 zł
5 000 - 10 000 zł
500 zł
10 000 - 30 000 zł
1 000 zł
30 000 - 100 000 zł
2 000 zł
100 000 - 200 000 zł 5 000 zł
200 000 - 500 000 zł 10 000 zł
500 000 - 1 000 000 zł 20 000 zł
powyżej 1 000 000 zł 50 000 zł
4. PŁATNOŚCI
4.1. CZAS I FORMY PŁATNOŚCI
4.1.1. Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera
zawarł z Domem Aukcyjnym umowę sprzedaży, jest zobowiązany do
zapłaty ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie opłaty
dodatkowe za zakupione Obiekty w terminie 14 dni od dnia Aukcji. W
sytuacji zawarcia j Umowy sprzedaży warunkowej termin ten biegnie
od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego.
4.1.2. Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności.
4.1.3. Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka
oraz przelew na rachunek bankowy (na konto galerii organizującej
Aukcję) - PKO BP 54 1020 5242 0000 2702 0252 0179.
4.2. OPŁATA AUKCYJNA
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna, która stanowi
część końcowej ceny Obiektu i wynosi 18%. Obowiązuje ona również w
sprzedaży poaukcyjnej.
4.3. PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI
Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym
Opłaty aukcyjnej. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania
posiadania ani dzierżenia Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia na
niego własności Obiektu. Wcześniejsze przekazanie Obiektu Nabywcy
nie jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na
niego ani zwolnieniem z obowiązku zapłaty Ceny zakupu.
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę
manipulacyjną w wysokości 1% Ceny zakupu.
zanych 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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