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Plan Aukcji:

19:30 Rejestracja uczestników aukcji
20:00 Rozpocz!cie aukcji i powitanie Go"ci
21:00  Zako#czenie aukcji wraz z dope$nieniem formalno"ci zwi%zanych z zakupem prac

Bistro DNA 
Przej!cie Garncarskie 8 
Wroc"aw

16 grudnia 2016
(pi%tek) godz. 20:00

ceny wywo$awcze zaczynaj% si! od 700 lub 1000 z$

Galeria DNA to przestrze#, w której sztuka i pi$k-
no spotykaj% si$ w samym sercu Wroc"awia.

Po przekroczeniu jej progu, Go"& zanurza si! w nie-
przebranej mnogo"ci barw i sam staje si! cz!"ci% 
artystycznego "wiata.

Dzia$alno"& Galerii koncentruje si! wokó$ promocji 
m$odych, utalentowanych twórców, którzy dopiero 
rozpoczynaj% swoj% przygod! ze sztuk%. Ich prace 
z dziedziny malarstwa, rysunku, grafi ki, ceramiki, 
szk$a, rze'by i sutaszu s% wyraziste, unikatowe 
i równie fascynuj%ce co kod DNA, trójwymiarowa 
spirala inspiruj%ca wyobra'ni!.

Galeria zapewnia profesjonalne doradztwo, twórczo
odpowiada na potrzeby obcowania z pi!knem 
i wyj%tkowo"ci% sztuki, zarówno Klientów indywi-
dualnych jak i instytucjonalnych.

37 Aukcja Sztuki Wspó$czesnejwe Wroc!awiu
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Wydawca katalogu: 
Galeria DNA

Przygotowanie aukcji i opracowanie katalogu: 
Adam Radtke, Justyna Kubica 

Projekt i sk$ad katalogu:
Iwona Pi"mienny-#cibor

Galeria DNA
ul. Grodzka 5, 50-515 Wroc!aw

Salon ekspozycyjny Galerii DNA
ul. Przej"cie Garncarskie 8

50-107 Wroc!aw

biuro@dnagallery.pl
tel. +48 71 307 00 36

tel. 790 225 790

www.dnagallery.pl
www.wda.dnagallery.pl
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Dom Aukcyjny DNA zaprasza!

Nazwisko Imi$  /  Nr obiektu  /  strona

Borcz Anna / 45 / str. 37

Chocho"owska-Bocian Dominika / 02 / str. 9

Cichecki Jerzy / 03 / str. 9

Cie!la Maciej / 01 / str. 8

Dudek Blanka / 05, 06 / str. 11

Fronczak Andrzej / 04 / str. 10

Godziszewski Jakub / 09 / str. 13

Go! Emil / 50 / str. 41

Grajek Dariusz / 08 / str. 13

Grzyb Sabina Maria / 20 / str. 21

Jankiewicz %ukasz / 10 / str. 14

Jarczewski Jacek / 11, 12 / str. 15

Kachny Piotr / 13 / str. 16

Kasprzak Andrzej / 15 / str. 17

Klimek Grzegorz / 07 / str. 12

Kloza-Rozwadowska Anna / 18 / str. 19

Kogut Alicja / 21 / str. 21

Ko"akowska Anna / 16 / str. 18

Ko"odziej Weronika / 19 / str. 20

Koperkiewicz Jonasz / 22 / str. 22

Krukowski Jaros"aw / 24 / str. 23

Kurek Magdalena / 14 / str. 17

Indeks artystów

#akomska Monika / 49 / str. 40

Magda Renata / 25 / str. 24

Makowska Magdalena / 17 / str. 19

Maksymczak Justyna / 28 / str. 26

Malinowski Jacek / 26 / str. 25

Painta Marcin / 29, 30 / str. 27

Parobczak Monika / 23 / str. 23

Polak Jena / 27 / str. 25

Polski Thomas / 40 / str. 34

Radocho$ska Helga / 47 / str. 39

Ró%yc Dariusz Franciszek / 32, 33 / str. 29

Ruszkiewicz Marek / 31 / str. 28

Rutkowska Katarzyna / 34 / str. 30

Smolik Dominik / 38, 39 / str. 33

Sowiak Rados"aw / 37 / str. 32

&migielska Katarzyna / 35, 36 / str. 31

&wigulska Mariola / 48 / str. 40

Tomalak Stanis"aw / 41 / str. 35

Trembecka Beata / 42 / str. 35

Wawrzyniak Micha" / 43 / str. 36

Witek Anna / 46 / str. 38

Zakrzewski Pawe" / 44 / str. 37

Szanowni Pa&stwo,

bardzo mi mi"o zaprezentowa' katalog 37. Aukcji Sztuki Wspó"czesnej, 
która odb$dzie si$ w dniu 16 grudnia 2016 roku we Wroc"awiu.

Arty!ci, których prace znajduj# si$ w niniejszym katalogu, reprezentuj# 
ró(ne style i metody twórcze, ale "#czy je oryginalno!' i wysoka jako!' 
sztuki. W centrum Pa&stwa uwagi mo(e si$ okaza' szereg obrazów 
takich artystów jak Grzegorz Klimek, Emil Go!, Katarzyna Rutkowska, 
Stanis"aw Tomalak, Jacek Jarczewski i innych, którzy zdobyli  ju( uzna-
nie w polskim !rodowisku artystycznym. Ponadto polecam przyjrze'  
si$ pracom m"odych obiecuj#cych malarzy, którzy dopiero zaczynaj# 
swoj# przygod$ z rynkiem sztuki.  

Aukcja Sztuki Wspó"czesnej odb$dzie si$ tu( przed )wi$tami, a wi$c 
b$dzie to niezwyk"a okazja, aby wylicytowa' i podarowa' swoim bli-
skim jeden z najoryginalniejszych prezentów – dzie"o sztuki. Jestem 
przekonany, (e prace, nabyte podczas aukcji, b$d# cieszy' oko i dusz$, 
a tak(e mog# sta' si$ wyj#tkow# ozdob# domu lub biura.

Miejsce przeprowadzenia aukcji – DNA Bistro – jest wygodnie zloka-
lizowane w sercu wroc"awskiej Starówki. Cena wywo"awcza obrazów 
si$ od 700 z", za! licytowa' mo(na na kilka sposobów: osobi!cie, tele-
fonicznie lub online.

Zach$cam wszystkich mi"o!ników sztuki do wzi$cia udzia"u w tej ar-
tystycznej imprezie organizowanej we Wroc"awiu. Serdecznie dzi$kuj$  
wszystkim Przyjacio"om i Mecenasom, którzy wspieraj# dzia"alno!' 
Domu Aukcyjnego DNA.

Do zobaczenia
w sobot$ 16 grudnia 2016 r., godz. 20.00
DNA Bistro, ul. Przej!cie Garncarskie 8, 
Wroc"aw

Piotr Wawrzynów

Marchand/Owner
Galeria DNA

piotr@dnagallery.pl

Prawdziwa sztuka
jest zawsze wspó"czesna.

Fiodor Dostojewski
(1821-1881)

Partnerzy:
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Urodzi"em si$ w 1986 roku we Wroc"awiu. W 2010 roku uko&-
czy"em Akademi$ Sztuk Pi$knych im. Eugeniusza Gepperta 
we Wroc"awiu. Aktualnie zajmuj$ si$ malarstwem sztalugowym 
i muralami.

Niewyczerpanym *ród"em inspiracji jest dla mnie przyroda. 
Interesuje mnie mo(liwo!' pozornego o(ywienia za pomoc# 
!wiat"a i koloru martwych szcz#tków zwierz#t i ro!lin. Fascy-
nuj# mnie równie( starodawne machiny z epoki pary i w$gla. 
Nitowana stal, maszyny parowe i mechanizmy zegarowe oraz 
industrializm prze"omu XIX i XX wieku. Lubi$ po"#czenie tych 
dwóch zgo"a odmiennych !wiatów, przyrody i techniki.

W malarstwie interesuje mnie !wiat"ocie&. Subtelna gra mi$-
dzy mrokiem a wydobywaj#cym si$ z niego o!wietlonym de-
talem. Budowanie klimatu obrazu za pomoc# czerni i szaro!ci. 
Fascynuje mnie sposób w jaki !wiat"o o(ywia martw# materi$, 
daje jej nowe (ycie.
 
Inspiracj$ artystyczn# cz$sto czerpi$ z twórczo!ci Rembrand-
ta, która jest dla mnie niedo!cignionym wzorem. Maluj$ tra-
dycyjn# technik# temperowo- -olejn#, stosuj$ imprimitur$, 
wydobywam kolor od najciemniejszej barwy do najja!niejszej, 
nak"adaj#c farb$ warstwa po warstwie. Najpierw robi$ rysunek 
o"ówkiem na zagruntowanym p"ótnie. Nast$pnie farb# tempe-
row# ( umbr# , sien# albo ochr# ) nak"adam jednolity kolor na 
ca"e p"ótno. Stosuj#c si$ do zasady „t"uste na chude” maluj$ 
warstwowo farbami temperowymi, akrylowymi i na ko&cu olej-
nymi ca"y obraz. Proces powstawania obrazu jest d"ugotrwa"y 
ale efekt ko&cowy uzyskany dzi$ki tej pracoch"onnej technice 
jest wart tego wysi"ku.  

Emil Go!

DNA Artysty

c Skarabeusz

c +ma c Baran

c Tryptyk orze"

e ,elazny Ko&e Jelonek w trakcie malowania

c Etapy pracy
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02

03

Dominika 
Chocho"owska-

-Bocian
(1987, Koszalin)

Absolwentka Akademii Sztuk Pi$knych we Wroc-
"awiu oraz Studium Charakteryzacji Teatralnej i Fil-
mowej. Malarka, scenografka. Pasjonatka teatru
plastycznego i lalkowego. Autorka lalek artystycz-
nych. Zakres jej dzia"a& obejmuje malarstwo 
sztalugowe, tradycyjny rysunek, grafi k$ warsztatow#,
video, rze*b$, instalacj$ i scenografi $.

Noc

90 x 110 cm / olej na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany na odwrocie - D.Ch.B.2016

Kompozycja z kobiet# i czortem 3

100 x 80 cm / akryl i olej wodorozcie&czalny na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: prawy dolny róg i na odwrocie

Maciej Cie!la
(1988, Szczecin)

Po uko& czeniu Akademii Sztuk Pi$ knych rozwija" si$  w dziedzinie malarstwa 
abstrakcyjnego oraz ekspresji o tematyce miejskiej. Po roku zacz# " przek"ada'  
umiej$ tno! ci oraz potencja" techniczny na kompozycje symboliczne, fi guratywne. 
Aktualnie ukierunkowa" sw#  twó rczo! '  na symboliczny surrealizm oraz kompozycje 
wy"# cznie surrealistyczne, gdzie odnajduje mnogo! '  temató w i ! rodkó w wyrazu.

01

Gra o tron

46 x 55 cm / akryl na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany z przodu, prawy dolny róg

Jerzy Cichecki
(1960, Trojanów)

Absolwent ASP w Warszawie. Artysta nie poddaje 
si$ chwilowym, najnowszym nurtom w sztuce, d#(#c 
do wypowiedzi w ulubiony dla siebie sposób. Nie 
poszukuje najnowszych !rodków i technik wyrazu, 
a wr$cz przeciwnie udowadnia, (e w najbardziej 
tradycyjny sposób, na bia"ym p"ótnie, lub na kartonie, 
maj#c opanowany warsztat, mo(na wszystko 
opowiedzie'. Jest autorem wielu wystaw w Polsce 
i za granic#, najcz$!ciej w Japonii. Prace artysty 
znajduj# si$ w wielu prywatnych kolekcjach na ca"ym 
!wiecie.
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Mglisty poranek

50 x 70 cm /technika w"asna na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany z przodu, prawy dolny róg

04

06
Pod wod#

90 x 100 cm / olej na p"ótnie / 2015 r. 
SYGNATURA: opisany na odwrocie: 

BLANKA DUDEK, POD WOD-, OLEJ P%ÓTNO 
90x100CM 2015

05
Przemiany 4

100 x 130 cm / olej na p"ótnie / 2014 r. 
SYGNATURA: opisany na odwrocie:

BLANKA DUDEK, PRZEMIANY, OLEJ P%ÓTNO
100x130 2014

Andrzej Fronczak
(1959, Brze!' Kujawski)

Uprawia malarstwo sztalugowe i rysunek. Bra" udzia" w wielu wystawach 
indywidualnych w Polsce oraz za granic#. Od 2004 r. jest cz"onkiem Zwi#zku 
Polskich Artystów Plastyków. W 2010 roku zosta" odznaczony Srebrnym Krzy(em 
Zas"ugi za dzia"alno!' spo"eczno-kulturaln#. Artysta ci#gle eksperymentuje 
z barw# i faktur#, pos"uguje si$ g"ównie odcieniami szaro!ci, bieli, br#zu, unikaj#c 
ostrych kontrastów.

Blanka Dudek
(1983, Opole)

Absolwentka Wydzia"u Malarstwa krakowskiej ASP, 
dyplom w pracowni prof. Jacka Waltosia w 2009 r. 
Od 2014 doktorantka ASP w Krakowie. Zajmuje si$ 
malarstwem i rysunkiem.Inspiracj# do cyklu „Prze-
miany” by"a surrealistyczn# powie!' Alfreda Kubina 
„Po tamtej stronie”, w której w intryguj#cy sposób 
zosta"y przedstawione relacje mi$dzy !wiatem zwie-
rz$cym i ludzkim. Interesuj# j# przeciwie&stwa, 
kontrasty, po"#czenie dwóch pozornie nieprzystaj#-
cych do siebie form i przestrzeni. 
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09
Tajemnice lasu IV

60 x 80 cm / olej i srebro p"atkowe na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany z przodu, prawy dolny róg 

oraz na odwrocie

08
Jazzmanie

80 x 120 cm / akryl i olej na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany z przodu, prawy dolny róg

Jakub 
Godziszewki

(1989, Ostrów Wielkopolski)

Absolwent Malarstwa (2012 r.) oraz Edukacji Artys-
tycznej w zakresie Sztuk Plastycznych (2014 r.)
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydziale Pedagogiczno–Artystycznym w Kaliszu. 
Zajmuje si$ malarstwem, rysunkiem oraz poz"ot-
nictwem. Poci#ga go temat kondycji cz"owieka oraz 
estetyka ludzkiego cia"a. W swoich inspiracjach si$ga 
te( do !wiata przyrody. Laureat nagród, autor wystaw 
indywidualnych oraz uczestnik wielu zbiorowych 
w kraju oraz poza jego granicami, m.in.: w Hiszpanii, 
Francji, Wielkiej Brytanii, Bia"orusi czy W"oszech. 
Promowany przez ameryka&ski kwartalnik artystyczny 
„The Art of Man” (nr 19) oraz Fundacj$ Promocji Sztuki 
„Niez"a Sztuka”.

Dariusz Grajek
(1964, Pozna&)

Uko&czy" studia na Akademii Sztuk Pi$knych 
w Poznaniu. Charakterystycznymi cechami stylu 
Dariusza Grajka s# ekspresyjny kolor, pewne 
deformacje kszta"tów oraz ba!niowa atmosfera. 
O w"asnym procesie twórczym artysta mówi: 
„Przyst$puj#c do bia"ego podobrazia nigdy nie wiem 
jak i kiedy ta przygoda si$ sko&czy. Malowanie jest 
!cie(k# w nieznane, która chyba nigdy nie b$dzie 
mia"a ko&ca.”

07
G"owa

40 x 30 cm / technika w"asna na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany na odwrocie

Grzegorz Klimek
(1987, K"obuck)

Uko&czy" Akademi$ Sztuk Pi$knych we Wroc"awiu. Obrazy Grzegorza Klimka 
s# odzwierciedleniem ci#g"ych poszukiwa& podstawowych struktur rzeczy, 
które nas otaczaj#.. Do malowania swych obrazów Klimek wykorzystuje 
wiele zró(nicowanych mediów, które w trakcie mieszania, rozdrapywania 
i odmalowywania na nowo daj# oryginalne efekty strukturalne. Ciekawostk# 
jest tak(e fakt, (e artysta sam robi farby, którymi maluje.
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11

12

Struktury haptyczne 5-15

50 x 40 cm / technika mieszana na p"ótnie / 2015 r. 

10
Nieoczekiwany koniec lata

150 x 100 cm / olej na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: opisany na odwrocie: 
%ukasz Jankiewicz 2016

Jacek Jarczewski 
(1962, Rawicz)

Absolwent Pa&stwowego Liceum Sztuk Plastycznych 
we Wroc"awiu oraz Pa&stwowej Wy(szej Szko"y Sztuk 
Plastycznych we Wroc"awiu na Wydziale Malarstwa 
Grafi ki i Rze*by. Dyplom z wyró(nieniem obroni" 
w 1988 roku z Malarstwa i Projektowania Malarstwa 
w Architekturze i Urbanistyce w pracowniach: prof. 
S. R. Kortyki, prof. M. Zdanowicza. Obecnie jest 
profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Malarstwa 
Architektonicznego i Multimediów Akademii Sztuk 
Pi$knych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc"awiu. 
Prowadzi Pracowni$ Technik Malarskich i Rysunkowych 
oraz Dzia"a& Innowacyjnych. Uprawia malarstwo 
haptyczne (strukturalne)- sztalugowe, !cienne oraz 
projektowanie witra(y. Bra" udzia" w 28. wystawach 
indywidualnych oraz 85. wystawach zbiorowych. 
Obrazy w zbiorach prywatnych w: Niemczech, Francji, 
Holandii, Belgii, Szwajcarii, USA, Polsce.

#ukasz Jankiewicz
(1975, Jawor)

%ukasz Jankiewicz inspiruje si$ impresjonizmem, wyra(aj#c 
emocje na obrazach przez po"#czenie intensywnych barw. Bra" 
udzia" w wielu wystawach w kraju i za granic#, w tym w zbiorowej 
wystawie w Londynie w 2014 roku.W 2011 roku przedstawi" 
w Browarze Mieszcza&skim we Wroc"awiu instalacj$ „Z wn$trza 
do wn$trza”.

Kompozycja haptyczna nowe 
struktury 2

70 x 100 cm / technika wlasna na p"ótnie / 2016 r. 
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Black swan

120 x 120 cm / olej i emalia na p"ótnie / 2014 r. 

13

)wiat"o w %uku mi"o!ci 
na Capri-talenty i uczucia s# wieczne

65 x 130 cm / olej na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany z przodu, prawy dolny róg

oraz na odwrocie

Family

80 x 60 cm / olej, akryl emalia na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany z przodu, lewy górny róg

oraz na odwrocie

14

15

Piotr Kachny
(1978, Kluczbork)

Uko&czy" studia na UAM w Poznaniu (dyplom z ma-larstwa) oraz Natonal 
College of Art and Design (Dublin). Maluje, zajmuje si$ fotografi # artystycz-
n# oraz fotomonta(em.Zarówno w malarstwie jak i fotografi i interesuje go 
posta' ludzka. U(ywa wizerunków cz$sto znanych mu osób jako pretekstu 
do zbudowania obrazu. Sama twarz mo(e by' dla niego np. budynkiem archi-
tektonicznym. Jednak(e najistotniejsze jest to, co bardzo cz$sto niewidoczne 
na pierwszy rzut oka: emocje, uczucia, stan ducha, charakter... Ponadto, ukazuje 
to, co w cz"owieku zmys"owe, a z czym straci" kontakt na skutek oddzia"ywania 
kultury, zwi#zanych z ni# konwenansów, w tym równie( edukacji (wychowania). 

Magdalena Kurek
(1979, Pi&czów)

Absolwentka ASP we Wroc"awiu oraz ASP w Krakowie. 
Dwukrotna stypendystka MKIDN rok 2008, 2012, 
scenograf oraz grafi k. Wystawy indywidualne m.in. 
w Tatrze Polskim, Teatrze Wspó"czesnym we Wroc-
"awiu, Imparcie, Teatrze Rozrywki. Autorka „Barwnych 
Fantazji” oraz „Ze sztuk# na Ty” – przewodnik 
po Muzeum Miejskim Wroc"awia. Wieloletni pedagog 
oraz animator dzia"a& kulturalno-spo"ecznych

Andrzej Kasprzak
(1963, Gliwice)

Studiowa" na Wydziale Grafi ki w Katowicach krakow-
skiej ASP. Dyplom z Medalem Rektora uzyska" 
w 1988 r. Autor wielu wystaw indywidualnych w kraju 
i za granic#. Wielokrotnie nagradzany na konkursach, 
w tym II nagroda w konkursie na plakat „Printemps 
Culturel du Valenciennois” (Francja). Jego prace 
znajduj# si$ w kolekcjach pa&stwowych, zbiorach 
publicznych i prywatnych, w kraju i za granic#.
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Droga do sukcesu

100 x 70 cm / tusz na papierze / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany prawy bok

18

Red Hat

65 x 50 cm / olej na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany z przodu, prawy dolny róg

16 Anna Ko"akowska
(1982, Warszawa)

Absolwentka Akademii Sztuk Pi$knych w %odzi. Inspiracj$ do tworzenia obrazów 
czerpie przede wszystkim z obserwacji otaczaj#cego !wiata. Na swoich p"ótnach 
stara si$ wyrazi' swój zachwyt niezwyk"o!ci# ulotnych chwil.

Anna Kloza- 
Rozwadowska

(1977, Wroc"aw)

Od 2005 r. absolwentka wydzia"u malarstwa wro-
c"awskiej Akademii Sztuk Pi$knych. Zajmuje si$ ma-
larstwem sztalugowym, muralami, pisaniem ikon, 
ch$tnie eksperymentuje z. technikami rysunkowymi 
i. grafi cznymi. Prekursorka semirealizmu symbolicz-
nego we wspó"czesnym malarstwie. Stale wystawia; 
laureatka nagród i.wyró(nie&.. Jej obrazy znajduj# si$ 
w. kolekcjach prywatnych w. Polsce, Kanadzie, Sta-
nach Zjednoczonych, Niemczech, Francji i.Austrii.

Argentyna

60 x 80 cm / akryl na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany z przodu, prawy dolny róg

17

Magdalena 
Makowska

(1986, Brzeg)

Absolwentka Opolskiego Instytutu Sztuki. Tworzy 
malarstwo karykaturalne. Portrety s# wynikiem 
wnikliwej obserwacji ludzkich cech i zachowa&. Tworzy 
oryginalne profi le osobowo!ci, w których przez mimik$ 
twarzy stara si$ uchwyci' cechy charakteru postaci. 
Jej prace mo(na by"o ogl#da' w 2011 r. na wystawie 
,,W malinowym chru!niaku”. Publikacj$ komiksu 
,,Poszycie” w antologii pokonkursowej Wydanej przez 
Muzeum Postania Warszawskiego. Komiks o obrocie 
bezgotówkowym ,,Szybki szpil” w antologii wydanej 
przez Stowarzyszenie Contur oraz Narodowy Bank 
Polski.
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21
Morza szum…

100 x 70 cm / olej na p"ótnie / 2015 r. 
SYGNATURA: sygnowany z przodu, prawy dolny róg

oraz na odwrocie

Cokolwiek

120 x 70 cm / akryl na p"ótnie / 2009 r. 
SYGNATURA: sygnowany z przodu, prawy dolny róg

Weronika Ko"odziej
(1985, Legnica)

Absolwentka wroc"awskiej ASP. Pracuje jako projektant grafi czny. W grafi ce 
i malarstwie interesuj# j# motywy popkulturowe: komiks, reklama, powielanie, 
przenikanie kultury masowej do (ycia prywatnego. W swoich pracach stosuje 
mocne kolory, grube kontury, elementy kola(u. Wraz z m$(em prowadzi blog 
o ciekawych wizualnie publikacjach – Lupus Libri. Jest tak(e wspó"za"o(ycielk# 
pracowni sitodruku i ma"ej marki odzie(owej RUNO manufaktura.

19

Kamienny nokturn 3

50 x 100 cm / akryl na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany na odwrocie

20

Sabina Maria 
Grzyb 

(1988, Jawor)

Absolwentka Akademii Sztuk Pi$knych we Wroc"awiu 
na wydziale Malarstwa i Rze*by. Dyplomowana 
Stylistka-Projektantka Ubioru. Laureatka konkursów 
malarskich i dla projektantów mody. Autorka kilku 
wystaw indywidualnych. Jej obrazy znajduj# si$ 
w kolekcjach prywatnych w kraju i za granic#. „Ceni$ 
lapidarno!' formy i statyczno!' obrazu”

Alicja Kogut 
(1960, Radom)

Absolwentka Pa&stwowego Liceum Sztuk Plastycz-
nych we Wroc"awiu. Jako pedagog, instruktor 
plastyki, hotelarz, restaurator i manager widzia"a 
jak ciep"e wn$trza ocieplaj# tak(e ludzi. Dlatego 
zdecydowa"a, aby jej akwarele i obrazy olejne by"y 
radosn# wersj# dnia codziennego. To kolorowe 
impresje na pograniczu !wiata realnego i bajkowego, 
a poprawno!' formaln# "#czy z nieudolno!ci# 
dzieci$cych kolorowanek
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24

Along the roadside

65 x 100 cm / olej na p"ótnie / 2013 r.
SYGNATURA: sygnowany na odwrocie

Monika Parobczak
(1987, Garwolin)

Uko&czy"a UMCS w Lublinie w 2011 r. Zaraz po uzys-
kaniu tytu"u magistra wyjecha"a do Brazylii, Sao Paulo,
gdzie poszukiwa"a dalszego sensu. Po powrocie 
do Polski zacz$"a prace nad cyklem obrazów prezen-
tuj#cych Indyjskie (ycie uliczne, z którym jak sama 
mówi: „czuje ogromn# wi$*. Szczególnie lubi$ portrety.
Jest to przera(aj#co wspania"e, gdy patrzysz na ten 
emocjonalny ci$(ar emanuj#cy z p"otna, z twarzy 
przedstawianych ludzi. Ludzi zawieszonych w nico!ci.
Obrazy zawieraj# tak(e z"o(ono!' ludzkiej osobo-
wo!ci. Przedstawiani ludzie s# zapl#tani w nadzwy-
czajnie rozpaczliwy los, w wyka&czaj#cy i niesko&czony
strach, lecz równie( wykazuj#cy si$ niezwyk"# si"#
i odporno!ci# na ci$(kie warunki ich (ycia.”

Tell Me The Truth

70 x 50 cm / sitodruk i akwarela na papierze / 2015 r. 
SYGNATURA: sygnowany z przodu, prawy dolny róg
oraz na odwrocie

Jonasz Koperkiewicz
(1988)

Absolwent Wydzia"u Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pi$knych im. 
W"adys"awa Strzemi&skiego w %odzi. Swoje prace, oscyluj#ce wokó" 
szeroko poj$tej ilustracji, realizuje w ró(nych technikach, takich jak 
malarstwo, rysunek czy grafika. G"ównym tematem jego twórczo!ci.
s# zwierz$ta. Obecnie jako student )rodowiskowych Studiów Doktoranckich 
rodzimej uczelni realizuje badanie z dziedziny druków rastrowych w technice 
sitodruku.

22

Dyskoteka

100 x 70 cm / akryl na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany na odwrocie

Jaros"aw 
Krukowski

(1953, Wroc"aw)

Absolwent ASP we Wroc"awiu. Zajmuje si$ malar-
stwem sztalugowym, rysunkiem i rze*b# w drewnie,
stosuje ró(ne techniki malarskie jak i rysunkowe. 
Laureat wielu nagród, uczestnik wystaw indywi-
dualnych, zbiorowych i poplenerowych. „Wra(liwo!' 
i wyobra*nia, a przede wszystkim zauwa(anie 
codziennych ludzkich zwyk"ych spraw i problemów, 
to w"a!nie kszta"tuje emocje artystyczne i kre!li 
drog$ dalszej twórczo!ci.”
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27
Drzewo

50 x 70 cm / olej na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany z przodu, prawy dolny róg

25
Czy to ona?

100 x 80 cm / akryl na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany z przodu, lewy dolny róg

Jena Polak
(1982, Jaworzno)

Absolwentka Akademii im. Jana D"ugosza w Cz$sto-
chowie, kierunek edukacja artystyczna w zakresie 
sztuk plastycznych, dyplom w pracowni malarstwa 
prof. Leona Macieja, cz"onek Zwi#zku Polskich Ar-
tystów Plastyków, okr$g w Katowicach projektantka 
wn$trz (ASET)

26
Toscana XIX

40 x 50 cm / olej na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany na odwrocie

Renata Magda
(1980, Kolbuszowa)

Kszta"ci"a si$ na Uniwersytecie Ludowym, gdzie uzyska"a dyplom z malarstwa 
i tkaniny artystycznej. Studiowa"a na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Uko&czy"a ASP w Krakowie i obroni"a aneks z rysunku. Jak sama 
artystka twierdzi: „Malarstwo podobnie jak poezja ma pobudza' zmys"y, 
wyobra*ni$ i intelekt. Niedopowiedzenia, metafory, wieloznaczno!' symboli 
s# tu otwartymi drzwiami dla odbiorców.”

Jacek Malinowski
(1969, Zielona Góra)

Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana 
Fa"ata w Bielsku-Bia"ej. Autor takich projektów jak: 
Tydzie& Kultury Chrze!cija&skiej, Magazyn Sztuk, 
CAT3W – Centrum Aktywno!ci Twórczej Trzeciego
Wieku. W Magazynie Sztuk prowadzi zaj$cia 
z rysunku i malarstwa dla doros"ych. „Moje obrazy 
to ci#g"e poszukiwanie ruchu, konfrontacja dyna-
micznych przestrzeni ze statyk# p"aszczyzn. Odkry-
wanie kinetyki koloru.”
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30

Ona to ona 1

50 x 50 cm / akryl na p"ótnie / 2015 r. 
SYGNATURA: sygnowany z przodu, prawy dolny róg

Portret

110 x 100 cm / olej na p"ycie / 2014 r. 
SYGNATURA: sygnowany z przodu, prawy dolny róg

28 Justyna Maksymczak
(1982, G"ogów)

W latach 2003-2007, studiowa"a w Pa&stwowej Wy(szej Szkole Zawodowej w Nysie, 
kierunek studiów i specjalno!': Konserwacja i restauracja dzie" sztuki, Renowacja 
zabytków rzemios"a artystycznego i detalu architektonicznego. Obecnie studiuje 
Histori$ Sztuki na Uniwersytecie Wroc"awskim.

Marcin Painta
(1983, Tarnowskie Góry)

Uko& czy" studia na wydziale Wychowania Artystycz-
nego Akademii im. Jana D"ugosza w Cz$ stochowie. 
Od 2012 roku nale( y do interdyscyplinarnej grupy 
artystycznej M"odzi Sztuk# . Niezwyk"y nat"ok ele-
mentó w na obrazach Painty jest skutkiem dopro-
wadzonej do perfekcji zasady „horror vacui”. 
Cechami szczegó lnymi twó rczo! ci artysty s#  ró wnie(  
dynamiczna i rytmiczna kompozycja. W po"# czeniu 
z widocznymi inspiracjami secesj#  i pop-artem, 
to wszystko tworzy niezwykle oryginalne malarstwo 
wspó "czesne. 

Ona to ona 3

50 x 50 cm / akryl na p"ótnie / 2015 r. 
SYGNATURA: sygnowany z przodu, prawy dolny róg
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Kompozycja F

100 x 100 cm / technika mieszana na p"ótnie 
fakturowym / 2016 r. 

SYGNATURA: opisany na odwrocie

Bez tytu"u

95 x 130 cm / olej na p"ótnie / 2011 r. 
SYGNATURA: opisany na odwrocie

31 Marek Ruszkiewicz
(1987, Wroc"aw)

Uzyska" dyplom na Wydziale Malarstwa i Rze*by Akademii Sztuk Pi$knych 
we Wroc"awiu w pracowni prof. Christosa Mandziosa w 2013r. Zajmuje si$ rze*b# 
i designem, malarstwem oraz rysunkiem. Jego prace znajduj# si$ w zbiorach 
prywatnych w kraju i za granic#.

Maria Szeszu"a
(1986, Pozna&)

Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poz-
naniu. W 2012 roku obroni"a dyplom na kierunku 
Architektura Wn$trz. Zajmuje si$ malarstwem, 
projektowaniem wn$trz, identyfi kacj# wizualn# 
oraz grafi k#.

Dariusz Franciszek Ró%yc
(1978, Sosnowiec)

Uko&czy" Wydzia" Artystyczny Akademii im. Jana D"ugosza w Cz$stochowie, obron# 
dyplomu z projektowania grafi cznego w pracowni prof.Andrzeja Desperaka. „Prywatnie 
i zawodowo zajmuj$ si$ malarstwem sztalugowym, !ciennym, projektuj$ dekoracje 
uprawiam fotografi $. Inspiracje znajduj$ w malarstwie Impresjonistów, Surrealistów, 
Symbolistów. G"ównie jednak inspiruje si$ Natur#..”

32
Tryptyk

100 x 70, 100 x 80, 100 x 80 cm / olej na p"ótnie / 2008 r. 
SYGNATURA: opisany na odwrocie
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35
Bez tytu"u

80 x 60 cm / akryl na p"ótnie i na materiale / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany na odwrocie

Schody

150 x 150 cm /olej na p"ótnie / 2015 r. 
SYGNATURA: opisany na odwrocie

34 Katarzyna Rutkowska
(1992, Tychy)

Jest studentk# na Wydziale Malarstwa Wroc"awskiej Akademii Sztuk Pi$knych.
G"ówn# inspiracj# dla m"odej artystki jest surrealizm. Krajobrazy przedstawiaj#ce
g"$bi$, surowe pejza(e, obrazy, które skupiaj# si$ na jednym motywie, powoduj#,
(e widz – patrz#c na nie – czuje jakby zaprasza"y, a nawet wci#ga"y go do !rodka.
Bra"a udzia" w wielu wystawach w kraju i za granic#, w tym w zbiorowej wystawie 
w Londynie w 2014 roku.

Katarzyna
&migielska

(1976, Wroc"aw)

Sko&czy"a Planowanie Przestrzenne na Politechnice 
Wroc"awskiej, studia podyplomowe na Wydziale 
Malarstwa Wroc"awskiej ASP. G"ównym tematem 
jej twórczo!ci jest kobieta, przedstawiona w ró(nych 
obliczach – w zale(no!ci od dnia, chwili, nastroju, 
sytuacji. Bra"a udzia" w wielu wystawach w kraju 
i za granic#, w tym w zbiorowej wystawie w Londynie 
w 2014 roku. Do sierpnia 2015 roku podpisywa"a 
swoje prace jako Katarzyna Mora&da.

Bez tytu"u

80 x 60 cm / akryl na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany na odwrocie
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38
Apollo and Daphne

100 x 140 cm / akryl na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany na odwrocie

Sen o Kazimierzu M.

70 x 100 cm / relief, akryl na p"ycie pil!niowej / 2013 r. 
SYGNATURA: sygnowany na odwrocie

37 Rados"aw Sowiak
(1950, %ód*)

Od 1986r zajmuje si$ twórczo!ci# artystyczn# (malarstwo, informel, fotografi a). Prace 
w zbiorach Muzeum Sztuki w %odzi, oraz w kolekcjach prywatnych. Wspó"w"a!ciciel 
jedynej w Polsce w stanie wojennym niezale(nej, samofi nansuj#cej si$, podziemnej 
Galerii Czyszczenie Dywanów. Inicjator Instytutu Sztuki im. Spo"ecznego Protestu 
z tymczasow# siedzib# w Kopenhadze.

Dominik Smolik
(1982, Kraków)

W latach 2002-2007 studiowa" na Wydziale Malarstwa
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w pra-
cowniach prof. R. Oramusa, prof. R. %aciaka i prof. 
G. Bednarskiego. W 2008 r. uko&czy" Studium 
Podyplomowe Politechniki Krakowskiej z zakresu
Architektury, Konserwacji i Aran(acji Wn$trz Obiektów
Sakralnych. Wystawia" w klubie Kolanko, Kraków 
(2012); Cafe Finka, Kraków (2012); klubie Pozytywka, 
Kraków (2009, 2012); Barwotece, Kraków (2010); Cafe 
M"ynek, Kraków (2010); CSW Solvay, Kraków (2009); 
Eszeweria w Kraków (2009).

Danae

100 x 140 cm / akryl i kola( na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany na odwrocie
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42
Bez tytu"u

80 x 60 cm / akryl na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany z przodu, prawy dolny róg

oraz na odwrocie

Fragment 400

100 x 80 cm / technika w"asna na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany z przodu, lewy dolny róg 

oraz na odwrocie

Ptak miejski

100 x 80 cm / technika w"asna na p"ótnie / 2016 r. 

40 Thomas Polski
(1988, Szczecin)

Artysta wymy!lony. Móg"by by' absolwentem Akademii Sztuk Pi$ knych, gdyby 
istnia"... Jego malarstwo sk"ada si$  z tradycyjnych technik a tak( e kola( u. Kola(  
wykonany jest z p"ó tna i grafi k któ re zawieraj#  jego autorskie fotomonta( e. W swoich 
pracach ironicznie przedstawia Warszaw$  i jej mieszka& có w. W grafi kach umieszcza 
autentyczne miejsca ( ywcem wzi$ te z miasta.

Stanis"aw Tomalak
(1955, Brzeg Dolny)

Z wykszta"cenia jest chemikiem. Na podstawie 
dorobku twórczego i pisemnych rekomendacji przyj$ty
do ZPAP. Stanis"aw Tomalak swój warsztat opiera 
g"ównie na wytwarzanych w"asnor$cznie barwnikach 
i pastach fakturowych, w sk"ad których m.in. 
wchodz# mielone minera"y i materia"y stosowane 
w budownictwie. Nieustannie eksperymentuje, 
stosuje autorskie techniki i za pomoc# koloru i fak-
tury próbuje wyrazi' wype"niaj#ce go emocje i niepokoje.

Beata Trembecka
(1961, Wroc"aw)

Absolwentka Uniwersytetu Wroc"awskiego. Obecnie 
studentka malarstwa na Akademii Sztuk Pi$knych 
we Wroc"awiu. Tworzy kompozycje abstrakcyjne 
ca"kowicie uwolnione od jakichkolwiek skojarze& 
z przedmiotem. %#cz#c kolor z ró(norodno!ci# faktur 
uzyskuje klimat pozwalaj#cy odbiorcy dowolnie inter-
pretowa' co widzi. „Niewa(ne na co patrzysz – wa(-
ne co widzisz”. Autorka uczestniczy"a w wystawach 
zbiorowych VariArt oraz Dolno!l#skiego Stowarzy-
szenia Artystów Plastyków, którego jest cz"onkiem. 
Jej prace znajduj# si$ w kolekcjach prywatnych i kor-
poracyjnych.
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Trudy wychowania

100 x 100 cm / technika w!asna na p!ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany na odwrocie

Kulog!owy

62 x 23 x 20 cm / rze"ba z materia!ów mieszanych / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany z ty!u

43

45

Pawe! Zakrzewski
(1980, Warszawa)

Obecnie student Akademii Sztuk Pi#knych w War-
szawie na wydziale Grafi ki. Absolwent Realizacji 
Tv na wydziale operatorskim PWSFTViT w $odzi, 
Kulturoznawstwa w Warszawie, by!y student Aka-
demii Sztuk Pi#knych w Poznaniu na wydziale 
Multimediów. Prace artysty to przede wszystkim 
ekspresja z domieszk% czarnego humoru, form% 
nawi%zuj%ce do estetyki street-art, nowego ekspres-
jonizmu, czy Brut Artu.

Para

60 x 70 cm / olej na p!ótnie / 2005 r. 

Micha! Wawrzyniak
(1978, Niemodlin)

Z zawodu psycholog, z pasji muzyk, kompozytor, aktor Teatru Jednego 
Wiersza z Opola. Od ponad 4 lat tworzy rze"by wielomedialne u&ywaj%c 
techniki upcyklingowej (korzystanie z materia!ów recyklingowych jako
tworzywa). W swoich pracach rze"biarskich g!ównie inspiruje si# cz!owiekiem 
w wielu jego wymiarach. Podejmuj%c w nich g!ównie tematy stereotypów 
oraz sprzeczno'ci jako cechy dominuj%cej w bycie ludzkim, nie obcy jest 
w nich tak&e &art.

Anna Borcz
(1965, Wroc!aw)

Absolwentka Uniwersytetu Wroc!awskiego oraz 
Akademii Sztuk Pi# knych we Wroc!awiu. Dyplom 
z malarstwa w 1992 r. w pracowni prof. Konrada 
Jarodzkiego. „Moim ulubionym tematem s%  postacie.
Cz# sto w ruchu, w ta( cu, s%  ekspresyjne, czasem
zamy' lone i pe!ne uczu) . Ten obraz to czu!y poca-
!unek zakochanej pary.” Twó rczo' )  autorki obejmuje 
sfer#  zaró wno malarstwa, rysunku, jak i kola& u oraz 
fotografi i. Artystka prezentowa!a swoje obrazy na wys-
tawach indywidualnych w kraju i zagranic%  (Niemcy,
Francja, Ukraina, Szwajcaria, Rosja, Mo!dawia, 
Finlandia) oraz uczestniczy!a w wielu pokazach 
zbiorowych.
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47

ul. Wolska

120 x 100 cm / akryl i olej na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany z przodu, lewy dolny róg
oraz na odwrocie „Witek 2016”

Przelot g$si

100 x 120 cm / olej na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany z przodu, prawy dolny róg

Helga Radocho$ska
(1944 Tamsweg /Austria)

Malarstwo to moja (yciowa pasja. Malowa"am od dzieci&stwa ale z przyczyn
ode mnie nie zale(nych nie mog"am kontynuowa' nauki w tym kierunku w 2011 r.
postanowi"am sko&czy' z amatorstwem i podj$"am nauk$ na ASP Wroc"aw.
Na uczelni ukierunkowa"am si$ w dziedzinie pejza(y wykonywanych technik# g"ównie
olej na p"otnie, ale równie( lubi$ pastele, grafi k$, rze*b$. Mam na swoim koncie
liczne wystawy indywidualne i zbiorowe. Rocznie organizuj$ oko"o 5 wystaw
indywidualnych ponadto na plenerach zaliczam po 2-3 wystawy zbiorowe.
Wystawy indywidualne mam w Opolu, jako (e jestem mieszkank# Opola,
w Lesznie, Przemy!lu na Zamku Kazimierzowskim. Wielokrotnie bra"am udzia" 
w Konkursach plastycznych cz$sto z wyró(nieniem. Po sko&czonych studiach pragn$ 
jeszce wi$cej tworzy', bior#c pod uwag$ w szczególno!ci upodobania ich odbiorców.

Anna Witek
(1989, Warszawa)

Od najm"odszych lat dostrzegana w szko"ach jako talent, ucz$sz-
cza"a do warszawskich atelier oraz do klasy w liceum Jana III So-
bieskiego w Warszawie o profi lu sztuka i malarstwo. „Traktu-
j$ malarstwo jako rodzaj pami$tnika, uto(samiaj#c si$ z ka(d# 
prac#. Ludzie, szczególnie kobiety, które oddaje emocje z mojego 
w"asnego (ycia, samotnego dorastania – to ju( moje osobiste prace 
i przemy!lenia.”
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Biedronka

30 x 30 cm / akryl i olej wodorozcie&czalny na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany z przodu, prawy dolny róg oraz 
opisany na odwrocie

Emil Go!
(1986, Wroc"aw)

Uko&czy" ASP we Wroc"awiu. „W malarstwie interesuje mnie !wiat"ocie&. Subtelna 
gra mi$dzy mrokiem a wydobywaj#cym si$ z niego o!wietlonym detalem. Budowanie 
klimatu obrazu za pomoc# czerni i szaro!ci. Fascynuje mnie sposób w jaki !wiat"o 
o(ywia martw# materi$, daje jej nowe (ycie.”

48

49

Formy i kszta"ty

80 x 100 (x2) cm / olej i akryl na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany z przodu, prawy dolny róg

Coltrane Abstract II

100 x 100 cm / olej na p"ótnie / 2016 r. 
SYGNATURA: sygnowany na odwrocie

Mariola &wigulska 
(1961, Rzeku&)

Uko&czy"a Politechnik$ %ódzk# na Wydziale Architektury. Malarz,
architekt i projektant wn$trz. „Maluj$ ekspresyjne obrazy szukaj#c 
inspiracji w detalach zaczerpni$tych ze !wiata ro!lin. Zachwycaj# 
mnie kwiaty przeskalowane do olbrzymich rozmiarów, wyrwane 
z kontekstu, co nadaje pracom pierwiastek abstrakcyjny, ulotno!' 
przyrody, nagie konary drzew, spl#tane ga"$zie, trawy i kolor, dzi$ki 
któremu mo(na przetwarza' rzeczywisto!'.” 

Monika #akomska
(1968, Zielona Góra)

Uko&czy"a studia na Wydziale Malarstwa, Grafi ki i Rze*by na ASP 
w Poznaniu. W swoim dorobku ma wiele wystaw indywidualnych 
i zbiorowych. W swoich energetycznych pracach ods"ania niesamo-
wite wyobra(enie o naturze. O sobie artystka mówi: „Fascynuje mnie 
kolor i !wiat"o, czasami d"ugo „prowadz$” obraz zamalowuj#c kolejne 
warstwy, pozornie rozbijaj#c realizm, tworz$ kombinacje kontrastuj#-
cych kolorów, ostatecznie ma powsta' nowa harmonia, nowa rzeczy-
wisto!'. Malarstwo jest drog# do kontemplacji natury cz"owieka, jego 
postrzeganiem, oswajaniem !wiata.”
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Numer pozycji w katalogu

ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM

Dom Aukcyjny DNA b$dzie reprezentowa" w licytacji Nabywc$ do podanej kwoty, gwarantuj#c jednocze!nie nabycie obiektu za ni(sz# 
mo(liw# kwot$. Zgadzam si$ na podniesienie oferowanej kwoty o warto!': ………… % w przypadku wyst#pienia innego zlecenia o tej 
samej wysoko!ci.

ZLECENIE TELEFONICZNE

W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy Domu Aukcyj-
nego DNA po"#cz# si$ z Pa&stwem chwile przed rozpocz$ciem licytacji. W przypadku problemów z po"#czeniem prosz$ poda' drugi 
numer telefoniczny np. stacjonarny.

Numer telefonu do licytacji Drugi numer telefonu do licytacji 

Ja ni(ej podpisany/a o!wiadczam, (e:

Zapozna"em si$ i akceptuj$ wszystkie postanowienia Regulaminu Aukcji zawarte w niniejszym katalogu aukcyjnym oraz na stronie 
www.dnagallery.pl. W szczególno!ci zobowi#zuje si$ do zap"acenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczon# op"at# aukcyjn# w ci#gu 
14 dni od terminu aukcji. Zgadzam si$ na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny DNA 
w celach koniecznych do realizacji zlecenia.

Imi$ i nazwisko data, podpis

Zlecenie licytacji
37 Aukcji Sztuki Wspó"czesnej we Wroc"awiu

16 grudnia 2016, godz. 20:00, Bistro DNA, ul. Przej!cie Garncarskie 8, Wroc"aw
Osoby, które nie mog# wzi#' udzia"u w licytacji osobi!cie zach$camy do sk"adania pisemnych ofert udzia"u w aukcji lub licytacji tele-
fonicznej. Prosimy czytelnie wype"ni' kart$ Zlecenia Licytacji i dostarczy' j# osobi!cie do siedziby Galerii DNA (Sky Tower, Wroc"aw, 
I pi$tro) lub przes"a' poczt#, kurierem lub e-mailem podpisany skan Zlecenia Licytacji na adres: aukcja@dnagallery.pl nie pó*niej ni( 
24 godziny przed rozpocz$ciem licytacji.

Imi$ i nazwisko (Nazwa pe"na dla fi rm)

Adres

Numer telefonu e-mail

NIP Nr dokumentu to(samo!ci (Nr KRS lub Ewidencji dla fi rm)

Autor, tytu" Maksymalna oferowana kwota lub 
licytacja telefoniczna

DOM AUKCYJNY

Regulamin aukcjiGaleria

 POST#PIENIE
 100 z"
 200 z"
 500 z"

 1 000 z"
 2 000 z"
 5 000 z"

 10 000 z"

CENA
0 – 2 000

2 000 – 5 000
5 000 – 10 000

10 000 – 30 000
30 000 – 100 000

100 000 – 500 000
500 000 – 1 000 000

 1.  Przedmiotem aukcji s# dzie"a sztuki lub inne obiekty kolekcjonerski zg"oszone do sprzeda(y przez ich w"a!cicieli. 
Zgodnie z o!wiadczeniami powierzone obiekty stanowi# ich w"asno!', b#d* te( maj# oni prawa do rozporz#dzania 
nimi, a ponadto nie s# one obj$te jakimikolwiek post$powaniem s#dowym i skarbowym.

 2.  Organizatorem Aukcji jest Dom Aukcyjny DNA prowadzony przez Galeri$ DNA mieszcz#c# si$ przy ul. Grodzkiej 5 we 
Wroc"awiu, której w"a!cicielem jest IPW Piotr Wawrzynów wpisany do ewidencji dzia"alno!ci gospodarczej Urz$du 
Miejskiego Wroc"awia pod numerem 211230, posiadaj#cy NIP 912 106 44 23

 3.  Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osob$ upowa(nion# zwan# dalej Aukcjonerem.

 4.  Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub "#czenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania 
przyczyny.

 5.  Opisy zawarte w katalogu aukcji mog# by' uzupe"nione lub zmienione przez Aukcjonera lub osob$ przez niego wskaza-
n# przed rozpocz$ciem licytacji. Dom Aukcyjny DNA zapewnia, (e opisy katalogowe obiektów wystawionych na aukcji 
wykonane zosta"y w najlepszej wierze z wykorzystaniem do!wiadczenia i wiedzy fachowej pracowników Domu Aukcyj-
nego DNA oraz wspó"pracuj#cych ekspertów.

 6.  Do uczestnictwa w licytacji upowa(niaj# tabliczki z numerami aukcyjnymi, które mo(na otrzyma' przy stanowisku re-
jestracyjnym po wype"nieniu formularza udzia"u w aukcji. Pracownik Domu Aukcyjnego DNA dokonuj#cy rejestracji ma 
prawo poprosi' o dokument potwierdzaj#cy to(samo!' osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). 
Tabliczk$ z numerem aukcyjnym nale(y zwróci' bezpo!rednio po zako&czeniu aukcji, a w przypadku zakupu odebra' 
potwierdzenie zawartych transakcji.

 7.  Dom Aukcyjny DNA mo(e reprezentowa' klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formularz dost$pny w katalogu, 
w siedzibie Domu Aukcyjnego DNA oraz na stronie internetowej www.dnagallery.pl). W przypadku zlecenia licytacji 
z limitem, Dom Aukcyjny DNA dok"ada wszelkich stara&, by zakupi' obiekt w mo(liwie najni(szej cenie. Na podstawie 
formularza mo(liwe jest tak(e licytowanie przez telefon.

 8.  O wysoko!ci post#pienia decyduje Aukcjoner, jednak zwyczajowo nie s# one wy(sze ni( 100 z". Zako&czenie licyta-
cji obiektu nast$puje w momencie uderzenia m"otkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy 
kupna-sprzeda(y mi$dzy Domem Aukcyjnym DNA a licytantem, który zaoferowa" najwy(sz# kwot$. W razie zaistnienia 
sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytacj$ obiektu.

 9.  Obiekty na aukcji Sztuki Wspó"czesnej maj# cen$ wywo"awcz# 700 z" lub 1000 z". Jest to zarazem cena minimalna, 
poni(ej której Dom Aukcyjny DNA nie mo(e sprzeda' obiektu.

 10.  Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny DNA dolicza op"at$ aukcyjn# w wysoko!ci 15%. Kwota wylicytowana wraz 
z op"at# aukcyjn# zawiera podatek od towarów i us"ug VAT. Dom Aukcyjny DNA wystawia faktury VAT mar(a.

 11.  Kupuj#cy jest zobowi#zany do zap"aty nale(no!ci za wylicytowane obiekty w dniu aukcji lub w terminie 14 dni 
od dnia aukcji. Dom Aukcyjny DNA b$dzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za okres opó*nienia 
w zap"acie. Wszystkie transakcje zawierane s# w polskich z"otych. Dom Aukcyjny DNA przyjmuje nast$puj#ce 
formy p"atno!ci gotówka, karta lub przelew na rachunek bankowy w III oddziale PKO BP we Wroc"awiu o numerze 
82 1020 5242 0000 2102 0298 3823.

 12.  W razie opó*nienia nabywcy w zap"acie, Dom Aukcyjny DNA po bezskutecznym up"ywie dodatkowo wyznaczonego 
terminu na zap"at$, mo(e odst#pi' od umowy z nabywc#. 

13.    W"asno!' wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywc$ z chwil# zap"aty pe"nej ceny powi$kszonej o op"at$ aukcyjn#. 
Odbiór wylicytowanych obiektów jest mo(liwy po dokonaniu pe"nej zap"aty.

 14.  Dom Aukcyjny DNA przypomina, ze zgodnie z przepisami: - ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz.U.Nr 162 poz. 1568) - wywóz okre!lonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich 
w"adz. Ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, poz.24, z pó*n. zm.) - muzea rejestrowane maj# 
prawo pierwokupu zabytków bezpo!rednio na aukcji za kwot$ wylicytowan# powi$kszon# o op"at$ aukcyjn#. Ustawy 
z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdzia"aniu wprowadzaniu do obrotu fi nansowego warto!ci maj#tkowych pochodz#-
cych z nielegalnych lub nieujawnionych *róde" oraz o przeciwdzia"aniu fi nansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2000r Nr 116, 
poz. 1216 z pó*n. zm.) - Dom Aukcyjny DNA jest zobowi#zany do zbierania danych osobowych nabywców dokonuj#cych 
transakcji w kwocie powy(ej 15 tysi$cy euro. 

 15. TABELA POST'PIE( na Aukcji Sztuki Wspó"czesnej. 
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