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HOW TO BID?

JAK LICYTOWAĆ?

THIS YEAR'S AUCTION WILL
TAKE PLACE REMOTELY ON
13 SEPTEMBER 2020 AT 5:00 PM.

TEGOROCZNA AUKCJA ODBĘDZIE
SIĘ ZDALNIE W NIEDZIELĘ
13 WRZEŚNIA O GODZINIE 17.00.

There are two ways to participate:

Można wziąć w niej udział na dwa sposoby:

Through the website Artinfo.pl, by logging in before the auction at artinfo.
pl and submitting fixed instructions with a price limit, or providing bidding
instructions by telephone. The platform Artinfo LIVE will also be available, enabling bidding via internet. The LIVE transmission window will be visible on
the day of the auction. The transmission will allow you to follow the course of
the bidding and to actively bid on selected items. Artinfo.pl accepts bidding
instructions in Polish and English.

Za pośrednictwem portalu Artinfo.pl, logując się przed aukcją na stronie artinfo.
pl i składając zlecenia stałe z limitem ceny lub przekazać zlecenie licytacji przez
telefon. Dostępna będzie również platforma Artinfo LIVE, pozwalająca licytować
przez internet. Okno relacji LIVE będzie widoczne w dniu aukcji. Relacja pozwala śledzić przebieg licytacji, jak również aktywnie licytować wybrane obiekty.
Artinfo.pl przyjmuje zlecenia licytacji w języku polskim i angielskim.

Through the Friends of the Museum of Modern Art in Warsaw—for help with
bidding please contact towarzystwo@artmuseum.pl. Requests may be sent in
either Polish or English.

Za pośrednictwem Towarzystwa Przyjaciół MSN – w celu uzyskania pomocy w licytacji zapraszamy do kontaktu pod adresem towarzystwo@artmuseum.pl.
Zapytania można składać w języku polskim lub angielskim.

The auction will be transmitted live on social media. Upon registration of payment, buyers will have the option to collect their purchase in Warsaw or have
it shipped through a courier service. For any queries related to bidding, please
contact karolina.szymanska@ocalenie.org.pl or towarzystwo@artmuseum.pl.
More info at refugeeswelcome.pl/aukcja

Aukcja będzie transmitowana na żywo w mediach społecznościowych. Wylicytowane dzieła, po ich opłaceniu, będzie można odebrać osobiście w Warszawie lub zamówić dostawę kurierem. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących
sposobu licytacji prosimy o kontakt: karolina.szymanska@ocalenie.org.pl lub
towarzystwo@artmuseum.pl. Więcej informacji na refugeeswelcome.pl/aukcja

All offered works will be exhibited prior to the sale at the Museum of Modern
Art at ul. Pańska 3, Warsaw, between 7 and 13 September 2020. More info at
artmuseum.pl

Aukcji towarzyszy wystawa przedaukcyjna, którą można będzie oglądać w siedzibie Muzeum przy ul. Pańskiej 3 w dniach 7–13 września. Więcej informacji na
artmuseum.pl
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LADIES AND GENTLEMEN,

SZANOWNI PAŃSTWO,

WE INVITE YOU TO TAKE PART
IN THE FOURTH REFUGEES
WELCOME ART AUCTION,

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W IV AUKCJI REFUGEES
WELCOME.

a unique event combining culture with
an effort to help others. This year’s
auction will be an unusual one. It is
taking place during a pandemic.

ence the unique strength of solidarity.
The strength to share with those who
have less. This is why we encourage
you to bid in the auction.

Today, refugees and migrants in Poland face particularly difficult circumstances. Many have lost their
jobs and livelihoods, could not leave
due to border closures, and do not
have family in Poland they could rely
on. Before the pandemic, Ocalenie
Foundation was offering food aid to
several people a month, but since the
outbreak we have helped 571 in need.

All proceeds will be donated towards
supporting two of Ocalenie Foundation’s programmes: the Help Centre
for Foreigners and Refugees Welcome Poland. The centre assists thousands of migrants a year. During the
pandemic it also provides up-to-date
epidemiological information and distributes food aid. Refugees Welcome
connects people who live in Warsaw
and have a spare room with refugees
who need accommodation, thus supporting integration.

To wyjątkowe przedsięwzięcie łączące kulturę i działania pomocowe.
Tegoroczna, czwarta edycja aukcji
jest nietypowa. Odbywa się w trakcie pandemii.

This dire situation has provoked an
outpouring of empathy and solidarity in our society. We have been able
to provide food aid thanks to dozens
of donations from “ordinary people”
immediately mobilized by our appeal.
We are moved that artists, who have
also been significantly affected by
the pandemic, decided to share their
work and participate in this special,
Covid-19 Refugees Welcome Art Auction. Thank you!
2020 has shown us that the status quo
we are so familiar with is not set in
stone. Stay-at-home orders, movement restrictions, and reduced contact with family and friends showed
us how quickly our lives can change.
At the same time, we could experi-

Let’s support each other!
Piotr Bystrianin
Chairman of the Board,
Ocalenie Foundation

Sytuacja uchodźców i uchodźczyń oraz
migrantów i migrantek mieszkających
w Polsce jest teraz szczególnie trudna. Wielu straciło pracę i środki do
życia, z powodu zamknięcia granic nie
mogło wyjechać, a nie ma tu rodziny,
która mogłaby pomóc w trudnym
okresie. Przed pandemią po pomoc
żywnościową zgłaszało się do nas kilka osób miesięcznie. Od jej wybuchu
wsparliśmy w ten sposób już 571 osób!
Kryzysowa sytuacja uruchomiła pokłady empatii i solidarności w społeczeństwie. Wspomnianą pomoc
żywnościową zapewniamy głównie
dzięki setkom drobnych wpłat od
tzw. zwykłych ludzi, którzy błyskawicznie odpowiedzieli na nasz apel.
Jesteśmy wzruszeni, że artystki i artyści, których ta sytuacja też silnie
dotknęła, nadal dzielą się tym, co
mają i zdecydowali się wziąć udział
w tegorocznej, pandemicznej edycji Aukcji Sztuki Refugees Welcome.
Dziękujemy!

cie w domu, brak możliwości przemieszczania się, kontaktu z rodzinami, przyjaciółmi pokazały nam,
jak w jednej chwili może zmienić się
nasze życie. A jednocześnie pozwoliły nam doświadczyć wyjątkowej siły
solidarności. Siły dzielenia się tym,
co mamy z tymi, którzy mają mniej.
Dlatego zachęcamy do udziału w licytacjach.
Cały dochód z aukcji zostanie przekazany na działanie dwóch programów
Fundacji Ocalenie: Centrum Pomocy
Cudzoziemcom i Refugees Welcome
Polska. Centrum obsługuje corocznie tysiące migrantów i migrantek.
W czasie pandemii dodatkowo prowadzi wielojęzyczny serwis informacyjny
dotyczący aktualnej sytuacji i zajmuje się dystrybucją pomocy żywnościowej. Refugees Welcome to program
integracyjny, który łączy uchodźców
i uchodźczynie z warszawiankami
i warszawianami, którzy chcą udostępnić im pokój w swoim domu.
Wspierajmy się!
Piotr Bystrianin
Prezes Zarządu Fundacji Ocalenie

Rok 2020 pokazał nam, że status
quo, które znamy, nie jest dane raz
na zawsze. Przymusowe zamknię7

LADIES AND GENTLEMEN,

SZANOWNI PAŃSTWO,

WE ARE PLEASED TO PRESENT
TO YOU THE CATALOGUE
FOR THE FOURTH EDITION
OF THE REFUGEES WELCOME
ART AUCTION.

PRZEKAZUJEMY PAŃSTWU
KATALOG CZWARTEJ
JUŻ ODSŁONY AUKCJI
REFUGEES WELCOME.

This year, despite the unusual situation we find ourselves in, we managed to obtain the support of over
50 artists. Their works differ in
style and technique, aesthetic appeal and social engagement, created by young artists just finishing art
school and by mature, well-known
artists, from Poland and abroad.
Co-organizing this auction is not
the only way the Museum of Modern Art in Warsaw addresses issues
of refugees and migration. In 2015
we mounted an exhibition entitled
“Lest the Two Seas Meet”, which
offered a view of the Arab Spring
through the prism of social revolutions and the waves of terror and
migration unleashed by those revolts. In 2018 the 10th edition of the
Warsaw Under Construction festival, titled “Neighbours”, was devoted to the issue of Polish/Ukrainian
relations and the consequences of
the armed conflict in Ukraine. The
same year, thanks to support from
the Culture Department of the
City of Warsaw and the Arab Fund
for Arts and Culture, we hosted the

Syrian director Reem Al-Ghazzi for
a year-long residency as she worked
with the Polish film editor Maciej
Walentowski on her feature-length
film debut “Iphigenia”. The film recounts the stories of nine women
who had fled to Europe during the
war in Syria and were striving to
break free from a past they could
not forget. In the autumn of 2018
we devoted the periodic film festival Kinomuzeum to contemporary
documentary films from Syria. Last
year we put on the exhibition “I AS
HUMAN” by the Swiss artist Miriam
Cahn, in whose practice war and refugees play a central role.
For many of us, migration has become a condition of contemporaneity. More and more often, as
Krzysztof Wodiczko points out,
we can ask, “Which where are you
from?” 1 and not expect a simple
answer. In an era of blurred identities and of mass migrations, voluntary and involuntary, the question
of origin becomes problematic.
Thus Wodiczko refers to the figure of the migrant as an “agent

1. Krzysztof Wodiczko, “Rozmowy i teksty krytyczne” [Interviews and critical texts] (Poznań: Galeria
Miejska Arsenał, 2020).

W tym roku, mimo nietypowej sytuacji, w której się znaleźliśmy, udało
nam się pozyskać wsparcie ponad
50 artystów. Są to prace różniące
się stylem i techniką, estetyczne
i zaangażowane, autorstwa artystów bardzo młodych, kończących
akademię oraz twórców uznanych
i dojrzałych, z Polski i zagranicy.
Współorganizowanie aukcji nie jest
jedynym sposobem podejmowania
przez Muzeum kwestii uchodźctwa
i migracji. W 2015 roku pokazaliśmy wystawę „Gdyby dwa morza
miały się spotkać”, która była spojrzeniem na Arabską Wiosnę przez
pryzmat społecznych rewolucji
oraz fali terroru i migracji, którą
te zrywy wywołały. W 2018 roku
10. odsłona festiwalu WARSZAWA
W BUDOWIE, zatytułowana „Sąsiedzi”, poświęcona była kwestii relacji
polsko-ukraińskich i skutkom konfliktu zbrojnego w Ukrainie. W tym
samym roku, dzięki wsparciu Biura
Kultury Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy i Arabskiego Funduszu
na rzecz Kultury i Sztuki, gościliśmy
na rocznej rezydencji syryjską reżyserkę Reem Al-Ghazzi, która pracowała wraz z polskim montażystą

Maciejem Walentowskim nad swoim
pełnometrażowym debiutem „Ifigenia”. Film ten opowiadał historię
dziewięciu kobiet, które uciekły do
Europy w czasie wojny syryjskiej
i starają się odciąć od przeszłości,
której nie sposób zapomnieć. Na
jesieni 2018 roku cykliczny festiwal
filmowy Kinomuzeum poświęciliśmy współczesnemu filmowi dokumentalnemu z Syrii. W zeszłym roku
pokazaliśmy wystawę szwajcarskiej
artystki Miriam Cahn „JA, ISTOTA
LUDZKA”, dla której temat wojny
i uchodźctwa jest jednym z kluczowych motywów w twórczości.
Migracja stała się dla wielu z nas
kondycją współczesności. Coraz
częściej, za Krzysztofem Wodiczką, możemy zapy tać, „ z którego kąd jesteś?” 1 , nie oczekując na
to pytanie prostej odpowiedzi.
W czasach nieostrych tożsamości, masowych migracji, dobrowolnych i przymusowych, pytanie
o pochodzenie staje się pytaniem
trudnym i kłopotliwym. Dlatego
Wodiczko nazywa figurę migranta
„agentem przemian”, ponieważ „poprzez jego doświadczenie (…) widać,
jak objawia się problem miejsca,

1. Krzysztof Wodiczko, „Rozmowy i teksty krytyczne”, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2020.
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of transformation” because “the
problem of the place they are in is
manifested to us through their experience.”2 In Wodiczko’s view, how
people respond to Otherness is
a measure of democracy, because
the appearance of the Other announces “rejection and injustice” 3
and demands an answer. The programmes of the Help Centre for
Foreigners and Refugees Welcome
Poland provide such an answer. It is
a step that transforms alienation
and rejection into a process of becoming “unalien”.

w którym się znalazł”2. To, jak ludzie
reagują na Inność, jest – zdaniem
Wodiczki – miernikiem demokracji, ponieważ pojawienie się Innego
anonsujące „odrzucenie i niesprawiedliwość”3 , wymaga odpowiedzi.
Taką odpowiedzią są właśnie programy Centrum Pomocy Cudzoziemcom oraz Refugees Welcome
Polska. To krok, który obcość i odrzucenie zmienia w proces stawania
się „nieobcym”.

Let’s support each other!

Magda Lipska

Magda Lipska

Wspierajmy się!

Kuratorka Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie

Curator, Museum of Modern Art
in Warsaw

2. Ibid.
3. Ibid.

2. Ibidem.
3. Ibidem.
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01

Billy the Goat, 2018
hand-painted ceramic
17 × 13.5 × 11.5 cm
unique
Starting price: PLN 1,000

PAWEŁ ALTHAMER

Koziołek Matołek, 2018
ceramika malowana ręcznie
17 × 13,5 × 11, 5 cm
unikat
Cena wywoławcza: 1000 PLN
15

BABI BADALOV
Refugee-Refugee, 2020
acrylic on cotton T-shirt
size M
signed on the front
Starting price: PLN 300

Refugee-Refugee, 2020
akryl na koszulce bawełnianej
rozmiar M
sygnatura na przodzie pracy
Cena wywoławcza: 300 PLN

02

17

BABI BADALOV

03

Totalitarism, 2019
acrylic on fabric
154 × 121 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 3,000

Totalitarism, 2019
akryl na tkaninie
154 × 121 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 3000 PLN
19

BASIA BAŃDA
Morze ciemnieje, 2018
ekolina na płótnie
50 × 40 cm
sygnatura na odwrocie pracy

The Sea Darkens, 2018
04

Cena wywoławcza: 2000 PLN

ecoline on canvas
50 × 40 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 2,000

21

Post 6, 2016

05

inkjet print on archival paper
80 × 56 cm
ed. 10 + 1 AP
Starting price: PLN 3,000

Słup 6, 2016
wydruk atramentowy, papier archiwalny
80 × 56 cm
ed. 10 + 1 AP
Cena wywoławcza: 3000 PLN

BOWNIK

23

AGNIESZKA BRZEŻAŃSKA

Untitled,
from the “Matrix-Sratrix” series, 2016
collage, Lambda print
26.2 × 31.2 cm
ed. 1/3
Starting price: PLN 1,500

Bez tytułu,
z serii „Matrix-Sratrix”, 2016
kolaż, wydruk Lambda
26,2 × 31,2 cm
ed. 1/3
Cena wywoławcza: 1500 PLN

06

25

MAGDA BUCZEK
SEE YOU IN A MUSHROOM SUIT, 2019
edycja nadruku tekstu 1/30
używany lniany płaszcz z oryginalnym
nadrukiem Consorzio Agrario di Navarra
rozmiar L
unikat

SEE YOU IN A MUSHROOM SUIT, 2019

Cena wywoławcza: 800 PLN

edition of printed text, 1/30
used linen coat with original Consorzio Agrario
di Navarra print
size L
unique
Starting price: PLN 800

07
27

DOROTA BUCZKOWSKA
Untitled, 2020
oil on paper
22 × 30 cm
signed on the reverse

Bez tytułu, 2020

Starting price: PLN 700

olej na papierze
22 × 30 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 700 PLN

08

29

MIRIAM CAHN

09

Untitled (18.12.06), 2006
watercolour on paper
29 × 21 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 10,000

Bez tytułu (18.12.06), 2006
akwarela na papierze
29 × 21 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 10 000 PLN
31

EWA CIEPIELEWSKA

Loans (Rosa Luxemburg), 2011
acrylic on canvas
40 × 30 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 1,500

10

Pożyczki (Róża Luxemburg), 2011
akryl na płótnie
40 × 30 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 1500 PLN
33

MARTYNA CZECH

11

Raspberry Cheat, 2019
oil on canvas
40 × 60 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 1,500

Malinowy oszust, 2019
olej na płótnie
40 × 60 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 1500 PLN
35

RAFAŁ DOMINIK
Woman behind Glass, 2017
acrylic and airbrush on paper
29.6 × 42 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 1,000

Pani za szybką, 2017
akryl, aerograf, papier
29,6 × 42 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 1000 PLN

12

37

JAKUB GLIŃSKI
These dolphins asking for help, 2020
acrylic on canvas
50 × 40 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 2,000

These dolphins asking for help, 2020
akryl na płótnie
50 × 40 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 2000 PLN

13

39

ZUZA GOLIŃSKA

14

Kitten, from the “Kittens” series, 2018
acrylic on canvas
10 × 10 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 500

Kotek, z serii „Kotki”, 2018
akryl na płótnie
10 × 10 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 500 PLN
41

ZUZANNA HERTZBERG

15

( שShin), 2020
acrylic, liquid metal and enamel on canvas
38 × 46 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 3,500

( שSzin), 2020
akryl, płynny metal, emalia na płótnie
38 × 46 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 3500 PLN
43

PIOTR JANAS

16

Untitled, 2019
oil on canvas
25 × 15 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 3,000

Bez tytułu, 2019
olej na płótnie
25 × 15 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 3000 PLN
45

MAGDALENA KARPIŃSKA

17

Untitled, 2020
egg tempera on linen canvas
13 × 15 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 1,000

Bez tytułu, 2020
tempera żółtkowa na płótnie lnianym
13 × 15 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 1000 PLN
47

TOMASZ KOWALSKI

Untitled, 2017
gouache with collage on paper
43 × 30.5 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 2,000

18

Bez tytułu, 2017
gwasz, kolaż na papierze
43 × 30,5 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 2000 PLN
49

DOMINIKA KOWYNIA

19

Chipko movement, 2016
oil on canvas
130 × 120 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 2,000
The work will be presented at the 12th Warsaw
Under Construction festival at the Museum on
the Vistula, 2 October 2020 – 31 January 2021.

Chipko movement, 2016
olej na płótnie
130 × 120 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 2000 PLN
Praca zostanie zaprezentowana na wystawie
festiwalu WWB12 w Muzeum nad Wisłą w dniach
2 października 2020 - 31 stycznia 2021.
51

20

RS 24, 2015
lithograph
50 × 66 cm
ed. 33/50
signed on the front
Starting price: PLN 1,000

ROBERT KUŚMIROWSKI

RS 24, 2015
litografia
50 × 66 cm
ed. 33/50
sygnatura na licu pracy
Cena wywoławcza: 1000 PLN
53

DIANA LELONEK

Untitled, from “Yesterday
I met a really wild man” series, 2014
inkjet print on archival paper
80 × 100 cm
ed. 3/5 + 2 AP
signed on the reverse
Starting price: PLN 3,000

Bez tytułu, z cyklu „Yesterday
I met a really wild man”, 2014
wydruk atramentowy, papier archiwalny
80 × 100 cm
ed. 3/5 + 2 AP
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 3000 PLN

21

55

HONORATA MARTIN

Man Who Remained: Fukushima, 2016
oil on canvas
50 × 50 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 2,000

Człowiek, który został. Fukushima, 2016
olej na płótnie
50 × 50 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 2000 PLN

22

57

23

Untitled, from “Disciplinary
Mechanisms (ring for birds)”
series, 2016
inkjet print on archival paper
105 × 150 cm
ed. 1/7 + 2 AP
signed on the reverse
Starting price: PLN 500

Bez tytułu, z cyklu „Mechanizmy
Dyscyplinarne, (obrączka dla
ptaków)”, 2016
wydruk atramentowy, papier archiwalny
105 × 150 cm
ed. 1/7 + 2 AP
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 500 PLN

AGNIESZKA MASTALERZ

59

Vessel I, 2017
gouache and pencil on paper
21 × 30 cm
Starting price: PLN 700

Vessel I, 2017
gwasz, ołówek, papier
21 × 30 cm
Cena wywoławcza: 700 PLN

24

OLGA MICIŃSKA

61

OLGA MICIŃSKA

Vessel II, 2017
gouache and pencil on paper
21 × 30 cm
Starting price: PLN 700

25

Vessel II, 2017
gwasz, ołówek, papier
21 × 30 cm
Cena wywoławcza: 700 PLN
63

26

Untitled, from “First March
of Gentlemen” series, 2017/2018
collage and inkjet print on archival paper
27 × 22 cm
ed. 1/3 + 2 AP
signed on the reverse
Starting price: PLN 1,000

Bez tytułu, z cyklu „Pierwszy marsz
dżentelmenów”, 2017/2018
kolaż, wydruk atramentowy, papier archiwalny
27 x 22 cm
edycja 1/3 + 2 AP
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 1000 PLN

RAFAŁ MILACH

65

MONIKA MISZTAL

She, 2019
oil on canvas
100 × 50 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 2,500
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Ona, 2019
olej na płótnie
100 × 50 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 2500 PLN
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MAGDALENA MOSKWA

28

Perfumes no. 16, 100 and 107, 2018–2020
100% natural essential oils, ethyl alcohol 95%,
distilled water 3 × glass phial 25 ml
14.5 × 2 cm
unique
signed on labels and packaging
Starting price: PLN 1,000

Perfumy nr 16, 100, 107, 2018-2020
100% naturalne olejki eteryczne, alkohol etylowy
95%, woda destylowana 3 × fiolka szklana 25 ml
14,5 × 2 cm
unikat
sygnatura na etykietach i opakowaniu
Cena wywoławcza: 1000 PLN
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I was supposed to carry 12 kilos in my
arms for an hour-long tour with the
dog, 2020
oil on canvas
40 × 50 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 1,000

Jak ja niby miałam wytrzymać
z psem 12 kilo na rękach godzinne
oprowadzanie, 2020
olej na płótnie
40 × 50 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 1000 PLN

29

MARTA NADOLLE
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ANNA NIESTEROWICZ

30

Moon, 2020
collage on paper
26.8 × 22.5 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 1,000

Moon, 2020
kolaż na papierze
26,8 × 22,5 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 1000 PLN
73

DOMINIKA OLSZOWY

31

Spat-out Sun, 2019
pinboard, resin, cotton wool and apple blossom
41 × 61 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 1,000

Słoneczko wyplute, 2019
tablica korkowa, żywica, wata, kwiat jabłoni
41 × 61 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 1000 PLN
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WITEK ORSKI

32

McLuhan T-shirt, size L, 2020
cut-up cotton T-shirt
80 × 60 cm
signed on inside of collar
Starting price: PLN 300

McLuhan T-shirt, size L, 2020
pocięta koszulka bawełniana
80 × 60 cm
sygnatura wewnątrz kołnierza
Cena wywoławcza: 300 PLN
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33
Untitled, 2019
ceramic, ceramic glazes
23 × 17.5 × 1.5 cm
unique
signed on the reverse
Starting price: PLN 1,000

SŁAWEK PAWSZAK

Bez tytułu, 2019
ceramika, szkliwa ceramiczne
23 × 17,5 × 1,5 cm
unikat
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 1000 PLN
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JOANNA PIOTROWSKA

34
Untitled, 2016
gelatin silver print on photographic paper
27.2 × 21.6 cm
ed. 4/5 + 1 AP
signed on the reverse
Starting price: PLN 3,000

Bez tytułu, 2016
odbitka żelatynowo-srebrowa, papier fotograficzny
27,2 × 21,6 cm
ed. 4 of 5 + 1 AP
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 3000 PLN
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IGOR PISUK

35

Girl and Flame, 2015
inkjet print on archival paper
60 × 45 cm
ed. 2/10 + 2 AP
Starting price: PLN 1,000

Dziewczyna i ogień, 2015
wydruk atramentowy, papier archiwalny
60 × 45 cm
ed. 2/10 + 2 AP
Cena wywoławcza: 1000 PLN
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Untitled, 2020
vine shoots, marble
20 × 8 × 3.5 cm
Starting price: PLN 2,500

Bez tytułu, 2020
pędy winorośli, marmur
20 × 8 × 3,5 cm
Cena wywoławcza: 2500 PLN

36

KATARZYNA PRZEZWAŃSKA
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37

Garden, 2005
full HD video, 8′ loop variable dimensions
ed. 2/6 + 2 AP
Starting price: PLN 1,000

WOJCIECH PUŚ

Garden, 2005
wideo full HD, loop 8’ wymiary zmienne
ed. 2/6 + 2 AP
Cena wywoławcza: 1000 PLN
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Untitled, 2018
marker on paper
40 × 29.7 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 1,000

Bez tytułu, 2018
marker na papierze
40 × 29,7 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 1000 PLN

38

KAROL RADZISZEWSKI

89

JOANNA RAJKOWSKA

39

Place of Delight, 2020
collage and inkjet print on archival paper
42.09 × 55.57 cm
ed. 1/3
Starting price: PLN 1,000

Miejsce rozkoszy, 2020
kolaż, wydruk atramentowy, papier archiwalny
42,09 × 55,57 cm
ed. 1/3
Cena wywoławcza: 1000 PLN
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Hamburg, Fischmarkt, 1978/1979
gelatin silver print on photographic paper
29.5 × 40.5 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 3,500

Hamburg, Fischmarkt, 1978/1979
odbitka żelatynowo-srebrowa, papier fotograficzny
29,5 × 40,5 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 3500 PLN

40

TADEUSZ ROLKE
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TADEUSZ ROLKE

Fischmarkt, Hamburg, 1978/1979
gelatin silver print on photographic paper
30 × 40 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 3,500

Fischmarkt, Hamburg, 1978/1979
odbitka żelatynowo-srebrowa, papier fotograficzny
30 × 40 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 3500 PLN

41
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Grabarka, 1956
gelatin silver print on photographic paper
25.5 × 39.5 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 3,500

Grabarka, 1956
odbitka żelatynowo-srebrowa, papier fotograficzny
25,5 × 39,5 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 3500 PLN

42

TADEUSZ ROLKE

97

FILIPKA RUTKOWSKA/
MILENA LIEBE

Queering Architecture. Filipka
indicates the most refined structure
in Warsaw: Blue City shopping mall, 2019
inkjet print on archival paper
31.97 × 48.23 cm
Starting price: PLN 500

Przegiętnik architektury. Filipka
pokazuje najbardziej wyrafinowane
budownictwo Warszawy: Centrum
handlowe Blue City, 2019
wydruk atramentowy, papier archiwalny
31,97 × 48,23 cm
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Cena wywoławcza: 500 PLN
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Untitled, 2017
inkjet print on archival paper
20 × 20 cm
Starting price: PLN 700

Bez tytułu, 2017
wydruk atramentowy, papier archiwalny
20 × 20 cm
Cena wywoławcza: 700 PLN

45

MATEUSZ SARZYŃSKI
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MACIEJ SIEŃCZYK

46

Untitled, 2010
crayon, pen and gouache on paper
46.8 × 29.4 cm
signed on the front
Starting price: PLN 1,000

Bez tytułu, 2010
kredka, długopis, gwasz, papier
46,8 × 29,4 cm
sygnatura na licu pracy
Cena wywoławcza: 1000 PLN
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SLAVS & TATARS

47

Larry Nixed, Trachea Trixed, 2015
screenprint on mirrored paper
70 × 50 cm
ed. 32/100
signed on the reverse
Starting price: PLN 1,000

Larry Nixed, Trachea Trixed, 2015
sitodruk na papierze lustrzanym
70 × 50 cm
ed. 32/100
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 1000 PLN
105

AGATA SŁOWAK

48

Women Painters Signify with Blood,
2019
oil on canvas
110 × 140 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 3,000

Malarki znaczą krwią, 2019
olej na płótnie
110 × 140 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 3000 PLN
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MAREK SOBCZYK

49

Cobalt Breuer Armchair, 2020
egg tempera on canvas
60 × 90 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 3,000

Kobaltowy fotel Breuera, 2020
tempera jajowa na płótnie
60 × 90 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 3000 PLN
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MAGDALENA STARSKA

50

Pasture, 2017
acrylic on canvas
90 × 80 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 1,000

Pastwisko, 2017
akryl na płótnie
90 × 80 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 1000 PLN
111

MAGDALENA STARSKA

51

Untitled, 2019
ink, pastel and crayon on paper
21.8 × 22.6 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 500

Bez tytułu, 2019
tusz, pastela, kredka, papier
21,8 × 22,6 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 500 PLN
113

RADEK SZLAGA

52

Goddess of Hopeless Causes, 2020
ink, marker, acrylic, oil and metal flakes on paper
43 × 28 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 4,500

Bozia od spraw beznadziejnych, 2020
tusz, flamaster, akryl, olej, płatki metalu, papier
43 × 28 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 4500 PLN
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WHAT WHISPERS ARE THESE? VIII, 2020
steel wire, brass, copper
40 × 40 × 50 cm
unique
Starting price: PLN 6,000

WHAT WHISPERS ARE THESE? VIII, 2020
drut stalowy, mosiądz, miedź
40 × 40 × 50 cm
unikat
Cena wywoławcza: 6000 PLN

53

IZA TARASEWICZ
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ARTUR ŻMIJEWSKI

54

PLAN B, 2019
inkjet print on archival paper
55 × 70 cm
ed. 1/3
Starting price: PLN 2,500

PLAN B, 2019
wydruk atramentowy, papier archiwalny
55 × 70 cm
ed. 1/3
Cena wywoławcza: 2500 PLN
119

KONRAD ŻUKOWSKI

55

Mantelpiece Painting, 2018
oil on canvas
70 × 130 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 2,000

Obraz kominkowy, 2018
olej na płótnie
70 × 130 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 2000 PLN
121

PAWEŁ ŻUKOWSKI

56

Untitled, from “Cartons” series, 2020
acrylic on packaging cardboard
65 × 53 cm
signed on the reverse
Starting price: PLN 500

Bez tytułu, z serii „Kartony”, 2020
farba akrylowa na kartonie opakowaniowym
65 × 53 cm
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza: 500 PLN
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TECZKA KOLEKCJONERSKA
/ COLLECTOR'S PORTFOLIO:
GOSIA BIAŁOBRZYCKA/
GRZEGORZ WEŁNICKI

57

57
LACERTA AGILIS 1, 2020

LACERTA AGILIS 2, 2020

inkjet print on photographic paper
30 × 40 cm
ed. 5 + 2 AP
signed on the reverse

inkjet print on photographic paper
30 × 40 cm
ed. 5 + 2 AP
signed on the reverse

Starting price for four photographs: PLN 1,000

LACERTA AGILIS 1, 2020
wydruk atramentowy, papier fotograficzny
30 × 40 cm
ed. 5 + 2 AP
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza za cztery fotografie: 1000 PLN

Starting price for four photographs: PLN 1,000

LACERTA AGILIS 2, 2020
wydruk atramentowy, papier fotograficzny
30 × 40 cm
ed. 5 + 2 AP
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza za cztery fotografie: 1000 PLN
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TECZKA KOLEKCJONERSKA
/ COLLECTOR'S PORTFOLIO:
NATALIA PONIATOWSKA

57

Random Photo from the Beach, 2020
inkjet print on photographic paper
30 × 40 cm
ed. 5 + 2 AP
signed on the reverse
Starting price for four photographs: PLN 1,000

Przypadkowe zdjęcie z plaży, 2020
wydruk atramentowy, papier fotograficzny
30 × 40 cm
ed. 5 + 2 AP
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza za cztery fotografie: 1000 PLN
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TECZKA KOLEKCJONERSKA
/ COLLECTOR'S PORTFOLIO:
GRZEGORZ STEFAŃSKI

57
New Face, 2020
inkjet print on photographic paper
30 × 40 cm
ed. 5 + 2 AP
signed on the reverse
Starting price for four photographs: PLN 1,000

New Face, 2020
wydruk atramentowy, papier fotograficzny
30 × 40 cm
ed. 5 + 2 AP
sygnatura na odwrocie pracy
Cena wywoławcza za cztery fotografie: 1000 PLN
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OCALENIE FOUNDATION

FUNDACJA OCALENIE

OCALENIE FOUNDATION HELPS
REFUGEES, IMMIGRANTS AND
REPATRIATES BUILD A NEW LIFE
IN POLAND.

FUNDACJA OCALENIE POMAGA
UCHODŹCOM I UCHODŹCZYNIOM,
IMIGRANTOM I IMIGRANTKOM,
REPATRIANTOM I REPATRIANTKOM
BUDOWAĆ NOWE ŻYCIE W POLSCE.

Ocalenie Foundation has been operating since 2000. We help foreigners with integration and personal
development. We foster transcultural dialogue and encourage the
strengthening of civil society. We
strive to ensure that everyone is
allowed to live in dignity and with
respect for their rights.

Fundacja działa od 2000 roku. Wspieramy cudzoziemców w integracji
i indywidualnym rozwoju. Działamy
na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa
obywatelskiego. Dążymy do tego,
aby każdy człowiek mógł żyć godnie
i w poszanowaniu swoich praw.

What do we do?
We help foreigners. We run the Help
Centre for Foreigners in Warsaw
and Łomża, and a community centre
for refugee children in Łomża. We
offer free Polish lessons, prevent
deportations, conduct adaptation
and integration programmes including those aimed at children, adolescents and women, seek out accommodation for refugee families,
and offer material help at Magazin.
During the pandemic, we began
distributing food aid and have been
running a multilingual information
service on the current situation.
We educate the society. We run
anti-discrimination and integration workshops focused on refugees, engage volunteers, organize
integration events, and take part
in public debate.

On our journey to change the world
for the better, we work with schools,
universities, public institutions, and
local and international companies
and organizations.
Why do we do this?
The Polish state does not offer
enough care and support for the
integration of refugees. There are
no national integration structures
that would allow foreigners to build
a safe and secure future in Poland.
Places where they could learn Polish, adjust to the labour market,
rent affordable homes, find suitable schools for their children, or get
help in their own language in a crisis. During the pandemic, many refugees lost their jobs and livelihoods
and have been left with no support.

Co robimy?
Pomagamy cudzoziemcom i cudzoziemkom: prowadzimy Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie
i w Łomży, świetlicę dla dzieci uchodźczych w Łomży, uczymy bezpłatnie
polskiego, powstrzymujemy deportacje, prowadzimy programy adaptacyjne i integracyjne, w tym skierowane do dzieci i młodzieży oraz kobiet,
szukamy rodzinom uchodźczym pokojów i mieszkań, a także dystrybuujemy pomoc rzeczową w Magazinie.
W czasie pandemii zaczęliśmy też
dystrybuować pomoc żywnościową
i prowadzić wielojęzyczny serwis informacyjny o aktualnej sytuacji.

W zmienianiu świata na lepsze współpracujemy ze szkołami, uczelniami,
instytucjami publicznymi, firmami
i organizacjami polskimi i międzynarodowymi.
Dlaczego to robimy?
Państwo polskie nie troszczy się wystarczająco o integrację uchodźców
i uchodźczyń. Nie istnieją krajowe
systemy integracyjne, dzięki którym
cudzoziemki i cudzoziemcy mogliby bezpiecznie i stabilnie budować
w Polsce swoją przyszłość: uczyć się
polskiego, przystosowywać do rynku pracy, wynająć dostępne cenowo
mieszkanie, znaleźć odpowiednią
szkołę dla swojego dziecka albo
uzyskać we własnym języku pomoc
w sytuacji kryzysowej. W czasie
pandemii wielu z nich straciło pracę
i środki do życia i zostało pozostawionych bez żadnego wsparcia.

Edukujemy społeczeństwo: prowadzimy warsztaty o uchodźcach, antydyskryminacyjne i integracyjne,
angażujemy wolontariuszki i wolontariuszy, organizujemy wydarzenia
integracyjne, zabieramy głos w debacie publicznej.
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HELP CENTRE FOR FOREIGNERS

CENTRUM POMOCY CUDZOZIEMCOM

The Help Centre for Foreigners is
a unique place in Warsaw. Its employees, who come from six different
countries and speak eleven languages,
help foreigners find employment and
accommodation, offer legal and psychological aid, and support them in
various daily struggles. The Help Centre for Foreigners was awarded the
Grand Prize and the Social Assistance
Award for best non-governmental
initiative in Warsaw in the S3KTOR
competition. The centre runs Magaz-

Centrum Pomocy Cudzoziemcom to
miejsce niezwykłe na mapie Warszawy. Jego pracownicy i pracownice,
pochodzący z 6 krajów i posługujący się 11 językami, pomagają obcokrajowcom w poszukiwaniu pracy
i mieszkania, oferują pomoc prawną i psychologiczną oraz wspierają
ich w innych problemach dnia codziennego. Przy Centrum działa też
Magazin - sklep, gdzie można zrobić
zakupy bez pieniędzy. W czasie pandemii dystrybuuje pomoc żywnościową

in, a store where you can shop without
money. In the pandemic, it has been
distributing food aid and running
a multilingual information service.
More information about Ocalenie
Foundation:
www.ocalenie.org.pl
facebook.com/fundacjaocalenie

i prowadzi wielojęzyczny serwis infor m a c yj ny. Ce n tr u m Po m o c y
Cudzoziemców zostało wyróżnione nagrodą Grand Prix oraz nagrodą
w kategorii Pomoc Społeczna za najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową w konkursie S3KTOR.
Więcej informacji o Fundacji Ocalenie:
www.ocalenie.org.pl
facebook.com/fundacjaocalenie

135

2,500
consultations offered by our cultural mentors in 2019

1,200
foreigners learned Polish in free lessons offered
by our volunteers

900
consultations conducted by our legal team

450
consultations offered by our psychotherapists
to both children and adults

84
refugees, including children, benefited from integratory
accommodation programmes

551
children received school kits and 170 were offered learning
support and took part in extracurricular lessons and trips

520

2,500
konsultacji udzielili nasi mentorzy i mentorki kulturowe w 2019 roku

1,200
cudzoziemców i cudzoziemek uczyło się języka polskiego
na bezpłatnych lekcjach prowadzonych przez wolontariuszy
i wolontariuszki

900
konsultacji udzielił nasz zespół prawny

450
konsultacji udzieliły nasze psychoterapeutki dzieciom i dorosłym

84
uchodźców i uchodźczyń, w tym dzieci, skorzystało ze wsparcia
programów mieszkaniowo-integracyjnych

551
dzieci dostało wyprawki szkolne, a 170 skorzystało z pomocy
w nauczaniu, wzięło udział w zajęciach dodatkowych czy wycieczkach

520

received material aid from Magazin

osób skorzystało z pomocy rzeczowej w MagazinE

150,000

150 000

views of Coronanews, our information service in nine languages
on the current epidemiological situation and restrictions
in place

odsłon miały wiadomości z naszego serwisu dla cudzoziemców
CoronaNews o aktualnej sytuacji epidemicznej i obostrzeniach.
prowadzony jest w 9 językach

571

571

people were offered food aid during the pandemic

osób otrzymało od nas pomoc żywnościową w czasie pandemii

300

300

people made food aid possible by donating to the programme

osób sprawiło, że pomoc była możliwa, przekazując darowizny
w odpowiedzi na nasz apel
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REFUGEES
WELCOME
POLAND

Refugees Welcome connects refugees with Poles who want to share
their homes.
The idea is simple. We connect people
who live in Warsaw and have a spare
room with refugees who need accommodation. This way, not only is the
programme aimed at finding housing, but it also paves the way towards
integration, sharing experiences, and
shattering stereotypes.
The mission of the programme is
to create a new culture of hospitality. Refugees Welcome operates in 20 countries and has already
helped 1,500 people. In Poland, the
programme functions as part of
Ocalenie Foundation, which provides its participants free Polish lessons, support from cultural
mentors, legal and psychological
aid, and assistance with job search.
Refugees can also rely on individual
support from the foundation’s volunteers (Buddies), who help them
discover the city and offer support
in their daily struggles.

REFUGEES
WELCOME
POLSKA

Want to get involved? There are
several ways to join us:
1. Hosts welcome refugees into their
homes, usually for several months.
2. Buddies spend time with refugees, help them settle in and discover the city.
3. Donors support the programme
financially.
Contact us on:
refugeeswelcome.pl
facebook.com/refugeeswelcomepolska
kontakt@refugeeswelcome.pl

W ramach programu Refugees Welcome łączymy uchodźców z Polakami,
którzy chcą z nimi dzielić swój dom.
Idea jest prosta. Łączymy warszawiaków, którzy mają wolny pokój w swoim domu, z uchodźcami, którzy go
potrzebują. W ten sposób pomagamy
znaleźć dach nad głową, ale nie tylko...
Wspólny dach otwiera wiele drzwi,
umożliwia integrację, wzajemne poznanie i przełamywanie stereotypów.
W Refugees Welcome tworzymy nową
kulturę powitania. Refugees Welcome
działa w 20 krajach świata. Z programu skorzystało już ponad 1000 osób.
W Polsce Refugees Welcome funkcjonuje w ramach Fundacji Ocalenie,
która zapewnia uczestnikom programu darmowe kursy języka polskiego, wsparcie mentorów kulturowych, pomoc prawną, psychologiczną
i w szukaniu pracy. Uczestnicy mogą
też liczyć na indywidualne wsparcie
wolontariuszy i wolontariuszek Fundacji (kumpli i kumpelek), którzy pomagają im odkrywać miasto i rozwiązywać problemy dnia codziennego.

Chcesz się zaangażować? Możesz
to zrobić na kilka sposobów:
1. Gospodarze i gospodynie udostępniają uchodźcy pokój w swoim
domu lub mieszkaniu, zwykle na
kilka miesięcy.
2. Kumple i kumpelki pomagają uchodźcom zadomowić się w Warszawie,
spędzają z nimi czas, pokazują miasto.
3. Darczyńcy wspierają program
finansowo.
Skontaktuj się z nami:
refugeeswelcome.pl
facebook.com/refugeeswelcomepolska
kontakt@refugeeswelcome.pl
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THANKS!

DZIĘKUJEMY!

To the artists who provided their works for the auction,
for their generosity and support
To the auction’s partners, for their openness and engagement
To Ocalenie Foundation’s volunteers, for their eagerness to help
and their work

Artystkom i Artystom, którzy przekazali swoje prace na aukcję,
za hojność i wsparcie.
Partnerom Aukcji, za ich otwartość i zaangażowanie.
Wolontariuszom i Wolontariuszkom Fundacji Ocalenie
za gotowość do pomocy i włożoną pracę.

Special thanks to: Michał Borowik, Ewa Borysiewicz, Bogna Burska, Max
Cegielski, Tomasz Fudala, Michał Grzegorzek, Robert Jarosz, Marta
Kołakowska, Jagna Lewandowska, Szymon Maliborski, Ewa Opałka,
Tomek Pawłowski, Aleksandra Penkowska, Justyna Pyrzyńska, Agata
Pyzik, Dawid Radziszewski, Filip Rutkowski, Agnieszka Smoczyńska,
Zuzanna Sokalska, Tomasz Szerszeń, Aleksandra Ściegienna, Ewa
Tatar, Tosia Ulatowska, Andrzej Wajs, Justyna Wesołowska, Agnieszka
Wierzbicka, Lesław Włodarczyk/layka.pl, Michał Woliński, Marika
Zamojska, Żwirek, Szymon Żydek.

Szczególne podziękowania niech zechcą przyjąć: Michał Borowik, Ewa
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