


2. 
Jan Bajtlik
Celebrate the City, 2016
50 x 70 cm, druk cyfrowy
Cena wywoławcza: 200 zł

Uznany grafik, ilustrator i plakacista, Jan Bajtlik jest członkiem Stowarzyszenia  
Twórców Grafiki Użytkowej. Jego prace często są zaangażowane społecznie i doty-
czą przestrzeni miejskiej. Wystawiał i otrzymywał nagrody zarówno w kraju, jak i za  
granicą. Plakat Celebrate the City stworzony został na Graphic Design Festival  
w Paryżu i przedstawia różnych mieszkańców miasta, wspólnie i zgodnie korzystają-
cych z jego możliwości.

1. 
Kaisu Almonkari
Fin, 2013
45 x 30 x 21 cm, drewno lipowe, złocone na mikstion
Cena wywoławcza: 1000 zł

Kaisu Almonkari jest absolwentką warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, ma-
larką, rzeźbiarką i ilustratorką. W swojej twórczości zajmuje się między innymi 
funkcjonowaniem rzeźby w przestrzeni miejskiej. Jej rzeźby w drewnie lipowym 
są pozłacane płatkami złota na mistikonie - jest to technika pochodząca z V w. n.e., 
która wymagają bardzo długiej i precyzyjnej pracy.



4. 
Jan Bersz
Mamsam: (1) Wola - 2013, (2) Grochów - 2017, (3) Muranów - 
2016, (4) Zegrze - 2016, (5) Stadion - 2016, (6) MDM - 2016
(1) szer. 50 mm, (2) szer. 60 mm, (3) szer. 61 mm, (4) szer. 50 mm,  
(5) szer. 55 mm,   (6) szer. 46 mm, kalkomania ceramiczna
Cena wywoławcza za komplet: 200 zł

Firma Mamsam współpracuje z uznanymi współczesnymi grafikami i projektantami. 
Wzory kubków Mamsam inspirowane są przeszłością – estetyką PRL-u i niemieckim 
designem z lat 60, ale są też komentarzem do współczesności. Kubki podarowane 
przez Jana Bersza odwołują się do różnych miejsc w Warszawie i symbolizują chęć 
stołecznych artystów do pomocy uchodźcom.

3.
 Anna Banout, Sławomir Krzyżak, Jan Michałowski, Olga Ziębińska, 
Gość w dom, Bóg w dom, witamy uchodźców, 2015
100 x 70 cm
Cena wywoławcza za komplet 3 plakatów: 200 zł

Gość w dom, Bóg w dom, witamy uchodźców, to projekt graficzny czwórki studentów 
Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i laureatów mię-
dzynarodowego konkursu plakatu studenckiego “Refugees in Europe’”.  
Projekt odwołuje się do polskich tradycyjnych wartości, takich jak gościnność –  
i za ich pomocą przeciwstawia się rasizmowi i ksenofobii. Plakaty przedstawiają 
teksty polskich kolęd, przetłumaczonych na język arabski.



6. 
Tymoteusz Bryndal
Wróci, 2017
59,4 x 84,1 cm, wydruk cyfrowy, sygnowany (z serii 4/10)
Cena wywoławcza: 200 zł

 Tymoteusz Bryndal jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,  
a także muzykiem i artystą. W swoich pracach wykorzystuje różnorodne techni-
ki artystyczne, takie jak film, fotografia i grafika. Jego sztuka w celny, ironiczny 
sposób komentuje rzeczywistość. W tym roku artysta został nominowany do 
Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów na Międzynarodowym Bien-
nale Sztuki Mediów we Wrocławiu.

5. 
Anna Bimer
Tancerz, 2017
76 x 56 cm, kolaż, tusz, papier
Cena wywoławcza: 2000 zł

Po ukończeniu dyplomu na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
u profesor Haliny Chrostowskiej, Anna Bimer zajmowała się projektowaniem graficz-
nym. Jednocześnie wystawiała swoja prace w kraju  i za granicą, między innymi  
w Londynie i Paryżu. Teraz zajmuje się głównie tworzeniem oryginalnych kolaży oraz 
delikatnych, monochromatycznych prac tuszem na papierze, takich jak Tancerz.



 8. 
Ignacy Ciszewski
Dwa Światy, 2016 (Rio de Janeiro)
60 x 40cm, fotografia analogowa, druk na piance
Cena wywoławcza: 200 zł

Ignacy Ciszewski jest studentem Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewi-
zyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona 
Schillera w Łodzi. Jego pasją jest również fotografia. Fotografia Dwa Światy, 
wykonana w Rio de Janeiro, pokazuje, że artysta równie pewnie czuje się za 
kamerą, jak i za obiektywem aparatu fotograficznego.

7. 
Tytus Brzozowski
Sienkiewicza 9, 2016
75 x 52 cm. Kopia Fine art, certyfikowana, numerowana
Oryginał: akwarela na papierze
Cena wywoławcza: 500 zł

Tytus Brzozowski jest architektem i akwarelistą, który w swoich pracach łączy ele-
menty warszawskiego krajobrazu z wizją wymarzonego miasta – pełnego wąskich 
ulic, ozdobnym kamienic i strzelistych wież. Praca Sienkiewicza 9 zainspirowana jest 
budynkiem na rogu ulic Sienkiewicza (dawniej Nowosiennej) i Zgody, zniszczonym  
w 1944 roku. Teraz to miejsce wygląda już zupełnie inaczej.



10. 
Mikołaj Chylak
Przerwa na papierosa, 2015
35 x 42 cm, sitodruk, farba akrylowa na papierze
Cena wywoławcza: 1000 zł

Mikołaj Chylak oprócz malarstwa sztalugowego zajmuje się pracą dydaktyczną 
oraz animacją kultury w obszarze sztuk wizualnych. Na zamówienie Muzeum 
Powstania Warszawskiego wykonał mural w ramach akcji “Mur Sztuki”,  
a w 2012 roku otrzymał wyróżnienie w konkursie Książka Roku za ilustracje do 
tomu poezji Czesława Miłosza „Świat. Poema naiwne”. Jego sztuka opiera się na 
subtelnej grze z widzem, opierającej się na obserwacji rzeczywistości i poszuki-
waniu ukrytych znaczeń.

9. 
Halina Chrostowska
Statystki z cyklu Komedianci, 1961
81 x 67 cm, akwaforta, akwatinta
Cena wywoławcza: 1000 zł

Halina Chrostowska była graficzką, rysowniczką, działaczką artystyczną i pedagożką 
na ASP w Warszawie. Cykl Komedianci jest bardzo ważnym punktem w twórczości 
artystki: to moment, kiedy rozpoczęła swoje eksperymenty formalne i techniczne.  
Ich efektem były narodziny charakterystycznego dla niej stylu, usytuowanego pomię-
dzy grafiką a malarstwem. Praca podarowana została przez Narodową Galerię Sztuki 
Zachęta.



12.
Krystyna Engelmayer Urbańska
Gołe baby
50 x 50 cm, kolaż, wydruk cyfrowy
Cena wywoławcza: 200 zł

Krystyna Engelmayer Urbańska jest absolwentką grafiki na Polsko-Japońskiej 
Akademii Technik Komputerowych. W swoich pracach wykorzystuje różnorod-
ne techniki artystyczne, ale jej znakiem charakterystycznym są kolaże, które 
dotykają wielu tematów: od religii, poprzez twórczość Agnieszki Osieckiej, aż po 
tytułowe “gołe baby”, czyli miejsce kobiet we współczesnym społeczeństwie.

11.
Piotr Dudek
Pani goni Pana, 2017
40 x 29 cm, kolaż
Cena wywoławcza: 500 zł

Twórczość Piotra Dudka koncentruje się głównie na rysunku i malarstwie, ale artysta 
zajmuje się również projektowaniem i ilustracją. Pośród jego osiągnięć znajduje się 
projekt okładki płyty Taco Hemingwaya, „Trójkąt Warszawski”, oraz stypendium Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne. Podkre-
śla, że jego prace są otwarte na różnorodne interpretacje.



14. 
Jan Grabowski
Tramwaj
21 x 29, 7 cm, fotografia tradycyjna
Cena wywoławcza: 200 zł

Jan Grabowski jest absolwentem Warszawskiej Akademii Fotografii. Jego prace 
można było obejrzeć niedawno na wystawie zorganizowanej w ramach festiwalu 
Kraków Photo Fringe. Jest także wielokrotnie nagradzanym reżyserem filmów 
krótkometrażowych - „Inicjacja” (2013) i „Kierowca” (2014). Jego twórczość czę-
sto dotyczy Warszawy: tak jak w przypadku zdjęcia Tramwaj, czy najnowszego 
projektu dokumentującego warszawskie przejścia podziemne.

13.
Zuzanna Gaszyńska
Bez tytułu, 2013
140 x 190 cm, olej na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł

Absolwentka wydziału malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
Zuzanna Gaszyńska interesuje się tematem samoświadomości. Wąż, powracający 
motyw w jej twórczości, symbolizuje gonitwę myśli, która utrudnia skupienie się  
na chwili obecnej.



15.
Adam Habielski
“Warsaw Skunk” oraz „Litr na trzech / Twarze”
Oba 45 x 60 cm, sitodruk
Cena wywoławcza: 500 zł za komplet

Komplet sitodruków Adama Habielskiego jest kolejną serią prac zainspirowanych 
Warszawą. Obie grafiki wykonane są na starym papierze, które artysta znalazł  
w piwnicy na warszawskim Bemowie. Grafiki nawiązują do  warszawskich  
przygód  artysty i stanowią zaproszenie do wspólnego odkrywania miasta.

16.
Maksymilian Hryniewicki
Lewitujące statki II, 2016
85 x 60 cm, wydruk na papierze
Cena wywoławcza: 200 zł

Maksymilian Hryniewicki jest fotografem i studentem Etnologii i Antropologii 
Kulturowej na Uniwersytecie Gdańskim. Fotografuje naturę i ludzi, zajmuje się 
także fotoreportażem i fotografią motoryzacyjną. Artysta dokumentował też 
sytuację uchodźców na Bałkanach. Jego cykl Uchodźcy zajął I miejsce w kategorii 
Historie prawdziwe w 7. edycji Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Foto-
graficznego ‘Głębia Spojrzenia’.



18. 
Stanisław Kamocki
Górski Potok
22 x 23 cm, akwarela
Cena wywoławcza: 1000 zł

Młodopolski pejzażysta, malarz i grafik, Stanisław Kamocki, był studentem 
wielkich artystów: Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stani-
sławskiego w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 20. XX wieku zaczął 
tworzyć prace na tekturze, malowane w plenerze. Jego dzieła, takie jak Górski 
Potok przedstawiają krajobrazy Krakowa i Tatr, oraz Wołynia i Podola. Stanowią 
kontrast do jego wcześniejszych, wielkoformatowych obrazów na płótnie. 

17.
Emilia Jechna
Bez tytułu
100 x 70 cm, suche pastele, akryl na brystolu
Cena wywoławcza: 200 zł

Emilia Jechna jest studentką Edukacji Artystycznej z Arteterapią i  absolwentką  
Studium Technik Scenograficznych. W swojej twórczości wykorzystuje przeróżne  
media artystyczne: od malarstwa, poprzez rysunek, aż do prac multimedialnych.  
Praca przeznaczona na aukcję to surrealistyczna wizja łąki, na której rozgrywa się 

znacznie więcej, niż może się na pierwszy rzut oka wydawać.



20.
Zuzanna Kofta
Z mojego domu
20 x 42 cm, sitodruk
Cena wywoławcza: 200 zł

Zuzanna Kofta jest studentką Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie. W tym roku wzięła udział w wystawie na ASP ‘64 stopnie’ przed-
stawiającej prace studentów pracowni Malarstwa prof. Wojciecha Cieśniew-
skiego. Sitodruk Z mojego domu utrzymany jest w stonowanej biało-niebieskiej 
kolorystyce, przełamanej nieregularną, pofalowaną żółta linią nadającą pracy 
wyraz i dynamikę.

19.
Monika Kmita
Bez tytułu, 2016
100 x 65 cm, druk cyfrowy
Cena wywoławcza: 500 zł

Styl fotografii Moniki Kmity charakteryzuje zamiłowanie do geometryzacji oraz 
kreacyjność. Bardzo ważnym motywem w twórczości artystki jest przestrzeń, chociaż 
gatunek fotografii wykonywanej przez siebie najczęściej nazywa “pozowaną”. Zajmuje 
się także fotografią modową. Jej sesje były publikowane w magazynach polskich  
i zagranicznych (na przykład K Mag, czy Dew Magazine). Interesuje ją cielesność, 
ruch, a także motyw silnej kobiety.



22. 
Dariusz Kostrzewa
Bez Tytułu, 2002
100 x 85 cm, kolaż, akryl, płótno, sygnowany z tyłu, z pieczątką  
„Kolekcja Monte Carlo”
Cena wywoławcza: 2000 zł

Malarz i rysownik Dariusz Kostrzewa od ponad 30 lat mieszka w Paryżu.  
Jego sztukę można było oglądać m.in. w paryskim Grand Palais, Nowym Jorku, 
Tokio oraz w Galerii Fibak w Warszawie, z którą utrzymuje stałą współpracę od 
lat 90. W swoich pracach wykorzystuje jaskrawe, intensywne kolory i bardzo 
często również słowa, przez co często przywodzą na myśl malarstwo uliczne. 
Praca podarowana została przez Galerię Fibak.

21.
Malwina Konopacka
Szkic do kolekcji
21 x 29.7 cm, tusz na papierze
Cena wywoławcza: 500 zł

Malwina Konopacka jest warszawską projektantką, graficzka i ilustratorką, współpra-
cującą ze znanymi magazynami takimi jak Przekrój, Zwykłe Życie, Architektura, czy 
Elle. Szkic do kolekcji związany jest z jej projektem OKO: limitowanej serii ceramicz-
nych, ręcznie malowanych przedmiotów. Pomysł na tą kolekcję zrodził się z zamiło-
wania artystki do przenoszenia rysunku na inne media i kształty.



24. 
Zofia Latek
Pejzaż mazowiecki
Olej na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł

Zofia Latek jest warszawską artystką, tworzącą  krajobrazy i martwe natury. 
Maluje pewnymi, szerokimi uderzeniami pędzla, nakładając grube warstwy 
farby. Używa intensywnych kolorów, a jej technika przywodzi na myśl prace po-
stimpresjonistów lub fowistów. Pejzaż mazowiecki nawiązuje do powracającego 
wątku aukcji - Mazowsze wita uchodźców.

23.
Wojtek Krzywkowski
Bez tytułu
70 x 50 cm, zdjęcie cyfrowe
Cena wywoławcza: 200 zł

Wojtek Krzywkowski jest warszawskim fotografem zajmującym się zarówno foto-
grafią dokumentalna, jak i artystyczną. Jego zdjęcia charakteryzują się zaskakującymi 
ujęciami oraz fascynacją powierzchniami i fakturami. 
Zdjęcie Bez tytułu odzwierciedla te dwie tendencje: skupia się na odbiciu, które jest 
rozmyte, niewyraźne i intrygujące.



25.
Ania Libera
Miło Cię widzieć, 2016
100 x 70 cm, sitodruk
Cena wywoławcza: 200 zł

Malarka, ilustratorka i rysowniczka, Ania Libera w swojej twórczości podejmuje 
szeroki zakres tematów. Jednym z najważniejszych jest miasto, a przede wszystkim 
Warszawa: modernistyczna, kolorowa i różnorodna. W pracy Miło Cię widzieć jest to 
także Warszawa otwarta, a wręcz zapraszająca. Przed widzem rozpościera się Wisła, 
serce miasta i zachęca do odwiedzenia miasta. 

26.
Jan Młodożeniec
Teatr 
50 x 70 cm, druk cyfrowy
Cena wywoławcza: 200 zł

Jan Młodożeniec był jednym z najwybitniejszych twórców polskiej szkoły plaka-
tu. Zawodowo zajmował się grafiką użytkową, skupiając się właśnie na plakacie, 
który był jego główną formą wypowiedzi artystycznej. Charakterystyczny styl 
artysty opierał się na wykonywanym ręcznie liternictwie. Jego zdecydowana, 
gruba i pozornie nieporadna kreska jest jego znakiem rozpoznawczym.



27.
Magdalena Estera Łapińska
Sen o Warszawie PKP Powiśle, 2015 
zestaw 3 sztuk,  6 x 6 x 7 cm, ceramika z grafiką sitodrukową
Cena wywoławcza: 500 zł

Uznana graficzka Magdalena Estera Łapińska współpracowała z takimi instytucjami 
jak Muzeum Historii Żydów Polskich i Teatr Nowy, oraz magazynami ELLE, Harper’s 
Bazaar i K MAG. Zajmuje się także ilustracją i ceramiką, a inspiracje czerpie między 
innymi z estetyki lat 60. i modernizmu. Cykl „Sen o Warszawie PKP Powiśle” łączy tę 
pasję z sentymentem do Warszawy. Prace te idealnie wpasowują się w warszawski 
klimat przewodni aukcji.

28.
Monika Misztal
Oko, 2016
50 x 70 cm, olej na płótnie
Cena wywoławcza: 500 zł

Monika Misztal jest absolwentką Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknym 
w Krakowie. Tworzy obrazy zarówno abstrakcyjne, jak i figuratywne, jedne  
i drugie malowane za pomocą ekspresyjnych, dynamicznych pociągnięć pędzla  
i żywych kolorów. Równolegle do malarstwa tworzy także sztukę w formie fil-
mów wideo. Oko namalowane jest przy użyciu pewnych, szerokich linii i odważ-
nych barw i jest świetnym przykładem dorobku artystki.



29.
Maciej Moskwa
Hasun, 2014 
32 x 49 cm, wydruk papier baryt
Cena wywoławcza: 500 zł

Maciej Moskwa od 2011 roku dokumentuje skutki konfliktu w Syrii. Jest fotografem 
i założycielem kolektywu dokumentalistów Testigo Documentary, który zajmuje się 
problemami politycznymi, społecznymi i środowiskowymi. Jest także współautorem 
książki „SURA” o wojnie i rewolucji syryjskiej. Fotografia Hasun z 2014 roku została 
Zdjęciem Roku 2015 w konkursie Grand Press Photo. Przedstawia małego uchodźcę 
z Kobane w Syrii.

30.
Maciej Niemojewski
Żoliborz, 2014
druk cyfrowy, 1/3+1
Cena wywoławcza: 500 zł

Maciej Niemojewski, warszawiak i żoliborzanin, zajmuje się głównie fotografią 
dokumentalną. Jest absolwentem Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych  
i Akademii Fotografii. W swoich pracach rozważa związek pomiędzy przestrze-
nią i człowiekiem. 



31A.
Natalia Olbiński
Atlantyda – przewodnik po mieście,
Książka: oprawa twarda szyta z grzbietem płóciennym, 44 strony
Cena wywoławcza za komplet: 200 zł

Natalia Olbiński jest absolwentką Carnegie Mellon University i Akademii Sztuk  
Pięknych w Warszawie. Zajmuje się między innymi malarstwem, grafiką i ilustracją.
„Atlantyda – przewodnik po mieście” to pełna humoru i porywających ilustracji książ-
ka poświęcona temu legendarnemu, zaginionemu miastu i jego mieszkańcom.

31B.
Natalia Olbiński
List w butelce, 2017
rozmiar A4, risografia na papierze Munken Cream, 
podpisana i numerowana.

List w butelce jest przykładem stonowanego i poetyckiego stylu artystki,  
widocznego także w książce „Atlantyda”.



32A.
Rafał Olbiński
„Konfrontacja podobieństw”
70,7 x 50 cm, inkografia, sygnowana ołówkiem
Cena wywoławcza za zestaw: 2000 zł

Rafał Olbiński jest malarzem, grafikiem i twórcą plakatów, należącym do grona 
artystów polskiej szkoły plakatu. Jego prace należą do kolekcji licznych cenionych 
instytucji, między innymi Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie, Carnegie Foundation 
w Nowym Jorku i Muzeum Plakatu w Wilanowie. W 1994 roku otrzymał międzyna-
rodowego Oscara za Najbardziej Znaczący Plakat Roku oraz paryską nagrodę Prix 
Savignac.

32B.
Rafał Olbiński
„Passion for posters. Collector’s Edition”
Album, 2016



33.
Philippe Rębosz
Borderland, 2014
110 x 140 cm, akryl na płótnie
Cena wywoławcza: 1000 zł

Philippe Rębosz w swojej sztuce analizuje różne sposoby przedstawiania emocji: 
indywidualnych i zbiorowych. Seria Borderland poświęcona jest podziałom tworzo-
nym przez granice państw i skupia się na słupkach granicznych. Te z pozoru zwyczaj-
ne obiekty na Zachodzie i Wschodzie Europy mają zupełnie przeciwne znaczenie. 
Artysta zafascynowany jest paradoksami wynikającymi z tych podziałów. Drugi obraz 
z cyklu należy do kolekcji Banku PKO BP.

34.
Wilhelm Sasnal
Pieprzona młodość, 2011
70 x 50 cm,linoryt na papierze bezkwasowym 250 g
50 + 10 AP, egzemplarz z edycji autorskiej (AP), sygnowany z przodu
Cena wywoławcza: 2000 zł

Jeden z najbardziej znanych polskich artystów współczesnych, Wilhelm Sasnal, 
wystawiał między innymi w paryskim Centre Pompidou i nowojorskim Museum 
of Modern Art. Jego prace są częścią stałej kolekcji Tate Modern w Londynie. 
Pieprzona młodość stworzona została na poświęconą artyście wystawę w presti-
żowej londyńskiej Whitechapel Gallery w 2011 roku.

 

 
 

 



35.
Maciek Starzyński
Koledzy, 2017
40 x 30 cm, farby olejne i akwarele na płótnie
Cena wywoławcza: 200 zł

Maciek Starzyński urodził się w 1989 roku w Warszawie. Poza obrazami i rysunkami 
tworzy także muzykę i pisze. Inspiruje się tym, co widzi wokół siebie – w Warszawie  
i w podróży. Ekspresyjna praca Koledzy została stworzona specjalnie na tę aukcję  
i jest wkładem artysty w akcję pomocy uchodźcom.

36.
Michał Szlaga
Stocznia#36, 2005 - 2017
17 x 25 cm, Edycja: 2/8 + 1A.P.
Cena wywoławcza: 500 zł

Fotograf Michał Szlaga jest absolwentem gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Od 2000 roku w swoich pracach nieustannie powraca do tematu Stoczni Gdań-
skiej, miejsca narodzin ruchu robotniczego “Solidarność”, ale także kojarzonego 
z bardzo dobrze prosperującym niegdyś przemysłem okrętowym. Dla artysty 
Stocznia to także fascynujący postindustrialny krajobraz architektoniczny, będą-
cy odbiciem przemian społecznych i politycznych w Polsce po 1989 roku.



37. 
Jennifer Tymowski
I am thinking – two, 2017
70 x 70 cm, farba akrylowa
Cena wywoławcza: 500 zł

Jennifer Tymowski, malarka urodzona na południowo-zachodnim wybrzeżu Australii, 
obecnie mieszka w Konstancinie. W swojej twórczości inspiruje się głównie malar-
stwem fowistów, ponieważ używane przez nich żywe i intensywne kolory przypomi-
nają jej słońce i energię ojczyzny. I am thinking – two w oryginalny sposób nawiązuje 
do wycinanek Henri Matisse’a.

38.
Aleksandra Ubukata
Ugoki 1/15, 2003 
39,5 x 29,5 cm, odbitka na papierze fotograficznym
Cena wywoławcza: 200 zł

Aleksandra Ubukata to absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie oraz Wydziału Ilustracji Tama Art University w Tokio. Była także 
koordynatorką i kuratorką wystaw oraz wykładów poświęconych polskiemu 
designowi, które odbywały się w Tokio w latach 2010-2013. Na co dzień zajmuje 
się projektowaniem graficznym, ilustracją oraz fotografią tańca.



39.
Zuzanna Wołejko
Najdziwniejsze grzyby
29, 7  x 42 cm, sitodruk
Cena wywoławcza: 200 zł

Zuzanna Wołejko studiuje na Wydziale Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie. Praca Najdziwniejsze grzyby stworzona była w ramach projektu MYKO na 
warszawskim Jazdowie: przestrzeni, w której studenci warszawskiego ASP wystawia-
li prace zainspirowane królestwem grzybów. Był to pretekst do pokazania piękna  
i złożoności pozornie nieciekawego tematu oraz powiązań pomiędzy sztuką i naturą.

40.
Jagna Wróblewska
Ptak w różu, 2014-2015
15  x 21 cm, akwarela na papierze
Cena wywoławcza: 500 zł

Jagna Wróblewska jest urodzoną w Belgii malarką, ilustratorką i twórczyni 
plakatów. Jej ulubioną techniką jest akwarela, ponieważ w ten sposób może ma-
lować właściwie wszędzie i szybko - farba olejna schnie o wiele dłużej niż ta na 
bazie wody. W swojej twórczość podejmuje szeroki zakres tematów, najbardziej 
jednak lubi malować zwierzęta, które obdarza indywidualnymi, wręcz ludzkimi 
cechami.
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Cały dochód zostanie przeznaczony na działalność programu 
Refugees Welcome Polska. 

Więcej informacji o programie: 
www.refugees-welcome.pl

Więcej informacji o tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze: 
www.pomagam.pl/refugeeswelcome
 
Za wsparcie dziękujemy Domowi Kultury i Zabawy Dzik,  
Narodowej Galerii Sztuki Zachęta i Galerii Fibak.

Aukcja odbędzie się w niedzielę 18 czerwca o godz. 18,  
w ogrodzie Domu Kultury i Zabawy Dzik przy ul. Belwederskiej 44 a. 
Wystawę przedaukcyjną można będzie oglądać w Dziku 
od środy 14 czerwca, w godz. 16-20.


