Aukcja dzie³ sztuki
2016-06-24
Tytu³: L¹dowanie w Andach
wymiary: A3 (297x420mm)
Rysunek piórkiem, papier
autor: Patrycja Dubiel
Cena wywo³awcza: 500 z³
Obraz szklany
wymiary: 425x425mm
autor: Maciej Habrat

Cena wywo³awcza: 300 z³

Patrycja Dubiel mieszka i tworzy we
Wroc³awiu. Wspó³pracuje z firmami Villa
Glass Studio, Mika Glass, Bymorritz, YugoDesign, Glass Studio Borowski oraz oraz
wieloma galeriami sztuki w Polsce i za
granic¹. Wybitna artystka. Prowadzi swoj¹
pracowniê artystyczn¹ we Wroc³awiu. Od
2013 roku w³aœcicielka galerii sztuki
„Versus” we Wroc³awiu.
Maciej Habrat mieszka i pracuje w Kroœnie.
Ukoñczy³ ASP we Wroc³awiu na Wydziale
Ceramiki i Szk³a.
W 1997 roku za³o¿y³
autorsk¹ pracowniê Glass Studio Habrat,
w której projektuje i wykonuje w technice
fusing unikatowe szk³a: rzeŸby, obrazy, elementy dekoracyjne, przeszklenia i szklane
statuetki. Charakteryzuj¹ siê one oryginalnoœci¹ i indywidualnoœci¹.

Obraz na szkle - Anio³
wymiary: 220x340mm

Obraz na szkle - Maryja
wymiary: 165x177mm

autor:
Barbara Smoczyñska

autor:
Barbara Smoczyñska

Cena wywo³awcza: 300 z³

Cena wywo³awcza: 300 z³

Obraz na szkle 2 - Anio³ 2 Barbara Smoczeñska – studiowa³a na ASP w Krakowie na
Wydziale Malarstwa, a nastêpnie w pracowni drzeworytu.
wymiary: 220x340mm
W roku 1975 zosta³a stypendystk¹ rz¹du francuskiego.
Zajmuje siê grafik¹ warsztatow¹ i u¿ytkow¹, rysunkiem,
projektowaniem i malarstwem. W latach 1996–1998
autor:
wystawia³a malarstwo w Bad Kissingen w Bawarii.
Barbara Smoczyñska
W latach 2000-2013 organizowa³a kameralne ekspozycje
malarstwa w Galerii „W podwórzu” w Rzeszowie.
Jej prace s¹ ró¿norodne: od wiernych naturze, realistycznych studiów poprzez bajkowe w charakterze rysunki.
Obecnie jej prace mo¿na zobaczyæ w rzeszowskiej galerii
BellArt.
Cena wywo³awcza: 300 z³

Patera szklana
œrednica: 40cm
autor: Villa Glass Studio
Cena wywo³awcza: 300 z³

Villa Glass Studio dzia³a w niszowym segmencie rynku, jakim jest szk³o artystyczne,
g³ównie fusing. Stapiaj¹c szk³o na rêcznie
rzeŸbionych formach, uzyskuje trójwymiarowe elementy architektoniczne i dekoracyjne. Ich artyœci plastycy tworz¹ nie tylko
nieprzeciêtne szklane drzwi, obrazy, kabiny
prysznicowe, a nawet parapety i umywalki,
ale tak¿e unikatowe patery oraz statuetki.

Halina Zajdel Projektuje i wykonuje rzeŸby
z drewna. Od 1991 roku tworzy w Pracowni
RzeŸbiarskiej Viktor-Art. Pracownia ta
zdoby³a bogate doœwiadczenie i pozycjê
autor: Halina Zajdel
w swojej bran¿y. Ró¿norodnoœæ realizowaPracownia RzeŸbiarska Viktor-Art nych tematów, kszta³tów i technik uszlachetniania powierzchni znajduje uznanie
u szerokiej grupy nabywców w Polsce i za
granic¹. Posiada bogat¹ ofertê rzeŸb i p³asCena wywo³awcza: 150 z³
korzeŸb, a tak¿e elementów dekoracyjnych
Ptak - rzeŸba, drewno
rêcznie wykonanych w drewnie. Wykonuj¹
zarówno meble, rzeŸby i p³askorzeŸby sakwymiary: 330x120x125mm
ralne – Madonny, figury œwiêtych, o³tarze,
konfesjona³y, tabernakula, jak i elementy
autor: Halina Zajdel
zdobnicze
w drewnie oraz rzeŸby u¿ytkoPracownia RzeŸbiarska Viktor-Art
we. W swojej pracy wykorzystuj¹ motywy
antyczne, secesyjne, barokowe, jak
równie¿ wspó³czesne elementy zdobnicze,
Cena wywo³awcza: 150 z³
w tym wzory roœlinne i geometryczne.

Ptak - rzeŸba, drewno
wymiary: 330x120x125mm

Wazon szklany
wymiary: 330mm
autor: Henryk Rysz

Henryk Rysz jest artyst¹ tworz¹cym w szkle od 1972
roku. Pierwszy kontakt ze szk³em w Kroœnieñskich
Hutach Szk³a przerodzi³ siê w fascynacjê tym
materia³em. Marzenia postanowi³ urzeczywistniæ i w
1996 roku rozpocz¹³ tworzenie wyrobów unikatowych
ju¿ w swojej Hucie.

Cena wywo³awcza: 500 z³
RzeŸba szklana
wymiary: 430 mm
autor: Rafa³ Rysz

Rafa³ Rysz urodzi³ siê 29.04.1983 roku w Rymanowie. Ju¿ jako ch³opiec przygl¹da³ siê pracy ojca,
majstra szk³a rêcznie formowanego. W ci¹gu kilku lat
zrobi³ ogromne postêpy.
Jego prace s¹ znane w wielu krajach Europejskich
oraz USA.

Cena wywo³awcza: 500 z³
Sowa - rzeŸba, br¹z
wymiary: h-120mm

RzeŸba z br¹zu
wymiary: h-180mm

autor: Maciej Syrek

autor: Maciej Syrek

Cena wywo³awcza: 250 z³

Cena wywo³awcza: 250 z³

Maciej Syrek ukoñczy³ ASP w Krakowie na wydziale RzeŸby.
Od m³odoœci mia³ szacunek do naturalnych materia³ów. Sw¹ twórczoœæ rozpocz¹³ od rzeŸby w drewnie i ceramiki.
PóŸniej wybra³ najszlachetniejszy i najtrwalszy br¹z. Swoj¹ pracê artystyczn¹ zderza z surowym kamieniem, który
zostaje wmontowany w kompozycjê rzeŸbiarsk¹. Od dzieciñstwa zwi¹zany jest z Krosnem.

RzeŸba szklana A-106
wymiary: 210x90x280mm

RzeŸba szklana A-289
wymiary: h - 300mm

autor: Witold Œliwiñski

autor: Witold Œliwiñski

Cena wywo³awcza: 200 z³

Cena wywo³awcza: 400 z³

RzeŸba szklana A-251
wymiary: h - 390mm

RzeŸba szklana A-258
wymiary: 270x40x250mm

autor: Witold Œliwiñski

autor: Witold Œliwiñski

Cena wywo³awcza: 300 z³

Cena wywo³awcza: 200 z³

RzeŸba szklana A-162
wymiary: 255x60x310mm

RzeŸba szklana A-334
wymiary: 200x54x200mm

autor: Witold Œliwiñski

autor: Witold Œliwiñski

Cena wywo³awcza: 400 z³

Cena wywo³awcza: 200 z³

RzeŸba szklana A-412
wymiary: 200x50x200mm

RzeŸba szklana A-353
wymiary: 160x38x160mm

autor: Witold Œliwiñski

autor: Witold Œliwiñski

Cena wywo³awcza: 300 z³

Cena wywo³awcza: 200 z³

Obraz szklany O-42
wymiary: 250x250mm

Obraz szklany O-20
wymiary: 240x275mm

autor: Witold Œliwiñski

autor: Witold Œliwiñski

Cena wywo³awcza: 150 z³

Cena wywo³awcza: 100 z³

Witold Œliwiñski - urodzi³ siê 24 lutego 1963 roku w Kroœnie. Jest absolwentem PSLP w Miejscu Piastowym, kierunek
– formy u¿ytkowe i wychowankiem znanego artysty rzeŸbiarza W³adys³awa Kandefera, ucznia Ksawerego Dunikowskiego. Po ukoñczeniu PSLP by³e s³uchaczem Studium Fotograficznego w Kroœnie. W pierwszym etapie swojej
twórczoœci zajmowa³ siê wykonywaniem grafik oraz rysunków piórkiem i o³ówkiem. Projektowa³ tak¿e znaki graficzne
dla firm oraz wykonywa³ aran¿acje ekspozycji targowych. Kolejny etap twórczoœci to projektowanie i wykonawstwo
artystycznych i u¿ytkowych wyrobów ze skóry. W 1996 roku zafascynowa³o go szk³o jako tworzywo artystyczne.
Obok form tradycyjnych, harmonijnie zakomponowanych, o klasycznej linii i powœci¹gliwym zdobnictwie, pojawi³y
siê formy o charakterze nieutylitarnym - dekoracyjne, mo¿na rzec rzeŸbiarskie i to one w³aœnie zaczê³y dominowaæ
w kolekcji, co odzwierciedla zreszt¹ ogóln¹ tendencjê rozwojow¹ w artystycznym szkle wspó³czesnym.

Tytu³: ENTE BIG Blue Bowl
szerokoœæ: 420 mm
Rêcznie dmuchana misa
z kolekcji "Studio Line"
autor: Pawe³ Borowski

Cena wywo³awcza: 1000 z³

1 z³

Maraj Mateusz - urodzony w 1971 roku we
Wroc³awiu, od najm³odszych lat zwi¹zany
z Krosnem. Absolwent Wydzia³u Projektowania Szk³a Akademii Sztuk Piêknych
we Wroc³awiu w klasie profesora Henryka
Wilkowskiego.
Po ukoñczeniu studiów zajmowa³ siê
projektowaniem szk³a dla kilku polskich hut,
miêdzy innymi Huty Józefina, Huty Tarnowiec, Huty Makora i Huty Part Glass.
Uprawia malarstwo i rzeŸbê szklan¹.
Prowadzi studio autorskie w Odrzykoniu
ko³o Krosna.

1 z³

Jerzy Maraj (1946-2016) pochodzi³ ze
Strzelina k. Wroc³awia. Studia na Wydziale
Projektowania Ceramiki i Szk³a Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych we
Wroc³awiu ukoñczy³ z wyró¿nieniem. Zaraz
po studiach w latach 1971-1984 pracowa³
jako g³ówny projektant KHS w Kroœnie.
Za³o¿y³ pracowniê projektowania i artystycznego zdobienia szk³a, a nastêpnie przez
wiele lat zwi¹zany by³ z hut¹ w Tarnowcu.
Artysta obdarzony wielkim talentem, któremu praca w szkle sprawia³a ogromn¹ radoœæ.
W swoim dorobku mia³ udzia³ w licznych
wystawach (krajowych i zagranicznych).

RzeŸba szklana
wymiary: h - 210 mm
autor: Mateusz Maraj

Cena wywo³awcza:
RzeŸba szklana
wymiary: h - 340 mm
autor: œ.p. Jerzy Maraj

Cena wywo³awcza:

Artysta szklarz Pawe³ Borowski jest najstarszym synem Stanis³awa Borowskiego.
Urodzi³ siê w Kroœnie w 1969 roku. Wraz
z ojcem i braæmi prowadzi firmê Studio
Borowski.
W rodzinnej manufakturze
tworzy unikalne dzie³a sztuki do kolekcji Art
Objects oraz wspólnie z bratem Stanis³awem Janem tworzy niepowtarzalne prace
w ramach kolekcji Studio Line oraz rzeŸby
ogrodowe do kolekcji Outdoor Objects.
Jego prace mo¿na zobaczyæ na œwiatowych wystawach szk³a, w miêdzynarodowych muzeach oraz zbiorach prywatnych.

Dochód z aukcji w ca³oœci zostanie przeznaczony na leczenie
£ukasza Mercika chorego na rzadk¹ chorobê neurologiczn¹ SLA,
czyli stwardnienie boczne zanikowe.
Pierwotnie zanikowi uleg³y miêœnie lewej rêki, nastêpnie obu koñczyn dolnych, a w chwili obecnej
zaatakowana jest te¿ prawa rêka. Wszystko to spowodowa³o, ¿e £ukasz potrzebuje pomocy drugiej
osoby, poniewa¿ wykonywanie prostych czynnoœci sprawia mu trudnoœæ.
Jedyn¹ mo¿liwoœci¹ spowolnienia rozwoju choroby s¹ przeszczepy komórek macierzystych. Koszt
jednego przeszczepu wynosi 18 tys. z³, gdy¿ nie podlegaj¹ one refundacji z NFZ. Ich iloœæ zosta³a dla
£ukasza okreœlona na poziomie 5 zabiegów.
Rodziny nie staæ finansowo na pokrycie kosztów takich przeszczepów, dlatego zachêcamy do
wysokiego licytowania i zwracamy siê do Pañstwa z proœba o przekazanie dowolnego datku lub 1 %
podatku na rzecz Fundacji Otwartych Serc im.Bogus³awy Nykiel-Ostrowskiej numer KRS
0000221146 cel szczegó³owy: £UKASZ MERCIK
Wp³at mo¿na dokonywaæ równie¿ na konto fundacji:
Bank Œl¹ski O/Krosno nr 58 1050 1458 1000 0022 8442 0169 z dopiskiem £UKASZ MERCIK
Za pomoc mi okazan¹ z góry dziêkujemy.

