I Aukcja charytatywna na rzecz
HOSPICJUM KUTNOWSKIEGO

Aukcja rozpocznie siê w sobotê 3 paŸdziernika 2020 r. o 16.00
w siedzibie Hospicjum, w Kutnie, al. ZHP 8.
Bêdzie mo¿liwoœæ licytowania telefonicznie (796 756 184).
Prace mo¿na ogl¹daæ od 28.09. do 2.10.2020 r. od 12.00 do 17.00
w dawnej siedzibie biura Hospcjum Kutnowskiego - Kutno, aleja ZHP 8.

1. Alejandro Morfin, „Uœcisk d³oni”, fresk
„mobilny” (technika fresku na p³ótnie,
68 x 68 cm., cena wywo³awcza – 900 z³.
Profesor Alejandro Morfin – Meksykanin, artysta
urodzony w 1951 roku. Kszta³ci³ siê w Meksyku
i we W³oszech (tu studiowa³ fresk pod kierownictwem Mistrza Vico Calabro). Zajmuje siê
przede wszystkim malarstwem œciennym,
tworzy m.in. w technice "mobilnego fresku" (nie
na sta³ych murach, a na ró¿nych mobilnych
materia³ach). W czasie swojej artystycznej
dzia³anoœci pracowa³ m.in. renowacj¹ murali
Diego Rivery w Pa³acu Narodowym w Mexico
City. Zajmuje siê równie¿ gin¹c¹ form¹ sztuki mozaik¹. W Polsce jego fresk znajduje siê na
starych murach klasztornych w £êczycy, a tak¿e
w Labiryncie Fresku im. Vico Calabro w Mariampolu niedaleko £odzi.

2. Andrea Bianconi, „Antonio”, olej na p³ótnie,
40 x 30 cm.; cena wywo³awcza 300 z³.
Artysta urodziny w 1974 roku, we W³oszech,
obecnie ¿yje i pracuje w Nowym Jorku oraz
w Vicenzy, We wczesnej twórczoœci uprawia³
g³ównie malarstwo olejne, od kilku lat jego
g³ownym zajêciem jest performence.

3-4. Vico Calabro,
– bez tytu³u, rysunek bia³¹ farb¹, 32 x 21 cm.
cena wywo³awcza – 400 z³.,
– „La processione per ottenere la pioggia”
(„Procesja modl¹cych siê o deszcz”),
litografia, 32 x 49 cm
cena wywo³awcza - 650 z³.
Vico Calabro jest w³oskim malarzem, uznanym
za najwybitniejszego wspó³czesnego twórcê
fresków na œwiecie. Zajmuje siê te¿ grafik¹ –
szczególnie litografi¹ – a tak¿e malarstwem
olejnym i rysunkiem.
Urodzi³ siê w Agordo (ko³o Belluno) w 1938 r.
Od 24 lat wspó³pracuje z najbardziej presti¿ow¹
drukarni¹ grafik w Europie – z Busato w Vicenzy. W 1969 roku tworzy³ tam wspólnie z litografami amerykañskimi prezentuj¹cymi swoje
dzie³a na XXXV Biennale Sztuki w Wenecji.
W 1992 roku rozpocz¹³ nauczanie sztuki fresku
przy Centrum Europejskim S. Servolo w Wenecji. Efektem tej pracy jest stworzenie przez Vica
Calabro szkól fresków w 16 krajach. W 1987
roku zosta³ laureatem niezwykle presti¿owej
Nagrody Stulecia czasopisma „Gazzettino”.
W 1991 roku bra³ udzia³ w pracach komisji
w³osko-japoñskiej przy badaniu fresków
w kaplicy Scrovegni w Padwie, na zlecenie
uniwersytetów Toyama i Kanazawa. W 1996
roku zosta³ cz³onkiem w³osko-japoñskiej komisji
do badania fresków Giotta w Asy¿u. Tokijska
telewizja NHK zrealizowa³a film z udzia³em Vica
na temat techniki tworzenia fresku. Piwnica
producentów win z Cormos zamówi³a u Vica
Calabro etykietê do „Wina Pokoju” wysy³anego
g³owom pañstw na ca³ym œwiecie.
Jego prace znajduj¹ siê w muzeach narodowych na wszystkich kontynentach. Dzie³a Vica
Calabro zakupi³y tak presti¿owe oœrodki, jak
m.in. Metropolitan Museum of Art w Nowym
Jorku, Collections Departament of the New
York Public Library, Muzeum im. Puszkina w
Moskwie, wiêkszoœæ muzeów w³oskich. Na
temat twórczoœci artysty ukaza³y siê na œwiecie
liczne publikacje ksi¹¿kowe.

5. Piotr Pasiewicz, „Zakmniêty umys³”,
linoryt, 70 x 48,5 cm.
cena wywo³awcza – 250 z³.
Urodzony w £odzi w 1979 r. Ukoñczy³ z wyró¿nieniem studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa
na Akademii Sztuk Piêknych im. W³adys³awa
Strzemiñskiego w £odzi, 2013 – Pracownia
Malarstwa I (Otwarta Ksiêga) prof. Andrzeja M.
Bartczaka. Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2011/2012 Twórczoœæ w
zakresie grafiki warsztatowej, rysunku, malarstwa, performance, wideoartu i krótkich form
filmowych.
2014 – nominacja do nagrody „Œwie¿a krew”,
IV Przegl¹d M³odej Sztuki, Galeria Socato,
Wroc³aw; 2013 – nominacja do nagrody Artystyczna Podró¿ Hestii, Gdañsk; 2013 – Nagroda
g³ówna Konkursu Katalogu Rynku i Sztuki
Nominowany do nagrody w XXX im W³adys³awa
Strzemiñskiego – Sztuki Piêkne

6. Gennadyi Pisarev, ”Neoklasycystyczny
motyw”, linoryt, 49 x 70 cm.
cena wywo³awcza – 350 z³.
Ukraiñski artysta, urodzi³ siê w 1959 r. w £ugañsku, studia w Instytucie Sztuki im. Kharkova na
wydziale dekoratorskim ukoñczy³ w 1989 r. Jest
twórc¹ wyj¹tkowo wszechstronnym – z powodzeniem uprawia malarstwo, grafikê, mozaikê,
malarstwo na szkle, ceramikê, rzeŸbê dekoracyjn¹, projektuje meble wykonane z metalu oraz
krajobrazy. Zajmuje siê równie¿ niezwykle
trudn¹ technik¹ grafiki komputerowej.
Twórczoœæ jest dla mnie sposobem istnienia
w tym œwiecie i pojmowania nas, ludzi. Postrzegam œwiat nieharmonijnie
i fragmentarycznie, dlatego moj¹ twórczoœæ
i malarstwo mo¿na scharakteryzowaæ jako
abstrakcyjne i metafizyczne. Œwiat z jego kataklizmami i paradoksami ma wiele twarzy
i ukazanie go w ca³ej jego okaza³oœci i g³êbi jest
prawdopodobnie niemo¿liwe. Malujê obrazy
jako oddzielne fragmenty, ukazuj¹c mój stosunek i postrzeganie œwiata poœrednio, poprzez
sztukê. Moje malarstwo jest odbiciem moich
wewnêtrznych prze¿yæ, pogl¹dów. Obrazy
w mojej twórczoœci s¹ rezultatem emocji
i skojarzeñ niezwi¹zanych z tym, co widzê
wokó³, z otaczaj¹c¹ mnie teraŸniejszoœci¹.

7. Henryk P³óciennik, „Trzy gracje”, linoryt,
36 x 46 cm, cena wywo³awcza – 900 z³.
Henryk Plociennik (1933-2020) to jeden
z najwybitniejszych europejskich malarzy
i grafików prze³omu XX i XXI wieku. Jego prace
znane s¹ niemal wszystkimeuropejskim koneserom sztuki. Swoj¹ drogê artystyczn¹ rozpocz¹³ pod koniec lat 50., kiedy zacz¹³ tworzyæ
obrazy inspirowane jazzem. Jego pierwsza
wystawa odby³a siê w 1960 roku w Miêdzynarodowym Klubie Ksi¹¿ki i Prasy w £odzi. Spotka³a
siê nie tylko z uznaniem i zainteresowaniem
publicznoœci, ale tak¿e przychyln¹ opini¹ wielu
uznanych artystów, m.in. Leszka Rózgi, znakomitego grafika i przysz³ego profesora Akademii
Sztuk Piêknych.
Tym, co przyczyni³o siê do tego pierwszego
sukcesu P³óciennika, by³o przede wszystkim to,
co Herbert Read okreœli³ jako „ostateczne
wartoœci” dzie³a sztuki.
Artysta na przestrzeni lat prezentowa³ swoje
prace na kilkudziesiêciu wystawach indywidualnych w kraju i za granic¹. Otrzyma³ liczne
nagrody i wyró¿nienia za swoj¹ grafikê i ekslibrisy w konkursach ogólnopolskich i miêdzynarodowych. Jego prace znajduj¹ siê w zbiorach
m.in.: Muzeów Narodowych w Warszawie,
Krakowie, Wroc³awiu i Poznaniu, w Muzeum im.
L. Wyczó³kowskiego w Bydgoszczy, Muzeum
Sztuki w £odzi, Biblioteki Jagielloñskiej w Krakowie, Biblioteki Narodowej w Warszawie,
Biblioteka Marsza³ka Pi³sudskiego w £odzi.

8. Bastian Dexter, „Ukrzy¿owanie”,
monotypia, 50x35 cm.
cena wywo³awcza - 250 z³.
Bastian Dexter to pseudonim, autor nieznany.

9. Nadia Tagliapietra, cynkografia + monotypia, bez tytu³u, 20 x 13 cm., praca stworzona po zamachu w Nowym Jorku
11 wrzeœnia 2001 r. Okazuje siê, ¿e jest
aktualna do dziœ – odnosi siê do Bia³orusi,
Syrii, Ukrainy, Afganistanu...
cena wywo³awcza – 200 z³.
Nadia Tagliapietra, w³oska artystka urodzona
w 1939 r. Zajmuje siê malarstwem, grafik¹ oraz
freskiem.

10. Adam £o¿ykowski, bez tytu³u, szk³o
artystyczne, wys.: 55 cm.
cena wywo³awcza – 300 z³.
Artysta studiowa³ „Projektowanie Szk³a”
w Akademii Sztuk Piêknych im. Eugeniusza
Gepperta we Wroc³awiu. Obecnie prowadzi
w Inowroc³awiu galeriê autorsk¹, w której
prezentuje dzie³a stworzone we w³asnej
pracowni szk³a artystycznego. Adam £o¿ykowski
to jeden z najwybitniejszych polskich artystów
plastyków zajmuj¹cych siê tworzeniem w tym
kruchym materiale.

11. Joanna Kowalczewska, „S³oneczniki”,
olej na p³tnie, 60x40 cm.,
cena wywo³awcza – 300 z³.
Joanna Kowalczewska (1965-2020) by³a autodydakt¹, z zawodu lekarzem pediatr¹. Najwiêkszy
artystyczny sukces Joanny to umieszczenie jej
obrazu olejnego „Ostatnia wieczerza”
w zbiorach Muzeum Bazyliki Santa Maria de
Guadelupe w Mexico City.
Artystka bra³a udzia³ w wystawach "Wspó³czesna sztuka polska” – m.in. w Sztokholmie,
Wilnie, Damaszku i Hawanie. Oprócz malarstwa
interesowa³a siê równie¿ freskiem. Tej sztuki
uczy³a siê w Treglio we W³oszech, pod kierunkiem Vico Calabro. Freski Joanny znajduj¹ siê
m.in. w Akademii Sztuk Piêknych w San Luis
Potosi w Meksyku, w Treglio, a tak¿e w Labiryncie Fresku im. Vico Calabro w Mariampolu
w Polsce. Jej obrazy znajduj¹ siê w zbiorach
m.in. Nogueira da Silva Museum w Portugalii,
Narodowej Galerii Sztuki w Erywaniu, Muzeum
Augusta Strindberga w Sztokholmie, w³oskiego
muzeum obrazów na deskach w Bon Tajer we
W³oszech, a tak¿e zdobi¹ kolekcje m.in. Chrisa
Bottiego, Jose Miguel Carreoli, Dariusza Stachury. Wystawy indywidualne mia³a m.in.
w Norwegii, we W³oszech, na Litwie, a tak¿e
w presti¿owym International Museum of Art
w El Paso (Stany Zjednoczone).

12. Karolina Kowalczewska, „Œpi¹ca”,
rysunek na papierze, 26x30 cm.
cena wywo³awcza – 150 z³.
Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach
oraz Wydzia³u Artystycznego (kierunek Muzyka
rozrywkowa) Uniwersytetu Œl¹skiego. Znana
przede wszystkim jako kompozytor i pianistka.
Urodzona w 1990 r.

13. Pawe³ Jocz, kolekcjonaerki numerowany, sygnowany album z oryginalnym rysunkiem, format A-3,
cena wywo³awca – 450 z³.
Pawe³ Jocz zosta³ znany jako jeden z czterech
najwybitniejszych rzeŸbiarzy w historii polskiej
sztuki – obok Dunikowskiego, Chromego i
Koniecznego. Urodzi³ siê w 1943 r. w Wilnie.
Ukoñczy³ Akademiê Sztuk Piêknych w Warszawie. Po raz pierwszy pokaza³ swoje prace w
1967 roku w Sztokholmie. Pod koniec ¿ycia, ze
wzglêdu na stan zdrowia zaj¹³ siê rysunkiem by³o to prtrety malowane tuszem na kartonie.
Na zamówienie galeri ADI ART wykona³ 100
rysunków formatu A-3, kolorowanych (pozosta³e
to jednobarwne, w formacie B1). Po³owa znalaz³a siê w Pary¿u, po³owa pozosta³a w Polsce.
Czêœæ z tych prac zosta³a w³¹czona do kolekcjonarskiego, numerowanego, sygnowanego
przez Artystê album.

14. Bernardo Sanchez Marin, „Caminante”
(„Wêdrowcy”), olej na p³ótnie, 48,5 x 39 cm.
cena wywo³awcza – 500 z³.
Artysta urodzi³ siê w 1955 r. Ukoñczy³ Akademiê
Sztuk Piêknych w Bogocie. Zajmuje siê malarstwem olejnym i freskiem. W Europie jest po
raz pierwszy. Bra³ udzia³ w Miedzynarodowym
Spotkaniu Twórców Fresku w £êczycy i w
Miêdzynarodowym Plenerze Sztuki ADI ART
2010 w Budach Lucieñskich. Jest to jedna
z nielicznych prac w Polsce artysty z Kolumbii.

15. Raul Govea Peralta, „Lataj¹ca krowa na
Piotrkowskiej”, rysunek na papierze,
30 x 42 cm.
cena wywo³awcza – 200 z³.
Raul Govea Peralta przylecia³ z Meksyku, z San
Luis Potosi - starej indiañskiej mieœciny, historycznego oœrodka wydobycia srebra, gdzie
œci¹ga³y t³umy ¿¹dnych bogactwa. Tam powsta³o
wiele legend. Jedn¹ z nich – o lataj¹cych krowach – stworzy³ Raul. Wyposa¿y³ je w skrzyd³a
i spowodowa³, ¿e mog³y ziœciæ siê ich marzenia
o lataniu. S¹, jak wiemy, kultury, w których
œwiêtoœæ krowy jest nieod³¹czn¹ czêœci¹ tradycji
duchowej. Zwierze to jest ³¹cznikiem pomiêdzy
przyrod¹ a œwiatem religii, kultury i ... sztuki.
W wielu nowoczesnych cywilizacjach nie ma
takiego pomostu, gdy¿ kultura i natura, przyroda
s¹ sobie przeciwstawne. Kultura obraca siê
w krêgu ludzkich wytworów, religia dotyczy Boga.

16. Iwan Kulik, b³azen z ptakiem, gwasz na
kartonie, 100 x 70 cm,
cena wywo³awcza – 1200 z³.
Urodzi³ siê w 1959 r. we wsi Leszcziwka
w centralnej Ukrainie. W 1979 r. rozpocz¹³
studia na Wydziale Pedagogicznym (kierunek
wychowanie plastyczne) na uniwersytecie
w Dniepropietrowsku, a w 1983 r. przeniós³ siê
do Instytutu Sztuk U¿ytkowych w Charkowie,
gdzie studiowa³ najpierw architekturê wnêtrz,
a potem malarstwo monumentalne. Pocz¹tkowo
zajmowa³ siê sztuk¹ monumentaln¹ w ró¿nych
jej aspektach – tworzy³ freski, mozaiki, witra¿e
i monumentalne obrazy œcienne. Z czasem
poszerzy³ swoje zainteresowania o nowe formy
– m.in. rzeŸbê.
Ca³y czas powstawa³y te¿ obrazy olejne.
Prze³omem w jego twórczoœci by³o spotkanie
z diaspor¹ ormiañsk¹, a szczególnie z twórczoœci¹ Akopa Akopiana i z samym artyst¹.
W paŸdzierniku 1990 roku przyjecha³ do Polski
i osiedli³ siê pocz¹tkowo w Warszawie. Od tego
czasu dominuj¹c¹ czêœæ jego twórczoœci stanowi¹ obrazy olejne i gwasze, które czêsto ³¹cz¹
siê w cykle tematyczne. Najwa¿niejsze z nich to
cykle inspirowane wielkimi postaciami historii
i sztuki (Joanna D`Arc, Toulouse-Lautrec, Van
Gogh, Napoleon, Don Kichot), nastrojem miejsc
(pracownie krawieckie, sceny z ¿ycia ulicznych
muzykantów, Odessa, rybacy), portrety
wybitnych postaci wspó³czesnych (Jan Pawe³ II,
Roman Polañski). Swoistym wk³adem polskim
w twórczoœæ Iwana Kulika jest postaæ Stañczyka,
któremu poœwiêci³ du¿¹ czêœæ swoich obrazów.
Pobyt w Kazimierzu Dolnym zainspirowa³ go do
namalowania szeregu obrazów o tematyce
¿ydowskiej. Zosta³y one bardzo dobrze odebrane
przez tê spo³ecznoœæ. Jeden nich znajduje siê
w prywatnych zbiorach premiera Szarona.
Iwan Kulik zosta³ zaproszony przez w³osk¹
winnicê w Cormons do namalowania obrazu
zdobi¹cego etykietê „Wina Pokoju”. Jest to
szczególny zaszczyt oferowany ka¿dego roku
tylko najwybitniejszym artystom. Projekty etykiet tworzyli m.in. Vico Calabro, Igor Mitoraj,
Yoko Ono. Kulik jest jedynym ¿yj¹cym w Europie wschodniej artyst¹, który dostapi³ tego
zaszczytu.

17. Zbigniew Wa¿ydr¹g, impresje z pobytu
w Jerozolimie, z cyklu „Golgota”, gwasz na
papierze, 18 x 28 cm.
cena wywo³awcza – 350 z³.
Zbigniew Wa¿ydr¹g urodzi³ siê w 1952 roku
w Borku pod Bochni¹. Studiowa³ na Akademii
Sztuk Piêknych w Krakowie, na wydziale rzeŸby,
konserwacji i malarstwa w pracowniach
Tadeusza £akomskiego i Jerzego
Nowosielskiego. Dyplom uzyska³ w 1980 r.
w pracowni W³odzimierza Buczka. Posiada w
swoim dorobku kilkanaœcie wystaw indywidualnych oraz zbiorowych i poplenerowych. Artysta
dwukrotnie otrzyma³ stypendium Prezydenta
Miasta Krakowa. W 1990 r. przebywa³ w Pary¿u,
gdzie wystawia³ swoje prace w galerii Chablin
na Montmartre. Prace artysty by³y prezentowane
równie¿ w Instytucie Polskim w Sztokholmie.
W latach 90-tych odwiedzi³ trzy razy Ziemiê
Œwiêt¹, a wyprawy te sta³y siê inspiracj¹ do
cykli obrazów: „Golgota” i „Jerozolima”. Dzie³a
artysty charakteryzuj¹ siê ekspresj¹ czystego
koloru i formy, która ³¹czy elementy abstrakcji
i surrealizmu. Artysta obok malarstwa zajmuje
siê rzeŸb¹ oraz poezj¹. W 2004 roku wydano
w Brzesku jego tomik poezji pt. "Jesteœ blisko".
Artysta jest równie¿ autorem wspomnienia
o ks. Janie Twardowskim.

18. Kufel ceramiczny do piwa, Michael
Huber Polska, wysokoœæ – 64 cm.
cena wywo³awcza – 150 z³.

19. Rosyjski samowar, wys. 45 cm.,
sygnatura poni¿ej,
cena wywo³awcza - 150 z³.

20. Maska - Afryka œrodkowa, wys. 21 cm.
cana wywo³awcza - 150 z³.

Hospicjum Kutnowskie, organizacja po¿ytku publicznego, KRS-0000142523
PKO BP 20 1020 3440 0000 7402 0209 9331
99-300 Kutno, ul. Jastrzêbia 15; tel./fax: 24 253 73 10
www.hospicjumkutnowskie.pl; biuro@hospicjumkutnowskie.pl

