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Zapraszamy Państwa do udziału w internetowej aukcji
obrazów trzech uznanych malarzy współczesnych,
reprezentujących sztukę Białorusi ostatnich lat:  Sergeya

Malishevsky'ego (1956-2020), Aliaksandra Zabavchika (ur.
1958) i Valery’ego Pesina (ur. 1963). Aukcja została
przygotowana przez Gabinet Sztuki w Warszawie.

Wśród znawców sztuki najnowszej prace artystów
białoruskich zaliczane są do działań postmodernistycznych,
które czasem zastępuje się mianem transawangardy,
określanej w różnych częściach świata jako: La Figuration
Libre, New Wave, Wild Painting, w Polsce często jako Nowa
ekspresja. Początków tego nurtu w malarstwie należy
szukać na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, kiedy artyści
zaczęli odchodzić od fascynacji komputerem,
możliwościami jakie dawały: laser, hologram czy video.
Zaczęli chętnie wracać do tradycyjnych technik zwłaszcza
w malarstwie. 

Nowe trendy szybko przyjęły się w zachodniej części
Europy i Stanach Zjednoczonych, zataczając szersze kręgi
w Polsce i krajach naszych wschodnich sąsiadów.
Zwłaszcza obrazy z kręgu nowej ekspresji zyskały wielu
zwolenników. Doceniono ich walory dekoracyjne,
ponieważ w odróżnieniu od dzieł konceptualnych,
znakomicie nadawały się do powieszenia na ścianie
mieszkań prywatnych, jak i nowoczesnych instytucji,
kancelarii czy gabinetów. Wybrane na obecną aukcję
obrazy prezentują trzy odmienne rozumienia nowej
ekspresji i mają szansę trafić do odbiorców o różnych
gustach.
 

 
 

CARUM  EST  QUOT  RARUM EST

 



Obrazy Sergeya Malishevsky'ego, najbardziej utytułowanego
spośród tej trójki, są przykładem wirtuozerskiej techniki 
i sprawności malarza. Mogą przypominać w kompozycji
dzieła okresu manieryzmu, wypełniając z rozmysłem całą
powierzchnię płótna. Figuratywne przedstawienia stają się
dla nas bliższe kiedy poznamy nadane przez autora tytuły
obrazów, które zamieścił na odwrocie każdego płótna. 

Nieco młodszy Aliaksandr Zabavchik na aukcji
reprezentowany jest przez swoje abstrakcje geometryczne,
choć znane są też jego obrazy inspirowane prawosławnymi
ikonami. 

Najmłodszy z prezentowanej grupy jest Valery Pesin. Jego
fascynacja malarstwem i grafiką rozpoczęła się na początku
lat 90. XX wieku. Szybko zauważono walory dekoracyjne
jego prac w redakcjach luksusowych magazynów
modowych
i wnętrzarskich jak AD i ELLE Decoration..

Prezentując Państwu obecną ofertę aukcyjną mamy
świadomość poruszania się po ciągle jeszcze mało znanym
szerokiemu gremium odbiorców, kręgu artystów i ich dzieł.
Ale pamiętajmy, że dopiero w 2011 roku MSZ Białorusi po raz
pierwszy zorganizowało swój pawilon narodowy na
weneckim Biennale Sztuki. Dzieła malarzy, grafików,
rzeźbiarzy i fotografików białoruskich powoli, coraz częściej,
trafiają do kolekcji prywatnych i muzealnych świata.
Zwracają uwagę warsztatową poprawnością. Mają w sobie
wiele zapożyczeń z miejscowych regionalizmów przez co są
subiektywne, ale wolne od ideologii, są oryginalne i
autentyczne. Współcześni malarze z nad Niemna są dobrymi
następcami Marka Zacharowicza Szagala ( Marca Chagalla),
który jako znany przedstawiciel kubizmu, przyjaciel
Apollinair’a, Delaunay’a 
i Legéra, często wracał w swej twórczości do biednego
okresu czasu swego dzieciństwa w rodzinnym witebskim
domu. 

Kazimierz Konstanty Stachurski
historyk sztuki

Wszystkie prace są własnością Gabinetu Sztuki
oraz zostały profesjonalnie oprawione. 



Valery Pesin urodził się w 1963 roku w Mińsku na Białorusi, ale obecnie
żyje i tworzy w Moskwie. Przed rozpadem Związku Radzieckiego jego
życie nie było związane z twórczością artystyczną, bowiem pracował
wtedy głównie zarobkowo i wykonywał mało satysfakcjonujące (z punktu
widzenia artysty) zawody – był ślusarzem, woźnym, stolarzem i stróżem
nocnym. Natomiast pod koniec lat 80. XX wieku rozpoczął swoją przygodę
z malarstwem i grafiką. Należał do grona tzw. „Nonkonformistów
Radzieckich” – był przedstawicielem nieoficjalnej sztuki radzieckiej.

 
Z początkiem lat 90. XX wieku zaczął regularnie podróżować do Moskwy.
Początkowo próbował sprzedawać swoje prace na Arbacie – jednej z
najmodniejszych ulic miasta, która w rosyjskiej kulturze słynie ze swojej
artystycznej historii. Na Arbacie mieszkało bowiem wielu artystów, m.in.
Aleksander Puszkin, a jej nazwa pojawia się często w tekstach kultury.
Pesin w wywiadzie w 2017 roku wspomniał, że wówczas te wyjazdy
pozwalały mu się utrzymać. Właśnie na Arbacie poznał i sprzedał pierwszy
obraz słynnemu kolekcjonerowi i kardiochirurgowi – Mikhailowi Alshibayi. 

Wkrótce zainteresowali się nim architekci i dekoratorzy wnętrz, a jego
prace zostały przez nich szczególnie docenione. Obecnie obrazy i grafiki
artysty można zobaczyć w luksusowych domach i magazynach
wnętrzarskich: AD, ELLE Decoration, Salon + Interior czy Mezzanine.
Dla Valerego Pesina malarstwo jest przede wszystkim pasją. Fascynują go
wielcy mistrzowie sztuki dawnej, ale jak sam podkreśla, nie posiada
wykształcenia akademickiego, więc pozwala sobie na swobodną
interpretację. Jego styl bliski jest abstrakcji lirycznej, która czasem łączy się
ze sztuką figuratywną.

 

Valery Pesin

„Życie artysty to ucieczka od
uzależnienia od państwa,

społeczeństwa, systemu i zarazem
droga do nieosiągalnego."

 
– Valery Pesin

 

żródło zdjęcia: artandyou.ru
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Valery Pesin 
(ur. 1963 r.)

"Biały dom", 1992 r.

1.

Cena wywoławcza: 3500
Estymacja: 4000-6000

olej, płótno, 60 x 70 cm 
sygn. p.d.: ВАЛЕРА





2.

Valery Pesin 
(ur. 1963 r.)

"Śnieg za drzwiami", 1992 r.

olej, płótno, 100 x 80 cm
 

Cena wywoławcza: 3500
Estymacja: 4000-6000





Valery Pesin 
(ur. 1963 r.)

"Francuski Poranek", 1993 r.

3.

olej, płótno, 70 x 90 cm
sygn. p.d.: ВАЛЕРА

Cena wywoławcza: 3500
Estymacja: 4000-6000





Valery Pesin 
(ur. 1963 r.)

"Śnieżyca", 1992 r.

4.

olej, płótno, 80 x 60 cm
sygn. p.d.: ВАЛЕРА

Cena wywoławcza: 3500
Estymacja: 4000-6000





Valery Pesin 
(ur. 1963 r.)

"Spacer szczeniaka", 1993 r.

5.

olej, płótno, 100 x 80 cm
sygn. p.d.: ВАЛЕРА

Cena wywoławcza: 3500
Estymacja: 4000-6000





Valery Pesin 
(ur. 1963 r.)

"Rembrandt", 1993 r.

6.

olej, płótno, 100 x 80 cm
sygn. p.d.: ВАЛЕРА

Cena wywoławcza: 3500
Estymacja: 4000-6000





Valery Pesin 
(ur. 1963 r.)

"Myśliwy", 1994 r.

7.

olej, płótno, 90 x 65 cm
sygn. p.d.: В. ПЕСИН

Cena wywoławcza: 3500
Estymacja: 4000-6000





Aliaksandr Zabavchik urodził się w 1958 roku w Mińsku. W 1987 roku
ukończył  Instytut Teatralno-Artystyczny, czyli obecnie Mińską Akademię
Sztuk Pięknych. Studiował na wydziale sztuki przemysłowej. Po
ukończeniu nauki był członkiem stowarzyszenia twórczego "Forma" do
początku lat. 90. XX w., a od 2004 roku należy do stowarzyszenia
twórczego artystów „Artel”. Jest również członkiem Białoruskiego Związku
Artystów Plastyków. 

Zabavchik cieszy się powodzeniem na rynku dzieł sztuki. W swojej karierze
doczekał się kilku indywidualnych wystaw, między innymi w Białoruskim
Muzeum Sztuki Współczesnej, Galerii "Underground" w Mińsku, Galerii
"Corally" we Lwowie i Galerii Miejskiej w Rzeszowie. Jego prace znajdują
się w kolekcjach prywatnych w Europie, USA oraz Chinach. 

W swojej twórczości stosuje niekonwencjonalne techniki i materiały,
których receptury zachowuje w tajemnicy. Maluje głównie abstrakcje
geometryczne i organiczne, ale w jego twórczości pojawia się także
malarstwo religijne nawiązujące do ikon prawosławnych. Ciekawym
zwrotem w jego karierze był pobyt w Chinach. W 2017 roku na zaproszenie
rządu chińskiego wziął udział we wspólnej wystawie malarstwa chińsko-
białoruskiego w Chinach, gdzie wcześniej studiował historię i malarstwo
Chin. 

Aliaksandr Zabavchik

"Artysta to nie zawód, artysta to
tytuł, uznanie godności ludzkiej i

jakości jego pracy."
 

– Aliaksandr Zabavchik
 

żródło zdjęcia: www.mart.by
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Aliaksandr Zabavchik
(ur. 1958 r.)

"Ryby", 1991 r.

8.

Cena wywoławcza: 3500
Estymacja: 4000-6000

olej, płótno, 80 x 92,5 cm
sygn. i dat. p.d.: 91 oraz inicjał artysty





Aliaksandr Zabavchik
(ur. 1958 r.)

"Kompozycja", 1992 r.

9.

Cena wywoławcza: 3000
Estymacja: 4000-6000

olej, płótno, 90 x 100 cm 





Aliaksandr Zabavchik
(ur. 1958 r.)

"Kompozycja", 1991 r.

10.

Cena wywoławcza: 3500
Estymacja: 4000-6000

olej, płótno, 80 x 100 cm 





Aliaksandr Zabavchik
(ur. 1958 r.)

"Osy", 1993 r.

11.

Cena wywoławcza: 3500
Estymacja: 4000-6000

olej, płótno, 65 x 62 cm 
sygn. i dat. p.d.: 93 oraz inicjał artysty





Aliaksandr Zabavchik
(ur. 1958 r.)

Bez tytułu, 1992 r.

12.

Cena wywoławcza: 3500
Estymacja: 4000-6000

olej, płótno, 100 x 80 cm 





Aliaksandr Zabavchik
(ur. 1958 r.)

Bez tytułu, 1992 r.

13.

Cena wywoławcza: 3500
Estymacja: 4000-6000

olej, płótno, 80 x 100 cm 





Aliaksandr Zabavchik
(ur. 1958 r.)

"Kompromis nr I", 1993 r.

14.

Cena wywoławcza: 3500
Estymacja: 4000-6000

olej, płótno, 65 x 61,5 cm 





Sergiusz Maliszewski urodził się w Moskwie w 1956 roku. Wywodził się z
artystycznej rodziny, jego ojciec Algerd Maliszewski był malarzem znanym
w białoruskim środowisku artystycznym. Natomiast Sergiusz Maliszewski
ukończył Mińską Szkołę Artystyczną oraz Białoruską Akademię Teatralno-
Artystyczną (obecnie Akademia Sztuk Pięknych w Mińsku), gdzie
studiował pod kierunkiem Władimira Stelmaszonoka. Był członkiem
stowarzyszenia “Pluralis” (1988-1991), sekcji malarstwa Związku Artystów
Białorusi (od 1990), Międzynarodowego Cechu Malarzy oraz stowarzyszenia
twórczego “Artel” (od 2004).

Malarstwo Maliszewskiego wyróżniają złożone formy, które pojawiają się
na jego płótnach. Warto zwrócić uwage na ogromną ilość szczegółów w jego
obrazach. Na początku swojej artystycznej drogi przyznawał się do
fascynacji malarstwem Hieronima Boscha i Salvadora Dalego. Jednak już
jako dojrzały malarz podkreślał istnienie swojego własnego, odrębnego
stylu. Odbiorcy jego sztuki dostrzegają także inspiracje twórczością Pietera
Breugla Starszego oraz Maxa Ernsta. Twórczość Maliszewskiego najbliższa
jest surrealizmowi i realizmowi magicznemu. W jego obrazach pojawiają się
też treści symboliczne, nawiązania do mitologii lub motywy religijne.
Sergiusz Maliszewski zmarł 19 lutego 2020 roku. Jako bardzo płodny malarz
pozostawił po sobie wiele obrazów, które znajdują się w kolekcjach
publicznych (m.in. w Muzeum Polskim w Chicago) oraz prywatnych na
całym świecie.
 

Sergiusz Maliszewski

 
„Nie, nie jest bojownikiem ani donosicielem,

chociaż był jednym z pierwszych
białoruskich artystów, których wystawy
zostały zakazane jeszcze przed otwarciem.

Nie jest zwolennikiem Boscha i Dalego,
chociaż kiedyś on sam nie krył fascynacji

ich obrazami. ”
– Irina Zavadskaya, dziennikarka

żródło zdjęcia i tekstu: www.sb.by
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Sergiusz Maliszewski
(1956-2020)

"Kuszenie sierżanta", 1992 r.

15.

Cena wywoławcza: 3500
Estymacja: 6000-12000

olej, płótno, 70 x 90 cm 
sygn. l.d.: Искушение сержанта     Малишевский С.





Sergiusz Maliszewski
(1956-2020)

"Przedłużenie rodu", 1995 r.

16.

Cena wywoławcza: 3500
Estymacja: 6000-12000

olej, płótno, 80 x 80 cm 
sygn. l.d.: Малишевский





Sergiusz Maliszewski
(1956-2020)

"Składanie darów", 1994 r.

17.

Cena wywoławcza: 3500
Estymacja: 6000-12000

olej, płótno, 80 x 90 cm 
sygn. l.d.: Малишевский





Sergiusz Maliszewski
(1956-2020)

"Kompozycja figuralna", 1995 r.

18.

Cena wywoławcza: 3500
Estymacja: 6000-12000

olej, płótno, 80 x 80 cm 





Sergiusz Maliszewski
(1956-2020)

"Odpoczynek nad morzem", 1993 r.

19.

Cena wywoławcza: 3500
Estymacja: 6000-12000

olej, płótno, 80 x 90 cm 
sygn. p.d.: Малишевский





Sergiusz Maliszewski
(1956-2020)

"Spotkanie", 1993 r.

20.

Cena wywoławcza: 3500
Estymacja: 6000-12000

olej, płótno, 50 x 80 cm 
sygn. d.: Малишевский





Sergiusz Maliszewski
(1956-2020)

"Spotkanie Egipcjanek na obczyźnie", 1993 r.

21.

Cena wywoławcza: 3500
Estymacja: 6000-12000

olej, płótno, 60 x 50 cm 
sygn. d.: Малишевский





Gabinet Sztuki
ul. Gen. Klemensa Rudnickiego 3A/lok. 18H

01-858 Warszawa
 

www.gabinetsztuki.pl
tel.: +48 694 538 777
biuro@gabinetsztuki.pl

Zapraszamy do kontaktu:


