Artyści dla najmłodszych. Fundacja "Mam marzenie"
podsumowała "Aukcję Marzeń”
Ponad 65 tysięcy złotych – tyle udało się zebrać Fundacji Mam
Marzenie podczas zakończonej w zeszłym tygodniu
internetowej „Aukcji Marzeń”. Można było kupić dzieła sztuki
uznanych polskich artystów. Dochód z aukcji pozwoli
zrealizować kolejne dziecięce marzenia.
Mimo, że placówki kulturalne i galerie sztuki pozostaną w
najbliższym czasie zamknięte, sztuka mogła ostatnio zawitać do
naszych domów. A wszystko za sprawą aukcji charytatywnej
odbywającej się na platformie internetowej Domu Aukcyjnego Desa
Unicum. Biorący w niej udział nie tylko wzbogacili swoje wnętrza o
unikatowe prace znanych polskich artystów, ale mieli także okazję
wesprzeć działalność Fundacji Mam Marzenie, dorzucając swoją
cegiełkę do realizacji marzeń jej podopiecznych.
– Pragniemy podziękować gorąco wszystkim artystom za wsparcie i
podarowanie swoich prac. Szczególne podziękowania należą się
także specjalistom Domu Aukcyjnego Desa Unicum za
zorganizowanie samej aukcji, wsparcie promocyjne, a także za
poprowadzenie warsztatów dla architektów wnętrz w ramach
wydarzeń towarzyszących. Dziękujemy radzie ekspertów, którą
tworzyli Studio.O. Organic Design, Ewa Mierzejewska, Katarzyna
Jaroszyńska za współorganizację i promocję wspomnianych
warsztatów, a także za wsparcie merytoryczne przy całym projekcie
dzięki licznym rekomendacjom najbardziej wartościowych dzieł
sztuki – mówi Katarzyna Kowalska z Fundacji Mam Marzenie. –
Podziękowania należą się również Fundacji Vox-Artis, a także, a
być może przede wszystkim, miłośnikom sztuki, którzy swoją

być może przede wszystkim, miłośnikom sztuki, którzy swoją
szczodrością zechcieli wesprzeć naszą Fundację.
Szczególnym zainteresowaniem podczas „Aukcji Marzeń” cieszył
się obraz Joanny Pałys „Element modernistyczny. Kadr 22”, który
został wylicytowany za rekordową kwotę 3500 złotych. W czołówce
znalazła się także praca Anny Zalewskiej „Tańczą cienie ponad
duszą” wylicytowana za 3200 złotych, a także dzieła Karola
Palczaka („Ewa”) i Beaty Rojek („Bez tytułu”) sprzedane za 2600
złotych każde.
Łącznie podczas aukcji wylicytowane zostały 63 dzieła sztuki za
łączną kwotę 65 500 złotych. Całość dochodu zostanie
przeznaczona na realizację dziecięcych marzeń.
Z wynikami aukcji można zapoznać się na stronie:
https://bid.desa.pl/auctions/1-2RFK05/mam-marzenie-aukcjacharytatywna-online.
Od 2003 r. Fundacja Mam Marzenie spełnia marzenia chorych dzieci
w wieku 3–18 lat cierpiących na choroby zagrażające ich życiu.
Organizacja działa w pełni charytatywnie – jej siłą napędową są
pracujący na terenie całego kraju wolontariusze.
Więcej informacji o Fundacji Mam Marzenie, jej podopiecznych i
czekających na spełnienie marzeniach można znaleźć na stronie
organizacji: www.mammarzenie.org.
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