SZTUKA W CZASACH ZARAZY – PRELUDIUM
(sierpień-wrzesień 2020)
Wystawa w Oranżerii – Galerii Sztuki Współczesnej w Pałacu w Jabłonnie jest pierwszą odsłoną
międzynarodowego projektu SZTUKA W CZASACH ZARAZY zainicjowanego przez Dyrektora Instytutu
Nauk o Kulturze i Religii UKSW w Warszawie prof. ucz. dr hab. Małgorzatę Wrześniak.
Projekt, do którego przystąpiło ponad 100 artystów z Polski, Ukrainy (kurator: dr Oksana Remeniaka
– Instytut Sztuki Ukarainy), Gruzji (kurator: prof. Nana Iashvili – Akademia Sztuk Pięknych w Tbilisi) i
Włoch (kuratorzy: Tiziano Todi – Galeria Vittoria i Rita Pedonesi – prezes Stowarzyszenia In tempo)
zrodził się w marcu 2020 roku z potrzeby zorganizowania wirtualnej wystawy sztuki powstającej w czasie
pandemii. Wystawa w całości zostanie zaprezentowana na stronach www UKSW i Instytutu Sztuk Pięknych
Ukrainy.
***
W Oranżerii Pałacu w Jabłonnie wyeksponowano wybrane prace artystów z Polski: Doroty Berger,
Jolanty Caban, Marka Dzienkiewicza, Oliwii Hildebrandt, Marcina Jurkiewicza, Arkadiusza Karapudy,
Adama Kucharza, Kingi Łapot-Dzierwy, Jacka Łydżby, Dariusza Mląckiego, Sylwii Perczak, Aliny
Picazio, Sylwestra Piędziejewskiego, Katriny Sadrak, Grzegorza Śmigielskiego, Przemko Stachowskiego,
Marka Starela, Igi Święcickiej, Artura Winiarskiego, Joa Zak, Roberta Żbikowskiego. Malarstwo o
zróżnicowanej tematyce, odnoszącej się bezpośrednio lub pośrednio do sytuacji pandemicznej, w której się
znaleźliśmy i w której musimy się odnaleźć. Wystawa w prawdziwym świecie! Tak bardzo przecież na nią
wszyscy czekamy, próbując różnych sposobów aktywizacji kultury w świecie internetu, który dla
prezentacji malarstwa czy rzeźby jest jednak tylko niedoskonałą protezą. Obcowanie ze sztuką na żywo, z
prawdziwą materią malarską to jednak wartość nieporównywalna z wirtualnymi prezentacjami,
nieporównanie lepsza i ważniejsza, pozwalająca dostrzec wszystkie niuanse dzieła, wniknąć w jego głębię,
zajrzeć do wnętrza, które jest przecież obrazem artystycznego ducha.
Czy można już żyć życiem?
Chcemy pokazać, że sztuka wysoka jest nie tylko remedium na traumatyczne przeżycia i wydarzenia
tragiczne, ale też jednym z najlepszych komentarzy rzeczywistości, który wizualizuje bardzo szeroką gamę
poruszających przeżyć, jakich doświadcza człowiek w chwili trudności. Sztuka jest formą w duszy artysty, a
dusza ta dziś doświadcza w sposób szczególny. Pozostaje rozdarta pomiędzy skrajnościami. Lewituje
pomiędzy traumą śmierci a radością życia, tym głębiej przeżywaną w obliczu zagrożenia. Pozostawiona
sama ze sobą jest źródłem najprawdziwszych dociekań nad sensem istnienia – to w niej zrodzi się
koncepcja, którą artysta wyleje z siebie na płótno czy zakuje w kamień. Trzeba tylko poczekać, aż się
zmaterializuje. Właśnie teraz, właśnie dziś kiedy nieznośne czekanie determinuje naszą rzeczywistość.
Najlepszym sposobem na czekanie jest sztuka dająca każdemu twórcy i odbiorcy to, czego potrzebuje.
Radość z dobrej pracy i przyjemność odkrywania artystycznej wizji oraz refleksja nad sobą samym,
duchowe zmaganie, przeniesienie się w rzeczywistość ponad materią, kontemplację trwałości tego, co poza
czasem zawsze jest i o nas stanowi… Sztuka dzięki artystycznej wrażliwości jest zawsze szeroko otwartym
oknem na inne, niezwykłe światy, w których możemy być sobą.
SZTUKA W CZASACH ZARAZY ukazuje wielobarwną paletę artystycznych przeżyć
determinowanych odmienną codziennością. Odosobnioną, samotną, przechadzającą się gdzieś pomiędzy
kanapą a stołem, znudzoną, zniecierpliwioną, zatroskaną, zdenerwowaną niepokojącymi wieściami,
zrozpaczoną… albo uspokojoną, radośnie czekającą w nadziei, że „przeminie zła godzina”.
SZTUKA W CZASACH ZARAZY – PRELUDIUM choć jest jedynie niewielkim fragmentem
wielkiej całości, na którą składa się mnóstwo osobowości z różnych zakątków świata w sposób
reprezentatywny ukazuje rozmaite drogi artystycznych medytacji w czasie pandemii, których wizualizacje
można próbować klasyfikować na rozmaite i niedoskonałe sposoby – od figuracji ku abstrakcji, od tradycji

ku nowoczesności i z powrotem. Warto jednak zwrócić uwagę, że wśród zaprezentowanych prac są dzieła
nawiązujące do epidemii COVID-19 w sposób – by tak rzec – kronikarski, rejestrujący sytuację zamknięcia
i izolacji (Kwarantanna - Oliwii Hildebrandt) czy pokazujący w syntetycznym języku statystyki hiobowe
wieści o zarażonych (Corona Virus Time: Day 60th - Spain, Italy, China - Mark Starel), ale są i takie, których
autorzy oparli się lub przynajmniej próbowali oprzeć się apokaliptycznej atmosferze pierwszych dni
epidemii i tworzyć prace dla siebie typowe, podejmować tematy im bliskie, dotykające interesujących ich
dotąd problemów tak w warstwie formalnej jak i treściowej malarskiej materii (Jolanta Caban, Marek
Dzienkiewicz, Marcin Jurkiewicz, Dariusz Mlącki, Sylwester Piędziejewski, Alina Picazio, Katarzyna
Środowska, Iga Świecicka, Artur Winiarski, Robert Żbikowski). Ale sztuka powstająca w tym szczególnym
czasie – niejako mimowolnie – nabiera nowego znaczenia, otrzymuje nową, dodatkową treść. Ze względu
na kontekst pandemicznej sytuacji obrazy zaczynają żyć własnym życiem, stając się znakiem nowej
rzeczywistości. Wydaje się, że puste klatki schodowe Aliny Picazio zioną większą pustką niż zazwyczaj,
koperty Dariusza Mląckiego stają się „śmiercionośne”, industrialne pejzaże Artura Winiarskiego wydają się
bardziej dramatyczne, cisza na obrazach Katarzyny Środowskiej staje się ciszą idealną a niekiedy nawet
dotkliwą… Jesteśmy bowiem skłonni odczytywać wszystko na wskroś katastroficznie. Lecz czy
prezentowana artystyczna wizja świata doby „złych wiadomości” jest rzeczywiście tak pesymistyczna?
Gromadzenie prac różnych artystów, które powstawały od przełomu 2019/2020 roku do dziś jest
niezwykle interesującym przeżyciem ukazującym, iż dzieło sztuki nie tylko jest ponadczasowe ale także jest
organizmem żywym, innym światem, który w zależności od nastroju chwili może oddziaływać na różne
sposoby. W czasie trudnym sztuka pozwala przetrwać artyście, który tworzy i widzowi, który oddaje się
kontemplacji. Przeżycie artystyczne i przeżycie estetyczne mają teraz – jak się zdaje – ten sam cel, ocalić od
przeczuwanej katastrofy, ukoić ból, oddalić lęk, dać nadzieję. W tym sensie wszystkie prezentowane prace,
oprócz tego, iż są w mniejszym czy większym stopniu rejestrem odczuć twórcy, stają się też częścią rytuału
przejścia dla patrzącego. Przemiana, którą dobrze ilustruje cykl obrazów Doroty Berger dokonuje się na
drodze medytacji prowadzącej ku poznaniu własnego ja, podróżującego przez bezdroża samotności i
marazmu śmierci ku radosnej nadziei życia. Można powiedzieć, że sztuka czasów zarazy jest na wskroś
apokaliptyczna, a przynajmniej taką jawi się odbiorcy. Lecz apokaliptyczność ta nie ma jednak jedynie
katastroficznego wymiaru. Przeciwnie! To pełne nadziei ciche trwanie, czekanie na dobro, które przyjdzie.
W tym sensie sztuka, która jest wyrazem artystycznych doznań, autentycznych przeżyć twórcy, który
poszukuje odpowiedzi na najważniejsze pytania staje się szczególnego rodzaju remedium na obecny stan
ducha. Dla jednych religijnym przeżywaniem (Dorota Berger, Adam Kucharz, Jacek Łydżba, Iga
Święcicka), dla innych dociekaniem matematycznych proporcji (Robert Żbikowski) czy w końcu – dla
wszystkich! – poszukiwaniem piękna jako natury świata, duchowego ideału, który „prześwieca” przez
materialny przedmiot – piękna barwy, kształtu, kompozycji; piękna, które pochodzi z wnętrza, a którego
wyrazem jest to, co najprostsze, najjaśniejsze, najbardziej oczywiste – jak abstrakcyjna kompozycja
sekwencyjnie powtarzających się kształtów Marka Dzienkiewicza, jak stabilny kwadrat Katarzyny
Środowskiej, jak idealne koło Igi Święcickiej, jak linia Przemko Stachowskiego czy znaki Sylwestra
Piędziejewskiego,.
Jesteśmy! A nasze istnienie tu i teraz – choć naznaczone różnymi, negatywnymi emocjami – w tym
różnorodnym malarskim kolażu figuracji i abstrakcji, oczyszcza się, krystalizuje i promienieje radością
trwania. Sztuka daje odpowiedź na postawione przez Arkadiusza Karapudę w 2019 roku w niemal
proroczym Back to black pytanie: Co się stanie gdy zabraknie prądu? Nic. Nadal będziemy. Może inaczej.
Ale to co najważniejsze, to co niezmienne, pozostanie. Piękno bowiem jest wieczne tylko objawia się na
różne sposoby.
Prof. ucz. dr hab. Małgorzata Wrześniak
Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze i Religii
Kierownik Katedry Historii Kultury i Muzeologii UKSW

Dorota Berger, Dolina zeschłych kości, Pustynia, Rzeka, Arka na górze Ararat, Sadzawka
Siloe, Ogród, tempera na desce, 2020
Cykl malarski na małych deseczkach to esencja z przeżyć i przemysleń w czasie pandemii. Pokazuje ścieżkę
od smutku do radości, od zwątpienia do nadziei przez biblijne obrazy - obietnice.
Dolina zeschłych kości „Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił
mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. […] Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: »Synu człowieczy, czy
kości te powrócą znowu do życia?« […] Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich:
Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana! Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. […]
Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów
przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli». Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w
nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie” (Ez 37, 1-10).
Pustynia „Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić jej do serca. Oddam jej znowu winnice,
dolinę Akor uczynię bramą nadziei - i będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego
kraju. I stanie się w owym dniu - wyrocznia Pana - że nazwie Mnie: »Mąż mój«, a już nie powie: »Mój Baal«” (Oz
2,16-18).
Rzeka „Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu
świątyni w kierunku wschodnim […] Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok
wpłynie, pozostają przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie
uzdrowione. […] A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których
liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich
przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo”. (Ez 47,1-12)
Arka na górze Ararat Po czym Bóg dodał: »A to jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i każdą istotą żywą,
jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A
gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które
zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem…” (Rdz 9,12-17).
Sadzawka Siloe „I rzekł do niego: »Idź, obmyj się w sadzawce Siloam«”(J 9,7).
Ogród „I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie
będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Zasiadający na tronie: »Oto czynię wszystko nowe«. I mówi: »Napisz:
Słowa te wiarygodne są i prawdziwe«. (Ap 21,4-5).

DOROTA BERGER (ur. 1974) w roku 1999 ukończyła studia na wydziale malarstwa warszawskiej ASP.
Maluje temperą na desce. Brała udział w kilku wystawach indywidualnych i zbiorowych.
www.dorotaberger.pl
https://www.facebook.com/dorotabergermalarstwo

Jolanta Caban, Dialogi, olej,płótno, 30x60, 2020
Dialogi to mały obraz powstały z pomysłu kompozycji rytmicznej, dwa podobne przedmioty przeciwstawiłam
innej formie kolorystycznej o innym kształcie.
JOLANTA CABAN (ur. 1962) ukończyła z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, na
wydziale malarstwa w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego i w pracowni grafiki prof. Romana
Arytmowskiego. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki oraz Rządu Francuskiego. Laureatka nagrody
Starosty Sieradzkiego w konkursie Triennale z Martwą Naturą – Sieradz 2012. W 2019 roku obroniła
doktorat w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Brała udział w wielu
wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i na świecie.

Marek Dzienkiewicz, Zbliżenia, akryl na płótnie, 140x110, 2020
Kluczowe znaczenie dla ukształtowania się drogi twórczej Marka Dzienkiewicza, konsekwentnie operującej
formami abstrakcyjnymi, miały inspiracje konstruktywizmem i minimal art. Jego dziedziną stała się
geometria i rytmiczne podziały płaszczyzn. W pracach z ostatnich dwudziestu lat dominuje kolor a podkład
konstrukcyjny, czyli podział i geometria rodzaj „rusztowania” dla artystycznej ekspresji emocji. Obrazy
jakie wychodzą obecnie spod pędzla Marka Dzienkiewicza to układy zróżnicowanych, geometrycznych figur,
w warstwie treściowej wyrażające odrębną historię.
MAREK DZIENKIEWICZ (ur.1951) profesor zwyczajny sztuk plastycznych Pochodzi z Warszawy.
Studiował na Wydziale Malarstwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni profesora Tadeusza
Dominika (dyplom w 1974) Kształcił się także w Pracowni Klasycznych Technik Tkackich profesora
Mieczysława Szymańskiego oraz profesora Zbigniewa Gostomskiego. Obecnie prowadzi zajęcia z
malarstwa i rysunku na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną tej uczelni, w której prowadzi zajęcia
dydaktyczne już 45 rok. Marek Dzienkiewicz brał udział w 65 wystawach zbiorowych i 24 indywidualnych.
Jego prace są w kolekcjach w 12 krajach, a także w Muzeum Narodowym w Warszawie. W latach 20062010 był prezesem Okręgu Warszawskiego ZPAP.
marek.dzienkiewicz@gmail.com

Oliwia Hildebrandt, Dyptyk W domu Kwarantanna I i Kwarantanna II, akryl, technika
mieszana na drzwiczkach od szafki, 39,5x97,5 cm, 2020
Swoje działania artystyczne ogniskuję wokół eksperymentów formalnych, dążę do zapisu czasu w formie
artefaktu, obiektu, dzieła, procesu. Zwracając się ku abstrakcyjnym formom nadaję obrazom uniwersalny
wymiar. Inspiracją staje się codzienność i naturalne procesy związane z czasem i właściwościami materii,
zwykłe, spostrzeżone, wybrane, unikatowe. Obrazuję je za pomocą uproszczonego znaku, przekazując
symboliczne znaczenia przedmiotom i miejscom tworzę osobistą materię pamięci przeszłości, obecności i
trwania.
OLIWIA HILDEBRANDT (ur.1971) artysta i pedagog. Doktor sztuk pięknych w dziedzinie malarstwa w
Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (2018). Absolwentka
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - dyplom w zakresie grafiki warsztatowej (1996) . Członek
zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Świętokrzyskiego. Autorka wystaw indywidualnych
i zbiorowych, zagranicznych, międzynarodowych i ogólnopolskich (Scheersberg, Remscheid, Drezno,
Rzym, Las Palmas, Warszawa, Szczecin, Jabłonna, Kielce). Uprawia twórczość w zakresie malarstwa,
rysunku, grafiki i mixmedia.
oliwiahildebrandt.pl

Marcin Jurkiewicz, Medytacje, tempera żółtkowa na płótnie, 81x60cm, 2020
Ośrodkiem moich malarskich inspiracji pozostaje człowiek – figura ludzka, człowiek – figurant.
Przedstawiane pozy odnoszą się do różnych kontekstów kulturowych , zwłaszcza z okresu sztuki
starożytnej oraz włoskiego Trecenta. W obrazowaniu figury ludzkiej dążę do znalezienia najpełniej ją
wyrażającego uproszczonego znaku, kładąc sugestywny kolor, zawężony do kilku barw. W swoim
malarstwie poruszam wątki, problemy alienacji, samotnej egzystencji ludzkiej, ekspiacji. Ostatnio także
eschatologiczne. Aby namalować te trudne do słownego przeczucia treści, wprowadzam do obrazu
alegorię, symbol, deformację, izokefalię.
MARCIN JURKIEWICZ (ur. 1969) studiował na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach
1989-1995. Uzyskał dyplom na Wydziale Malarstwa pod kierunkiem prof. Rajmunda Ziemskiego. Aneks
do dyplomu uzyskał w pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego u Edwarda
Tarkowskiego. Od 2001 roku pracuje na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. W 2012 roku obronił
doktorat za zakresu malarstwa. Autor ośmiu wystaw indywidualnych i dwudziestu zbiorowych.

Arkadiusz Karapuda, Back to black, akryl i olej na płótnie, 60x80 cm, 2019
Back to black to znane hasło nawołujące do powrotu do analogowych brzmień płyt winylowych. Powrót ten
można także interpretować jako zwrot w kierunku źródeł, wartości i korzeni kultury sprzed ery globalnego
dobrobytu. Co stałoby się gdyby od jutra zabrakło energii elektrycznej, zasobów węgla i ropy naftowej lub
gdyby pojawił się nowy, niebezpieczny dla ludzi wirus w skali globalnej? Czy jesteśmy gotowi do powrotu do
jaskiń? Czy cywilizacyjny i kulturowy regres jest w ogóle do wyobrażenia dla społeczeństwa stymulowanego
chronicznym wzrostem? Chciałbym aby narracyjny i epigraficzny charakter pracy pt. Back to black oraz
napięcie wywołane poprzez zestawienie słowa i obrazu pozwoliły na krytyczną refleksję wobec
postawionych powyżej pytań.
ARKADIUSZ KARAPUDA (ur. 1981) ukończył studia w ASP w Warszawie (2007), na Wydziale
Malarstwa, w pracowni prof. Marka Sapetto. Doktor (2011) a następnie doktor habilitowany (2018) w
dyscyplinie sztuki piękne. Profesor ASP w Warszawie. Jego prace znajdują się w Collection of Luciano
Benetton Foundation (Włochy), Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej (Polska), Płockiej Galerii Sztuki
(Polska), Galerii 72 - Muzeum Chełmskiego w Chełmie (Polska), Marek Maria Pieńkowskiego Foundation
(Polska, USA), Collection of 798 ArtZone (Chiny), oraz licznych kolekcjach prywatnych.
arkadiusz.karapuda@asp.waw.pl

Adam Kucharz, Chrystus, akryl na desce, 45x45 cm, 2020
Obraz pochodzi z cyklu ilustrującego wybrane fragmenty Pisma Świętego - powstało już ich dwadzieścia
pięć. Na każdym jest ta sama twarz Chrystusa, a ilustracja treści zawiera się w kolorystyce Jego twarzy oraz
tła. Obraz inspirowany jest następującym fragmentem z Pierwszego listu św. Piotra „W swoim ciele poniósł
nasze grzechy na drzewo krzyża” (1P 2,24). W kolorystyce twarzy „nasze grzechy” symbolizuje czerń
(symbol grzechu w ogólności) i żółcień (symbol zdrady). Niebieskie tło symbolizuje Niebo, do którego
uzyskaliśmy dostęp dzięki ofierze Jezusa Chrystusa.
ADAM KUCHARZ (ur. 1949) doktor nauk technicznych. Uprawia ikonopisanie tradycyjną techniką
tempery jajowej i złocenia złotem listkowym oraz malarstwo sztalugowe o tematyce sakralnej techniką
mieszaną (akryl, tempera na desce).
adam.kucharz@o2.pl

Kinga Łapot-Dzierwa, Pejzaże pandemiczne 03, technika własna, 30x40 cm, 2020
Cykl obrazów pt. Pejzaże pandemiczne zostały wykonane podczas izolacji domowej, w trakcie trwania
pandemii. Dla każdego człowieka, zwłaszcza artysty jest to czas, w którym możemy spojrzeć w głąb siebie.
Myśli skierowane są na rzeczy istotne dla naszego życia. Zauważyć sens, pokonać własne słabości… Sztuka
staje się jak nigdy dotąd formą oczyszczenia – katharsis. Cykl składa się z 20 obrazów wykonanych w
technice własnej.
KINGA ŁAPOT-DZIERWA polska artystka i pedagog sztuki, jest doktorem habilitowanym sztuk
wizualnych W swojej pracy uwielbia łączyć kwalifikacje i umiejętności artystyczne i pedagogiczne.
Opublikowała kilka książek naukowych i metodologicznych. Jej badania dotyczą edukacji poprzez sztukę i
terapię sztuką. Jako artystka tworzy głównie pejzaże i martwe natury, które zwracają uwagę na kolor i
fakturę. W jej abstrakcyjnych pracach możemy znaleźć odniesienia do realnego świata, wyjętego z
kontekstu, oglądanego przez pryzmat emocjonalnego doświadczenia i jej zmysłu estetycznego. Wystawiała
w wielu miastach: Göteborgu, Lwowie, Monachium, Rzymie, Mediolanie, Genui, Wenecji, Kijowie,
Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Zakopanem, Łodzi, Rzeszowie i Kielcach. Jej prace znajdują się w
prywatnych kolekcjach w USA, Niemczech, Szwecji, Włoszech, na Ukrainie i w Polsce. Laureatka
międzynarodowych nagród: Leonardo da Vinci i Frida Kahlo.
kinga.lapot-dzierwa@up.krakow.pl

Jacek Łydżba, Św. Rozalia, olej na płótnie, 60x80 cm, 2020
Namalowałem Św. Rozalię w czasie kwarantanny, w marcu i kwietniu 2020 roku. Na pamiątkę tego
czasu a także dla modlitwy.
JACEK ŁYDŻBA (ur. 1966) artysta malarz, ukończył wydział grafiki w warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Dyplom z malarstwa i plakatu z wyróżnieniem otrzymał w 1994 roku w pracowni plakatu
profesora Macieja Urbańca. Wykładał w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie w pracowni
projektowania graficznego. Kierował Instytutem Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i
pełnił funkcję prezesa w Regionalnym Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Nominowany do
Paszportu „Polityki” w 1999 roku. Na stałe współpracuje z Galerią Art.
http://jaceklydzba.pl/
lydzba@poczta.fm

Dariusz Mlącki, Koperta, technika własna, 35x45 cm, 2020
To co najważniejsze zawsze jest dobrze ukryte. To co nieistotne dominuje zniekształcając obraz
rzeczywistości. Sztuka przez swoją sztuczność może przekraczać te pozory istnienia. Pozwala identyfikować
prawdę rzeczywistości bo rozbija mury wzniesione ze strachu, głupoty, złych intencji oraz niepotrzebnych
gadżetów. Malarstwo jest najtrudniejsze, bo odzwierciedla prawdę emocjonalną, która obnaża
najdrobniejsze nawet kłamstwo. Malarstwo to droga prowadząca ku poznaniu istoty bytu, dlatego się nim
zajmuję.
DARIUSZ MLĄCKI (ur. 1963) artysta malarz, w 1989 ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie
na Wydziale Malarstwa, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Tadeusza Dominika, prof.
Zbigniewa Gostomskiego. W latach 1992-2001 profesor w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie.
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Otwarta Pracownia w Krakowie.
Założyciel Galerii Korekta w Warszawie. Kurator ponad 40 wystaw sztuki współczesnej. Uzyskał tytuł
doktora sztuk w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Współpracuje
z wieloma prestiżowymi galeriami, m.in. Bunkier Sztuki w Krakowie, Zamek Ujazdowski w Warszawie,
Muzeum w Oldenburgu. Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie,
Centrum Rzeźby w Orońsku, Fundacji Adenauera, Galerii Narodowej Zachęta oraz w kolekcjach
prywatnych.
mlackiart@onet.eu

Sylwia Perczak, VS, akryl na płótnie, 90x90 cm, 2020
SYLWIA PERCZAK ukończyła studia w Instytucie Plastyki Uniwersytetu im. Jana Długosza w
Częstochowie (byłej WSP) w latach 1996-2001. Dyplom otrzymała w pracowni malarskiej prof.
Wincentego Maszkowskiego. Współpracuje również z wydawnictwami ilustrując książki dla dzieci. Oprócz
malarstwa sztalugowego, zajmuje się pisaniem ikon, a jedno nie pozostaje bez wpływu na drugie. W swojej
twórczości ucieka się do prostych środków i form co pozwala mocniej wybrzmieć poruszanym w niej
tematom.

Alina Picazio, Tonight, monotypia, akryl na płótnie, 100x70 cm, 2020
Obraz jest próbą uchwycenia ulotności wspomnień, ich przeobrażeń w czasie i umyśle. Zmienne wciąż
emocje, rozpraszające pamięć drobiazgi, kolory, nowe informacje i złudzenia nakładają się na siebie jak
kolejne warstwy malarskie pokrywające pierwotną grafikę, która jest pierwszym świadectwem zatrzymanej
chwili z przeszłości.
ALINA PICAZIO (ur. 1970) ukończyła Wydział Malarstwa na ASP w Warszawie. W 1994 roku uzyskała
dyplom w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. Specjalizowała się również w grafice i sitodruku w
pracowni prof. Henryka Chylińskiego. W 1996 roku otrzymała stypendium Ministra Spraw Zagranicznych
RP i studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie w pracowni prof. Alessandra Trottiego. W 2018
roku otrzymała Nagrodę specjalną – 45. Premio Sulmona dla artysty zagranicznego. Stopień doktora sztuk
pięknych uzyskała w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w 2019
roku.
alina.picazio@gmail.com
https://www.facebook.com/AlinaPicazioArt/

Sylwester Piędziejewski, Znaki, akryl na płótno, 120x60 cm, 2020
Światło jest dla mnie ważnym elementem obrazu na równi z formą, kolorem i przestrzenią. Symbolizuje
najlepsze wartości w sztuce takie jak prawda, dobro i piękno. Jest najbardziej tajemnicze i trudne do
zdefiniowania, dotyka spraw duchowych i metafizycznych. Malując, mam zawsze nadzieję, że uda mi się
uchwycić chociaż odrobinę tego światła i utrwalić je na płaszczyźnie płótna lub papieru. Rozświetlać
przestrzeń poprzez malarstwo i dzielić się dobrym światłem z innymi ludźmi to ważny dla mnie powód by
wytrwać na tej drodze.
SYLWESTER PIĘDZIEJEWSKI urodzony w Gostyninie. W latach 1989-1994 studiował na Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. Aneks do dyplomu z
malarstwa ściennego wykonał w pracowni prof. Edwarda Tarkowskiego. Otrzymał dyplom z wyróżnieniem w 1994r.
Od 1997 związany z Pracownią Technologii i Technik Malarstwa Ściennego. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i
rysunkiem, wykonuje także wiele działań z zakresu realizacji malarstwa ściennego oraz rekonstrukcji polichromii. W
swoim dorobku posiada realizacje ścienne w Polsce, Izraelu i we Włoszech.

Katrina Sadrak, Memento, olej na płótnie, 100x100 cm, 2015-2020
Organiczny kosmos zamknięty w kulistą formę czaszki. Memento mori… w średniowiecznych barwach
Ziemi aktualnych i dzisiaj. Początkowo był to portret młodej artystki zaginionej na bagnach Yorkshire.
Obraz, tak jak jej ciało, ewoluował, wraz z upływającym czasem, do formy ostatecznej. Widok, zapach, smak
w ustach… Antropomorfizacja Śmierci. Morowe powietrze. Oczy na nas… Strach lub wyparcie.
KATRINA SADRAK (ur. 1978) absolwentka Akademii Świętokrzyskiej, w pracowni prof. E. Pełka i prof.
J. Walasek, otrzymała dyplom wyróżnieniem w pracowni rzeźby prof. H. Sikory. W 2016 rozpoczęła studia
doktoranckie w ISP UJK (PL). W 2018 roku w ramach stypendium, studiowała tradycyjne techniki
malarstwa chińskiego w Tianjin Polytechnic University (CN). Jest członkiem brytyjskiego stowarzyszenia
artystów plastyków The Fringe, prestiżowego Leeds Fine Artist, a od 2018 Związku Polskich Artystów
Plastyków ZPAP. Wiele podróżuje. Współpracuje z organizacjami i przestrzeniami w całej Europie, a od
2018 i w Azji (Chiny, HK). Uczestniczy w projektach kuratorskich, w ramach, których promuje innych
artystów za granicą. Uczestnik międzynarodowych sympozjów, konferencji i plenerów malarskich.
Wystawy indywidualne w UK, Germany, Macedonia, Chiny, Hong Kong, Polska.
www.katrinasadrak.com

Przemko Stachowski, Linea A, Linea B, olej na płótnie, 120x100 cm, 2020
Zawsze interesowały mnie zderzenia i antynomie tworzące nasze odczuwanie i rozumienie Świata. Racjonalna
geometria rozumu i organiczna geometria emocji. Linia jest symbolem. Dwa połączone punkty czy to za pomocą
precyzyjnego narzędzia czy po prostu wykreśloną ręcznie. Obie linie mają wiele podobieństw lecz w skrajnie
przeciwny sposób opisują świat. Pierwsza jest abstrakcyjnie doskonała ale martwa druga zaś emocjonalnie i
organicznie niedoskonała aczkolwiek żywa i będąca obrazem osoby, która ją stworzyła.
Linia to fragment nieskończoności
Linia wytycza kierunek
Linia łączy
Linia prowadzi do celu
Linia wytycza granice
Linia odgradza
Linia przywołuje porządek
Całość zanurzona jest w bezmiarze oceanu zdarzeń w skali mikro i makro gdzie relacje wydają się być przypadkowe i
bez związku. Tu potrzeba nas aby ten związek odkryć i nadać mu kształt a może nazwać. Może całkiem nowy sens.
Dzisiaj, w dobie niespotykanego dotąd kryzysu wywołanego pandemią ta konstatacja może nabrać szczególnego
znaczenia.

PRZEMKO STACHOWSKI absolwent wydziału malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych,
uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni Prof. Stefana Gierowskiego. W latach 1991-1995 trzykrotnie
otrzymał stypendium Centro Internazionale Studi Insegnamento Mosaico w Rawennie. Zajmuje się
monumentalnym i kameralnym malarstwem ściennym, sztalugowym oraz mozaiką artystyczną. Brał udział
w wielu wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. Zrealizował wiele autorskich artystycznych
aranżacji wnętrz w przestrzeniach instytucjonalnych, prywatnych i sakralnych. Od 2001 roku na stałe
związany z działalnością Domów Kultury (Teresin, Sochaczew) gdzie prowadził Studio Malarstwa,
Rysunku i Fotografii Cyfrowej - Pracownia Artystyczna Deco Arch. Założyciel Grupy OtoFOTO Miedzynarodowego Koła Entuzjastów Fotografii Cyfrowej. W 2018 i 2019 finalista konkursów XLV
PREMIO SULMONA i Rospigliosi Art Prize II w Rzymie.

Grzegorz Śmigielski, W pracowni, akryl na płótnie, 100x81 cm, 2020
GRZEGORZ ŚMIGIELSKI malarz i rysownik. Studiował na PWSSP w Poznaniu na Wydziale Grafiki i
na warszawskiej ASP Warszawa na Wydziale Malarstwa (w pracowniach malarstwa Jacka Sienickiego i
Ludwika Maciąga oraz rysunku Marka Sapetto). Po uzyskaniu w roku 1986 dyplomu z malarstwa w
pracowni Ludwika Maciąga i grafiki w pracowni Haliny Chrostowskiej pracował na wydziale Grafiki ASP
w Warszawie w pracowni rysunku adiunkta Huberta Borysa.
grzegorz.smigielski@adres.pl

Katarzyna Środowska, Ocalenie, olej na płótnie, 90x120cm 2020
Zatrzymaj się na chwilę i zastanów, czy dzisiaj jesteś w tym miejscu, w którym faktycznie chcesz być. Życie
to warkocz pleciony z radości i smutku, z wiary i zwątpienia, nadziei z beznadziejnością, zdrowia z chorobą.
Cieszmy się z tego, co przynosi nam los. Cieszmy się z drobnych, pięknych chwil. Żyjmy więc.
KATARZYNA ŚRODOWSKA (ur. 1971) jest polską malarką urodzoną w Warszawie w 1971 roku.
Absolwentka ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na kierunku Malarstwo i Rysunek. Zajmuje się
malarstwem olejnym i akrylowym na płótnie. Mieszka i tworzy w Warszawie. Maluje światy, w których
każdy odnajdzie ciszę i spokój. Jej malarstwo to pełnia przestrzeni, horyzontów, prostoty i harmonii
przedstawiona w minimalistyczny sposób. Tworzy obrazy na założeniach abstrakcyjnych, wprowadzając do
nich elementy figuratywne lub też geometryczne. Geometria i figuratywizm to różnorodne światy, które dają
jej wyobraźni ogromne pole do popisu. Główną inspiracją jej prac jest otaczająca ją rzeczywistość. W
zależności od bodźców będących źródłem inspiracji, obrazy przybierają różnorodne formy, kształty i barwy.
Minimalizm i czysta forma, to dla niej sedno sztuki, a proces poszukiwań widoczny w jej malarstwie,
wpisuje się idealnie w dyrektywę “im mniej tym więcej”. Bierze czynny udział w wystawach zbiorowych i
indywidualnych. Współpracuje z wieloma polskimi galeriami sztuki.
srodowska.pl

Mark Starel, Corona Virus Time: Day 60th - Spain, Italy, China, grafika , 2020
Pracuję jednocześnie and kilkoma seriami prac. Większość z nich nazywam obrazami statystycznymi. Seria
prac zatytułowana „Zagrożenia” dotyczy środowiska naturalnego i globalnych zagrożeń jak: trwały wzrost
demograficzny, wycinanie lasów deszczowych czy wzrost zanieczyszczenia atmosfery.
Kolejna seria, zatytułowana „Statystyczny Polak”, dotyczy stosunku Polaków do kary śmierci, płci, religii,
zamożności, starości, zdrowia, uczestnictwa w kulturze i różnych zachowań społecznych.
Sztuka statystyczna, proklamowana przeze mnie w 2002 roku, pozwala ogarnąć i przedstawić złożone
procesy. Daje możliwość obrazowania wszystkiego, co nie kopiuje bezpośrednio rzeczywistości, ale ją
nieustannie wykorzystuje. Statystyka wpływa również na formę moich prac, wymuszając proporcje i podziały
zgodnie z charakterystycznym dla niej układem liczbowym. Punktem wyjścia mojej twórczości jest założenie,
że współczesna rzeczywistość jest rzeczywistością statystyczną.
MARK STAREL (Wiesław Łuczaj), ur. 1960, profesor w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autor ponad 30 wystaw
indywidualnych i uczestnik ponad 200 wystaw zbiorowych w Europie, Azji, Kanadzie i USA. Organizator
krajowych i międzynarodowych wystaw, warsztatów, sympozjów i konferencji. Wraz z grupą europejskich
artystów tworzy międzynarodowy ruch artystyczny Discursive Geometry (od 2011), którego jest
pomysłodawcą.

Iga Święcicka, Żywe – Istotne, olej na płótnie, 115x65cm, 2020
Pastel to subtelny alfabet materii, powoli odkrywa kolor. Jest rozważny, zatrzymuje uwagę. Równowaga
kompozycji, koloru i waloru tworzy harmonię. Jeden element intrygi, ukośny pion czerwieni, tworzy
dynamikę i wprowadza ożywienie, ogniskuje uwagę. Pojawia się przeczucie, że istnieją kolory, których nie
widać. Jak dobrze, że widoczne jest to co zachodzi pomiędzy barwami. Może to jest właśnie ta przestrzeń
relacji najpiękniejsza, pomijana, bagatelizowana. Niuanse są cenne, szlachetne, pełne treści. Smakują
najbardziej.
IGA ŚWIĘCICKA (ur. 1967) malarka. Ukończyła studia w Instytucie Sztuk Pięknych na UJW Kielcach.
W roku 2009 uzyskała dyplom z malarstwa w pracowni prof. Urszuli Ślusarczyk. Doktor sztuki, autorka
pojęcia Forma Wewnętrzna oraz Forma Aktywna. Przewód doktorski Forma wewnętrzna pod kierunkiem
prof. Ryszarda Ługowskiego w 2019 roku. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Prowadzi działalność artystyczną, wystawienniczą i kuratorską. Współpracowała z Fundacją Pionowy
Wymiar Kultury oraz UMK w Toruniu. Autorka ponad 50 wystaw indywidualnych oraz zbiorowych w kraju
i za granicą m.in. we Francji, Włoszech, Argentynie, Kanadzie, USA, na Ukrainie.
igaswiecicka1@gmail.com

Artur Winiarski, Zbiornik, olej na płótnie, 40x50 cm, 2020
„Artur Winiarski zajmuje się wyłącznie malarstwem, którego tematem od pewnego czasu pozostaje pejzaż
postsowiecki, ujmowany w różnych aspektach: symbolicznym, metaforycznym, emocjonalnym. Próbuje ten
świat opisać językiem malarstwa: materii, koloru, światła, gestu i znaku. Wciąż eksperymentuje ze środkami
wyrazu, by pobudzić intuicyjną reakcję na wydawałoby się odległe, choć wciąż obecne zjawiska i
wydarzenia, ukryte znaki, symbole, piktogramy, rytuały, zachowania, różnego rodzaju ostańce kultury epoki
radzieckiej, jakich jest wokół nas jeszcze tak wiele. Podejmuje malarskie próby synkretyzmu, łącząc
pierwiastek malarski z literackim. W malarstwie Artura Winiarskiego widoczne są uproszczone znaki:
czarnej Wołgi, Tupolewa, dziwnych kanciastych autobusów, strażników z wilczurami, starych afiszy,
pocztówek, etykiet z produktów zapałczanych, wódczanych i papierosowych, które zostały rozklejone na
płotach zamykających horyzont w jego obrazach. Znaki te pełnią rolę malarskich pomostów, o czasach,
które jak się wydaje minęły. Ale czy minęły naprawdę?”.
ARTUR WINIARSKI (ur. 1960), ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie w 1994 roku, w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. Specjalizację zdobył w pracowni tkaniny
prof. Stanisława Andrzejewskiego. Wcześniej, w 1986 roku otrzymał dyplom na Wydziale Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego.
W 2019 roku otrzymał tytuł profesora. Prowadzi pracownię malarstwa dla I roku na Wydziale Malarstwa na
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Brał udział w ielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Autor
licznych tekstów, artykułów oraz książek o sztuce.

Joa Zak, National Museum in Poznan_1, grafika cyfrowa, 30x30cm, 2020
Inspiracją dla mojej twórczości jest życie codzienne. Ilustruję wybrane zachowania społeczne ludzi
związane z ich ruchem w przestrzeniach prywatnych i publicznych. Stawiam pytania na temat współczesnych
form obrazowania zjawisk i złożonych procesów społecznych. Odniesienie do życia codziennego wynika
bezpośrednio z obserwacji siebie i przestrzeni, którą pokonuję w moim mieszkaniu. Inspiracją dla moich
obrazów są również przestrzenie publiczne: centra handlowe, muzea i galerie sztuki.
JOA ZAK ukończyła w 2004 studia magisterskie w Instytucie Sztuk Pięknych, w Akademii
Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika z plastyką. W 2015 uzyskała
stopień doktora sztuk pięknych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Studiowała także w
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, na Wydziale Tkaniny i Ubioru.
Autorka wystaw indywidualnych i zbiorowych (ok. 60 wystaw), m.in. we Francji, Włoszech, Niemczech,
Szwajcarii, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Słowacji i Polsce. Jej prace znajdują się w kolekcji Ireny Hochman
i Tadeusza Mysłowskiego w zbiorach Muzeum Lubelskiego w Lublinie, a także w zbiorach prywatnych w
Finlandii, Niemczech i Włoszech.

Robert Żbikowski, Katedra, rysunek na papierze, 70x100cm, 2020
Sztuka, służy mi jako platforma do komunikowania się. Moją twórczość traktuję jako narzędzie służące tworzeniu
swoistej dokumentacji wierząc, że jest ona w stanie najlepiej oddać moje myśli i odczucia. Katedra jest dla mnie
symbolem kunsztu myśli ludzkiej oraz schronienia – jakże istotnym w roku pandemii.

ROBERT ŻBIKOWSKI „ŻBIK” (ur. 1967) w 1994 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk
Pięknych w Warszawie w pracowni malarstwa profesora Zbigniewa Gostomskiego oraz w pracowni tkaniny
klasycznej profesora Marka Dzienkiewicza. W 2019 obronił pracę doktorską zatytułowaną Wędrowiec - w
poszukiwaniu harmonii obrazu pod kierunkiem profesora Ryszarda Ługowskiego. Tworząc na Mazowszu
rozwija się w trzech nurtach nazwanych przez artystę Forma droga, Sąsiedztwa i Wędrowiec. Motywem
przewodnim jego dociekań artystycznych jest poszukiwanie proporcji, harmonii i porządku w sztuce. Od
2015 roku tworzy alfabet znaków oparty na regule złotego cięcia. Od 1995 roku organizuje plenery
artystyczne w Gołyminie Nowym. Od 2017 roku jest prezesem Mazowieckiego Związku Artystów Sztuk
Pięknych. Swoje prace prezentował na 19 wystawach indywidualnych i ponad 30 zbiorowych w kraju i za
granicą.
zbikk@poczta.onet.pl

Artyści biorący udział w projekcie SZTUKA W CZASACH ZARAZY
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Marzena Ablewska-Lech (UK)
Anna Addamiano (Italy)
Nassrin Afnan (China)
Olena Agamyan/ Оленна Агамян (Ukraine)
Petro Antyp/ Петро Антип (Ukraine)
Mykola Babak (Ukraine)
Tiziana Befani (Italy)
Dorota Berger (Poland)
Petro Bevza / Петро Бевза (Ukraine)
Pino Boh (Italy)
Lydia Bodnar-Balahutrak / Лідія Боднар-Балагутрак (USA)
Patrizia Borrelli (Italy)
Armine Bozhko / Арміне Божко (USA)
Denis Brun (France)
Marek Brzozowski (Poland)
Jolanta Caban (Poland)
Valeria Cademartori (Italy)
Claudio Cavalieri (Italy)
Antonella Catini (Italy)
Stefano Ciotti (Italy)
Giovambattista Cuocolo (Italy)
Malwina de Brade (Poland)
Nina Denysova/Ніна Денисова (Ukraine)
Corrado Delfini (Italy)
Nino de Luca (Italy)
Grzegorz Dudała (Poland)
Agata Dworzak-Subocz (Poland)
Marek Dzienkiewicz (Poland)
Dario Falasca (Italy)
Borys Fiodorowicz (Poland)
Iwona Fischer-Zuziak (Poland)
Franco Ferrari (Italy)
Carlo Frisardi (Italy)
Antonio Gaeta (Italy)
Nino Gaganidze (Georgia)
Simonetta Gagliano (Italy)
Olena Golub/Олена Голуб (Ukraine)
Gia Gugushvili (Georgia)
Oliwia Hildebrandt (Poland)
Mykola Honcharov / Микола Гончаров (Ukraine)
Giuseppe Indaimo (Italy)
Karolina Jarmolińska (Poland)
Małgorzata Jaworska (Poland)
Marcin Jurkiewicz (Poland)
Justyna Kabala (Poland)
Iryna Kalenyk/ Ірина Каленик (Ukraine)
Joanna Kania (Poland)
Arkadiusz Karapuda (Poland)
Victor Khomenko/Віктор Хоменко (Ukraine)
Yuri Kokh / Юрій Кох (Ukraine)
Jolanta Kolary (Poland)
Ihor Kolisnyk/Ігор Колісник (Ukraine)
Kateryna Korniichuk / Катерина Корнійчук (Ukraine)
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Kateryna Kosianenko / Катерина Косьяненко (Ukraine)
Grzegorz Kozera (Poland)
Eliza Kozielewska (Poland)
Adam Kucharz (Poland)
Natalya Kumanovska / Наталка Кумановська (Ukraine)
Ana Maria Laurent (Italy)
Evgeny Leschenko / Євген Лещенко (Ukraine)
Marian Luniv / Мар’ян Лунів (Ukraine)
Stefania Lubrani (Italy)
Kinga Łapot-Dzierwa (Poland)
Jacek Łydżba (Poland)
Danilo Maestosi (Italy)
Ferruccio Maierna (Italy)
Alfred Maksymenko / Альфред Максименко (Ukraine)
Mykola Malyshko / Микола Малишко (Ukraine)
Gulielmo Mattei (Italy)
Volodymyr Mukhin/ Володимир Мухін (Ukraine)
Aram Manukyan / Арам Манукян (Ukraine)
Aleksandra Marchocka (Poland)
Evgeny Matviev / Євген Матвєєв (Ukraine)
Pavel Miguel (Kuba)
Dariusz Mlącki (Poland)
Olga Morozova / Ольга Морозова (Ukraine)
Łukasz Murzyn (Poland)
Jakub Odziomek (Poland)
Irina Ozarinskaya / Ірина Озарінська (Ukraine)
Lina Passalacqua (Italy)
Alessandra Pedonesi (Italy)
Angela Pedonesi (Italy)
Sylwia Perczak (Poland)
Stefano Piali (Italy)
Maria Piątek (Poland)
Alina Picazio (Poland)
Agnieszka Pietrzykowska (Poland)
Sylwester Piędziejewski (Poland)
Larysa Pisha / Лариса Піша (Ukraine)
Anastasiia Podervianska / Анастасія Подерв’янська (Ukraine)
Victor Pokydanec/ Віктор Покиданець (Ukraine)
Nino Pollini (Italy)
Vinicio Prizia (Italy)
Olga Pogribna / Ольга Поґрібна (Ukraine)
Igor Prokofiev / Ігор Прокоф’єв(Ukraine)
Krzysztof Rodak (Poland)
Kazimierz Rochecki (Poland)
Mirosława Rochecka (Poland)
Adam Piotr Rutkowski (Poland)
Katrina Sadrak (Poland)
Serhij Savchenko/Сергій Савченко (Ukraine)
Oleksandr Sergienko/Sergiienko Oleksandr (Ukraine)
Tetiana Shepet / Тетяна Шепеть (Ukraine)
Anna Sołtysiak (Poland)
Mark Starel (Poland)
Petro Starukh/ Петро Старух (Ukraine)
Iryna Stoliarchuk / Ірина Столярчук (Ukraine)
Oksana Stratiichuk /Оксана Стратійчук (Ukraine)
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Grzegorz Śmigielski (Poland)
Katarzyna Środowska (Poland)
Iga Święcicka (Poland)
Duccio Tringali (Italy)
Mamuka Tsetskhladze (Georgia)
Oleksiy Vakarchuk /Олексій Вакарчук (Ukraine)
Monika Walendziak (UK)
Artur Winiarski (Poland)
Sandra Witkowska (Poland)
Volodymyr Yakowec’/Володимир Яковець (Ukraine)
Joa Zak (Poland)
Paweł Zakrzewski (Poland)
Mykola Zhuravel / Микола Журавель (Ukraine)
Robert Żbikowski (Poland)

Informacje o projekcie SZTUKA W CZASACH ZARAZY
AUDYCJE RADIOWE – gość prof. UKSW dr hab. Małgorzata Wrześniak
Audycja na temat projektu w Radio dla Ciebie (29 marca 2020):
https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-sztuka-w-czasach-zarazy/
Audycja na temat symbolicznych znaczeń kwarantanny w Radio dla Ciebie (12.04.2020):
https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-symbolika-swiatecznychliczb//?fbclid=IwAR24vHHyFk3qaMwSiULDZWw5sb-oKE7nLtANJstsgF-vAWsF64mVmvjJg1c
Audycja na temat wystawy SZTUKA W CZASACH ZARAZY-PRELUDIUM w Radio dla Ciebie
(30.08.2020)
https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-pierwsza-odslona-sztuki-w-czasach-zarazy/?fbclid=IwAR1I1fXEa5y4d6Z1Fll4IGqzb8g-pfokGPkQM4gebxs3-JZPKqzNAKzJt0
Wydarzenie na FB Art in the Time of Plague / Sztuka w czasach zarazy:
https://www.facebook.com/events/1389446497928554/

Informacja na stronie UKSW w Warszawie:
https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/2127-sztuka-w-czasach-zarazy
Informacja na stronie Instytutu Sztuki w Kijowie:
http://www.mari.kiev.ua/projects?fbclid=IwAR0kAX7pUCkLgbmtgioUnTsJ4R1KYALI5QLx4Rg1OzPHKoltZVoxOI1EO8
Informacja na stronie Instytutu Polskiego w Rzymie:
https://istitutopolacco.it/it/eventi/l_arte_ai_tempi_dell_epidemia?fbclid=IwAR33IRjAtzLR5zItbhgzaJTHO0gJaKZZ7Jvk6rN63x3Zimu1vdkCuBFm7U

