
 z

ZOBACZ WIĘCEJ

BIAŁYSTOK / BYDGOSZCZ / GDAŃSK / GORZÓW WLKP. / KATOWICE / KIELCE / KRAKÓW / LUBLIN / ŁÓDŹ /

OLSZTYN / OPOLE / POZNAŃ / RZESZÓW / SZCZECIN / WARSZAWA / WROCŁAW

D o łąc z  d o  n as:   

 Abonament TVP  Emisja w TVP  Centrum informacji TVP  Naziemna Telewizja Cyfrowa  Sklep TVP

Rada Programowa System NOS Informacje o nadawcy Program dla prasy

Biuro Reklamy Ogłoszenie przetargowe Zgłoś program (ROPAT) Serwis fotograficzny

Oferta Handlowa Akademia Telewizyjna Kariera w TVP Merchandising (znaki)

Telegazeta ogłoszenia

Regulamin TVP Polityka prywatności Moje zgody Pomoc Biuro reklamy Kontakt

© 2 0 1 8  Telewiz ja Po lska S. A

Znakomite dzieła, ważny cel
Agata Jędrzejczyk-Dyląg  UDOSTĘPNIJ:2022-07-29

Znakomite dzieła, ważny cel

160 dzieł ukraińskich artystów trafiło na wielką charytatywną aukcję
- Fight with Art. To co uda się zebrać będzie przekazane ukraińskim
artystom i organizacjom, które cały czas pomagają żołnierzom i
uchodźcom. Prace będzie można licytować w internecie już od
wtorku przez cały sierpień, a na żywo zobaczyć je można w domu
aukcyjnym Róży Wroniszewskiej przy ul. Siemiradzkiego w Krakowie
i w Dworku Białoprądnickim.

Większość autorów tych prac pozostała w Ukrainie, wielu walczy w armii czy w obronie

terytorialnej, niektórzy nadal próbują tworzyć. 

 

“Mamy prace Diany Berg, która jest podwójną uchodźczynią. Najpierw w 2014 roku

wyjechała z Doniecka do Mariupola, pechowy wybór miasta. Teraz w 2022 znów

musiała uciekać z oblężonego miasta. To już po raz drugi... Warto ich wspierać, bo są w

bardzo trudnej sytuacji, teraz są większe problemy na Ukrainie niż dotowanie sztuki i

artystów” - mówi Artur Wabik, artysta sztuk wizualnych, współorganizator aukcji "Fight

with Art".  

 

By im pomóc, różne organizacje i prywatne osoby zjednoczyły siły. Anna Kostenko,

artystka z Kijowa, która w Polsce mieszka 30 lat sama przekazała na aukcję kilka swoich

prac i ściągnęła do Krakowa prace topowych ukraińskich artystów.  

 

“To już się stało, świat się podzielił na przed i po 23 lutego, wielu artystów natychmiast

zareagowało i swoje refleksje przelało na płótna (…) My robimy swoją robotę, ten

projekt się nazywa “Fight with Art" i myślę, że to jest też nasza walka” - mówi Anna

Kostenko, artystka ukraińska mieszkająca w Krakowie.  

 

“To niesamowite, że tak różne prace znalazły się na jednej aukcji, bo mamy tutaj

artystów street-artowych, art współczesnych, młodą ukraińską sztukę, jak również

prace nieżyjących artystów. Tutaj rodziny wsparły tę aukcję charytatywną” - tłumaczy

Róża Wroniszewska, właścicielka domu aukcyjnego, współorganizatorka aukcji.  

 

Prace można licytować od wtorku do końca sierpnia. A są wśród nich naprawdę perełki. 

 

Wszystkie prace można zobaczyć w internecie, niektóre również bezpośrednio od

wtorku w domu aukcyjnym Róży Wroniszewskiej przy ul. Siemiradzkiego w Krakowie i

od soboty w Dworku Białoprądnickim. Cześć zebranych środków zostanie

przekazanych bezpośrednio autorom, część trafi do organizacji pomocowych na

Ukrainie. Ale akcja ma wymiar nie tylko materialny.  

 

“To ważne, żeby dać im możliwość pokazanie swojego punktu widzenia, swojego

doświadczenia, czuliśmy, że to jest konieczne” - mówi James Arellano, współorganizator

aukcji.  

 

A duch w tych artystach jest niezłomny, co udowadniają, tworząc, mimo wszystko,

pokazując swój świat zraniony wojną lub uciekając od niego.
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