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WSTĘP

W 2020 r. instytucje kultury w miastach partnerskich w Polsce i na Węgrzech – Muzeum Okręgowe
w Nowym Sączu i Thorma János Múzeum w Kiskunhalas – realizowały projekt pn. Z NIKIFOREM NA WĘGRY –
Z VIOLĄ BERKI DO POLSKI, w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja
kultury polskiej za granicą”.
W czasie pandemii prezentacja życia i twórczości artystów odbyła się w przestrzeni wirtualnej. Poprzez
stronę www.nikiforberki.pl zaprezentowano w wersji polskiej, węgierskiej i angielskiej galerie artystów
z poświęconymi im wystawami, regiony, z których pochodzili oraz katalogi z ich pracami. Dzięki temu dzieła
artystów mogło poznać wiele zainteresowanych ich twórczością osób nie tylko w krajach partnerskich, ale też
na świecie. Mimo trudnej sytuacji dotykającej m.in. możliwości podróżowania udało się też zorganizować
promocję drukowanego katalogu artystów: w starosądeckiej Bibliotece – siedzibie stowarzyszenia Amici
Hungariae – z udziałem dr Adrienne Körmendy, Konsul Generalnej Węgier w Krakowie, a w Kiskunhalas
z udziałem dra Jerzego Snopka, Ambasadora Polski na Węgrzech.
Wirtualna forma prezentacji prac i katalogów zachęciła kolejnych twórców do wykonania prac
inspirowanych życiem i twórczością Nikifora i Violi Berki. Ich wybór przedstawiamy obecnie w Galerii
Ratuszowej Miasteczka Galicyjskiego. Międzynarodowa wystawa została zrealizowana we współpracy
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu. Eksponowane są zarówno oryginalne obrazy olejne,
akrylowe i akwarelowe oraz rysunki węglem, ołówkiem i kredkami, jak również prace wykonane technikami
mieszanymi oraz digital art i sztuka konceptualna.
Wystawa potrwa do 15 czerwca 2021 r. Zapraszamy do jej odwiedzenia w Miasteczku Galicyjskim.
Prace prezentujemy Państwu także w formie on-line w postaci tego katalogu. Wybranym pracom towarzyszą
komentarze twórców.

Maria Marcinowska

autorka projektu ministerialnego w 2020 r.,
współrealizatorka projektu inspirowanego pracami Nikifora i Violi Berki w 2021 r.,
kurator wystawy ze strony Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

WSTĘP

Postać Nikifora Krynickiego budzi od dawna całą gamę reakcji – od powszechnego odrzucenia
i niezrozumienia w czasach współczesnych artyście, po akceptację i zachwyt w czasach obecnych. Fenomen
artysty-amatora, jego determinacja w kontynuacji swej twórczości, oryginalny sposób ujmowania przestrzeni,
łączenia świata realnego z duchowym, wzbogacanie prac formami pisanymi powodują, że twórczość Nikifora
spotyka się z nieustającym zainteresowaniem. Nikifor traktowany jest jako duma regionu, osoba na zawsze
łączona z pejzażem górskim, z Krynicą.
Projekt realizowany przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu dotyczący Nikifora i węgierskiej artystki
Violi Berki stał się powodem do zorganizowania międzynarodowej wystawy prac inspirowanych twórczością
dwójki oryginalnych postaci – samouka Nikifora i pobierającej artystyczne wykształcenie Berki.
Ideą prezentowanej wystawy jest pokazanie różnic interpretacyjnych, indywidulanego odczytu
i stosunku do twórczości Nikifora i Violi Berki, odbioru, artystycznych skojarzeń nasuwających się w wyniku
kontaktu z ich pracami.
W międzynarodowym projekcie udział wzięli profesjonalni twórcy z Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nowym Sączu, Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Kean University w New Jersey w USA, Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego
w Równem na Ukrainie oraz zaproszeni twórcy z Austrii i Węgier. Artystyczne inspiracje przedstawili także
studenci kierunku Edukacja artystyczna (sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią) PWSZ w Nowym
Sączu.
Na szczególną uwagę zasługują prace gości z Warsztatów Terapii Zajęciowej MADA w Nowym Sączu,
które pokazują głęboki i wyjątkowy odbiór prac Nikifora i Berki, zawarty w oryginalnych realizacjach
plastycznych. Młodzi ludzie zaprezentowali swoje unikalne rozumienie tematu, wyrażone w wielu
interesujących pracach.
Mamy nadzieję, że wystawa przybliży różnorodne wypowiedzi artystyczne wielu środowisk twórczych
zebranych wokół niebanalnej sztuki Nikifora i Violi Berki oraz zachęci odbiorców do osobistych refleksji
na temat osobliwych, polsko-węgierskich inspiracji.

dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. PWSZ Nowy Sącz

współrealizatorka projektu inspirowanego pracami Nikifora i Violi Berki w 2021 r.,
kurator wystawy ze strony PWSZ w Nowym Sączu
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WYKŁADOWCY

dr hab. IWONA BUGAJSKA-BIGOS, prof. PWSZ Nowy Sącz
z cyklu WORDS „WE MUST”, emalia na miedzi i blasze, 2020, 30x30 cm

Charakterystyczną cechą twórczości Nikifora są napisy, tajemnicze fragmenty słów, nazw umieszczanych na
licznych obrazach artysty na zawsze związanego z Sądecczyzną. Z jednej strony prosty człowiek, pochłonięty
pasją twórczości, na przekór okolicznościom zewnętrznym, z drugiej – artysta często doznający biedy, ale
dumnie tytułujący się „Matejko”, świadomy mocy swej twórczości. Niepotrafiący czytać malarz, piszący
fragmenty słów, koślawe litery na niezliczonych pracach. Litery stały się specyficznym, oryginalnym zapisem
myśli i zamiaru twórcy. Nikifor wykorzystywał je swobodnie, pisząc dowolnie i w dowolnych miejscach na
swych obrazkach, jakby chcąc zaskoczyć i zmusić do interpretacji odbiorców jego prac.
Litery, słowa wypełniają życie każdego człowieka, mimowolnie, celowo – jako komunikat, informacja, tekst
o różnym przeznaczeniu... Tak jak próbujemy zinterpretować treść zapisów Nikifora, tak funkcjonujące wokół
nas słowo może być tworzywem prac plastycznych, zachęcającym do prób interpretacji i poszukiwania
ukrytych znaczeń.

dr ALICJA MARIA BIESKE-MATEJAK, Uniwersytet Przyrodniczy w Białymstoku
tryptyk Oddech krajobrazu - Półwysep Helski 1-2, collage na papierze, 2020, 3x20x30 cm
2 i 3, tempera, collage na papierze, 20x30 cm, 2020

dr ALICJA MARIA BIESKE-MATEJAK, Uniwersytet Przyrodniczy w Białymstoku
tryptyk Oddech krajobrazu - Półwysep Helski 3,
collage na papierze, 2020, 3x20x30 cm2 i 3, tempera, collage na papierze, 20x30 cm, 2020

ODDECH KRAJOBRAZU
Prace polskiego artysty Nikifora są dla mnie przykładem postawy artystycznej, która domaga się manifestacji
mimo wielu trudności natury osobistej – wewnętrznej, jak i niesprzyjających okoliczności zewnętrznych.
Indywidualne widzenie otaczającego świata uformowane w drodze spontanicznych i wytrwałych doświadczeń
malarskich budzi podziw i refleksje nad istotą twórczości. Wrażliwość artystyczna wyrażona w licznych pracach
daje wiele do myślenia nam – absolwentom znanych uczelni. Czyż dar, który ofiarował nam Nikifor nie jest
esencją sztuki, a szerzej człowieczeństwa? Czyż bez tego wewnętrznego, silnego imperatywu malowania, który
realizował, możliwa jest sztuka nie tylko w życiu pojedynczego malarza, ale w ogóle?
Drugi aspekt jego dzieła, który mnie fascynuje to niepowtarzalne przetworzenie otaczającego krajobrazu
zwłaszcza pofalowany pejzaż Podkarpacia i Małopolski, który był i moim doświadczeniem w licznych
podróżach do Krakowa. Innym krajobrazem będącym częścią mojej refleksji malarskiej jest płaski,
horyzontalny widok brzegu Bałtyku zawarty w licznych szkicach i notatkach malarskich.

dr ELŻBIETA CIESZYŃSKA, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
z cyklu Hypatia MIASTO, 2020, akryl na papierze, 100x100 cm

Najważniejszym obrazem mojego dzieciństwa było dzieło Pietera Bruegla Starszego „Zabawy dziecięce”.
Miałam jego reprodukcję formatu A3 i spędzałam nad nią bardzo wiele czasu. Powoli, z wielką przyjemnością
poznawałam każdy fragment, każdą zabawę flamandzkich dzieci. Obraz ten zastępował mi niemal wszystkie
bajki świata. Na jego podstawie mogłam snuć własne opowieści.
Gdy po raz pierwszy zobaczyłam obrazy Nikifora, byłam już nastolatką. Zadziwiły mnie i zafascynowały.
Szczególnie pejzaże beskidzkie ze stacyjkami. Te linie tak bezpretensjonalnie tworzące kratownice, te
wszystkie szczegóły i kolory tak bez wysiłku położone. Zostało to w mojej głowie już na zawsze. Linia jest
moim najważniejszym sposobem wypowiedzi. Również ta zawarta w typografii.
Węgry pojawiły się w moim życiu bardzo wcześnie wraz z polskim artystą grafikiem – przemyślaninem
Marianem Trojanem mieszkającym w Egerze. Gdy przyjechał w odwiedziny do moich rodziców, podarował mi
piękny szkicownik z kredkami i flamastrami. Miałam siedem lat i od tego czasu już się nigdy nie rozstawałam
z przyborami rysunkowymi. Pokochałam Węgry i Madziarów, czuję się tam jak w domu. Znam wielu
węgierskich artystów, a Viola Berki stała się dla mnie nowym odkryciem. I pojawił się nowy cel madziarskiej
wędrówki.

mgr ZSUZSANNA GEREB, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE),
Budapest Doctoral School of Psychology institute, Węgry
Baśń 1 z 1001 nocy – wg Violi Berki „Baśnie 1001 nocy”

mgr YAROSLAVA HUZ, Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równem (Ukraina)
FALE PAMIĘCI STAREGO MIASTA

mgr PAVLO YURCHUK, Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równem (Ukraina)
CERKIEW ŚWIĘTEGO YURIJA WE WŁODZIMIERZU WOŁYŃSKIM, płótno, akryl

dr ANNA KAŁAMARZ-KUCZ, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
LEGENDA O ZŁOTEJ RYBCE, 2020, akryl na płótnie, 70x70 cm

"Legenda o złotej rybce” to obraz stworzony w oparciu o dobrze znaną międzynarodową baśń. Przedstawienie
koresponduje ze sztuką artystki Violi Berki, podobnie jak i ona odwołuje się do legendy, baśni, tworząc
współczesną ilustrację opartą na multiplikacji nakładania form i mocnych akcentów kolorystycznych.
Wyróżnienie identycznej w formie i kształcie jak inne w ławicy jednostki – rybki należy traktować
wieloznacznie.
Ktoś niepozorny ginący w tłumie może spełnić nasze marzenia, stać się najcenniejszą Złotą Rybką.

dr PIOTR KISIEL, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
z cyklu BIBLIA „REVELATION 7:3”- DIGITAL PAINTING, wydruk cyfrowy, 50x70 cm

Osobiście, dla mnie sztuka Violi Berki zawiera wiele pierwiastków ludowych. W swojej pracy odnoszącej się do
Apokalipsy według Św. Jana patrzę również przez jej pryzmat. W ten sposób konwencja przedstawienia rzeczy
ostatecznych i nieuchronnych w pewnym stopniu ujarzmia je, czyniąc je bardziej prostymi i przyswajalnymi dla
człowieka, może nawet mniej strasznymi.

mgr AGATA ROLKA, PWSZ Nowy Sącz
DIALOG, technika mieszana, 50x70 cm

Dwie postaci tworzące w klimacie sztuki naiwnej, ona z Kishunhalas, on z Krynicy-Zdroju…W rzeczywistym
czasie nigdy się ze sobą nie spotkali teraz mają możliwość wspólnej rozmowy. Obraz „Dialog” to konfrontacja
dwóch światów – fantastycznego Berki i realistycznego Nikifora, przeplatających się ze sobą. Viola Berki
i Nikifor – tacy różni, a jednak podobni – czy potrafiliby odnaleźć się … czy ich spotkanie miałoby wpływ na ich
prace i ich życie…

dr ISABELLA SCHARF MINICHMAIR, Austria
SOULBIRDS (PTASIA DUSZA), akryl na płótnie, 70x70 cm

dr hab. RUSLANA SHERETIUK, prof. Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Równem (Ukraina)
MIĘDZY SACRUM A PROFANUM, kolaż

dr ANNA STELIGA, Instytut Sztuk Pięknych, Zakład Grafiki Warsztatowej i Teorii Sztuki, Uniwersytet Rzeszowski
KARTKA Z 1998, GDY W CIĄŻY PISAŁAM WIERSZE…, rysunek, 14,5 x 21 cm

Viola Berki w swoich ilustracjach i rysunkach oddawała dziecięcą duchowość, szczerość i humor. Swobodnie
czerpała z baśni, mitów, postaci literackich i bohaterów historycznych. Unikała szablonowych rozwiązań
tworzenia obrazu. Ironicznie mieszała rzeczywistość i fantazję.
To wszystko można także znaleźć na mojej kartce z różowego notatnika. Kartka ma ponad 20 lat i pochodzi
z kwietnia 1998 roku. Byłam wtedy w ciąży i najlepszym sposobem na odreagowanie stresów było dla mnie
pisanie wierszy. Nieporęczne didaskaliowe rysunki i patetyczny ton prób poetyckich nadają tej pracy – po
latach – groteskowy ton.

dr OLENA WLASIUK, Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równem (Ukraina)
LATO NA ŁEMKOWSZCZYŹNIE, karton, olej

prof. JOANNA WĘŻYK, Kean University, New Jersey (USA)
WNĘTRZE KOŚCIOŁA W RABCE, olej na desce 42cmx20cm

WNĘTRZE KOŚCIÓŁKA W SIENIAWIE KOŁO RABY WYŻNEJ P.W. ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO
olej na desce 64cmx36cm
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JAROGNIEW BARCISZEWSKI-KOZIOŁ, II EA, PWSZ Nowy Sącz
NIKIFOR W DWÓCH SPOJRZENIACH, technika własna, 2021, 40x30 cm

Obraz przedstawiający portret słynnego krynickiego artysty jest zainspirowany jego twórczością. Tworząc
wszedłem w dialog z artystą malując oczami swoimi oraz Nikifora. Efektem tego zabiegu jest podwójny
wizerunek artysty na tle swych ukochanych widoków.
MARLENA BIEL, II EA PWSZ Nowy Sącz
TRYPTYK DLA NIKIFORA, węgiel, 2021, 3x50x70 cm

MARLENA BIEL, II EA PWSZ Nowy Sącz
TRYPTYK DLA NIKIFORA, węgiel, 2021, 3x50x70 cm

PAULINA CIESIELKA, II EA, PWSZ Nowy Sącz
LEŚNA BERKI, digital art, 2021, 70x50 cm

Inspiracją dla mojej pracy pt. „Leśna Berki” były liczne dzieła autorki, które cechowały się motywem natury,
lasu oraz drzew. Z tego też powodu chciałam przedstawić jej postać w podobny sposób, zademonstrować więź
artystki z jej pracami. Wybrane przeze mnie zielone odcienie podkreślają również cały motyw oraz klimat
mojej grafiki.

MAGDALENA CITAK, II EA PWSZ Nowy Sącz
VIOLA BERKI, digital art, 2021, 70x50 cm

MAGDALENA CITAK, II EA PWSZ Nowy Sącz
NIKIFOROWSKI PEJZAŻ, akryl na płycie, 2021, 30x27 cm

BARBARA GAJEWSKA, III EA PWSZ Nowy Sącz
CODZIENNOŚĆ NIKIFORA, technika mieszana, 2021, 40x30 cm

Naiwny prymitywista – wielki talent, wielki artysta; mały, biedny człowiek, który w swej twórczości wzniósł się
na wyżyny, aby móc ze swoistym dystansem, spokojem i uporem malować domki, kościółki, uliczki.
Tak powstawał świat widziany z perspektywy artysty nie umiejącego czytać ani pisać, ale czującego barwy
i potrzebę tworzenia.
Moja praca przedstawia portret Nikifora na tle bajecznych domków, którym poświęcił swoje codzienne życie
malując je z zaangażowaniem na skrawkach papieru, tekturkach, karteczkach. Postać ukazana w czerni
sugeruje ciemność, surowość, biedę, ciężkie życie artysty, zmagania się z przeciwnościami wynikającymi z jego
pozycji w społeczeństwie oraz braku wykształcenia. Dusza artysty, którą sugeruje tło mojej pracy, pomimo
czerni jego problemów życiowych zawsze pozostaje kolorowa, radosna i uparta, czego dowodem są obrazki
tworzone z miłością i pełnym oddaniem. Piętrzące się domki rosną i wypełniają świat artysty - codzienność
Nikifora staje się światem pełnym ciepła i kolorów - w taki świat uciekał artysta i taki świat powinniśmy poznać
i zapamiętać.

JOANNA GRZESIK, III EA PWSZ Nowy Sącz
BARWY OKA, akryl na płótnie, 2021, 70x50 cm

BEATA GWÓŹDŹ, I EA PWSZ Nowy Sącz
NOWY SĄCZ OCZAMI NIKIFORA, akryl na płótnie, 2021, 50x70 cm

Praca inspirowana twórczością Nikifora przedstawia spojrzenie na widok Nowego Sącza oczami krynickiego
artysty, który w swoich dziełach uwieczniał piękne kamienice oraz kościoły w charakterystycznym dla siebie
stylu i gamie kolorystycznej.

ANNA JAWORSKA, I EA PWSZ Nowy Sącz
HUNGARIAN SOUL, technika mieszana, 2021, 50x40 cm

W swojej pracy postanowiłam skupić się na mniej znanej postaci w naszym regionie, czyli właśnie Violi Berki.
Postanowiłam stworzyć własne odniesienie do twórczości artystki i pokazać emocje, jakie we mnie wywołuje
jej twórczość. Wykorzystałam do tego różne barwy. "Dotyk" stanowi połączenie świata fantazji
i rzeczywistości. Ma na celu ukazać sposób wyrażania świata przez artystkę, a także poruszyć, zaciekawić
i skłonić do poszukiwań ludzką duszę

AGNIESZKA KASPRZYK-ZYGMUNT, II EA PWSZ Nowy Sącz
MIĘDZY ZIEMIĄ A NIEBEM, akryl na płótnie, 2021, 70x100 cm

Inspiracją do namalowania pracy stała się cerkiew grekokatolicka, często przedstawiana przez samego artystę
wywodzącego się z Łemkowszczyzny.

ANITA KRZAK, II EA PWSZ Nowy Sącz
WĘGIERSKA MONA LISA, digital art, 2021, 70x50 cm

Tworząc tę pracę, inspirowałam się obrazem Leonarda da Vinci „Mona Lisa”, który chciałam zestawić
z twórczością Violi Berki. Za sprawą ułożenia ciała oraz przedstawienia autorki na tle krajobrazu nawiązałam
do dzieła włoskiego malarza. Postać została stworzona z prac artystki, ponieważ pragnęłam pokazać to, że jest
ona silnie związana z tworzoną przez siebie sztuką. Chciałam podkreślić więź autorki z własną twórczością oraz
ukazać jej oryginalność.

ANNA KUKLICZ, I EA PWSZ Nowy Sącz
MIASTO BEZ CIENIA, akwarela, 2021, 3x27x30 cm

Trzy wersje akwarelowych „Miast bez cienia”, to próba nawiązania dialogu z obrazami Nikifora. To rozmowa
na temat jego fascynacji architekturą, w szczególności architekturą małego, idealnego dla turystów
miasteczka. Miasta z pocztówki, wyidealizowanego, posiadającego szczególną atmosferę i sprzyjający klimat
dla przebywających tam kuracjuszy. To nawiązanie do malowanych przez Nikifora pocztówek z Krynicy
i fascynacji Artysty architekturą fantastyczną. Miasteczko bez cienia, jest przyjaznym światu miejscem,
wykreowanym po to, by cieszyć się obecnością, by leniwie przemieszczać się po jego zakątkach, nieznanych
uliczkach wyobraźni. Miejsce, które daje wytchnienie od zmartwień dnia codziennego. „Miasto bez cienia”, to
próba lustrzanego odbicia emocji zawartych w twórczości Nikifora, przede wszystkim szczerości
i autentyczności wyrazu. Zanurzenie się w tu i teraz, obserwacja świata, pełnego dziecięcej ufności
i wrażliwości. Miasteczko „spogląda na widza”, zapraszając go równocześnie do przeniesienia się w ciepły,
pełen kolorów świat wyobraźni.

ALINA RAKINTZIS, I EA PWSZ Nowy Sącz
NIKIFOR NIESZABLONOWY, technika mieszana, 2021, 30x40 cm

Nikifor Krynicki był niewątpliwie postacią nietuzinkową. Pomimo bardzo trudnego dzieciństwa, biedy,
problemów zdrowotnych i komunikacyjnych, malował i rysował na wszystkim, co było w danej chwili
dostępne. Taka postawa cechuje artystów, dla których tworzenie jest pasją i potrzebą niezbędną do życia. To
właśnie ta niezwykła pasja i siła Nikifora, by tworzyć pomimo wszelkich przeciwności, były dla mnie inspiracją
do stworzenia portretu „Nikifora Nieszablonowego”. Z tego powodu, pomimo pozornej burości tła
i postaci, mój Nikifor z lekko przymrużonym okiem, uśmiecha się do nas delikatnie.

ADRIANNA STEMPLIŃSKA, II EA PWSZ Nowy Sącz
NIKIFOR, technika mieszana, 2021, 50x70 cm

Obraz „Duch Nikifora” jest przesiąknięty jego obecnością, unoszącą się nad miastem, przenikającą i łączącą
dwa światy. Ta duchowa obecność daje zachętę na nowe spojrzenie, patrzące oczyma radości i przepychu
na bogactwo barw.

ANNA SZCZEPANIAK, III EA PWSZ Nowy Sącz
WSPOMNIENIE, akryl na płótnie, 2021, 75x115 cm

Wspomnienie to praca odnosząca się do twórczości Nikifora. To portret artysty na tle krajobrazu, który kochał
i uwieczniał. Postać zdaje się przenikać przez krajobraz, sprawia wrażenie spójności z krajobrazem, staje się jej
częścią. To wspomnienie artysty, wspomnienie jego uwielbienia dla krajobrazu i oddanie hołdu dla jego
twórczości.

OLEXANDRA WLASIUK. UCZENNICA GIMNAZIUM UKRAIŃSKIEGO (Równe, Ukraina)
KOŚCIÓŁ W RÓWNEM, papier, sangwina, 2021, 40x30 cm

JOWITA ŻYTKOWICZ, III EA PWSZ Nowy Sącz
SYMBOLICZNIE Z NIKIFOREM, akryl na płótnie, 2021, 70x50 cm

Praca „Symbolicznie z Nikiforem” opiera się na symbolicznym odniesieniu do postaci i twórczości Nikifora.
Widoczne w tle plamy i kolory nawiązują do budynku Muzeum Nikifora – oddziału Muzeum Okręgowego
w Nowym Sączu. Szarości to murek, na którym Nikifor siedział i tworzył swoje prace. Sam niewyraźny
wizerunek artysty to odniesienie do jego bogatej twórczości. Przedstawienie jest nierealistyczne,
a kolorystyka obrazu jest kontynuacją widocznego tła.

KATALOG PRAC

UCZESTNICY WARSZTATÓW „MADA”

MICHAŁ ADAMCZYK (opiekun Anna Konstanty)

ANAKONDA
Według obrazu Violi Berki „Baśnie węgierskie”

SŁODKIEGO, MIŁEGO ŻYCIA
Inspiracje twórczością Violi Berki

JAKUB BRUDZIŃSKI (opiekun Jan Reszkiewicz)

KUBA Z NIKIFOREM DO PRACY
Inspiracje postacią i twórczością Nikifora

JAKUB BRUDZIŃSKI (opiekun Maria Witowska)

MÓJ NIKIFOR – CODZIENNE ŻYCIE ARTYSTY
Fascynacja trudnym losem malarza

PODNIOSŁA CHWILA ZAŚLUBIN (MOI PRZYJACIELE)
Według grafiki Violi Berki „Moja Ilona”

ANNA CIAPAŁA (opiekun Maciej Szabla)

WSPÓŁCZESNA WERSJA WIEŻY BABEL
Inspiracja zapamiętanym obrazem Nikifora „Wieża Babel”

ANNA CIAPAŁA (opiekun Maciej Szabla)

ŚWIAT FANTAZJI (WRÓŻKA i JEJ NIEZWYKŁE TALENTY)
Inspiracja twórczością Violi Berki

MIASTO SNÓW
Inspiracja obrazem Violi Berki pod tym samym tytułem

MACIEJ FRYC (opiekun Anna Konstanty)

DRZEWO ŻYCIA (ABY BAWIĆ SIĘ NA CAŁEGO)
Inspiracja obrazem Violi Berki „Drzewo życia”

MAGDALENA GURGUL (opiekun Jan Reszkiewicz)

MORZE MOICH MARZEŃ
Inspiracja twórczością Violi Berki

MAGDALENA GURGUL (opiekun Maria Witowska)

CUD NARODZIN (BOŻE NARODZENIE)
Inspiracja twórczością Violi Berki

RADOSNE MYŚLI KU NIEBU (POKŁON TRZECH KRÓLI)
Inspiracja twórczością Violi Berki

MAGDALENA GURGUL (opiekun Maria Witowska)

W MOIM OGRODZIE
Inspiracja twórczością Violi Berki

BAŚNIOWE SPOTKANIE PRZY STOLE
Inspiracja twórczością Violi Berki

DOMINIKA JAWORSKA (opiekun Marcin Błażusiak)

RAJSKI OGRÓD (NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCE)
Inspiracja obrazem Violi Berki „Baśnie 1001 nocy”

KATARZYNA JURKOWSKA (opiekun Kinga Kazana)

BAŚŃ Z 1001 NOCY (O SUŁTANIE SZACHRIJANIE I JEGO ŻONIE SZECHEREZADZIE)
Inspiracja obrazem Violi Berki „Baśnie 1001 nocy”

KATARZYNA JURKOWSKA (opiekun Kinga Kazana)

NIEZWYKLI MIESZKAŃCY NIEZWYKŁEGO LASU
Inspiracja obrazem Violi Berki „Las”

WYMARZONY KSIĄŻĘ
Inspiracja obrazem Violi Berki „Ogród królewny”

WOJCIECH JURKOWSKI (opiekun Marcin Błażusiak)

MOJA MAMA
Inspiracja rysunkiem Violi Berki „Moja mama, Katalin Gyenizse”

OTO CAŁA JA
Inspiracja rysunkiem Violi Berki „Autoportret”

ADRIAN KALETA (opiekun Kinga Kazana)

BYĆ KOBIETĄ, BYĆ KOBIETĄ
Inspiracja rysunkiem Violi Berki „Moja mama, Katalin Gyenizse”

PORTRET
Inspiracja rysunkiem Violi Berki „Moja mama, Katalin Gyenizse”

ADRIAN KALETA (opiekun Kinga Kazana)

BALLADA DLA UKOCHANEJ
Inspiracja grafiką Violi Berki „Ballada o Annie Molnar”

BEATA KOŁACZ (opiekun Jan Reszkiewicz)

PORTRET
Inspiracja rysunkiem Violi Berki „Autoportret”

BEATA KOŁACZ (opiekun Jan Reszkiewicz)

Z NIKIFOREM DO MUZEUM
Inspiracja postacią i twórczością Nikifora

MARIUSZ MIKULEC (opiekun Maciej Szabla)

TĘCZA NA NIEBIE (CHODŹ, POMALUJ MÓJ ŚWIAT)
Inspiracja postacią i twórczością Violi Berki

DARIUSZ POTONIEC (opiekun Maciej Szabla)

KISKUNHALAS I OKOLICE
Inspiracja życiorysem Violi Berki

PRZEMYSŁAW RAMZA (opiekun Mirosław Kuk )

WYZWOLONA PAMIĘĆ (PRZEPRAWA NA DRUGĄ STRONĘ)
Inspiracja twórczością Violi Berki

PRZEMYSŁAW RAMZA (opiekun Mirosław Kuk )

Z RADOSNĄ PIEŚNIĄ
Inspiracja twórczością Violi Berki

CAŁY MÓJ ŚWIAT
Inspiracja twórczością Nikifora

ILONA SZKARADEK (opiekun Marcin Błażusiak)

DWA ŚWIATY
Inspiracja obrazem Violi Berki „Turecki świat na Węgrzech”

MICHAŁ TABASZEWSKi (opiekun Anna Konstanty)

ZAŚLUBIENI
Inspiracja twórczością Violi Berki (grafika „Ślubowanie Zrinyi’ego”)
oraz Nikifora (obraz „Artysta w drodze do pracy”)

PRZEMYSŁAW TOMASIAK (opiekun Mirosław Kuk)

JEZUS UKAZUJE SIĘ MARII MAGDALENIE
Inspiracja obrazem Violi Berki pod tym samym tytułem

PRZEMYSŁAW TOMASIAK (opiekun Mirosław Kuk)

FANTAZYJNA KRAINA (NOCNE MYŚLI)
Inspiracja obrazem Violi Berki „Na kogo nie czekali”

JANUSZ WŁODARCZYK (opiekun Mirosław Kuk)

NIKIFOR I VIOLA BERKI (KU PAMIĘCI)
JACEK WRÓBEL (opiekun Mirosław Kuk)

PODRÓŻ DO UKOCHANEJ
Inspiracja grafiką Violi Berki „Pamięci Koszuta”

