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Weronika Daniela Karwowska

Urodziła  się  w Łodzi w 1980  roku. Malarka, autorka  scenografii 
i kostiumów reklamowych, filmowych i teatralnych. Studiowała 
Scenografię na Wydziale Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie. Tam obroniła dyplom z wyróżnieniem w 2005 
roku. Ukończyła także Podyplomowe Studia Wiedzy o Kulturze w Instytucie 
Badań Literackich w Warszawie. W 2005 została wyróżniona przez Instytut 
Teatralny w Warszawie za scenografię i kostiumy do przedstawienia p.t. 
„Fioletowa Krowa” z Danutą Szaflarską w roli głównej w Teatrze Nowym 
Praga w Fabryce Trzciny w Warszawie. W 2007 roku miała miejsce premiera 
filmu fabularnego „Południe – Północ” w reżyserii Łukasza Karwowskiego, 
do którego także przygotowała kostiumy i scenografię. Współprowadziła
z Marią Wosińską – Edelman terapeutyczne warsztaty plastyczne oraz 
teatralne dla młodzieży opóźnionej
        w rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prusz-
kowie.  Weronika  zajmuje  się  także fotografią i grafiką  użytkową. Wraz  
z mężem Łukaszem wychowuje troje dzieci. Mieszka w Warszawie.

Udział w wystawach zbiorowych:

2000 – Ogólnopolski Konkurs Malarski „Mój Pejzaż”, Ciechanów
2001 – Polish National Co-operation Exhibition – The Beginning of New,     
             Polish Art of Young Generation,
             Montreal, Kanada
2007 – Praga Quadriennale – 11.Międzynarodowa Wystawa Scenografii
             i Architektury Teatralnej, Praga
2007 – 13. Salon Plakatu Polskiego w Muzeum Plakatu w Wilanowie

Wystawy indywidualne:

2009 – Galeria Marka Sułka Pracownia 13, Warszawa
2010 – Galeria BrowArt w Browarze Mieszczańskim, Wrocław
2010 – Miejska Galeria Sztuki Chimera, Łódź
2010 – Warszawskie Centrum Działań Twórczych 1500m2, Warszawa
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Daniela 
Karwowska

Weronika Karwowska 
was born in Łódź in 
1980, she is a painter, 

costume and set designer for 
television, movies and theatre; 
her projects also include photog-
raphy and graphic design. 
The artist studied Set Design at 
the Academy of Fine Arts in War-
saw and graduated with hon-
ours in 2005. She also completed 
post-graduate course  in Culture 
Studies at the Institute of Liter-
ary Research in Warsaw. In 2005 
Weronika was a prize-winner of the Theatre Institute in Warsaw for costume and set 
design for the play „Purple Cow” with Danuta Szaflarska in Nowy Teatr, Fabryka Trzciny 
in Warsaw. The artist designed set and costumes for Łukasz Karwowski’s feature film 
„South by North” that had its premiere in 2007. Together with Maria Wosińska-Edelman, 
she ran art and theatre workshops for mentally disabled youth in the Special Education 
Centre in Pruszków.
Weronika lives in Warsaw together with her husband Łukasz and their three children.

Collective exhibitions:

2000 – All-Poland Painting Competition „My view”, Ciechanów
2001 –Polish National Co-operation Exhibition – The Beginning of New, 
             Polish Art of Young Generation, Montreal, Canada
2007 – Prague Quadrennial. 
             The 11th International Exhibition of Set Design and Theatre  Architecture,                   
             Prague, Czech Republic
2007 – The 13th  Polish Poster Salon, Poster Museum in Wilanów, Warsaw

Individual exhibitions:

2009 – Marek Sułek Gallery Studio 13, Warsaw
2010 – BrowArt Gallery, Browar Mieszczański, Wrocław
2010 – City Art Gallery Chimera, Łódź
2010 – The Warsaw Centre for Creative Activities 1500m2, Warsaw
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Osoby niepełnosprawne żyją u nas wciąż na marginesie. Szczególnie społecznie 
nieakceptowana jest niepełnosprawność intelektualna. Ludzie „zdrowi” nie mają 
częstego kontaktu z niepełnosprawnymi intelektualnie, mimo pozytywnych de-

klaracji, głoszonych haseł o akceptacji i integracji unikają kontaktu, nie wchodzą w bliższe 
relacje.. 
             Upośledzony umysłowo to ciągle ktoś „nieprzyjemnie wyjątkowy”, boimy się go, nie 
akceptujemy i mniej lub bardziej świadomie nie dajemy mu prawa do życia obok siebie.
Takich ludzi jakby nie ma…
             Gatunek portretowy w malarstwie od wielu, wielu lat wiąże się z przedstawi-
aniem osób ważnych, zasłużonych, pięknych, cenionych. Wystawa „Rytm życia” obejmuje 
dziesięć dużych portretów osób z zespołem Downa w różnym wieku, od niemowlęcia do 
późnej starości. Poprzez formę – portret – zamierzałam dodać, chociaż symbolicznie, 
dostojeństwa i społecznej ważności osobom niepełnosprawnym. Poprzez treść cyklu 
chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że niepełnosprawny intelektualnie, jak każdy człowiek, 
rodzi się, dorasta i starzeje. Jak każdy człowiek ma życiowe pasje, swoje smutki i radości, 
i jak każdy zasługuje na szacunek i uwagę.
         Często zadaje mi się pytanie: „dlaczego taki temat”, „po co malować 
niepełnosprawnych”. Mam ochotę powiedzieć prowokacyjnie: a dlaczego nie…, a 
właściwie po co w życiu robić cokolwiek? Jednak pamiętając siebie sprzed paru lat, 
myślę, że winna jestem wyjaśnienie tym, którzy mogą nie znać odpowiedzi na to py-
tanie. Pamiętam, kiedy w 2006 roku o współpracę przy warsztatach plastycznych dla 
młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie poprosiła mnie Maria Wosińska-Edelman. 
Bardzo się wtedy bałam. Obawiałam się, że nie będę umiała się zachować, że nie będę 
rozumiała, co mówią do mnie osoby, z którymi będę pracować. Bałam się „dziwnych”, nie-
standardowych zachowań. Obawiałam się konfrontacji z człowiekiem niepełnosprawnym 
intelektualnie, którego mimo moich szczerych chęci, wyobrażałam sobie bardziej jako 
bezrozumną, inną ode mnie istotę, niż człowieka z krwi i kości „i z ducha”.  Mój strach 
wynikał z niewiedzy, z braku  edukacji i informacji. Okazało  się oczywiście, że moje lęki 
były wyimaginowane. Rzeczywiście, czasami nie było łatwo i przyjemnie, ale czy o to w 
życiu chodzi? Poznałam wielu wspaniałych młodych ludzi, z wielkimi emocjami, z czy-
stymi uczuciami, z wielką radością, którzy umieją się cieszyć naprawdę z małych spraw 
– to umiejętność, którą  coraz rzadziej  spotyka  się u „normalnych”.  Zobaczyłam  jakie 
talenty i zapał  drzemią  w ich duszach. I jak bardzo cenią sobie otwartość, serdeczność 
i prawdę w kontaktach międzyludzkich,. Poznałam ludzi zwykłych-niezwykłych, z ich 
pasjami, marzeniami, namiętnościami, lękami i codziennością, z którą przyszło im żyć. 
Kontakt z niepełnosprawnymi dał mi ogromną lekcję pokory i skierował moje myśli ku 
temu, że naprawdę mamy wszystko, co nam do szczęścia potrzebne. Tylko nie chce-
my tego zobaczyć, zauważyć, uznać.  Myślę sobie, że taka skłonność czyni nas również 
niepełnosprawnymi…
          Z ogromną przyjemnością oddaję ten dług wdzięczności tym „innym”, których 
poznałam. Tak, maluję portrety niepełnosprawnych intelektualnie – zwykłych ludzi, ze 
zwykłymi, takimi jak nasze, marzeniami, dążeniami, tęsknotami.  Zależy mi na tym, żeby 
ci, których maluję nie byli wyidealizowani, lecz prawdziwi, zwykli, jakby wyłowieni 
z tłumu nas wszystkich... 

Handicapped people still live in the outskirts of our society. Mental disability is 
particularly repudiated. The “healthy” seldom have any contact with the mentally 
challenged. Despite the positive declarations and slogans about acceptance and 

integration we avoid the contact, not to mention closer relationships.
            We are afraid of mentally disabled. To us they are still “uncomfortably extraordi-
nary”. We don’t accept them and more or less consciously exclude them from our life. As 
if such people didn’t exist.
             The genre of portrait paintings has always been connected with presentation of 
important people, respected, beautiful, distinguished. “The Rhythm of Life” exhibition 
consists of ten large portraits of people with Down syndrome of different ages from 
newborn till old. 
             The choice of the form of portrait was meant to add – be it symbolically – some 
grandeur and social importance to the handicapped people. By choosing the subject for 
the series I wanted to show that a mentally disabled person must be born, grow up and 
grow old as any other human being. And as any other human being such person goes 
though life filled with passions, sorrows and joys. And he or she – just as anyone else - 
deserves respect and attention.
            I am often asked “What is painting of the disabled for?” or  “Why such subject?”. 
And I am tempted to answer in a provocative way:  Why not? Why do we do anything at 
all in the first place? But - remembering my very self as I was a few years ago - I feel that 
I owe the explanation to those who might not know the answer. In 2006 Maria Wosińska-
Edelman invited me to take part in an art workshop for mentally challenged youth. I 
remember how petrified I was. I was afraid that I wouldn’t know how to behave, that I 
wouldn’t understand what they were speaking. I was afraid of their “odd” behaviour. I 
was afraid of confrontation with a mentally challenged person that – despite my best 
intentions – I expected to be some demented being, completely different from myself, 
rather than a person of flesh and blood and “spirit”. My fear had its roots in the lack of 
knowledge, education and information. And it of course transpired that my fears were 
ungrounded. Well - it’s not always easy and not always fun – but is fun and easy what 
life is about? I met many wonderful young people of great emotions, pure feelings and 
the fantastic joy of small things – the quality not so often found in the “normal” people. 
I saw talents and enthusiasm in their souls. And I saw how they value openness and 
kindness and genuineness in interpersonal relations. I met ordinary-extraordinary people 
with their passions, dreams, fears and everyday life they live. The contact with the handi-
capped is profoundly humbling and made me realise that we truly have everything we 
need to be happy. It’s only that sometimes we just don’t want to see or recognise it. This 
disposition, I think, makes us handicapped too…
            It is with great pleasure that I am paying my debt off to the “different” I have met. 
Yes, I do paint portraits of mentally handicapped – ordinary people with ordinary – just 
like ours – dreams, goals and yearnings. And it is very important to me that my models 
are portrayed without idealization, genuine and simple as if fished out from the crowd 
of all of us…

SPłaCam DłUG. PayING off my DebT.
Weronika Daniela Karwowska Weronika Daniela Karwowska
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Oglądałem kiedyś w muzeum serię wspaniałych dziecięcych por-
tretów Velasqueza. To były dzieci królewskie, całe w najdelikat-
niejszych koronkach, batystach, klejnotach. Pomyślałem wtedy, że 

ten wielki malarz, malując infantki, tak naprawdę uchwycił w tych por-
tretach królewskość dzieci. Dzieci jako takich. Dzieci w ogóle. Nie tylko 
królewskich. 
             Dlaczego pomyślałem o tamtych obrazach, patrząc w piękne twarze 
modeli Weroniki Karwowskiej? Niektóre z tych osób znam z widzenia. Ich 
lekko skośne oczy to dla mnie coś bliskiego, znajomego. To także oczy 
naszej córki Celi. Ale na obrazach te oczy mówią. To malarstwo zagląda w 
duszę portretowanych, nie zatrzymuje się na powierzchni. Więc patrzę. 
I nie urzeka mnie już, ani nie odpycha, egzotyczność ich rysów. Ich wiek 
też w jakimś sensie nie gra roli. Obrazy uczą patrzeć. Sprawiają wrażenie,   
jakby się rozmawiało, wchodziło 
           w głęboką komitywę z osobami, z którymi - gdybym je spotkał 
- może nie umielibyśmy nawiązać kontaktu?  Weronika namalowała 
królewskość Downów.  

I saw some time ago a series of  splendid child portraits by Velasquez. Those 
were the royal children clad in most delicate lace, muslin and jewels. I thought 
there and then that this great painter while portraying the royal infants in fact 

captured the majesty of children. Children as they are. Children at all. Not just 
the royals. 
             Why do I remember those paintings while looking at beautiful faces of 
Weronika Karwowska’s models? Some of them I have met. Their slightly slanting 
eyes are familiar and dear to me. These are also the eyes of our daughter Cela. 
And these eyes speak from the pictures. The paintings don’t just dwell on the 
surface – they look into the models’ souls. And so I look as well. And I am neither 
charmed nor put off by their exotic features anymore. And their age is of no sig-
nificance. These paintings teach one how to look. They make me feel as if I were 
talking and deeply relating to people with whom – had I met them – I might not 
be able to interact? Weronika truly portrayed the majesty of the Downs. 

KróLeWSKość DoWNóW The majeSTy of The DoWN 
Tadeusz Sobolewski Tadeusz Sobolewski 
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To było kilka lat temu. Pojechaliśmy na turnus rehabilitacyjny w góry, a nie 
jak zwykle nad morze. W górach jest inaczej, piękniej i dostojniej, zawsze w 
górach miałam wrażenie jakby Natura prężyła muskuły.  Naszym dzieciom 

z zespołem Downa nie przypadło to jednak do gustu, uroda krajobrazu była dla 
nich  bardziej niż obojętna, a spacery bez celu wąskimi i stromymi ścieżkami 
nudne i męczące. 
               Na jednym ze szlaków spotkaliśmy fotografa  - robił zdjęci odwiedzającym 
góry turystom. Było nas kilkanaście osób i zgodziliśmy się pozować. Na odbiór 
umówiliśmy się następnego dnia w pracowni, w centrum Zakopanego. Zdjęcia 
wyszły bardzo ładnie, nasza grupka wspaniale prezentowała się na tle nagich 
szczytów Tatr, a ich autor był bardzo z siebie zadowolony. Proponowałbym 
Państwu to ujęcie – powiedział wybierając jedną fotografię z kilku propozycji, a 
napotykając nasze pytające spojrzenia, dodał jakby na usprawiedliwienie – rysów 
nie widać. I nie chodziło mu wcale o nazwę szczytu.
           Na obrazach Weroniki Karwowskiej rysy widać. Jakby na przekór 
wszechobecnej tendencji do wygładzania zmarszczek otaczającego nas świata, 
artystka skupia się na eksponowaniu wszystkiego, co jest  „Downem” w Downie. 
Pierwsze spojrzenia na te obrazy wymagały ode mnie wiele odwagi i wysiłku. 
Jakże bliższe były mi zdjęcia Oiko Petersena, żywy dowód, że są chwile i są miejs-
ca, gdzie „Downy” mogą być piękne i dostojne… No właśnie, chwile… 
            Chwile są ważne, ale to tylko okruchy życia, błyski magnezji, naprawdę 
liczy się reszta czasu, reszta, która najczęściej bywa milczeniem. Weronika Kar-
wowska namalowała właśnie tę resztę czasu, gdzie wszyscy jesteśmy zwykli, 
posłowie wypuszczają powietrze, top modelki zaspane i rozczochrane, a Downy 
są Downami… Ta reszta jest najważniejsza.

Autorka jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób 
z Zespołem Downa Bardziej Kochani. 

reSzTa jeST NajWażNIejSza The reST IS eSSeNTIaLS
Ewa Suchcicka Ewa Suchcicka

It happened a few years ago. Instead of going to our usual seaside we 
had our holiday camp in the mountains. It is different in the mountains, 
more beautiful and magnificent so I have always felt like the Nature was 

tensing her muscles. However, our children with Down syndrome made 
nothing of it. Indifferent to the beauty of the scenery they found the aim-
less walks on the steep narrow paths both boring and wearing.
            We met a photographer – taking pictures of the visiting tourists - 
on one of the walking routes. There was a dozen or so of us and we also 
agreed to pose. We were to collect the prints on the following day in the 
town centre of Zakopane. The photographs came out very well, our group 
looked great against the Tatra Mountains backdrop and the artist was 
pleased with his work. “I’d suggest you chose this one” – said he picking up 
one of the pictures and meeting our eyes added - as if to justify his choice 
– “the features don’t show”. He didn’t mean the peak. 
(in Polish: Rysy – name of the peak in Tatra  sounds like  rysy – facial fea-
tures).
            The features do show in Weronika Karwowska’s paintings. In spite 
of the general trend to smooth out the wrinkles of the world around us the 
artist focuses on exposing all that is “Down” in a Down. It took some effort 
and courage to view these paintings at first. I felt much more comfortable 
with Oiko Petersen’s photographs that prove there are moments and plac-
es where Downs can be beautiful and majestic… Well - moments only…
            Moments are important but they are just scraps of life, magnesium 
flashes - what is essential is the rest of the time, the rest that more of-
ten than not is silence. Weronika Karwowska portrayed this very rest of 
time where we all are ordinary, members of parliament lose their cool, top 
models are unkempt and sleepy and the Downs are just Downs… This is 
essential.
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Z billboardów i megareklam patrzą na nas codziennie buźki obu płci, 
jakby sklonowane komputerowo, bez wyrazu, charakteru i cienia 
własnego „ja” w oczach wielkości piętra domu. Sterczą wymuskane 

pupy, biusty i bicepsy, które – nawet jeśli prawdziwe – wyglądają na sz-
tuczne. Te sarnie oczy modelek to oczy terrorystek. Pod ich spojrzeniem 
każdy, kto starszy, grubszy, mniej biuściasty i długognogi niech będzie 
przezroczysty, albo niech rusza w pogoń za cielesną perfekcją, skazany na 
wieczne nienasycenie.
          Czy każdy z nas nie chciałby być  ładny, zgrabny i do tego wiec-
znie młody? Oczywiście tak; ja też. Tylko buntuję się przeciwko kulturze, w 
której to ma stanowić o wartości człowieka. Czy to nie paradoks, że nasz 
syn, młodzieniec z zespołem Downa, zadowolony patrzy 
w lustro, obmyśla nowe stroje i fryzury, a wiele jego zdrowych 
rówieśnic, na trzeźwe oko bez defektów, katuje się niechęcią do własnej 
powierzchowności?
            Ładność nigdy nie wystarczała artystom, a w dobie perfekcyjnych 
reklam i tricków technicznych  staniała do obrzydliwości. Na osiedlach w 
reklamach nigdy nie ma brzydkiej pogody; takie wskazówki dostają ich au-
torzy i kpiła z tego prasa. Wśród masy kalendarzy 
z widokiem Tatr nie mogę znaleźć takiego, na którym niebo byłoby 
„tatrzańskie”, a nie identycznie lazurowe o każdej porze roku. Współcześnie 
artyści nie tylko z ładności rezygnują, ale zachowują się wobec niej prze-
kornie, prowokacyjnie. Szukają istoty rzeczy pod jej powierzchnią, wbrew 
niej, sięgając w coraz to inne zakamarki życia, uważane dotąd za brzy-
dkie i wstydliwe. Szukają tam autentyzmu.  To może być jeden z pow-
odów, dlaczego Weronika Karwowska postanowiła sportretować osoby z 
zespołem Downa. W jej portretach widzę autentyzm, indywidualność.  A ci, 
co pytają: „dlaczego właśnie Downy?”, znajdą też odpowiedź w jej własnych 
słowach. Malarka pisze szczerze, jakie obawy miała, podejmując pracę z 
niepełnosprawnymi umysłowo. A następnie, co dzięki tej pracy odkryła.  
To są silne, często trudne emocje, każdy z nas je zna nawet gdy się nie 
potrafi  do tego przyznać. A osobiste emocje to wystarczający i najcen-
niejszy bodziec dla artysty.

W PoSzUKIWaNIU aUTeNTyzmU
Monika Krajewska 

Everyday sweet faces, both female and male, look at us - with their 
eyes the size of an entire storey - from billboards and mega ads. All 
of them as if computer cloned – with no self-expression, no trace of 

personality. Sticking out are spruced bottoms, breasts and biceps that – 
even if real - look artificial. These doe-eyed models are in fact terrorists. 
Their eyes tell those a bit older, a bit fatter, with legs not so long or breasts 
not so full to become invisible - or better still to pursuit physical perfection, 
sentenced to eternal dissatisfaction.
           Wouldn’t we all want to be slim and good looking - and most of 
all - forever young? But of course! Myself included. I just cannot accept 
the culture where the above determines human value. Isn’t it a paradox 
that our son, a young man with Down syndrome, likes what he sees in the 
mirror, makes up new hairdos and tries new clothes, while many healthy 
young girls his age, that have no real defects, torture themselves with 
aversion to their own looks.
            Prettiness has never been enough for artists and in the time of 
perfect advertising and technical tricks it became unbearably cheap. Bill-
boards in housing estates never show bad weather, it’s hard not to mock 
but that’s what the art directors are told to create. 
In a great mass of calendars showing pictures of Tatra Mountains I can’t 
find one where the sky would be Tatra- like rather than the same azure 
blue all year round. Contemporary artists do not just give up on prettiness 
but they approach it in a provocative way. They seek the essence under 
- and against - the surface, reaching the nooks and crannies of life long 
considered ugly and embarrassing. They seek authenticity. This might be 
one of the reasons Weronika Karwowska decided to portrait people with 
Down syndrome. Her work shows authenticity and individuality. And those 
who ask “why the Downs?” will find the answer in her own words. The art-
ist writes openly about her fears when undertaking the work with mentally 
challenged and what it led her to discover. We all know these strong and 
often difficult emotions – even if it is hard to admit. And personal emotions 
are the real and the most valuable incentive for an artist. 

IN SearCh of aUTheNTICITy
Monika Krajewska 
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Muszę zacząć od  Mistrza Niedenthala. Jestem oczarowana jego sztuką, 
sposobem widzenia osób niepełnosprawnych intelektualnie. Natu-
ralistycznie, werystyczne i bez cienia zafałszowania. Szczególnie głęboko 

został we mnie jego jeden obraz fotograficzny z przedstawienia Szekspira 
w hamburskiej szkole dla dzieci z upośledzeniem, gdzie aktor tak silnie wczuwał 
się w swoją rolę, że nie opanował ślinienia. Jego strużka śliny z wyrazem unie-
sienia metafizycznego do dziś bardzo mnie porusza. Nie ma czasu na żarty, na 
myślenie, na  odwrócenie głowy. Stajemy w prawdzie  fizjologicznej ludzkiego 
bytu. 
           I oto Weroniki Karwowska z brutalnej rzeczywistości wiedzie mnie w 
zupełnie odmienny kosmicznie świat. Aż po granice jawy i sennych przestrzeni. Jej 
dzieła posiadają inną logistykę opisywania, czy pokazywania niepełnosprawności. 
Bardzo ważne jest to, co maluje, bo nieuchwytne, eteryczne. Powiedzmy sobie 
głośnio, ilu ludzi sprawnych ma świadomość, że osoby 
z upośledzeniem intelektualnym też mają marzenia, też mają pragnienia, też 
przeżywają swoje życie bardzo głęboko i dojmująco. Obrazy Pani Weroniki, to du-
chowe portrety. W zdecydowanych ruchach pędzla dotykają prawie tego, czego 
nie widać i czego większość nigdy może nie zobaczyć.  
              Jest jeszcze więcej. Emocjonalne kalki, czy wręcz szablony, jakimi malow-
ane osoby posługują się 
w życiu. Bardziej czy mniej rozumiani przez siebie i innych. Każdy obraz po kolei 
posiada swoją misterną energię, im dłużej patrzymy, im bardziej otwieramy swoje 
serca, to… słyszymy zawodzenie, łkanie. Bowiem nikt nie zostanie Królem Lwem 
(obraz  Piotrusia 11 lat) ani pilotem (obraz Franka lat 10). A pod wielkim znakiem 
zapytania jest marzenie Roberta o żonie. Kto zaś pokocha Lenkę? 
           Posiadanie dodatkowego chromosomu nie musi zawsze oznaczać 
głębokiego upośledzenia, ale sam fakt jego posiadania wywołuje odruch ucieka-
nia od nieznanego. Osoby z takim upośledzeniem nie pasują do żadnej układanki. 
W życiu społecznym praktycznie nie istnieją. W integracyjnej batalii mają miejsce 
poboczne. Ciągle nie wiadomo, jak z nimi nawiązywać kontakt i jakie powierzać 
im role. Podwójnie wykluczeni. Są ciągle wyrzutem sumienia dla sprawnych i 
niepełnosprawnych. 
             Czy istnieje nadzieja na włączanie takich osób do normalnego życia? Nikt 
lepiej tego nie robi niż sztuka. 

 
Autorka jest pracownikiem redakcji pisma „Integracja”.

I must begin with Master Niedenthal. I am under the spell of his art, his nat-
uralistic - veristic beyond a shade of falsification - way of seeing mentally 
challenged people. One of his photographic pictures – showing a performance 

of Shakespeare’s play in a school for handicapped children in Hamburg - made 
particularly deep impression on me:  a young actor so engrossed in his part he 
couldn’t control drooling. Even today I am moved by this trickle of saliva and the 
expression of metaphysical exultation on the boy’s face. There’s no time for jok-
ing nor thinking nor turning away – we face the physiological truth of human 
existence.
            Here Weronika Karwowska leads me from this brutal reality into totally 
different cosmic planes and towards the borders of waking and the dream world. 
Her works are ruled by different logistics of showing and describing disability. 
What she paints is ethereal and elusive therefore extremely important. Let’s ask 
this – how many normal people are aware that the mentally handicapped also 
have dreams and desires, also go through their life with deep and strong emo-
tions. Weronika’s paintings are spiritual portraits. In the bold strokes of her brush 
they nearly touch the invisible and what might – to many – never to be seen. 
             But there is more – emotional carbon copies and patterns that the models 
apply in their lives, being more or less understood by the others and themselves. 
Each of the paintings has its own subtle energy. The longer we look, the wider we 
open our hearts… the clearer we hear the weeping. For none of them will become 
the Lion King (Piotruś, 11) nor an aircraft pilot (Franek, 10). It’s doubtful if Robert 
will ever find his dream wife and who will fall in love with Lenka? 
            The extra chromosome does not always mean a severe disability but the 
mere fact of having it gives the impulse to retreat from the unknown. People with 
such a handicap fit in no puzzle. They are practically absent from social life. In the 
battle for integrity their role is marginal. We are as yet not sure how to communi-
cate with them and what roles can be assigned to them. Doubly excluded - they 
are the pang of conscience for the normal as well as the handicapped. 
           Is there a hope to include such people in normal life? Nothing does it better 
than art.

The Author works for INTEGRATION magazine.

SzTUKa żyCIa The arT of LIvING
Janina Graban Janina Graban

13     14



Cykl portretów namalowanych przez Weronikę Karwowską przedstawia osoby z 
zespołem Downa. Jak pisze Autorka w swoim credo intencją, jaka przyświecała jej 
przy realizacji projektu, było „oswojenie” obcości, przybliżenie szerokiej publiczności 

specyfiki wyglądu (ale też charakteru) osób z zespołem Downa. Jest tu więc w pewien 
sposób zaznaczona intencja społecznego wpływu, kształtowania czy może wydoby-
wania wrażliwości na inność, na specyfikę piękna nie mieszczącego się w powszechnie 
przyjętych kanonach.
              Obrazy Weroniki Karwowskiej są nieco szokujące. Przy pierwszym z nimi 
zetknięciu rzuca się przede wszystkim w oczy wizerunek osoby upośledzonej – brzydkiej, 
nieatrakcyjnej, odległej od wizerunków, z którymi spotykamy się na co dzień.  Nie są to 
„piękne widoczki”, które by można powiesić na ścianie w celu rozweselenia atmosfery 
salonu. Wydaje mi się, że jest to podobny rodzaj szoku, jak ten, z którym spotykamy się 
w tramwaju czy w sklepie, gdy przemknie przed nami osoba upośledzona, przyciągając 
nasz wzrok jako dziwadło. W przeciwieństwie jednak do ulotności interakcji społecznej, 
namalowany obraz ustatycznia wizerunek portretowanej osoby, dzięki czemu „bezkar-
nie”, to znaczy bez narażania się na niezręczność interakcyjną, możemy mu się przyjrzeć. 
Zgodne jest to chyba z intencjami Autorki: przypatrzmy się egzotycznej odmienności, 
przeanalizujmy specyficzne cechy rysów twarzy, dopatrzmy się ukrytych za cielesną 
powłoką, a jednak przez nią przezierających, uczuć, pasji i emocji bliskich nam i znajo-
mych. Po pierwszym szoku obcość przestaje nas razić, zaczynamy doszukiwać się w 
portretowanej osobie kogoś podobnego do nas samych, naszego bliźniego.
              Portrety, jak twierdzi Autorka, to rodzaj sztuki zarezerwowany dla przed-
stawiania znamienitych postaci.  Być może jedną z ważnych przyczyn tego stanu rzeczy 
jest to, że były one, ujmując rzecz historycznie, malowane często bądź na zamówienie 
samego modela – jako przedstawiciela rodu, klasy społecznej, warstwy politycznej czy 
ważnej funkcji społecznej – bądź na zamówienie społeczne – w celu uwiecznienia bo-
haterów narodowych czy uczestników ważnych wydarzeń historycznych. Prezentow-
any przez Weronikę Karwowską cykl portretów  nawiązuje, jak sądzę, do tych inspiracji, 
wprowadzając jednakże pewną nową jakość, pewną specyfikę charakterystyczną dla 
naszych czasów. Pomysł na ten cykl to projekt autorski. Odważny, niekonwencjonal-
ny, a nawet nieco obrazoburczy. A jednak Autorka zyskała akceptację sponsorów oraz 
umiała zaskarbić sobie życzliwą przychylność środowiska ludzi związanych z osobami 
z zespołem Downa (a o to jest niekiedy naprawdę trudno). Czy zatem projekt może być 
potraktowany jako przedsięwzięcie, na przyjęcie którego publiczność jest przygotowa-
na, nawet jeśli nie można o nim powiedzieć, że odpowiada na społeczne oczekiwania? 
Innymi słowy, zapytać można czy idea przyświecająca Autorce, intencja o charakterze 
społecznym, odzwierciedla idee czasów, w których żyjemy? 
               Wydaje mi się, że tak. Z jednej strony nasze czasy to ekspansja „makdonaldyz-
acji” , a  niepohamowany hedonizm staje się obowiązującym imperatywem. Jednak z 
drugiej strony żyjemy w  świecie, w którym mamy możliwość wyboru wartości. Jedną z 
fundamentalnych wartości naszego indywidualistycznego społeczeństwa jest człowiek. 
Nie jego funkcja, rola społeczna, zasługi czy przydatność. Człowiek jako wartość autotelic-
zna. Sportretowane osoby z zespołem Downa skłaniają do refleksji. Każą nam pomyśleć 
o ludzkiej solidarności.

Autorka jest socjologiem, profesorem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Warszawskiego.

PorTreTy bLIźNIeGo
Elżbieta Zakrzewska-Manterys Elżbieta Zakrzewska-Manterys

The series of portraits by Weronika Karwowska shows  people with Down syndrome. 
As the Artist states in her credo the aim of the project was to “tame” the strange-
ness, to introduce to the wider audience the typical looks (as well as personality) 

of people with Down syndrome. In a way this is an intention of some social influence - to 
shape or enhance sensitivity to difference and peculiar beauty not fitting within the ac-
cepted popular norm.
Weronika Karwowska’s paintings are shocking. What stands out at first sight is the image 
of a handicapped person – ugly, unattractive, a far cry from the images we see everyday.  
These are not some cheer-up “beautiful landscapes” you’d like to hang in your sitting 
room. It seems to be the same kind of shock we experience when seeing by chance – in a 
shop or on a bus – a handicapped person that attracts our sight as an oddity. But unlike 
those brief social interactions the painted visuals are static so we can have a close look 
“unpunished” - that is not being exposed to any awkward interaction. I think this is in 
accordance with the Artist’s intention who invites us to have a closer look at this exotic 
difference, to study the typical features, to find - hidden but showing through the carnal 
cover – feelings, passions and emotions dear and familiar to all of us. After the first shock 
the strangeness loses its impact and we begin to look in the portrayed face for someone 
similar to us, our neighbour.
Portraits, according to the Artist, are the kind of art reserved for exquisite figures. One of 
the reasons for this might be that in history portraits were mostly painted to order, com-
missioned usually by the models themselves – as the representatives of a family, class, 
political or social function – or by the social demand in order to commemorate national 
heroes or those who took part in historic events. In my opinion the series of portraits 
presented here by Weronika Karwowska refers to such inspirations but at the same time 
introduces a new quality – idiosyncracy typical to the present times. The idea of the se-
ries is original – brave, unconventional even somehow iconoclastic. The Artist, however, 
gained not only sponsors’ approval but also friendliness of the circles connected with 
people with Down syndrome (which is sometimes really hard to get). Does it mean then 
that the public is ready for such a project, even though it cannot be said that it answers 
the social expectations? In other words – does the Artist’s idea, the intention of a social 
nature – reflects the ideas of our times?
In my opinion the answer is – yes. On one hand our times see the expansion of “mcdon-
aldisation” and unrestrained hedonism becomes an imperative. On the other we live in 
the world where we have the choice of values. And one of the fundamental values of our 
individualistic society is a human being - not the function or social role, achievements or 
usefulness - a man as an autotelic value. Portrayed here people with Down syndrome 
induce thoughts. They make us think about human solidarity.

The PorTraITS of The NeIGhboUrS
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aKryL /aKryLIC,  2010, 97/130 Cm

My name is Lenka, i am 1 year old.
I want to be loved. 

I have down syndrome
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aKryL /aCryLIC, 2009, 130/97 Cm

My name is Marysia. I am 7 years old.
 I would like to paint and take photographs.

 I have Down syndrome.
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aKryL /aKryLIC,  2010, 97/130 Cm

My name is Franek. I am 10 years old.
 I want to fly an aircraft. 
I have Down syndrome.
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aKryL /aKryLIC, 2008, 97/130 Cm

My name is Piotruś. I am 12 years old.
 I would like to take photographs and be Lion King.

I have Down syndrome.
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aKryL /aKryLIC, 2010, 130/97 Cm

My name is Natalia. I am 21 years old. 
 I would like to go to Hawaii and have a real tatoo. 

I have Down syndrome. 
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aKryL /aKryLIC, 2010, 97/130 Cm

Our Lady of the Downs
ania is 30 years old and has Down syndrome. 
She would like to have a boyfriend. 
In my picture Ania appears as Our Lady of Sorrows. 
Our Lady was a woman who suffered the loss of her 
child. Some of the women with Down syndrome suf-
fer because they will never have children although 
biologically capable of becoming mothers. In this 
picture there is no crown of thorns and no nails but 
instead there are empty hands and a wounded heart. 
Holy Down...? In a sense yes - for the purity of feelings, 
purity of intentions, purity of thoughts...
Our Lady of the Downs tilts her head to the left, not 
the right as in most of representations. 
As if she was a mirror reflection, mirror of the reality.

Matka Boska od Downow
ania ma 30 lat i ma zespół Downa. 
Chciałaby mieć chłopaka.

Ania, w moim obrazie, występuje jako 
Matka Boska Boleściwa. Matka Boska była 
kobietą, która cierpiała po stracie swojego 
dziecka.  Niektóre kobiety z zespołem Downa 
cierpią, że tego dziecka nigdy mieć nie będą, 
choć natura wyposażyła je we wszystko, co 
byłoby potrzebne do tego, by nią zostać. W 
tym przedstawieniu, nie ma korony cierniowej 
i gwoździ, są za to puste dłonie 
i poranione serce. Matka Boska od Downów, 
przechyla głowę w lewo, a nie w prawo, 
jak na większości przedstawień. Stanowi 
jakby odbicie w lustrze, jakby zwierciadło 
rzeczywistości. Święty Down…? W pewnym 
sensie tak, ze względu na czystość uczuć, 
czystość intencji, czystość myśli…
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aKryL /aKryLIC, 2009, 97/130

My name is Robert. I am 38 years old. 
I would like to have a wife. 

I have Down syndrome.
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aKryL /aKryLIC, 2010, 97/130 Cm

My name is Kasia. I am 46 years old. 
I would like to be close to my sisters.

I have Down syndrome. 
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aKryL /aKryLIC,  2009, 130/97 Cm

My name is Irena. I am 57 years old. 
I would like to be a mother. 

I have Down syndrome.
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aKryL /aKryLIC, 2010, 97/130 Cm

My name is Mieczysław. I am 66 years old. 
I would like my father not to leave me and my mother. 

I have Down syndrome. 
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Usytuowane na warszawskim Powiślu 
Centrum Działań Twórczych 1500m2 mieści się w budynkach 
starej drukarni kartograficznej. To zbiór niekonwencjonalnych, 
obdarzonych surową elegancją wnętrz.  
Postindustrialne przestrzenie tworzą jedyną w swoim rodzaju 
przestrzeń artystyczną określoną przez nowojorski 
Newsweek mianem “hippest place in Warsaw”. 

1500m2, Solec 18, Warszawa
www.1500m2.com


