
Rytm życia 

 

Weronika Daniela Karwowska urodziła się w Łodzi w 1980 roku w rodzinie o tradycjach 

artystycznych – jej ojcem jest znany łódzki grafik, Ryszard Kuba Grzybowski, babcia Daniela (1910-

1975) była primabaleriną. Po maturze Weronika studiowała (architekturę wnętrz przez 2 lata) i 

scenografię na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zaś po 

dyplomie z wyróżnieniem w 2005 roku pozostała w stolicy. Ukończyłam też podyplomowe studia 

wiedzy o kulturze w Instytucie Badań Literackich w Warszawie. Tam dziś mieszka, wychowuje 

trójkę dzieci wraz z mężem Łukaszem, pracuje jako scenograf, projektuje kostiumy teatralne oraz 

filmowe, prowadzi zajęcia/warsztaty plastyczne (warsztaty plastyczne w Fundacji Sto Pociech w 

Warszawie, zajęcia plastyczne w szkole podstawowej Montessori w Warszawie, warsztaty 

plastyczne i teatralne w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pruszkowie), maluje. Kontakt z 

rodzinnym miastem utrzymuje poprzez wystawy – prezentacja w Muzeum Miasta Łodzi to druga, 

pełniejsza odsłona jej wielkoformatowych portretów z malarskiego cyklu „Rytm życia”. W 2010 roku 

niektóre z nich można było oglądać w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, w Galerii Chimera.  

 

Obecna ekspozycja jest z jednej strony podsumowaniem wieloletnich poszukiwań warsztatowych w 

dziedzinie portretu, z drugiej osobistych refleksji młodej artystki nad rolą i miejscem osób z zespołem 

Downa w świecie ludzi zdrowych. Do tych drugich adresowany jest ten projekt, obejmujący 12 

płócien z wizerunkami dzieci, młodzieży, osób dorosłych z zespołem Downa. Problem 

wykluczenia/niezrozumienia/lęku wobec ludzi upośledzonych intelektualnie okazał się interesującym 

punktem wyjścia do stworzenia przejmującego cyklu malarskich wizerunków ludzi nadwrażliwych, 

nieprzystosowanych społecznie, a tym samym funkcjonujących na marginesie pop-kultury. Obrazy 

Weroniki nie epatują jednak efektowną brzydotą, wymyślną karykaturą czy deformacją kształtów. 

Intrygują raczej oko wnikliwego widza oryginalną kompozycją i prostotą środków przekazu. Artystka 

wnikliwie obserwowała (chyba od 2008) osoby z zespołem Downa podczas warsztatów 

terapeutycznych, plastycznych i teatralnych, jakie współprowadziła z Marią Wosińską-Edelman dla 

dzieci opóźnionych w rozwoju (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pruszkowie w 

latach 2008-2010) interesowali ją też dorośli, często bardziej skazani na społeczne wykluczenie. 

Każdy ze sportretowanych ujął Weronikę konkretną cechą, motywem, pragnieniem np. 

niezrealizowanym marzeniem o posiadaniu dziecka lub partnera, potrzebą rozwijania pasji twórczych 

lub zawodowych, odbycia egzotycznej podróży, uatrakcyjnienia swojego wyglądu czy po prostu – 

bycia kochanym i akceptowanym. Stąd wymowne  tytuły poszczególnych prac: Chciałbym być 

aktorem i mieć dziewczynę, Chcę żeby mnie ktoś kochał, Chciałabym być policjantką… Swoich 

modeli często długo szukała i wnikliwie poznawała, następnie uwieczniała na fotografii (korzystała też 

ze zdjęć innych autorów) i dopiero te wizerunki przenosiła na płótno, umieszczając je na 

abstrakcyjnym tle, które oddaje osobowość i pragnienia modela. Niektóre kompozycje, pozy, gesty 

postaci, dekoracyjny światłocień i ornament przywodzą na myśl dzieła  mistrzów baroku 

holenderskiego i hiszpańskiego. Ten przewrotny dyskurs z historią sztuki i konwencją wielkich 

tematów pokazuje cykl Weroniki Karwowskiej w jeszcze innym aspekcie: na jej płótnach każdy jest 

ważny i niepowtarzalny, każdy zasługuje na zainteresowanie i szacunek drugiego człowieka, bo też 

każdy jest człowiekiem, w zdrowiu czy w chorobie. Tym głęboko humanistycznym przesłaniem 

artystka dzieli się z widzem poprzez cykl „Rytm życia”, prowokując go jednocześnie do własnych 

refleksji, może odpowiedzi na pytanie: po co malować niepełnosprawnych? 
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