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« Wszystkie Wydarzenia

To event minęło.

ArtJarmark Artyści-Artystom, IV edycja
17 grudnia 2016 • 11:00 – 20:00 CEST
ArtJarmark powstał ze spontanicznego odruchu Waszych serc. To
dzięki Waszemu wsparciu wchodzimy właśnie już w czwarty rok
naszej działalności, przygotowując kolejny ArtJarmark ArtyściArtystom. Bądźcie znowu z nami. Spróbujmy razem zmienić życie
kolejnego artysty na lepsze i czerpmy radość ze sztuki!

ArtJarmark działa bardzo prosto: Twórcy przekazują nam swoje prace,
a całkowity dochód z ich sprzedaży przeznaczany jest na wsparcie
wybranej osoby. W tym roku jesteśmy z Kasią Gajewską.

Kim jesteśmy?
Nasz pomysł zrodził się cztery lata temu, gdy Julia, młoda
utalentowana rzeźbiarka uległa poważnemu wypadkowi
samochodowemu, w wyniku którego odniosła ciężkie obrażenia. Gdy
udało nam się jej pomóc, postanowiliśmy uczynić z tego wydarzenie
doroczne. W kolejnych latach wsparliśmy Anię, studentkę Wydziału
Rzeźby, która na skutek porażenia prądem straciła rękę oraz Wiollę
Wołczyńską-Brycko, artystkę i projektantkę chorującą na
http://news.niezlasztuka.net/event/artjarmarkartysciartystom/
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stwardnienie rozsiane. Poprzednie edycje ArtJarmarku gościły w
przestrzeniach Wypieków Kultury, Centrum Sztuki Fort
Sokolnickiego i klubu 1500 m2. Wszystkie były wielkim świętem
sztuki i otwartych serc.
Kogo wspiera ArtJarmark Artyści-Artystom w tym roku?
Kasia Gajewska jest absolwentką Wydziału Gra筢�ki warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych i od lat zajmuje się malarstwem. Jej
twórczość malarska została już doceniona w kraju i za granicą.
Niestety, kariera artystyczna Kasi została przerwana w 2011 r. przez
błędy lekarskie i zaniedbania ze strony służby zdrowia. W ciągu
ostatnich pięciu lat przeszła łącznie osiem operacji, z których trzy
nieudane pogorszyły jeszcze stan jej zdrowia. Po licznych
konsultacjach w Polsce, lekarze uznali, że nie mogą jej pomóc i
właściwie przestali się nią zajmować. Dopiero w tym roku
przeprowadzono za granicą trzy niezbędne operacje zakończone
sukcesem. Młoda artystka, tak dobrze rokująca jeszcze przed pięciu
laty, chce wrócić do tego co było dla niej najważniejsze – do swojej
pracy twórczej, do malarstwa. Przez pięć lat zmagania się z ciężką
chorobą nie straciła nadziei i wciąż wierzy, że jej się to uda. Dalsze
leczenie i rehabilitacja są jednak powolne i bardzo kosztowne. Jako
osoba niezwykle skromna, Katarzyna sama nie odważy się prosić o
pomoc, pomimo że na leczenie i badania w ciągu pięciu lat ona i jej
bliscy stracili wszystkie środki, którymi dysponowali. Dlatego to my
zwracamy się do Was o pomoc w jej imieniu. Obecnie, Katarzyna stara
się stanąć na nogi, podjąć rehabilitację i wrócić do pracy twórczej.
Wierzymy, że z Wami uda nam się jej w tym pomóc!
Imprezę objęła swoim patronatem Akademia Sztuk Pięknych w
Warszawie. Jak co roku wspiera nas Iwona Lis oraz Fundacja Forani.
Spotkajmy się 17 grudnia br. na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 5 w
godz. 11:00 – 20:00

EVENT FB >>
Niezła Sztuka objęła to wydarzenie patronatem medialnym
http://news.niezlasztuka.net/event/artjarmarkartysciartystom/
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« „Piękno monumentalne”. Wystawa rzeźb
Stanisława Popławskiego
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