
 

EBI Relacje. 

2021- Człowiek a utracone relacje. 

Pandemia ukazała jak ważne są dla człowieka relacje. Izolacja, fizyczna i psychiczna oraz lęk 
o własne życie i bliskich, spowodowały deprywację relacji i to na głębokim, wielowymiarowym 
poziomie: rodziny, więzi społecznej, natury etc. Pandemia unaoczniła bardzo wyraźnie, że 
człowiek nie może żyć w oderwaniu od świata, taka wizja okazała się utopią której skutkiem 
są teraz bardzo poważne konsekwencje zdrowotne - w tym szerokie zaburzenia zdrowia 
psychicznego. 

Podczas cyklu spotkań EBI Relacje Eksperci dotkną tematów życia codziennego nie 
tylko swoich pacjentów, ale też każdego z nas. 

Dzień – 17.11.21 środa  

Godzina 19.00 - 21.00 

Grupa odbiorców: specjaliści psychiatrzy, lekarze prowadzący pacjentów z zaburzeniami 
nastroju, GPs 

Uczestnicy Spotkania: 

Dr n.med. Sławomir Murawiec– Prowadzący, specjalista psychiatra 

Andrzej Krakowski – reżyser, producent, autor 

Kate Lipecky - rzeźbiarka 

Temat spotkania: 

Człowiek a sztuka – utracone relacje 

 



Formuła spotkania: 

19.00 - 19.15 wprowadzenie  

19.15 – 20.00 rozmowa z Gośćmi 

Jak sztuka komunikatywna (włączając platformy internetowe) w okresie pandemii 
spontanicznie stała się łącznikiem ludzi w kwarantannie.  
Spontaniczne śpiewy na balkonach, wystawy w oknach, itd. 
Vs. 
Lockdown po stronie artysty, wpływ izolacji na artystę. Wpływ izolacji na realizowane 
dzieło. Depresja izolacji, brak komunikacji oraz ciągła izolacja w studiu. Artysta pomimo 
tego, iż w większości czasu jest sam, jednak ma relacje społeczne z asystentami, modelkami 
(przy czym modelka najczęściej jest naga, więc więź tworzącą się między artystą, a modelką 
jest większa niż naturalnie). Przebywanie wśród ludzi jest również źródłem inspiracji dla 
artysty, nie tylko poprzez pomysły, idee, ale i fizyczne, poprzez obserwacje ludzi na ulicach, 
modelek w pracowniach, czy wymianę doświadczeń 
 
Czym różni się odczuwanie sztuki poprzez przebywanie w muzeach, galeriach, a odczuwanie 
sztuki w zapisie wirtualnym i czym różni się ona w językach plastycznych, a w muzyce. 
Przebywanie wśród ludzi jako źródło inspiracji dla artysty, nie tylko poprzez pomysły, idee, 
ale i fizyczne, poprzez obserwacje ludzi na ulicach, modelek w pracowniach, czy wymianę 
doświadczeń z innymi artystami.  
 
Czy ciągłe przebywanie w mediach społecznościowych jest źródłem ukrócenia więzi 
społecznych, spłycenia językowego braku możliwości spontanicznej wypowiedzi 
bezpośrednio przy dziele. 
 
Jak przymusowa kwarantanna działała na ekstrawertyków i introwertyków.  
Lockdown po stronie artysty, wpływ izolacji na artystę. Wpływ izolacji na realizowane 
dzieło. 
 
Współodczuwanie sztuki w tym samym miejscu przez różne jednostki oraz odczuwana więź 
społeczna między ludźmi w momencie przebywania w galerii i muzeum. 
Język plastyczny jako lek na silny stres, lęk. Sztuka przenosi człowieka w świat magiczny, 
tym bardziej jest on powiązany ze światem realnym tym silniej wpływa na wyobraźnię i 
działa terapeutycznie.  
 
Covid, a wpływ na rynek sztuki: tworzenie się room gallery (pokoje dla kolekcjonerów na 
stronach targów sztuki) nie przyniosły pozytywnych rezultatów w sprzedaży, również 
sprzedaż internetowa wyniosła zaledwie 25 % sprzedaży, dużo mniejszych galerii zostało 
zamknięte. Jest dowodem jak ważny jest rynek w komunikacji z klientem i dziełem 
bezpośrednio.  
 
Znaczny wzrost zainteresowania ludzi muzeami po Covidzie. Czyli dlaczego wszyscy jadą 
zobaczyć obraz Leonarda da Vinci do Luwru, skoro Mona Lisa jest dostępna w Internecie.  

Uczestnicy: Dr Sławomir Murawiec, Andrzej Krakowski, Kate Lipecky 



20.00 – 20.20 rozwiązanie – wykład, dr Sławomir Murawiec – jak poradzić sobie z 
trudnościami psychicznymi jakie poruszone sytuacje wywołują u człowieka. Psychiatra: 
leczenie, psychoterapia – konkretne zalecenia (tu Prowadzący pokazuje leczenie dostosowane 
do tematu i dotyczące omawianej populacji osób i populacji pacjentów 

20.20– 20.45 Nie tylko obniżony nastrój. Utrata zdolności podejmowania codziennych 
czynności a depresja – wykład, dr Sławek Murawiec; wykład pod patronatem firmy Janssen 
 

20.45 – 20.55 Krótka dyskusja zamykająca spotkanie i odpowiedź na pytania uczestników 

 

 


