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Informacja prasowa                                                                                              3 listopada 2022 r.  

 
Wystawa współczesnych obrazów Jezusa Miłosiernego już od 9 listopada br. w 

Krakowie 
 
Fundacja Świętego Mikołaja wraz z Instytutem Kultury św. Jana Pawła II z Papieskiego 
Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) oraz Teologią Polityczną jest 
inicjatorem projektu „Namalować katolicyzm od nowa”, którego celem jest ożywienie 
tradycji sztuki sakralnej w Polsce. W ramach tego przedsięwzięcia 9 listopada br. w 
Krużgankach Klasztoru Ojców Dominikanów w Krakowie odbędzie się premierowy 
wernisaż współczesnych obrazów Jezusa Miłosiernego w autorskiej interpretacji 
dziesięciu znakomitych malarzy polskich. Wystawę będzie można zobaczyć bezpłatnie 
do 6 stycznia 2023 r.  
 
 

Prace zaprezentowane na wystawie powstały na specjalne zamówienie organizatorów projektu 
„Namalować katolicyzm od nowa”. Wśród zaproszonych do współpracy artystów znaleźli się: 
Jarosław Modzelewski, Ignacy Czwartos, Wincenty Czwartos, Jacek Dłużewski, Wojciech 
Głogowski, Jacek Hajnos OP, Krzysztof Klimek, Bogna Podbielska, Beata Stankiewicz i Artur 
Wąsowski. Obrazy, co ważne, zostały wykonane zgodnie ze wskazówkami zapisanymi w 
„Dzienniczku” przez św. Siostrę Faustynę Kowalską. Projekt, którego pierwszym efektem jest 
krakowski wernisaż współczesnych obrazów Jezusa Miłosiernego powstaje we współpracy z 
teologami, historykami sztuki i filozofami. 
 

Inicjatorzy przedsięwzięcia – Instytut Kultury św. Jana Pawła II z Papieskiego Uniwersytetu św. 
Tomasza z Akwinu (Angelicum), Fundacja Świętego Mikołaja oraz Teologia Polityczna – 
podkreślają, że nie chodzi o kolejne kopie istniejących już wizerunków, ale o obrazy wysokiej 
klasy artystycznej wyrażone współczesnym językiem malarskim. 
 

Zaprosiliśmy do projektu wielkich artystów, prosząc ich, żebyśmy razem mogli rozpocząć 
niezwykle ważną robotę: żeby artyści, teologowie i historycy sztuki usiedli ze sobą wspólnie 
i żeby z tego zrodziła się nowa sztuka sakralna – mówi Dariusz Karłowicz, prezes Fundacji 
Świętego Mikołaja, pomysłodawca przedsięwzięcia i kurator wystawy. Chcielibyśmy dać 
szansę na stworzenie dzieł, które inaczej by nie powstały – dodaje. Problemem, z którym trzeba 
się zmierzyć, jest głęboki kryzys wielkiej tradycji katolickiego malarstwa religijnego. Po raz 
pierwszy od stuleci prawdy wiary nie przemawiają do wiernych współczesnym językiem 
obrazowania. Głośna sztuka albo w ogóle nie odnosi się do chrześcijańskiej nauki i życia, albo 
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jest jawnie antychrześcijańska. Dokumenty Kościoła mówią wyraźnie, że wielka sztuka powinna 
być obecna w świątyniach, jednak praktyka jest inna. Wyrażenie nauki Chrystusa językiem 
kolejnego pokolenia jest obowiązkiem tych, którzy mają przekazać światu Prawdę. To rodzaj 
naszej współpracy w dziele Wcielenia – kontynuuje Karłowicz. Sztuka sakralna znajduje się na 
najwyższym poziomie trudności – tu nie chodzi o publicystyczne szarże, ale o Prawdę i Piękno. 
Zaczynamy od arcytematu, od centrum chrześcijańskiego życia i od centrum religijności naszych 
czasów, od obrazu Miłosierdzia Bożego. 
 

Artyści przed przystąpieniem do pracy odbyli staranne przygotowanie. Wysłuchali cyklu 
wykładów, w których trakcie bp prof. Jacek Grzybowski, dr Dorota Lekka i dr Izabela Rutkowska 
starali się z różnych ujęć naświetlić problematykę Bożego Miłosierdzia – od strony teologicznej, 
dokumentów Kościoła i nauczania papieskiego na temat sztuki oraz wszystkich zapisów 
odnoszących się do wizerunku Chrystusa, zamieszczonych przez s. Faustynę w „Dzienniczku”. 
W ramach przygotowania do pracy malarze odwiedzili Wilno, gdzie znajduje się obraz autorstwa 
Eugeniusza Kazimirowskiego – pierwszy, który powstał po otrzymaniu przez polską mistyczkę 
polecenia od Chrystusa namalowania wizerunku wcielonego Miłosierdzia. 
 

Mam poczucie zainicjowania czegoś bardzo ważnego. Czegoś, czego w takiej formie nie było. 
Temat Miłosierdzia Bożego widzę jako największe moje wyzwanie – mówi prof. Jarosław 
Modzelewski, malarz, rysownik, pedagog, współtwórca słynnej „Gruppy”. Kiedy dostałem 
propozycję zmierzenia się z tematem Miłosierdzia Bożego, to chyba był pierwszy krok z 
zewnątrz, który popchnął mnie do myślenia na serio o możliwości takiego obrazu. Obecne było 
od początku pytanie: czy taki obraz jest w ogóle możliwy teraz? Czy w ogóle współczesny malarz 
może serio podejść do takiego tematu, do takiego motywu? Bardzo trudne zadanie – dodał.  
 
Wystawa współczesnych obrazów Jezusa Miłosiernego zostanie zainagurowana wernisażem, 
który odbędzie się w dniu 9 listopada br. o godz.18:00 w Krużgankach Klasztoru Ojców 
Dominikanów, ul. Stolarska 12 w Krakowie. Z kolei 10 listopada br. odbędzie się w tym samym 
miejscu konferencja „Namalować katolicyzm od nowa” poświęcona współczesnej sztuce 
sakralnej. 
 
Namalowanie współczesnych obrazów Jezusa Miłosiernego było możliwe dzięki wsparciu 
prywatnych mecenasów sztuki. Są to: Danuta i Krzysztof Domareccy, Jolanta Domańska-
Gruszka i Mirosław Gruszka, Wojciech Piasecki, Dorota i Tomasz Zdziebkowscy. Wystawę 
współczesnych obrazów Jezusa Miłosiernego będzie można bezpłatnie obejrzeć w Krakowie 
do 6 stycznia 2023 roku. 
 
Więcej informacji na temat projektu i konferencji „Namalować katolicyzm od nowa” oraz wystawy 
obrazów Jezusa Miłosiernego na stronie: 
www.teologiapolityczna.pl oraz LetsPaintCatholicismAgain.com 
 
Kontakt dla mediów:  
Karolina Niezgodzka, 609 020 421,  
mail: karolina.niezgodzka@mikolaj.org.pl 


