
BIO Autora wystawy – Jacka Piątka 

oraz informacja o wystawie od autora  

Jacek Piątek – urodzony 12.04.1971 r. absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w 
Bydgoszczy na kierunku wystawiennictwo i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ukończył malarstwo 
w pracowni Włodzimierza Łajminga w 1997 r. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, ściennym, 
rysunkiem i ilustratorstwem. Podejmuje też działania z zakresu rzeźby, prezentacji obiektów, 
instalacji i sztuki użytkowej. Aktualnie pracuje dla Miasta Gdyni w charakterze eksperta od rozwiązań 
architektoniczno-plastycznych w przestrzeni publicznej.  

„pandemic dreams” - to projekt realizowany gościnnie we wnętrzu „Domu Burmistrza”, którego 
opiekunem jest Mirosław Studniak. Wytwórnia  pomysłów, jak nazywa to miejsce pasjonat Pan 
Mirek, jest przeznaczone dla niecodziennych wydarzeń i spotkań interesujących ludzi. Dom otwarty. 
Właśnie to wnętrze, wybrałem na realizację swojego konceptu. Ujęła mnie ciekawa historia 
kamienicy ale przede wszystkim zachowany w mieszkaniu czas. Oryginalne wnętrze potraktowane 
patyną czasu, wciąż opowiada historie, których nikt już nie pamięta. Ściany, skrzypiące podłogi oraz 
wyposażenie, o tych ludzkich przeżyciach wciąż przypominają.  

Jak każdy twórca, chcę mówić o sprawach ważnych. Jest ich wiele a znalezienie dla nich wspólnego 
mianownika nie jest proste. Na pewno dla wielu, sytuacja pandemiczna jest dzisiaj czasem 
przewartościowania życia. Tak też jest w moim przypadku. Wielu z nas straciło pracę, doświadczyło 
choroby bliskich lub ich odejścia. Ja sam sięgnąłem niebezpiecznej granicy. Byłem gdzieś tam… zbyt 
blisko albo raczej daleko, w stanie totalnej niemocy. W rzeczywistości z pogranicza snu i jawy. 
Doświadczyłem stanu, w którym nie czułem już bólu i grawitacji. Ale wróciłem, by uczyć się na nowo 
oddychać, patrzeć, słuchać, poruszać się i czuć. W poszukiwaniu harmonii między złem a dobrem, 
ideałem a destrukcją, pięknem a brzydotą upatruję ukojenia w kontemplacji snu.  

Wystawę „pandemic dreams” dedykuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób doświadczyli krzywdy 
ze strony wirusa covid 19. 

• Wystawa malarstwa „pandemic Dreams”  
• miejsce „Dom Burmistrza” - Wytwórnia Studniak, ul Abrahama 25, Gdynia 31.01.2022 -13.02.2022 
• wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 -19.00 ,; w sobotę i niedzielę  11.00-14.00 

 


