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Alina Potemska 

„Pocztówki wysyłamy na wyjątkowe chwile: aby pocieszyć, uczcić, ale też aby pamiętać. "Pocztówki z 

Ukrainy" to seria pocztówek odzwierciedlających obecny stan na Ukrainie, o którym chcemy 

zapomnieć, ale nie możemy: osobiste historie wymieszane z historiami z wiadomości, które stają się 

tak bliskie, jak przyjaciółka. Karty w stylu polaroidu mają na celu udokumentowanie i zapamiętanie 

momentów związanych z wojną w sposób jak najbardziej osobisty. Kody QR, którym towarzyszą 

ilustracje, prowadzą do strony z wiadomością, do której się odnoszą. 

24 lutego 2022 życie wielu milionów ludzi uległo znacznej zmianie. Nawet sama będąc bezpieczną, 

przestałam robić wszystko, co do tej pory robiłam. To dziwne uczucie odpowiedzialności za 

synchronizację całego swojego życia ze zmianami zachodzącymi w kraju. 

To było dokładnie takie samo uczucie jak podczas Rewolucji Godności w 2013/14 roku; aneksji Krymu 

w tym samym roku, a także trwającej od tego czasu długotrwałej wojny w Obwodzie Donieckim i 

Ługańskim. Ale na zupełnie innym poziomie. 

Osiedlenie się w Londynie na kilka lat nie oddzieliło mnie od tego samego uczucia o mojej ojczyźnie. 

Sztuka znów mnie uratowała. Emocjonalny rollercoaster, który doprowadził wszystkie uczucia lękowe 

do granic możliwości musiały być w jakiś sposób zrównoważone. Słysząc codziennie o ekstremalnie 

przerażającym i szkodliwym doświadczeniu, jakim jest słyszenie syren lotniczych, nieludzkim 

zachowaniu zachowaniu okupantów, poświęceniu ukraińskich bohaterów bardziej honorowych niż 

jakikolwiek film Marvela. Film Marvela to ciągłe zamartwianie się o przyjaciół i rodzinę ... 

Po prostu rysowałam.” 

Bio artystki 

Alina Potemska - artystka wizualna i ilustratorka, projektantka gier tabletowych, doktor nauk 

humanistycznych i aktywistka. Urodziła się w Kijowie, a tytuł doktora uzyskała na Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie. 

Od 2008 roku wystawiała swoje prace zarówno indywidualnie, jak i w ramach pokazów grupowych w 

wielu krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Polsce i Ukrainie, przedstawiając ilustracje i gry. 

W swoich ilustracjach najczęściej uwiecznia codzienne sceny poprzez szybkie szkice i rysunki cyfrowe. 

Po pełnowymiarowej inwazji na jej rodzinny kraj, skupiła się na ilustracji jako narzędziu do dzielenia 

się historiami z jej kraju. 

Jako aktywistka zorganizowała protest "Nie potrzebujemy waszego wsparcia" przeciwko prorosyjskiej 

fundacji działającej w Polsce. 

Prowadzi wieczory gier planszowych Ludensa Games w lokalnych społecznościach, by popularyzować 

gry jako codzienną aktywność. 

Mieszka i pracuje w Londynie. 
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