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coronArt
CORNA MASKS from a personal angle
The corona masks in the exhibition were designed 
and planned mostly by residents from the city 
of Raanana in Israel, the twin city of Poznan.

The masks were designed by adults and children 
of all ages, seniors, immigrants, artists and amateurs.

Before the covid closure in Israel in October 2021, 
the call for participation in the exhibition came out, 
people were invited to design handmade corona 
masks with a story behind it- each mask had to ex-
presses a feeling or an opinion about these times 
of covid epidemic from a personal point of view. 
in the exhibition, it does not have to be opaque or 
useful.

The corona brought with it many feelings of fear, 
depression, confusion, social alienation and loneli-
ness, the participation in the exhibition and the 
masks creation process gave people an opportunity 
to deal with their feelings in an artistic way during 
a challenging and difficult time we all went through 
and still are and express them in a kind of “artistic 
catharsis”.

We see in the exhibition not only a process of crea-
tion and art but mainly a therapeutic process 
in which people express their feelings in the corona 
period and express it through art.

This is actually one of the main roles we see for 
a central cultural institution in Raanana like the 
“Mishkan” for Music and the Arts-to give a place 
of expression and creativity to the residents of the 
city who are the living spirit in every artistic institu-
tion and participation of all parts of the population.

The exhibition is initiated and produced by Sigalit 
Slubski – director of the “Mishakan” – Raanana Music 
and Arts Center.

The coordinator of the art department at Metro West 
High School, Ms. Einat Yogev, was the curator of the 
exhibition that took place in Raanana, along with 
two students from the program who study the cura-
torial process and are partners in the entire process 
- Agam Kleiner and Orit Scherer.

MASKI CORONA z osobistego  
punktu widzenia
Maski koronowe na wystawie zostały zaprojekto-
wane i zaplanowane głównie przez mieszkańców 
miasta Raanana w Izraelu, partnerskiego miasta 
Poznania.

Maski zostały zaprojektowane przez dorosłych i dzie-
ci w każdym wieku, seniorów, imigrantów, artystów 
i amatorów.

Jeszcze przed całkowitym zamknięciem z powodu 
pandemii w Izraelu, w październiku 2021 r., pojawiło 
się zaproszenie do udziału w wystawie. Zaproszono 
ludzi do zaprojektowania ręcznie robionych masek 
koronowych wraz ze związaną z nimi historią. Każda 
maska   miała wyrażać odczucie lub opinię na temat 
tych czasów epidemii z osobistego punktu widzenia. 
Do zaprezentowania na wystawie nie musiały być 
one ani nieprzezroczyste, ani użyteczne.

Czas pandemii koronawirusa przyniósł ze sobą wiele 
uczuć: lęku, depresji, zagubienia, społecznej alienacji 
i samotności. Udział w wystawie i proces tworzenia 
masek dał ludziom możliwość artystycznego pora-
dzenia sobie ze swoimi uczuciami w tym trudnym 
okresie. Ich powstanie i istnienie to swego rodzaju 
„artystyczne katharsis”.

Na wystawie widzimy nie tylko akt tworzenia, ale 
przede wszystkim proces terapeutyczny, w którym 
ludzie w okresie pandemii wyrażają swoje uczucia, 
i wyrażają je właśnie poprzez sztukę.

Jest to właśnie jedna z głównych ról, jakie pełnić 
powinna centralna instytucja kulturalna w Raananie, 
jaką jest „Mishkan” Centrum Muzyki i Sztuki – aby 
dać miejsce ekspresji i kreatywności mieszkańcom 
miasta, którzy są żywym duchem każdej sztuki oraz 
nakłonić do udziału wszystkie grupy społeczne.

Inicjatorem i producentem wystawy jest Sigalit Slub-
ski – dyrektor Centrum Muzyki i Sztuki  
“Mishakan” – Raanana.

Kuratorem wystawy, która odbyła się w Raananie, 
była koordynatorka działu artystycznego Metro West 
High School, pani Einat Yogev, wraz z dwoma stu-
dentami programu, którzy studiują proces kuratorski 
i są partnerami w całym procesie – Agam Kleiner 
i Orit Scherer.
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