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Fundacja Artystyczna Podróż Hestii zaprasza 
do lektury kolejnego numeru Spacerownika,  
w którym polecamy najciekawsze wydarzenia 
artystyczne i prezentujemy skrót najważniej-
szych wydarzeń Artystycznej Podróży Hestii. 
Zachęcamy do czytania i do odwiedzania  
Galerii i Muzeów! 

Wiadomości APH

Sędzia Główny,
Hommage 
a Natalia LL,

2006, kolekcja Galerii Arsenał 
w Białymstoku, materiały 
prasowe organizatora
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Więcej informacji 
na temat wystawy 
dostępnych jest na 
stronie internetowej:

www.pgs.pl
Tr

ój
m

ia
st

o
Tak jak spoiwem łączącym kon-
kretne dzieła może być ich twór-
ca, tak samo elementem łączą-
cym na pozór różnych twórców 
może być wspólna przestrzeń. 
Potwierdzeniem tej tezy jest 
wystawa Gry. Prace z kolekcji 
Galerii Starmach prezentowana 
w Państwowej Galerii Sztuki w 
Sopocie.

Z pewnością wszyscy historycy zgodzą 
się ze twierdzeniem, że dzieje sztu-
ki pisane są nie tylko przez twórców i 
ich dzieła, ale także miejsca. Często 
to właśnie przestrzeń staje się osią 
spajającą artystów i ich prace, które 
pozornie należą do zupełnie różnych 
kierunków artystycznych. Jednym z 
takich miejsc jest założona dokładnie 
trzydzieści lat temu krakowska Gale-
ria Starmach. Równy jubileusz stał się 
doskonałą okazją do zaprezentowa-
nia kolekcji stworzonej przez ostatnie 
trzy dekady przez Teresę i Andrzeja 
Starmachów. Aranżując ekspozycję, 
twórcy chcieli jednak odejść jak naj-
dalej od stereotypu wystawy, który 
może nasuwać się, kiedy myślimy o 
prezentowaniu klasyki polskiej awan-
gardy stanowiącej trzon kolekcji Galerii 
Starmach. Gry. Prace z kolekcji Galerii 
Starmach to tytuł najnowszej odsłony 
kolekcji, która została pomyślana tak, 
aby nie powielać schematów wysta-
wienniczych stosowanych do tej pory. 
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Koncepcja ekspozycji zbudowana 
jest na grupach prac zestawionych ze 
sobą w nieoczywisty sposób. W wyni-
ku takiego działania powstały zestawy 
dzieł, które prowadzą grę z odbiorcą, 
a także umożliwiają własne wielotoro-
we interpretacje i skojarzenia. Wysta-
wa w Sopocie jest szczególna także z 
tego względu, że pierwszy raz Galeria 
Starmach pokazuje, iż nie tylko sztuka 
polska, ale także dzieła zagranicznych 
twórców stanowią orbitę jej zaintereso-
wań i tworzą istotny fragment kolekcji. 
Na wystawie zobaczyć będzie można 
dzieła takich twórców, jak: Magdalena 
Abakanowicz, Nobuyoshi Araki, Stani-
sław Dróżdż, Władysław Hasior, Tade-
usz Kantor, Jerzy Nowosielski, Roman 
Opałka czy Andy Warhol. Wystawie 
towarzyszy katalog zaprojektowany 
przez Ryszarda Bienerta, który zawie-
ra eseje autorstwa Marii Poprzęckiej, 
Andy Rottenberg oraz Julity Delugi. 
W publikacji znalazły się także zdjęcia 
wybranych i prezentowanych na wy-
stawie prac z kolekcji oraz fotografie 
ukazujące samą wystawę w Państwo-
wej Galerii Sztuki w Sopocie.

Jerzy Nowosielski, 
Akt,

1952, tusz na papierze, fot. M. 
Gardulski, praca z kolekcji Galerii 
Starmach, materiały prasowe 
organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy i 
program towarzyszących 
jej wydarzeń znaleźć można 
na stronie internetowej:

www.zacheta.art.pl
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Czy sztywny podział pomiędzy 
ożywione i nieożywione elemen-
ty rzeczywistości jest uprawnio-
ny? A co z przedmiotami, które 
zdają się nie mieścić w ramach 
tego podziału? O tym opowiada 
wystawa Lalki: Teatr, Film, Poli-
tyka prezentowana w warszaw-
skiej Zachęcie.

Świat, który budujemy we własnej głowie 
od samego początku opiera się na kilku 
podstawowych fundamentach. Jednym z 
najważniejszych jest przekonanie o wyż-
szości żywych elementów rzeczywisto-
ści nad nieożywionymi. Jesteśmy silnie 
przekonani, że istotą przedmiotów jest 
służenie konkretnym osobom. W takiej 
sytuacji ciekawym ćwiczeniem umysło-
wym staje się obalenie tego założenia. A 
co, jeśli istnieją „martwe” fragmenty rze-
czywistości, które powinny być trakto-
wane jak pełnoprawni uczestnicy naszej 
rzeczywistości? Autorzy wystawy Lalki: 
Teatr, Film, Polityka sugerują, że jednymi 
z pierwszych przedmiotów, które mo-
głyby być postrzegane w ten sposób, 
są właśnie lalki teatralne. Ich ogromny 
potencjał jako narzędzi artystycznej 

Zofia Stanisławska-
Howurkowa, Car ze 
spektaklu Wielki Iwan,

1955, wł. Jarosław Kilian, 
materiały prasowe organizatora,

Jan Berdyszak, Konik ze 
spektaklu Bajki wg La Fontaine,

Teatr Animacji w Poznaniu, 
materiały prasowe organizatora

Jan Berdyszak, Lis ze 
spektaklu Pieśń o lisie,

1961, Teatr Animacji w Poznaniu, 
materiały prasowe organizatora
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ekspresji odkryli twórcy awangardowi na 
początku XX wieku. Teatr lalkowy – przez 
długi czas uważany za gatunek niższy, 
bliższy teatrowi ulicznemu czy cyrkowi, 
spychany na margines, traktowany nie-
zbyt poważnie i łączony w pierwszej ko-
lejności z rozrywką dla dzieci – pozwalał 
na przekraczanie sztywnych podziałów 
na kulturę popularną i elitarną. Z jednej 
strony otwierał nową, niezwykle atrak-
cyjną przestrzeń dla eksperymentów 
formalnych, z drugiej służył też jako na-
rzędzie zaangażowania społeczno-poli-
tycznego. Wystawa w Zachęcie sytuuje 
teatr lalkowy w obszarze historii sztuki 
oraz w szerszym kontekście przemian ar-
tystycznych i kulturalnych zachodzących 
w Polsce w latach 50. i 60. XX wieku. Na 
większą skalę można było wówczas ob-
serwować zjawisko przenikania się sztuki 
i teatru lalkowego. Teatr lalkowy porzucił 
naśladowanie „teatru żywego”, a jego 
twórcy zaczęli odsłaniać kulisy animacji 
i demonstrować dotychczas skrywany 
proces tworzenia. Bardzo ciekawy jest 
też proces przypominania na wystawie 
mało znanych epizodów współpracy z 
takimi postaciami na polskiej scenie ar-
tystycznej, jak Stanisław Fijałkowski, Je-
rzy Nowosielski czy Jadwiga Maziarska.

Jan Berdyszak, 
Rachela z Wesela Stanisława 
Wyspiańskiego

reż. Leokadia Serafinowicz, 
Poznański Teatr Lali i Aktora, Poznań, 
1969, Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi, materiały 
prasowe organizatora 
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Więcej o wystawie 
przeczytać można na 
stronie internetowej:

www.cricoteka.pl
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Czy wystawa twórcy może być 
jednocześnie jednym z jego naj-
ważniejszych dzieł? To tylko jed-
no z wielu pytań, na które stara 
się odpowiedzieć ekspozycja Za-
praszanie. Sarkis–Kantor organi-
zowana w krakowskiej Cricotece. 

Klasyczna triada świata sztuki opiera 
się na konkretnych, solidnych funda-
mentach. Twórcy, który jest autorem 
koncepcji i  najczęściej wytwórcą 
przedmiotu, dzieła sztuki będącego 
efektem jego pracy, a także wystawy, 
na której dzieło zostaje upowszech-
nione i ukazane szerszej publiczno-
ści. Są jednak artyści, którzy za nic 
mają sobie taki podział, a efekty ich 
działań często skutecznie go zacie-
rają. Przykładem takiego artysty jest 
Sarkis, w którego przypadku wystawy 
i dzieła to najczęściej to samo. Można 
powiedzieć, że dla Sarkisa to wystawa 
jest językiem ekspresji artystycznej, a 
zarazem właściwym dziełem. Pamię-
tajmy jednak, że tego typu wystawy-
-dzieła nie są jedynie prezentacją 
prac artysty ułożonych w określonym 
porządku. Są one realizacją skompo-
nowaną specjalnie dla danego miej-
sca, zajmującą najczęściej znaczny 
fragment powierzchni muzeum czy 
galerii. Nierzadko składają się z wielu 
elementów o zróżnicowanym charak-
terze, przybierając niekiedy formę 
interwencji w zastaną przestrzeń – 
jej wyposażenie, urządzenie, ekspo-
nowaną kolekcję. Pewne realizacje 
Sarkisa zostają poszerzone także o 
wymiar czasowy, przyjmując kształt 
warsztatów malarskich lub innego ro-
dzaju otwartych akcji artystycznych. 
Uczestnicy stają się wtedy elementem 
projektu, który dopełniają i ożywiają. 
Jak wygląda to w rzeczywistości? Na 
wystawie Sarkisa w Cricotece panuje 
półmrok, lśnią kolory, jarzą się neony, 

Wernisaż wystawy
Zapraszanie. Sarkis-Kantor,
Cricoteka

fot. Grzesiek Mart, materiały 
prasowe organizatora
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a cienie rysują na ścianach i podłodze 
tajemnicze wzory. Warstwie wizual-
nej odpowiada monotonnie sączący 
się dźwięk, podkreślający atmosferę 
spokoju. Sarkis świadomie posługuje 
się zjawiskiem synestezji. Widoki przy-
bierają barwę dźwięku, dźwięki zaś 
tworzą przestrzenne obrazy. Artysta 
w szczególny sposób traktuje czas. 
Sprawia, że płynie on wolniej i ma gę-
ściejszą konsystencję niż czas realny. 
Wszystko to sprawia, że widz na chwi-
lę zapomina o otaczającym go świecie 
i zanurza się w doznaniach. 

Wernisaż wystawy
Zapraszanie. Sarkis-Kantor,
Cricoteka

fot. Grzesiek Mart, materiały 
prasowe organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy 
dostępne są na stronie 
internetowej: 

www.arsenal.art.pl
P
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Czym jest zjawisko „kopizmu”? 
Czy w kontekście dzieła sztuki 
istotne jest kryterium oryginal-
ności? To tylko nieliczne pytania 
stawiane przez twórców biorą-
cych udział w XI edycji Biennale 
Grafiki Studenckiej w Poznaniu. 
Wernisaż wystawy pokonkur-
sowej odbędzie się 5 kwietnia 
w poznańskiej Galerii Miejskiej 
Arsenał. 

Jednym z najciekawszych procesów 
zachodzących w świecie sztuki (i nie 
tylko) jest dziedziczenie przez mło-
dych początkujących artystów całego 
dorobku swoich poprzedników. Ana-
lizując prace artystyczne, zawsze da 
się odszukać konteksty, interpretacje 
i połączenia odwołujące się do dzieł 
i nurtów z czasów wcześniejszych. 
W tym ujęciu twórczość artystyczna 
staje się reinterpretacją koncepcji z 
przeszłości na nowo przepuszczoną 
przez filtr współczesności i osobistych 
doświadczeń twórcy. XI edycja Bien-
nale Grafiki Studenckiej w Poznaniu 
przypada w setną rocznicę działalno-
ści poznańskiej grupy Bunt założonej 
w 1918 roku. Do grupy należeli artyści, 
którzy korzystali przede wszystkim z 
technik graficznych, zwłaszcza linory-
tu. Twórcy działający w ramach Buntu 
podejmowali tematy społecznie zaan-
gażowane, wpisujące się w dyskusję o 
możliwości tworzenia nowej, lepszej 
rzeczywistości, krytycznie odnoszą-
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ce się do ówczesnych czasów. Podej-
mowali treści utylitarne, wychodzące 
poza lokalne sprawy. Reprezentowali 
nurt sztuki awangardowej opartej o 
chęć „przebudowywania świata”. Ko-
lejna edycja konkursu, podobnie jak 
wcześniejsze odsłony, organizowa-
na jest we współpracy ze wszystkimi 
ośrodkami akademickimi o prof ilu 
artystycznym w Polsce. Konkurs sta-
nowi podłoże do debaty na temat roli 
grafiki we współczesnej kulturze. Jed-
nym z najgorętszych tematów obec-
nie jest temat powielania oraz prawa 
autorskiego. Mówi się o skali oddzia-
ływania internetu na zachowania czło-
wieka wobec wspólnoty, również o ko-
nieczności umożliwienia swobodnego 
dostępu do archiwów oraz osiągnięć 
nauki i zbiorów kultury. Globalna dys-
kusja toczy się w sprawie zastępowa-
nia copyright na copyleft, w kontek-
ście prac artystycznych powstających 
z fragmentów, cytatów, sampli używa-
nych do kolaży, fotomontaży, muzycz-
nych miksów i mashup’ów. Wystawa 
pokonkursowa prezentująca spojrze-
nie młodego pokolenia jest ważnym 
głosem w tej dyskusji. 

Obrady Jury XI 
Konkursu Biennale 
Grafiki Studenckiej 
2019,

materiały prasowe 
organizatora

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    04/2019 19



Więcej o poszczególnych 
etapach przedsięwzięcia i 
wystawie finałowej przeczytać 
można na stronie internetowej: 

www.rondosztuki.pl
K
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Jest taki rodzaj sztuki, który nie 
tylko ma zachwycać, ale też po-
magać ludziom w codziennym 
życiu. Nazywa się grafika pro-
jektowa, a o tym, w którą zmie-
rza stronę, przekonać będzie 
można się podczas 13. edycji 
Międzynarodowego Konkursu 
Studenckiej Grafiki Projektowej 
organizowanej w katowickim 
Rondzie Sztuki.

W odniesieniu do wielu obszarów 
sztuk wizualnych nie da się stworzyć 
obiektywnego katalogu zasad, któ-
rymi powinien kierować się twórca. 
Sama idea dzieł polega na tym, że nie 
mieszczą się w ramach definicyjnych 
i przekraczają kolejne granice ludzkiej 
wyobraźni. Są jednak takie dziedziny 
sztuki, w których trzymanie się kie-
runków i zasad ustanowionych przez 
poprzednich twórców bardzo popła-
ca. Takim kierunkiem jest wzornic-
two przemysłowe, często nazywane 
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w Polsce designem. Niemiecki desi-
gner Dieter Rams, jeden z najbardziej 
szanownych projektantów w świecie 
przemysłu, stworzył krótką siedmio-
punktową listę warunków, jakie speł-
niać powinien dobry produkt. Jego 
zdaniem taki projekt musi być: inno-
wacyjny, użyteczny, estetyczny, zro-
zumiały, szczery, trwały, ekologiczny 
i nieskomplikowany. Innowacyjność 
to wykorzystywanie nowych techno-
logii do rozwiązywania prawdziwych 
ludzkich problemów, użyteczność 
polega na przydatności produktu na 
co dzień, estetyczność na ich ładnym 
wyglądzie, zrozumiałość na prostocie 
działania, szczerość na nieobiecywa-
niu zbyt wiele, trwałość na wykonaniu 

z dobrych materiałów, ekologiczność 
na dbaniu o środowisko, a nieskompli-
kowanie na ograniczeniu niezbędnych 
elementów. Właśnie tymi zasadami 
prawdopodobnie kierują się młodzi 
adepci sztuki przemysłowej pre-
zentujący swoje prace w ramach 13. 
edycji Międzynarodowego Konkursu 
Studenckiej Grafiki Projektowej. W 
rywalizacji udział biorą studenci stu-
diów projektowych i artystycznych 
oraz absolwenci z lat 2017 i 2018. 
Oceniane i prezentowane są prace w 
6 kategoriach: animacja, identyfikacja 
wizualna, informacja wizualna, grafika 
edytorska, krój pisma, strony www/
aplikacje/publikacje cyfrowe.
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy i programu 
Łemkowskie Jeruzalem 
dostępne są na stronie 
internetowej:

www.mgslodz.pl

Ł
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Pisanie ikon jest jedną z bardziej 
zapomnianych współcześnie 
dziedzin sztuki wizualnej. Do-
skonałą okazją do bliższego za-
poznania się z tym kierunkiem 
artystycznym jest wystawa Pie-
kłoNiebo organizowana w łódzkiej 
Galerii Willa.

Istnieje teoria, że różnica pomiędzy 
prawdziwymi artystami a resztą spo-
łeczeństwa polega na sposobie ana-
lizowania rzeczywistości. Ci drudzy 
podchodzą do niej o wiele mniej re-
fleksyjnie, co sprawia, że nie dostrze-
gają najciekawszych jej elementów. 
Ci pierwsi za to potrafią wyłapać z 
otaczającego ich świata te fragmen-
ty, które zasługują na uwiecznienie i 
upowszechnienie. Co ciekawe, często 
mówi się też o tym, że ich świat jest o 
wiele bardziej spolaryzowany i podzie-
lony. Właśnie o tym opowiada wystawa 
PiekłoNiebo poświęcona twórczości 
Jerzego Nowosielskiego. Ten wybit-
ny artysta uznawany jest za jednego 
z najwybitniejszych współczesnych 
pisarzy ikon. Urodził się 7 stycznia 
1923 roku w Krakowie, a jego ojciec 
był Łemkiem wyznania unickiego. Na 
początku twórczości związany był z 
kręgiem przyszłej Grupy Krakowskiej. 
Od najmłodszych lat zafascynowany 

Arkadiusz Andrejkow, 
Matrymonium,

2017, olej i spray na 
płótnie, materiały prasowe 
organizatora
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był liturgią wschodnią. Pisał ikony, a 
także tworzył monumentalne dekora-
cje ścienne, między innymi w kościele 
w Lourdes i cerkwi pod wezwaniem 
św. Jana Klimczaka w Warszawie. 
Ostatnią niedokończoną pracą No-
wosielskiego jest krucyfiks w kościele 
św. Dominika na warszawskim Służe-
wiu. Tytuł łódzkiej ekspozycji odnosi 
się do częstej u wybitnych artystów 
dwoistości ich natury: ich skompliko-
wanych osobowości, trudnych cha-
rakterów i nierzadko dramatycznych 
przeżyć, jakich doświadczają, trak-
tując je jako pewnego rodzaju ofiarę 
składaną przez nich podczas twór-
czych zmagań. Co ciekawe, wystawa 
organizowana jest w ramach progra-
mu Łemkowskie Jeruzalem będące-
go niezależną inicjatywą artystyczną 
cyklicznie realizowaną przez Zjedno-
czenie Łemków. W ramach ekspozycji 
oglądać można także prace artystów 
nieco mnie znanych, takich jak An-
drzej Szewczyk, Joanna Zemanek, 
Natalia Hładyk czy Oleksij Choroshko.

Andrzej Szewczyk, 
Bez tytułu,

drewno, ołów i wosk, kolekcja 
prywatna, materiały prasowe 
organizatora

Jerzy Nowosielski, 
Portret wiolonczelistki,

1971, olej na płótnie, fot. Mariusz 
Łukawski, z kolekcji MGSŁ, 
materiały prasowe organizatora

Mateusz Budzyński, 
Deep blue in white frame,

2017, olej na płótnie, materiały 
prasowe organizatora
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Więcej zarówno o 
samej wystawie, jak 
i poszczególnych 
twórcach przeczytać 
można na stronie 
internetowej:

www.wozownia.pl

To
ru

ń Internet zmienił nasz świat. Ra-
zem z nim zmienił także nasze 
relacje, przyzwyczajenia, ogra-
niczenia, pasje i możliwości. Czy 
teraz nie nadszedł właściwy mo-
ment, by o tym porozmawiać? 
Do takiej rozmowy zapraszają 
twórcy wystawy Życie w wy-
obraźni organizowanej w toruń-
skiej galerii sztuki Wozownia.

Marco Giordano, 
Self fulfilling ego,

wystawa Życie w wyobraźni, 
materiały prasowe organizatora

Za nami prawie trzy dekady obec-
ności internetu w naszym życiu. Dla 
części z nas była to nowa technolo-
gia, która wywróciła nasze życie do 
góry nogami, dla innych fragment 
zastanej rzeczywistości, w której 
przyszło im się urodzić. Właśnie te-
raz termin „Globalna Wioska” ukuty 
1962 roku przez Marshalla McLuha-
na w książce Galaktyka Gutenber-
ga nabiera zupełnie nowego, prze-
rażająco dosłownego znaczenia . 
Pierwotnie oznaczał sposób, w jaki 
masowe media elektroniczne oba-
lają bariery czasowe i przestrzenne, 
umożliwiając ludziom komunikację na 
masową skalę. Dzisiaj to już bardziej 
definicja skutecznego oderwania się 
od jedności czasu, miejsca i akcji, a 
także zagłębienia się w całkowicie 
fikcyjnej rzeczywistości sieci. Inter-
net to także częściowa utrata kon-
taktu z rzeczywistością f izyczną. 
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Termin „postradać zmysły” – ukuty 
dla określenia szaleństwa – jest za-
razem wyjaśnieniem procesu utraty 
kontaktu sensualnego, a więc zapo-
średniczonego przez części ciała, 
takie jak uszy, nos czy język. W XXI 
wieku dyskusja na temat tego, czy 
nieobecne, nieistniejące przedmioty 
mogą wpływać na naszą rzeczywi-
stość nabiera zupełnie nowego zna-
czenia. Nie dyskutujemy z tym, tylko 
zaczynamy zastanawiać się, na jak 
dużą skalę się to dzieje. Trudno dzi-
wić się, że nastroje te znajdują tak-

że swoje odzwierciedlenie w sztuce. 
Doskonałym przykładem jest wysta-
wa zbiorowa Życie w wyobraźni pre-
zentowana w toruńskiej galerii sztuki 
Wozownia. Na wystawie pokazywane 
są prace twórców, którzy podejmują 
temat granic między rzeczywistością 
i nierzeczywistością, a ich prace do-
tyczą przestrzeni psychologicznych, 
emocjonalnych i wizualnych. Na eks-
pozycji zobaczyć można między in-
nymi prace Piotra Bosackiego, Marty 
Buczkowskiej, Lim Cha, Gabriele do 
Santisa i Tytusa Szabelskiego. 

Tytus Szabelski, 
All that is melted,

wystawa Życie w wyobraźni, 
materiały prasowe organizatora

Marta Stachowska, 
Film o sumie wszystkiego,

wystawa Życie w wyobraźni, 
materiały prasowe organizatora
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Autoportret to dzieło, w którym 
artysta tworzy samego siebie. Ta 
ciekawa teza stała się osią wy-
stawy Stany skupienia prezento-
wanej we wrocławskim Muzeum 
Współczesnym. 

Więcej informacji na temat 
wystawy znaleźć można na stronie 
internetowej: 

www.muzeumwspolczesne.pl

Artyści tworząc, kreują rzeczywistość 
– na pierwszy rzut oka to stwierdze-
nie jest niczym więcej, jak wyblakłym 
cliché. Jednak po dłuższym zastano-
wieniu można dojść do wniosku, że 
jest w nim o wiele więcej uniwersalnej 
prawdy, niż mogłoby się wydawać, a 
jego mądrość leży głębiej niż na po-
wierzchni. By to wytłumaczyć, warto 
posłużyć się przykładem autopor-
tretu. Ten bardzo wyjątkowy rodzaj 
sztuki wizualnej opiera się na prostej 
zasadzie mówiącej o tym, że twórca 
jest zarówno tworzywem, jak i budow-
niczym. Idąc dalej tym tropem myśle-
nia, szybko dochodzimy do wniosku, że 
tworząc autoportret, artysta nie tylko 
wpływa na widza, który będzie go oglą-
dał, ale też tworzy na nowo samego 
siebie, wybierając konkretne ujęcia i 
kadry. Wystawa Stany skupienia kon-
centruje się na wizerunkach własnych 
Natalii Lach-Lachowicz, które artyst-
ka wykonywała niemal od początku 
swojej kariery. Choć wykorzystywane 
przez nią strategie posługiwania się 
własnym wizerunkiem zmieniały się na 
przestrzeni lat, wrocławska artystka 
konsekwentnie sytuowała w centrum 
sztuki przedstawienie własnej twarzy 
i ciała. Jej pięćdziesięcioletni dorobek 

Sędzia Główny,
Hommage 
a Natalia LL,

2006, kolekcja Galerii 
Arsenał w Białymstoku, 
materiały prasowe 
organizatora
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jest konfrontowany w ramach ekspo-
zycji z pracami ponad czterdziestu 
artystek z Polski i państw byłego blo-
ku wschodniego. Takie zestawienie 
pozwala nie tylko na uważną analizę 
historycznych przemian zagadnienia 
kobiecego autoportretu w sztuce, ale 
także na polemiczne odczytanie twór-
czości głównej bohaterki. Skupiona 
na medium fotografii i wideo wystawa 
zwraca uwagę na moment skierowa-
nia przez twórczynie obiektywu na nie 
same, stawiając pytania o tworzenie 
własnej osoby, strategie reprezentacji 
oraz dekonstrukcję wizerunku kobiety. 
Pośród podejmowanych przez zapro-
szone artystki wątków znajdują się do-
ciekania dotyczące uprzedmiotowienia 
kobiecego ciała, emancypacyjnych 
oraz opresyjnych aspektów seksualno-
ści, narcyzmu, akceptowanych i kwe-
stionowanych ról społecznych, prawa 
do samostanowienia i indywidualnych 
wolności.

Dóra Maurer,
Objectified Outlines,

1981, kolekcja Muzeum 
Współczesnego Wrocław, 
materiały prasowe organizatora

Aneta Grzeszykowska,
Bez tytułu,

z serii Model, 2017, dzięki 
uprzejmości Galerii Raster, 
Warszawa, materiały prasowe 
organizatora
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Okazuje się, że problem związany z 
nierównym traktowaniem na rynku 
pracy dotyczy nie tylko stanowisk kie-
rowniczych w dużych firmach, o któ-
rych najczęściej się mówi. Z taką samą 
mocą objawia się również w polu in-
nych zawodów i dotyczy ról tak wyda-
wałoby się liberalnych, jak rola artysty. 
I choć pewnie wielu z nas zna artystki 
odnoszące sukcesy, z raportu Funda-
cji Katarzyny Kozyry jasno wynika, że 
sytuacja kobiet na polskich uczelniach 
artystycznych jest fatalna. Mimo że 
stanowią one większość wśród studen-
tów, jedynie 22% kadry profesorskiej 
to kobiety. Wystawa Królowa pszczół 
to próba zbadania tego zagadnienia 
„od wewnątrz”. Pomysłodawczynią 
projektu jest Agata Zbylut – wykła-
dowczyni na Akademii Sztuki w Szcze-
cinie. Postanowiła ona zaprosić swoje 
dawne uczennice, by opowiedziały o 
tym, jak wygląda ich życie teraz oraz 
jak postrzegają swoją sytuację na ryn-
ku sztuki. Nie są znane polskie dane na 
ten temat, ale statystyki amerykańskie 
pokazują, że choć artystki stanowią od 
65% do 75% osób studiujących sztukę 
w USA, tylko 30% osób reprezentowa-
nych przez galerie jest płci żeńskiej. 
Jako że jest to właściwie jedyny spo-
sób na utrzymanie się z twórczości ar-
tystycznej w Stanach Zjednoczonych, 

Nierówności społeczne są przed-
miotem coraz głośniejszej dysku-
sji, która w ostatnich latach nabra-
ła szczególnego rozpędu. I choć 
hasła związane z równoupraw-
nieniem zyskują na znaczeniu, sy-
tuacja kobiet w wielu obszarach 
wciąż pozostawia wiele do życze-
nia. Problem ten porusza wystawa 
Królowa pszczół prezentowana w 
Centrum Sztuki Współczesnej 
Kronika. 

daje to kobietom kilkukrotnie mniej-
sze szanse na sprzedaż swoich dzieł 
niż mężczyznom. Biorąc pod uwagę 
rozmaite trudności dotykające sektor 
kultury, można podejrzewać, że w Pol-
sce jest jeszcze gorzej. Agata Zbylut 
jako kuratorka bytomskiej wystawy 
odwołuje się do własnego doświad-
czenia, zwracając uwagę na konfesyjny 
charakter ekspozycji. Konfrontuje ona 
zaproszone artystki, ich studenckie 
wyobrażenia i oczekiwania dotyczące 
przyszłości z faktyczną sytuacją ryn-
kową, zawodową, rolami społecznymi, 
w które weszły po ukończeniu nauki. 
Stara się przy tym zachować różnorod-
ność postaw, włączając do projektu za-
równo laureatki prestiżowych konkur-
sów czy zagranicznych stypendiów, jak 
i dziewczyny, które – świadomie bądź 
z konieczności – odłożyły aktywność 
artystyczną na drugi plan. Wystawa 
jest też pretekstem do pokazania pra-
cowni nie tylko jako fizycznego miejsca 
nauki, ale również jako systemu warto-
ści i przekonań, przestrzeni wymiany 
doświadczeń.

Więcej zarówno o samej wystawie, jak  
i poszczególnych artystkach biorących 
w niej udział przeczytać można na 
stronie internetowej:

www.kronika.org.pl
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Fernand Léger, 
La Femme en bleu,

1912, materiały prasowe 
organizatora

Georges Braque, 
Broc et violon,

1909/1910, materiały prasowe 
organizatoraorganizatora

B
az
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ea

, S
zw

aj
ca

ri
a:Kiedy Pablo Picasso i Georges Braque zapoczątkowali we wczesnych 

latach XX wieku kubizm, rozpoczęli prawdziwą rewolucję w sztuce wi-
zualnej. Rozbite formy nowego stylu sygnalizują fundamentalną zmianę 
w sposobie, w jaki malarstwo odnosi się do świata widzialnego. Obecnie 
rzucający wyzwanie naszej percepcji kubizm zaliczany jest do najbar-
dziej wpływowych ruchów w historii sztuki. Wystawa The Cubist Co-
smos. From Picasso to Léger jest próbą odkrycia na nowo tego zło-
żonego obszaru artystycznych działań. Przedsięwzięcie zrealizowane 
zostało we współpracy z Centre Pompidou i po raz pierwszy zestawia 
ze sobą kubistyczne arcydzieła obu muzeów w celu rekonstrukcji szer-
szego kontekstu, w którym powstawały światowej sławy skarby prze-
kazane Kunstmuseum Basel przez Raoula La Roche’a. 

www.kunstmuseumbasel.ch
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: Prawdziwi pionierzy nowoczesnego wystroju – Bonnard, Vuillard, Mau-

rice Denis, Sérusier, Ranson i Vallotton – bronili sztuki odnoszącej się 
bezpośrednio do życia. Stworzyli oryginalne, radosne, rytmiczne prace, 
które służyć miały jako ozdoba współczesnych wnętrz. Była to reakcja 
na estetykę historycznego pastiszu, która stała się modna pod koniec 
XIX wieku. Sztuka dekoracyjna nabistów jest specyficznym doświad-
czeniem sztuki całkowitej, opartej na przekraczaniu granic techniki 
malarskiej. Kierując się pragnieniem tworzenia sztuki dostępnej dla 
wszystkich, artyści wprowadzili nowe rozwiązania w sposobach wyko-
nywania gobelinów, tapet, witraży i ceramiki. Większość ich projektów 
uległa rozproszeniu. Celem wystawy Les nabis et le décor jest jak naj-
pełniejsze odtworzenie wybranych kolekcji sztuki dekoracyjnej projek-
towanych i produkowanych przez nabistów.

www.museeduluxembourg.fr

Maurice Denis, 
Soir d’octobre,
 
1981, olej na płótnie, Paryż, 
Musée d’Orsay, materiały 
prasowe organizatora
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: Oskar Kokoschka to jeden z najbardziej znanych ekspresjonistów nie-
mieckich i zarazem najsłynniejszy przedstawiciel grupy artystycznej 
Der Sturm. Wiedeńskie Leopold Museum prezentuje obecnie jedną z 
najobszerniejszych wystaw retrospektywnych tego niezwykłego arty-
sty. W ramach eskpozycji zgromadzono ponad 260 eksponatów, w tym 
najważniejsze dzieła z międzynarodowych kolekcji, a także prace, któ-
re nigdy wcześniej nie były pokazywane szerszej publiczności. Celem 
pokazu jest podkreślenie wieloaspektowości twórczości Kokoschki, 
powstającej w różnych okresach jego życia i w różnych miejscach dzia-
łalności – między innymi w Wiedniu, Dreźnie, Pradze i Londynie. Artysta, 
którego biografia odzwierciedla historię XX wieku ukazany jest zarówno 
jako radykalny innowator, jak i wszechstronny talent – malarz, rysownik, 
twórca drukowanych grafik, pisarz, dramaturg, a nade wszystko huma-
nista.

www.leopoldmuseum.org

Oskar Kokoschka, 
Self-Portrait, One Hand
touching the Face,

918/1919, ©Leopold 
Museum, Vienna, Inv. 
623 ©Fondation Oskar 
Kokoschka, VBK, Vienna 
2011, materiały prasowe 
organizatora

Balthasar Klossowski de Rola, znany jako Balthus, uważany jest za jed-
nego z największych mistrzów sztuki XX wieku. Jego niezwykle różno-
rodna twórczość była przez jednych podziwiana, przez innych z zniewa-
żana – przede wszystkim ze względu na całkowite przeciwstawienie się 
rozwijającym się wówczas ruchom awangardowym. W swojej rozbież-
ności z nowoczesnością, którą można by teraz określić jako „postmo-
dernistyczną”, Balthus rozwinął osobisty i unikalny rodzaj sztuki, który 
sprzeciwia się klasyfikacji. Jego szczególny język artystyczny wyko-
rzystujący mocne kontury łączy wpływy dawnych mistrzów z pewnymi 
elementami surrealizmu. Obrazy malarza łączą w sobie sprzeczności, 
zestawiając spokój. W ramach wystawy w madryckim Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza prezentowane są dzieła ze wszystkich okresów 
kariery Balthusa od lat 20. XX wieku. Rzuca światło na takie aspekty 
jego twórczości, jak różne typy intelektualnej interakcji między wymia-
rami przestrzeni i czasu czy związek między figurą a przedmiotem.

www.museothyssen.org M
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Balthus (Balthasar Klossowski de Rola), 
The Card Game,

1948-1950, olej na płótnie, ©Balthus (Balthasar 
Klossowski de Rola), materiały prasowe organizatora
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Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy i towarzyszących jej 
wydarzeń dostępne są na stronie 
internetowej:

www.lnmm.lv

Ekspozycja powstała w ramach świę-
towania 30-lecia powstania Łotew-
skiego Towarzystwa Konserwatorów. 
Jej celem jest pokazanie odwiedzają-
cym różnorodnych metod badań dzie-
dzictwa kulturowego i różnych form 
konserwacji sztuki. Jednocześnie 
wystawa prezentuje szeroką gamę 
obiektów wykonanych za pomocą 
rozmaitych materiałów, co ilustruje 
złożoność łotewskich wartości kultu-
rowych i historycznych. Na ekspozycji 
znalazło się wiele dzieł, które zostały 

KRAJE BAŁTYCKIE

R
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Dzieła sztuki, które można zoba-
czyć w muzeach i na wystawach, 
wyglądają pięknie i szlachetnie, 
jednak często zanim zostaną 
pokazane, spędzają dużo czasu 
w warsztacie konserwatora. Ten 
rozdział ich życia pozostaje nie-
zauważony przez widza. Sytuację 
tę chcą zmienić twórcy wystawy 
From the Past to the Future. The 
Conservator’s Workshop pre-
zentowanej w Art Museum Riga 
Bourse.
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uratowane przed zniszczeniem dzięki 
wiedzy i umiejętnościom konserwato-
rów: od artefaktów archeologicznych 
znalezionych podczas wykopalisk, 
po obrazy, które przez wiele lat były 
przechowywane w nieodpowiednich 
warunkach. Widzowie będą mogli 
na własne oczy zobaczyć unikatowe 
przedmioty, które zazwyczaj dostęp-
ne są tylko dla niewielkiego grona 
specjalistów. Zaliczyć można do nich 
fragment rzeźby Matka Łotwa au-
torstwa Kārlisa Zāle czy XII-wieczny 
odręczny pergamin z woskowymi pie-
częciami i napisem: Wyrok sądu arbi-
trażowego, w którym arcybiskup Al-
bert z Rygi rozstrzyga spór o władzę w 
Kurlandii między biskupem Kurlandii 
a Zakonem Krzyżackim. Proces kon-
serwacji, o którym opowiada wysta-

wa, obejmuje nie tylko przywracania 
do życia obiektów zagrożonych znisz-
czeniem, ale także szeroko zakrojone 
badania, obejmujące różne dziedziny 
naukowe. Przyczyniają się one do po-
znania historii restaurowanych obiek-
tów. Jeden z konserwatorów odkrył 
na przykład, że krzesło, nad którym 
pracował, stanowiło element zestawy 
mebli stołowych w sali konferencyjnej 
Kancelarii Państwowej Łotwy. W ry-
skim muzeum zaprezentowanych zo-
stało 130 przedmiotów uratowanych w 
ostatnich dziesięcioleciach przez 80 
specjalistów. Wiele z nich znajduje się 
obecnie w najważniejszych muzeach 
łotewskich, Archiwum Łotwy i Ło-
tewskie Bibliotece Narodowej. Część 
dzieł pochodzi także z prywatnych 
kolekcji i kościołów.

Warsztat 
konserwatora,

materiały prasowe 
organizatora
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Martyna Borowiecka,
Nawarstwienie, 

2017, olej na płótnie, 
dzięki uprzejmości artystki

W 2013 roku zostałaś finalistką 
12. edycji konkursu Artystyczna 
Podróż Hestii. Co skłoniło Cię do 
wzięcia udziału w takim przedsię-
wzięciu i jaką pracę przedstawiłaś 
jury?

W finale konkursu Artystyczna Po-
dróż Hestii znalazłam się dwukrotnie. 
Pierwsza edycja, do której się zgłosi-
łam to rok 2012, kolejna to ta, o któ-
rej wspominasz. Za każdym razem 
zgłaszałam prace malarskie, które 
stanowiły pewien zamknięty cykl. W 
pierwszej zaproponowałam sekwencję 
sześciu płócien, na których przedsta-
wiłam rozprzestrzeniającą się w wo-
dzie czerwoną farbę. W kolejnej edycji 
w finale znalazł się tryptyk prezentu-
jący nocne sceny spaceru po parku. 
W tamtym czasie konkurs był bardzo 
malarski, skierowany – jak obecnie 
– do grupy akademickiej. Dlatego na-
turalnym stała się dla mnie potrzeba 
sprawdzenia swoich możliwości arty-
stycznych wśród rówieśników z całej 
Polski. Myślę, że konkursy, szczególnie 
te organizowane dla studentów, stano-
wią ważny czynnik odsłaniający aktu-
alne możliwości i tendencje młodego 
pokolenia.

Ja k – z  p e r s p e k t y w y cza s u – 
uczestnictwo w konkursie wpłynę-
ło na Twój rozwój artystyczny?

Na pewno nabrałam pewnego tempa 
i chęci do próbowania swoich sił w in-
nych konkursach i wydarzeniach arty-
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stycznych. Nagrody bywają zachętą, 
pokusą do zrobienia pierwszego kro-
ku, jednak to oswojenie się z procedu-
rą zgłoszeń, eliminacji czy ekspozycji 
uczy pokory i wytrzymałości. To jest 
próba charakteru i sprawdzenia, czy 
jako początkująca artystka masz w so-
bie wystarczająco siły, żeby brać czyn-
ny udział w promowaniu swojej sztuki. 
Zdecydowanie mogę stwierdzić, że 
uczestnictwo w konkursach wpłynęło 
na charakter mojej postawy artystycz-
nej. Oprócz wskazanego wpływu na 
własny rozwój, nie wolno zapomnieć, 
że uczestnictwo w konkursach to tak-
że idealna szansa na poznanie oso-
biście innych ciekawych artystów i 
artystek. Studiując w jednym miejscu, 
nie mamy możliwości przeglądu prac 
swoich rówieśników z innych miast. 
Wystawa finałowa jest właśnie taką 
platformą, w ramach której stykamy 
się ze świeżością innego otoczenia ar-
tystycznego.

Coraz częściej mówi się o tym, że 
malarstwo przeżyło już swój złoty 
wiek i współcześnie ustępuje miej-
sca innym środkom artystyczne-
go wyrazu. Ty jednak pozostajesz 
wierna tej tradycyjnej technice. Co 
Cię przyciąga do malarstwa?

W malarstwie przyciąga mnie to, że 
mimo cyklicznego ogłaszania jego 
końca, tak na prawdę cały czas ma się 
świetnie. Jestem zdania, że wszyst-
kie działania wypierające tradycyjne 
metody twórcze, rzeczywiście je kon-

stytuują, ponownie wzmacniając ich 
pozycję. Żyjemy w czasach postmo-
dernizmu, gdzie wszystkie wypowie-
dzi artystyczne znajdą swoje miejsce, 
wzajemnie się uzupełniając i dookre-
ślając. Dlatego też zapewne uprawiam 
w XXI wieku malarstwo tradycyjne – 
wierzę, że nie warto na siłę zmieniać 
siebie w imię trendów, tak abyśmy 
wszyscy płynęli jednym prądem. Czy 
wtedy malarstwo byłoby ciekawe? 
Jestem przekonana, że nie. Myślę 
również, że im więcej różnorodności 
w sztuce, w malarstwie, tym bardziej 
jakościowe będą powstawać prace. 
Dla mnie wyznacznikiem jakości jest 
autentyzm, pewna konsekwencja dzia-
łania zgodnie z własnym sumieniem. 

W swoich obrazach podejmujesz 
motyw trompe l’oeil, a płótna od-
noszące się do nurtu iluzjonistycz-
nego określasz terminem „Przed-
plan”. Do czego się on odnosi i co 
oznacza? 

Trompe-l'oeil to typ przestawienia 
w malarstwie iluzjonistycznym, od-
noszący się do sceny na pierwszym 
planie płótna. Najczęściej są to sceny 
martwych natur, przedmiotów umow-
nie przebijających płaską płaszczy-
znę płótna. W sztuce iluzjonistycznej 
najbardziej zainteresował mnie meta-
fizyczny odbiór dzieł. To jak za pomocą 
języka malarskiego możemy mówić o 
kondycji samego malarstwa. Stąd bli-
ska droga do zagadnienia metaobrazu, 
obrazu w obrazie – czegoś na kształt 

Artystka na tle instalacji 
malarskiej pracy doktorskiej,
Przedplan, 

dzięki uprzejmości artystki

antywyobrażenia zaprzeczającego 
swojemu własnemu istnieniu. Wszyst-
kie te percepcyjno-metafizyczne „gier-
ki” mocno wpłynęły na kształt moich 
kompozycji malarskich. Ostatecznie 
doprowadzając mnie do określenia 
moich działań słowem „Przedplan”. 
Szukałam krótkiego hasła podsumo-
wującego charakter moich zaintere-
sowań, a był nim świat poza granica-
mi płótna. Coś, co znajduje się przed/
ponad empirycznie rozumianym płót-
nem. Zafascynował mnie świat za-
krywania głównego wyobrażenia na 
korzyść tego, co zmysłowe, przypad-
kowe; wszystkiego tego, co obok obra-
zu. Stąd „Przedplan” ograniczyłam do 
użycia czarnej folii stretch, zabezpie-
czającej obrazy przed wysyłką. 
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W trakcie studiów na Wydziale 
Malarstwa krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych ukończyłaś także 
międzywydziałową Otwartą Pra-
cownię Projektowania Mody. Czy 
zagadnienia związane z tym ob-
szarem powracają w Twojej pracy 
twórczej?

Ostatnio bardzo często. Wrażliwość na 
materiały, ich strukturę zawsze poja-
wiała się w moim malarstwie. Jednak 
dopiero ostatnio zaczęłam wykorzy-
stywać świat mody, wprowadzając go 
subtelnie do pracowni. Zaczęło się nie-
winnie od kolaży z wycinków z gazet, 
magazynów, resztek ze ściany inspira-
cji, ulotek. Teraz interpretuję je malar-
sko. Staram się w nich łączyć kobiecą 
naturę widzianą oczami malarki.

W połowie kwietnia w Pawilonie 
Sztuki otwarta zostanie Twoja wy-
stawa. Czy zdradzisz, czego może-
my się spodziewać?

Planuję przestawić serię prac bazującą 
na percepcji i mojej metodzie twórczej, 
pokazać, jak odbieram obrazy i jak na 
nie patrzę. Myślę, że będzie to opo-
wieść o efemerycznym oddziaływaniu 
czasu na przedmiot obserwacji. Intere-
suje mnie, jak malarstwo może nam po-
móc widzieć świat, uwrażliwić widzenie 
na niuanse, dostrzegalne dla wnikliwe-
go widza. Moje malarstwo to polemika 
ze statycznością medium oraz tym, na 
co się ono otwiera. Zdecydowanie waż-
ny jest dla mnie odbiorca. To w kontak-

Martyna Borowiecka,
Żywopis kształtu I, 

2018, olej na płótnie, 
dzięki uprzejmości 
artystki
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cie z nim moje obrazy nabierają różno-
rodnego znaczenia. Dlatego wszystkich 
zainteresowanych uczestniczeniem w 
percepcyjnym ruchu obrazów malowa-
nych, zapraszam na moją wystawę do 
Pawilonu Sztuki od 27 kwietnia.

Gdzie szukasz inspiracji?

Tutaj odpowiedz zabrzmi banalnie – 
wszędzie i nigdzie. Zaintrygowana za-
gadnieniem potrafię miesiącami wery-
fikować literaturę tematu. Jednak to, co 
najcenniejsze i najbardziej wartościowe 
przychodzi samotnie, nienachlanie. 
Przypadkowe spotkania w rozmowie, 
filmie, monotonnym kartkowaniu ga-
zety. To te przebłyski wyznaczają tem-
po dalszych poszukiwań i dociekań. Na 
pewno warto uczestniczyć w świecie i 
korzystać z jego dobrodziejstw – mam 
tutaj na myśli wysokiej klasy doznania 
artystyczne, jak i te czysto rozrywkowe. 
Wszechstronność daje nam możliwość 
trafnej interpretacji rzeczywistości.

Twórczość jakich artystów jest Ci 
szczególnie bliska? W jaki sposób 
ich prace oddziałują na Ciebie jako 
artystkę?

Dzięki wystawie w muzeum MACBA 
w Barcelonie dotyczącej twórczości 
Rosemarie Castoro miałam namacal-
ną okazję poznania wyjątkowości tej 
artystki. Obecnie to właśnie jej twór-
czość jest mi szczególnie bliska. W 
bezpośrednim kontakcie z jej obiekta-
mi malarskimi zrozumiałam, jak można 

eksponować i eksplorować malarstwo 
jako rzeźbę. Wystawa otworzyła przede 
mną możliwości reorganizacji pola wi-
zualnego. Oprócz oczywistych wizual-
nych konotacji z artystami, artystkami, 
zawsze ważnym były dla mnie posta-
ci uprawiające odmienny od mojego 
charakter sztuki. To, co jest najbardziej 
pociągające w sztuce innych, to ukry-
te własne pragnienia. Żeby zachować 
równowagę, warto sięgać po inspiracje 
przeciwne do wiodących zaintereso-
wań.

Jakie masz plany twórcze na naj-
bliższą przyszłość?

Planuję dalej malować, szukając jed-
nocześnie granic malarstwa oraz po-
dejmując próby jego przekraczania. 
Myślę, że dopiero się rozkręcam w tym 
temacie. Planuję także kontynuować 
pomysł taktowania obrazu jako obiek-
tu, instalacji malarskiej. Jestem świeżo 
po obronie pracy doktorskiej, którą 
przygotowywałam w zaciszu swojej 
pracowni przez ostatnie dwa lata, dla-
tego najbliższą przyszłość zamierzam 
poświęcić na udostępnianie jej szer-
szemu gronu odbiorców.

W Spacerowniku co miesiąc pole-
camy naszym czytelnikom intere-
sujące wystawy odbywające się w 
Polsce i za granicą. Jaka ekspozy-
cja wyjątkowo Ci się podobała? 

Zapadła mi w pamięć prezentowana 
w Bunkrze Sztuki wystawy Anny Mol-

skiej Pole, płaski teren. Silne emocje 
wywołał we mnie kontakt z instalacjami 
dźwiękowymi. Bardzo mocne w formie 
okazuje się działanie obrazu niema-
jącego swojej fizycznej postaci. Prze-
szywający na wskroś szum, pisk, tur-
kot, hałas, naznaczał swoją obecność 
z każdego miejsca wystawy. To było 
fascynujące uczucie pokrywania się i 
mieszania dźwięków video i tymi płyną-
cymi z wcześniej doświadczanych prac. 
Wystawę można oglądać do ostatniego 
dnia marca, polecam szczególnie oso-
bom jeszcze nieprzekonanym do tego 
rodzaju wypowiedzi artystycznej.

Martyna Borowiecka,
Przenikanie, 

2018, olej na płótnie, 
dzięki uprzejmości 
artystki
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Lekcja pana Moneta

Dzisiejszy sukces każdej organi-
zacji zależy od umiejętności two-
rzenia i wprowadzania innowacji. 
Odkrywanie nowych możliwości 
rozwoju i przekształcanie pomy-
słów w działania wymaga wy-
obraźni i kreatywności. Jak po-
winno się to robić, pokazał Claude 
Monet.

Claude Monet, wielki francuski im-
presjonista był jednym z najciekaw-
szych liderów w swoich czasach. Nic 
zatem dziwnego, że w obszarze ba-
dań związków biznesu i sztuki pojawia 
się wielokrotnie. Jego specjalność 
– impresjonizm, oznaczał zerwanie z 
wcześniejszą historią malarstwa euro-
pejskiego. Jak narodziła się ta nowa-
torska idea, aby malować wrażenia, a 
nie przedmioty? Kiedy artysta rozsta-
wiał swoje sztalugi przed piątą rano 
na balkonie kamienicy w Hawrze, nikt 
nie przypuszczał, że ten dzień, zapisze 
się trwale na kartach historii sztuki. 
Zamglony obraz portu z dymiącymi 
kominami i gąszczem portowych dźwi-
gów był tylko tłem dla wyłaniającego 
się w oddali, zza horyzontu, słońca. 
Barwne koło i kilka kresek oddających 
odbicie w wodzie pierwszych promieni 
słońca zbudowały najbardziej znany w 
historii sztuki wschód słońca. To mo-
ment powstania niezwykle znanego 
obrazu Impresja, wschód słońca i jed-
nego z najbardziej znanych nurtów w 
sztuce – impresjonizmu. Jak wszyscy 
impresjoniści, Monet chciał malować 
to, co widział. Ale co to znaczy? Chciał 
malować nie rzeczy same w sobie, ale 
powietrze, które dotyka rzeczy. Jego 
celem był namalować światło.

Fascynacja Moneta zjawiskiem widze-
nia zaowocowała ambicją, która pro-
wadziła go przez całe życie. Początki 
nie były łatwe. Ojciec chciał, aby został 
sklepikarzem i nie pochwalał jego za-
miłowania do malarstwa. Monet miał 
wsparcie u swej ciotki Lecadre – lecz 
zgodnie z jej życzeniem miał uczyć 
się malarstwa akademickiego, po-
wszechnie wówczas szanowanego. 
Claude wybrał jednak swoją drogę. 
Przez całe swoje życie Monet rozwijał 
poszukiwania kolorów. Tworzył serie 
obrazów przedstawiających ten sam 
motyw o różnych porach dnia i roku, 
w odmiennym oświetleniu: stogi sia-
na, katedrę w Rouen, widoki Wenecji, 
Londynu i wreszcie słynne nenufary. 
Lilie wodne namalował około dwieście 
pięćdziesiąt razy, aby móc zidentyfiko-
wać i zarejestrować zmiany, jakie świa-
tło czyniło w kolorze. Fasadę katedry 
w Rouen Monet malował trzydzieści 
razy, każde płótno ukazywało jej nową 
transformację, gdy zmieniało się świa-
tło. Czasem był usatysfakcjonowany, 
często sfrustrowany. Mimo wszystko 
kontynuował, szukając czegoś nowe-
go, będąc zdecydowanym na zreali-
zowanie swojego celu – namalowania 
światła w naturze.
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Jednym z najważniejszych aspektów 
pracy Moneta jest to, że poświęcił 
narzuconemu sobie zagadnieniu całe 
lata. Nawet wówczas, kiedy mógł już w 
spokoju odpocząć na stare lata, kon-
tynuował swoje poszukiwania. Studio-
wał najnowsze badania nad percepcją 
światła, które pojawiły się w 2. poł. XIX 
w. Jego metodą nie był nagły błysk 
geniuszu ani przypadkowa myśl, ale 
długa droga do doskonałości, godziny 
ćwiczeń i mozolnych prób. To droga 
lidera.

Jeśli wejdziemy na tę ścieżkę będzie 
ona wymagała od nas nie tylko wytę-
żonej pracy, ale też nie zagwarantuje 
satysfakcjonującego zakończenia. 
Zawsze będzie więcej do zrobienia i 
coś, co można zrobić lepiej. To zapew-
ne jedna z ważniejszych lekcji pana 
Moneta, który dzięki autentycznemu 
zaangażowaniu w swoją wizję stał się 
przywódcą sobie współczesnych i 
przyszłych pokoleń.

Z pracy Moneta można wyciągnąć 
również wniosek, że życie wspania-
łych dzieł, produktów rozpoczyna się 
jako abstrakcja – bliżej nieokreślony 
koncept, który artysta zgłębia, aby do-
prowadzić go do realizacji. Zamiarem 
Moneta było namalowanie powietrza, 
uchwycenie niemożliwego, zawładnię-

cie światłem na płótnie. Wydawało się 
to niewykonalne. A jednak swój zamiar 
zrealizował, stając się wielkim liderem 
zmian. Wysiłki Moneta dla dzisiejszych 
przywódców są zapowiedzią czekają-
cych ich wielu prób i nieustających 
ćwiczeń. 

Jak podkreślają badacze – zamiar 
może mieć każdy. Błędne jest prze-
konanie, że liderzy to ci, którzy stoją 
na najwyższych szczeblach hierarchii 
organizacyjnej. Charakter przywódz-
twa nie jest definiowany przez liczbę 
osób podległych potencjalnemu przy-
wódcy. Różnica między menedżerem 
a liderem związana jest z cechami 
osobowości, a nie umiejętnościami 
zarządzania. Monet był w stanie my-
śleć wzniośle i sprostać ogromnym 
ambicjom, ponieważ wiedział, że może. 
Przeszedł szlakiem wytężonych ba-
dań, prób i błędów, a wreszcie sukce-
sów. Wiedział, że wyjątkowość leżała w 
jego zasięgu. 

Monet rozumiał także możliwości od-
biorców. Wiedział, że nie musi naśla-
dować rzeczywistości i malować tak 
jak obiekty postrzega ludzkie oko, aby 
jego twórczość była odebrana zgod-
nie z założonymi intencjami. Polegał 
na wrażliwości odbiorców. Zamiary i 
ich realizacja są zatem powiązane z 

przewidywaniem reakcji odbiorców. 
Zdarza się, że niektórzy liderzy mogą 
spotkać nieprzygotowanych lub nie-
chętnych odbiorców. Faktem jest, że 
Impresja Moneta nie została od razu 
dobrze przyjęta. Częścią pracy lide-
ra jest ocena ludzkich zdolności. Jeśli 
ktoś chce osiągnąć sukces w przewo-
dzeniu innym, musi doskonalić pewne 
elementarne umiejętności. W sztuce 
ma to swoje źródło w miłości do ma-
teriałów i docenianiu tego, co jest się 
w stanie z ich pomocą wytworzyć. W 
przywództwie materiałem są ludzie. 
Można trafić na złą partię płótna czy 
niewłaściwe farby, ludzie też mogą 
rozczarować. Jednak jeśli liderzy nie 
mają otwartości na podlegających im 
ludzi, trudno sobie wyobrazić, by kie-
dykolwiek mogliby być świetni w tym, 
co robią. Wielcy liderzy nie narzekają 
na bogactwo ludzkiej różnorodności. 
Przeciwnie, potrafią dobrze wykorzy-
stać nieskończone możliwości i niuan-
se, osobowości, a niekiedy i prawdziwe 
objawienia. Warunkiem sukcesu przy-
wództwa jest fundamentalna cieka-
wość ludzi i rozwijanie ich indywidual-
nych aspiracji.

Twórcy impresjonizmu jako pierwsi 
próbowali uwolnić się od sztywnych, 
dyktowanych zasadami Akademii, 
reguł sztuki. Claude Monet był lide-

rem tej rewolucji. Jego wyjątkowe 
podejście zaowocowało narodzinami 
sztuki nowoczesnej, jaką znamy. Na 
impresjonistów bez wątpienia wpły-
nął rozwój technologiczny tamtych 
czasów, którego jednym z owoców 
był aparat fotograficzny. Aparat da-
jący możliwość uzyskania idealnego 
podobieństwa uwolnił impresjonistów 
od konieczności skupiania się na rze-
miośle i pozwolił skoncentrować się 
na wizji i ekspresji artystycznej. Zde-
terminowani i wytrwali ostatecznie 
zdobyli status pionierów nowej epoki 
artystycznej, zwanej modernizmem. 
Iris Lavy w książce Leadership Framed 
by Art podkreśla, że organizacje w dzi-
siejszych czasach potrzebują takiej 
zmiany pojęciowej, jakiej modernizm 
dokonał w sztuce. Dostosowując się 
do szeregu zmian, organizacja musi 
przejść od działań skupionych głów-
nie na technice i umiejętnościach do 
oryginalnego myślenia, które zamieni 
surowe idee w unikalne kreacje.

Najlepsi liderzy to Ci, którzy niezmien-
nie szukają nowych dróg i nowych in-
spiracji. Wytrwale podążają za marze-
niami. Akademia sztuki może okazać 
się narzędziem do ich spełnienia.
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ArtVilnius

Późną wiosną Wilno zamienia się w 
nadbałtycką stolicę kultury. Wielbiciele 
sztuki współczesnej powinni odwiedzić 
Wilno na przełomie maja i czerwca. To 
właśnie wtedy w stolicy Litwy odbę-
dą się największe w tej części Europy 
Targi Sztuki Współczesnej ArtVilnius. 
Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, 
ponieważ wydarzenie obchodzi swoją 
jubileuszową, dziesiątą rocznicę. 

Targi ArtVilnius zapoczątkowane zo-
stały w 2009 roku, gdy Wilno otrzy-
mało tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. 
Nie pozostały jednak wydarzeniem 
jednorazowym i na stałe zagościły w 
krajobrazie litewskich wydarzeń kultu-

Zmień perspektywę –
Wilno

ralnych. Od tej pory stanowią pomost 
między instytucjami i artystami z Eu-
ropy Wschodniej i Zachodniej. Przez 
dekadę istnienia targów organizatorzy 
zebrali grupę wartościowych partne-
rów, wśród których znajdują się najlep-
sze galerie sztuki współczesnej, kolek-
cjonerzy i instytucje kultury z ponad 20 
krajów. W poprzednich edycjach udział 
wzięły m.in. Muzeum Sztuki Współ-
czesnej MOCAK z Krakowa i gdańskie 
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. 
Co roku ArtVilnius odwiedza około 22 
000 uczestników i 60 galerii.

Zeszłoroczna edycja koncentrowała się 
głównie na twórczości artystów z Regio-
nu Bałtyckiego i galeriach z Litwy, Łotwy 
oraz Estonii. Podczas tegorocznej edy-
cji gościem honorowym będzie Fran-
cja (Polska ten tytuł otrzymała w 2016 
roku). Dzięki specjalnej wystawie, której 
kuratorką została Aurélie Faure, aka 
Katarina Stell publiczność będzie miała 
okazję, by bliżej przyjrzeć się francuskiej 
scenie sztuki współczesnej – zarówno 
tej pochodzącej od uznanych ośrod-
ków artystycznych, jak i nowatorskim 
rozwiązaniom poszczególnych arty-
stów. Jak zapowiada kuratorka, całość 
programu będzie przygotowywana we 
współpracy z litewskimi twórcami tak, 
by pozwalał on na odkrycie sztuki i twór-
czych połączeń między Francją i Litwą.

Wileńskie Targi Sztuki Współczesnej to 
wielowymiarowe wydarzenie, na które 
składają się nie tylko prezentacje galerii 
wybieranych przez specjalne jury, ale 
także wydarzenia towarzyszące – per-
formance, projekcje filmowe, wysta-
wy zbiorowe i indywidualne, koncerty i 
warsztaty twórcze. To 4 dni intensyw-
nego spotkania ze sztuką współcze-
sną, które pozwalają zorientować się 
w światowych trendach – od uznanych 
artystów, przez oddolne działania ar-
tystyczne, po galerie akademickie 
prezentujące twórczość studentów. 
Wśród odbywających się co roku wy-
darzeń warto wspomnieć chociażby o 
zapoczątkowanej w 2014 roku o strefie 
projektowej organizowanej przez part-
nera targów – Lewben Art Foundation, 
w której pokazywane są prace znanych 
artystów, takich jak Hans Op de Beeck, 
Jake i Dinos Chapman czy Bertrand 
Lavier. Na uwagę zasługuje także pro-
jekt ‘path’- unikatowa outdorowa gale-
ria wielkoformatowych rzeźb i instalacji, 
którą wspólnie tworzą artyści z różnych 
krajów partnerskich.

Tegoroczna edycja ArtVilnius odbędzie 
się w dniach 30 maja – 2 czerwca w Li-
tewskim Centrum Targowo-Kongreso-
wym Litexpo.
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Katarzyna Kimak jest nie tylko laureat-
ką Drugiej Nagrody 14. edycji Kokursu 
APH, ale także zdobywczynią Nagrody 
Specjalnej ufundowanej przez prezesa 
Grupy ERGO Hestia. Podwójnie doce-
niona została jej praca 25. kadr – dwu-
kanałowa projekcja, na którą składają 
się wypowiedzi świadków i ofiar wojny 
w Ukrainie. Praca podejmuje wciąż ak-
tualny temat uchodźców zza wschod-
niej granicy. Powstała ona jako dyplom 
licencjacki na Wydziale Sztuki Mediów 
(Pracownia Sztuki Domeny Publicznej 
prof. Krzysztofa Wodiczko) na Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie.

25. kadr to instalacja audiowizualna 
składająca się z dwóch symultanicz-
nych projekcji. Ich treść stanowią na-
kładające się na siebie głosy osób, któ-
re mają za sobą doświadczenie wojny. 
Są wśród nich dzieci, opozycjoniści, 

rodziny walczących. Poszczególne 
wypowiedzi wydobywane są z szumu 
przez pojawiające się na czarnym tle 
synchroniczne napisy. Niektóre litery 
zostały obrócone tak, że przypomi-
nają cyrylicę, chociaż teksty stanowią 
fonetyczny zapis języków ukraińskiego 
i polskiego. Odbiorca umieszczony po-
między projekcjami, zostaje otoczony 
dramatycznymi relacjami osób posta-
wionych w sytuacji granicznej. Dwa ka-
nały, którymi prowadzone są wypowie-
dzi wchodzą ze sobą w osobliwy dialog 
pokazując skrajność emocji świadków 
i ofiar zmuszonych do przyjęcia posta-
wy wobec rzeczywistości wojennej. W 
sytuacji nieustającej przemocy i zawie-
szenia obowiązującego systemu zasad 
dokonywanie wyborów moralnych i 
rozpoznanie własnego położenia staje 
się niemal niemożliwe. 

Praca Katarzyny Kimak jest nie tylko 
emocjonalnym świadectwem wojen-
nej traumy pokazanej w sposób bez-
pośredni, które zderza widza z wie-
loznacznością konfliktu – zarówno w 
znaczeniu przemocy, jak i wewnętrz-
nych stanów bohaterów instalacji. To 
przede wszystkim próba dotarcia do 
prawdy o rzeczywistości, którą odbior-
cy w większości znają jedynie z zapo-
średniczonych relacji medialnych. Te 
medialne obrazy współczesnej wojny 
rozmywają autentyczność konfliktu, 
a pozornie bezpośrednie, natychmia-
stowe relacje, pozwalają na zbudowa-
nie jeszcze większego dystansu wobec 
przemocy. Rezygnując z wizualności 

i ikonicznych przedstawień, artystka 
zostawia przestrzeń do bezpośred-
niego spotkania z osobami, które do-
świadczyły konfliktu, nie pozwalając 
odbiorcy na uniknięcie prawdy i burząc 
wytworzony dystans. Jednocześnie 
poddaje w wątpliwość autentyczność 
informacji, zwracając uwagę na moż-
liwość sprytnej manipulacji i medialną 
propagandę.

25. kadr to projekt, przy którym Kata-
rzyna Kimak spędziła wiele miesięcy 
intensywnej pracy. Wykroczyła tym sa-
mym po raz pierwszy poza terytorium 
swoich dotychczasowych poszukiwań 
artystycznych, stykając się zarówno 
z nową formą, jak i tematem. W swo-
ich późniejszych realizacjach również 
łączy relację video i instalację, podej-
mując tematykę społeczną, a także 
wracając do krytyki współczesnych 
mediów. Jej dyplom magisterski Safety 
First odnosi się do braku prywatności 
i ciągłej inwigilacji życia przy pomocy 
mediów społecznościowych i kamer 
wszechobecnych w przestrzeni pu-
blicznej. Natomiast w Parku Hestii w 
Sopocie można podziwiać jej instala-
cje świetlną Człowiek rodzi się na nowo 
będącą jednym z elementów większe-
go projektu, na który składały się wie-
lomiesięczne rozmowy z pracownikami 
Grupy ERGO Hestia i działania w prze-
strzeni głównej siedziby organizacji. 
Chodzi oczywiście o coroczny arty-
styczny raport roczny ERGO Hestii, 
którego wykonanie stanowi przedmiot 
Nagrody Specjalnej w konkursie APH.
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Postawy twórcze 25 młodych adeptów 
sztuki z całej Polski zyskały uznanie 
jury 18. edycji konkursu Artystyczna 
Podróż Hestii. Warto wspomnieć, że 
zgłoszone przez nich prace wyraźnie 
odpowiadają na współczesną potrzebę 
autentyczności i aktualności. O tym, w 
jakim kierunku najmłodsza generacja 
polskich artystów rozwija swoje poszu-
kiwania, przekonać się będzie można 
podczas wystawy finałowej w Muzeum 
nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej w Warszawie. Wystawa potrwa 
od 6 do 19 maja br. a jej kulminacyjnym 
punktem będzie piątek 17 maja, kiedy 
to na Gali Finałowej poznamy laure-
atów konkursu.

Finaliści najnowszej odsłony konkursu 
APH posługują się w swoich pracach 
różnorodnymi mediami. Swoją uwagę 
koncentrują jednak nie tylko na tema-
tach artystycznych – istotną częścią 
tegorocznej wystawy finałowej będą 
bowiem prace zaangażowane ideowo, 
pozwalające naświetlić najważniejsze, 
aktualne problemy w Polsce i na świe-
cie. W ten sposób - równolegle z kon-
kursem - powstaje przestrzeń na dys-
kusję o współczesnej kondycji obiegu 
sztuki, na stawianie pytań o wspólnoto-
wy kontekst wymiany między artysta-
mi i odbiorcami. Jedni i drudzy muszą 
sobie radzić z wieloma oczekiwaniami, 
z rzeczywistością nieustannej presji, 
wyzwaniami codzienności i życiem pod 
dyktando ryzyka. W tym kontekście 
ciekawym jest fakt, że dla rozpoczyna-
jących dopiero swoją artystyczną dro-
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gę studentów, udział w konkursie APH 
staje się istotnym krokiem w mierzeniu 
się z naturalnym poczuciem niepewno-
ści.

Finaliści 18. edycji konkursu APH 
(w kolejności alfabetycznej):

Maciej Gąbka, Karolina Gołębiowska, 
Barbara Gryka, Martyna Hadyńska, 
Xue Jiang, Karol Kobryń, Mateusz Ko-
walczyk, Joanna Krajewska, Aleksander 
Krzystyniak, Natalia Laskowska, Karoli-
na Łukawska, Karolina Mądrzecka, Ma-
ryna Sakowska, Magdalena Sendek, 
Anna Shimomura, Jana Shostak, Alek-
sander Sovtysik, Oliwia Thomas, Jakub 
Tschierse, Wiktoria Walendzik, Kamila 
Winnicka, Justyna Wiśniowska, Marek 
Wodzisławski, Irena Zieniewicz, Konrad 
Żukowski.

Przed finalistami 18. edycji konkursu 
APH stoi teraz szansa na wygranie 
dwóch profesjonalnych rezydencji ar-
tystycznych w prężnych ośrodkach re-
zydencyjnych: Nowym Jorku i Wilnie. 
Ponadto, jeden z finalistów może otrzy-
mać komercyjne zlecenie na artystycz-
ną koncepcję raportu rocznego Grupy 
ERGO Hestia.Ogłoszenie nazwisk lau-
reatów konkursu odbędzie się 17 maja 
podczas Gali Finałowej w warszawskim 
Muzeum nad Wisłą.
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