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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

Marina Abramović, 
The Cleaner,

2017, wydruk pigmentowy, fot. 
Marco Anelli, ©Marina Abramović, 
dzięki uprzejmości Archiwum 
Mariny Abramović, materiały 
prasowe organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy 
dostępne są na stronie 
internetowej: 

www.ggm.gda.pl
Tr
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Widok wystawy,  
Geometria wyobraźni,

Gdańska Galeria Miejska, 
fot. Piotr Połoczański, 
materiały prasowe 
organizatora

Czy artystycznej interpreta-
cji podlegać może tylko to, co 
widzialne? A może prawdziwie 
istotne działania dzieją się poza 
kadrem prezentowanym przez 
twórcę? Na to trudne pytanie 
spróbuje odpowiedzieć wysta-
wa Geometria wyobraźni orga-
nizowana w Gdańskiej Galerii 
Miejskiej. 

Trudno jednoznacznie określić najlep-
szą metodę interpretacji wizualnego 
dzieła sztuki. Cliché jest stwierdzenie, 
że tyle metod odczytywania dzieła, ilu 
widzów je zobaczy. Jeśli podejdzie się 
do tego problemu bardziej analitycznie, 
szybko okaże się, że podstawowym 
rozróżnieniem jest postrzeganie obra-
zu jako zamkniętej całości lub otwartej 
przestrzeni. Zasady pierwszej metody 
są bardzo proste. Interpretacji widza 
podlegać może tylko to, co widoczne 
w ramie. Opiera się ona na założeniu, 
że artysta posiadał władzę do tworze-
nia według własnej woli. Oznacza to, 
że jeśli chciałby, aby jakiś element po-
jawił się w jego dziele, to nic nie stało 
na przeszkodzie, aby tak właśnie się 
stało. W opozycji do tego myślenia stoi 
teza, że dzieło wizualne zawsze jest 
otwartą przestrzenią. To, co znajdu-
je się na płótnie lub w fotograficznym 
kadrze, jest tylko zarysem przedsta-
wionej rzeczywistości, a rolą widza jest 
odszyfrowanie tego, co niewidzialne. 
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Właśnie w ten sposób postrzegają fo-
tografię przedstawiciele grupy Sputnik 
Photos, która powstała w 2006 roku, 
łącząc artystów zafascynowanych do-
kumentowaniem fizycznych i mental-
nych pejzaży Centralnej i Wschodniej 
Europy doby post-transformacyjnej. W 
swoich projektach często przekraczają 
oni granice terytorialne i wizualne, two-
rząc nowe jakości artystyczne na bazie 
osobistych poszukiwań i doświadczeń. 
Wystawa Geometria wyobraźni swoją 
polską premierę będzie miała w Gdań-
skiej Galerii Miejskiej, a jej założeniem 
jest twórcza konfrontacja z utartymi 
formułami ekspresji. Prezentuje ideę 
poszerzonego pola fotograf ii jako 
medium wychodzącego poza zwykłe 
ramy obrazu. Artystom przyświeca 
fascynacja wieloaspektową tradycją 
polskiej awangardy lat 20. i 30. XX wie-
ku. Co szczególnie ciekawe, wystawie 
towarzyszy manifest specjalnie na tę 
okoliczność napisany przez Tomasza 
Szerszenia.

Widok wystawy,  
Geometria wyobraźni,

Gdańska Galeria Miejska, fot. Piotr 
Połoczański, materiały prasowe 
organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy 
i towarzyszących jej 
wydarzeń znaleźć można 
na stronie internetowej:

www.zacheta.art.plW
ar

sz
aw

a
Skoro rolą dzieła sztuki jest 
przekazanie idei lub wywołanie 
konkretnych uczuć, to dlaczego 
kopia dzieła sztuki uznawana 
jest za gorszą od oryginału? To 
tylko jedna z kwestii, która przy-
świeca wystawie Liliany Porter 
Sytuacje prezentowanej w war-
szawskiej Zachęcie.

W poszukiwaniu inspiracji niekoniecznie 
trzeba wybierać się tylko na wystawy 
największych mistrzów. Zdarza się, że 
tym, co podziała pobudzająco na nasz 
zmysł kreatywnego myślenia, okaże się 
ekspozycja artysty z dalszego, mniej 
widocznego na pierwszy rzut oka pla-
nu. Doskonałym przykładem takiego 
twórcy jest Liliana Porter. Artystka uro-
dziła się w 1941 roku w Argentynie. Stu-
dia artystyczne odbyła w Buenos Aires, 
mieście Meksyk, a następnie w Nowym 
Jorku, gdzie od 1964 roku mieszka i pra-
cuje, pozostając jednocześnie obecna 
na artystycznej scenie Argentyny. Na 
początku swojej drogi twórczej Porter 
poświęciła się grafice. Już wtedy pojawił 
się w jej sztuce wątek zakłócenia rozróż-
nienia między przedmiotem i obrazem. 
To jeden z najstarszych, a zarazem nie-
tracących na aktualności motywów ar-
tystycznych. Czy kopia zawsze będzie 
gorsza od oryginału? A może rozróżnie-
nie na pierwowzór i kolejne odtworzenia 

Liliana Porter, Czterdzieści 
lat IIIA (autoportret 
z kwadratem 1973),

2013, dzięki uprzejmości artystki, 
materiały prasowe organizatora

Liliana Porter, Sytuacja  
z pingwinem (dyptyk),

2004, dzięki uprzejmości artystki, 
materiały prasowe organizatora
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nie jest w ogóle potrzebne? Te pytania 
wciąż pozostają bez odpowiedzi. Doj-
rzały styl Porter kształtował się od lat 
80. XX wieku, kiedy to zaczęła włączać 
do swojej praktyki artystycznej stare 
zabawki, kiczowate figurki, pamiątki czy 
przedmioty codziennego użytku znaj-
dowane na targach staroci i w sklepach 
z antykami. Szybko stały się one głów-
nymi bohaterami jej instalacji, modelami 
portretowanymi z pomocą aparatu fo-
tograficznego, aktorami utrwalanych na 

taśmie filmowej historii. Co warte uwagi, 
w twórczości Porter spotykają się posta-
ci i przedmioty z zupełnie różnych epok, 
poziomów i miejsc. Jak sama twierdzi, 
najbardziej interesuje ją równoczesność 
odczuwania emocji: śmiechu i rozpaczy, 
smutku i radości. Na wystawie zobaczyć 
można kilkadziesiąt prac artystki z róż-
nych okresów jej twórczości – od wcze-
snych grafik, przez złożone kompozycje 
fotograficzne, aż do filmów z udziałem 
nieożywionych ludzkich aktorów.

Liliana Porter, 
Czerwony piasek,

2018, dzięki uprzejmości artystki, 
materiały prasowe organizatora

Liliana Porter, Oni,

2018, dzięki uprzejmości artystki, 
materiały prasowe organizatora
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Więcej zarówno o wystawie, jak 
i całym projekcie przeczytać 
można na stronie internetowej:  

www.mck.krakow.pl
K

ra
kó

w
O wspólnych płaszczyznach łą-
czących twórców o podobnych 
doświadczeniach i pochodzą-
cych z niedalekich sobie krain 
opowie wystawa Czas przełomu. 
Sztuka awangardy w Europie 
Środkowej 1908–1928 organizo-
wana w krakowskim Międzynaro-
dowym Centrum Kultury.

Skoro jednym z głównych źródeł in-
spiracji artystycznej jest otaczająca 
twórców rzeczywistość, to artyści po-
chodzący z podobnych miejsc i dzie-
lący podobne doświadczenia powinni 
wykazywać wspólne płaszczyzny w 
swoich dziełach. Jednym z dowodów 
na poparcie tej tezy jest wystawa 
Czas przełomu. Sztuka awangardy w 
Europie Środkowej 1908–1928 orga-
nizowana w krakowskim Międzynaro-
dowym Centrum Kultury. Ekspozycja 
skupia się na najważniejszych wąt-
kach sztuki awangardowej i przybliża 
twórczość polskich, czeskich, słowac-
kich, węgierskich, rumuńskich, chor-
wackich i serbskich artystów, akcen-
tując znaczące wątki i artystyczne 
koncepcje, a także punkty styczne 
oraz różnice, jakie ujawniła w tym 
czasie sztuka nowych państw Środ-
kowej Europy. Wystawa jest drugą z 
czterech odsłon międzynarodowe-
go projektu realizowanego wspólnie 
od 2016 roku przez Muzeum Sztuki 
w Ołomuńcu, Galerię Miasta Braty-
sławy, Muzeum Janusa Pannoniusa 
w Peczu oraz Międzynarodowe Cen-

Sándor Bortnyik,
Czerwona lokomotywa,

1918, Magyar Nemzeti 
Múzeum, Budapest, materiały 
prasowe organizatora
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trum Kultury. Jego celem jest ukaza-
nie narodzin awangardowej sztuki w 
Europie Środkowej w kontekście waż-
nych przemian geopolitycznych, jakie 
przyniosła pierwsza wojna światowa, 
rozpad monarchii austro-węgierskiej 
i powstanie nowych państw w tym 
regionie. Scenariusz wystawy został 
zbudowany w oparciu o eksponaty 
pochodzące ze środkowoeuropej-
skich kolekcji muzealnych i prywat-
nych: polskich, czeskich, słowackich, 
węgierskich, rumuńskich, litewskich, 
austriackich i niemieckich. Wystawa 
Czas przełomu. Sztuka awangardy w 
Europie Środkowej 1908–1928 to już 
czwarte przedsięwzięcie kulturalne 
MCK przygotowane we współpracy z 
Muzeum Sztuki w Ołomuńcu.

Sava Šumanović,
Rzeźbiarz w pracowni,

1921, Moderna galerija Zagreb, 
materiały prasowe organizatora

Leon Chwistek,
Portret kobiety,

1919-1921, Galeria Dyląg, Kraków, 
materiały prasowe organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy 
dostępne są na stronie 
internetowej: 

www.mnp.art.pl
P

oz
na

ń

O tym, że scenografia teatralna 
często może być równie istotna 
przy interpretacji dzieła teatral-
nego, co dobra gra aktorska, 
przekonać się można na ekspo-
zycji Narracje przedstawiającej 
twórczość Bohdana Cieślaka. 
Wystawa organizowana jest w po-
znańskim Muzeum Narodowym. 

Zazwyczaj podczas sztuki teatralnej 
każdy zwraca uwagę na inny element 
spektaklu. Jedni wzruszają się grą 
aktorską, drudzy zapamiętują niesa-
mowitą choreografię, a jeszcze inni 
olśniewające kostiumy. Jest jednak 
jeszcze jeden z pierwiastków teatral-
nych, który zupełnie niesłusznie wciąż 
często pozostaje niezauważony – sce-
nografia. A przecież to właśnie ona 
jest dopełnieniem gry aktorskiej i po-
zwala widzom dostrzec pełen obraz. 
Tworzenie scenografii jest procesem 
rozwijającym się od koncepcji rodzą-
cej się w głowie twórcy, szkicu, rysun-
ku, makiety oraz często także współ-
kreacji z reżyserem, choreografem 
po efekt całościowy przedstawiony 
widzowi w teatrze jako spójne dzie-
ło ożywione przez aktora. Wystawa 
Narracje organizowana w poznań-
skim Muzeum Narodowym przed-
stawia twórczość wybitnego polskie-
go scenografa Bohdana Cieślaka. 
Cieślak jest scenografem otwartym 
na eksper ymenty z przestrzenią , 
nieuciekającym od oryginalnych i 
nietypowych rozwiązań scenicznych. 
Według Lecha Raczaka, człowieka 
teatru, Cieślak tworzy coś znacznie 
bardziej niezwykłego niż scenografia 
teatralna w słownikowym znaczeniu. 
Określą ją mianem teatralnej archi-
tektury, podkreślając w ten sposób 
rozmach i brak ograniczeń, z jakim 

Bohdan Cieślak,
Agoraphobia,

materiały prasowe 
organizatora
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tworzy Cieślak. W ramach ekspozycji 
zgromadzono ponad 200 szkiców i 
rysunków. Sam twórca swoich projek-
tów nie postrzega jako ostatecznych, 
lecz traktuje je jako inspirujące, nie-
ustannie przekształcające się formy. 
Kreuje scenografie o nowatorskich i 
zaskakujących perspektywach. Boh-
dan Cieślak swoje prace realizował na 
deskach najlepszych polskich scen, 
m.in. Teatru Polskiego w Poznaniu, 
Teatru Współczesnego w Szczecinie, 
Teatru Studio w Warszawie, Ośrodka 
Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, 
Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu, 
Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w 
Legnicy i Polskiego Teatru Tańca w 
Poznaniu.

Bohdan Cieślak,
Sylwety,

materiały prasowe organizatora

Bohdan Cieślak,
Symetria – Asymetria,

2013, materiały prasowe 
organizatora
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Więcej zarówno o projekcie, jak 
i samej wystawie przeczytać 
można na stronie internetowej:  

www.bwa.katowice.plK
at

ow
ic

e
Powszechność sztuki współ-
czesnej jest złudna. Dla wielu 
osób to wciąż zakazana kra-
ina, do której wstęp mają tyl-
ko w ybrani ludzie z wiedzą i 
kontekstem. O tym, że tak być 
nie powinno opowiada wysta-
wa Banery - reprodukcje dzieł 
sztuki w dużej skali prezentowa-
na w katowickiej Galerii Sztuki 
Współczesnej BWA.

Dlaczego tak trudno przekonać wiele 
osób do oglądania sztuki? Przecież 
jest na wyciągnięcie ręki! – powiedzą 
ludzie, którzy od dawna regularnie 
chodzą do galerii, a muzealną mapę 
swojego miasta mają w małym palcu. 
Okazuje się jednak, że dla wielu osób 
ta dostępność dzieł sztuki jest złud-
na. Owszem, wejścia do galerii czę-
sto są darmowe, a muzea organizują 
tysiące spotkań, mających namówić 
kolejnych widzów do wizyty, ale sytu-
acja nie jest tak prosta, jak się wydaje. 
Dla wielu osób samo przejście przez 
progi galerii jest trudnością. Z róż-
nych powodów. Jedni nie mają czasu, 
drudzy wstydzą się swojej niewiedzy, 
a inni nie mają skąd dowiedzieć się o 
interesujących wystawach. Właśnie 
w celu przełamania tej bariery Atelier 
34zero Muzeum stworzyło w 2010 
roku projekt społeczno-kulturalny 

Olav Westphalen, 
Documentary,

2006, z serii The Big 
White, własność Atelier 
34zero Muzeum, materiały 
prasowe organizatora
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Reklama dla dzieła sztuki. Pomysł jest 
prosty — kilka razy w roku w otacza-
jącym instytucję ogrodzie, w formie 
wielkoformatowych banerów, pre-
zentowane są reprodukcje dzieł sztuki 
artystów belgijskich i zagranicznych. 
Celem projektu jest przybliżenie sztu-
ki współczesnej jak najszerszemu 
gronu odbiorców, wzbudzenie cieka-
wości oraz refleksji. Ważny jest więc 
wybór prezentowanych dzieł, które 
niejednokrotnie w sposób humory-
styczny nawiązują do ważnych zja-
wisk społecznych. Obecnie w Galerii 
BWA w Katowicach można zobaczyć 
kuratorski wybór banerów z projektu. 

Pokaz jest nie tylko kontynuacją wie-
loletniej współpracy pomiędzy insty-
tucjami, ale również wpisuje się w mi-
sję promowania i upowszechniania 
sztuki współczesnej. Kurator wystawy 
Włodzimierz Majewski podkreśla, że 
chce, żeby sztuka współczesna była 
dostępna dla każdego, nie może być 
elitarna. Dodaje też, że ważna dla nie-
go jest duża skala tych reprodukcji. 
Banery mają 20 m² — to wymiar uży-
wany zarówno przez służby drogowe 
w Belgii, jak i reklamodawców, gwa-
rantujący, że nawet kierowcy przejeż-
dżający obok z dość dużą prędkością, 
są w stanie przyswoić ich treść.

Jacques De Backer, 
Ambleteuse,

2005, własność Atelier 
34zero Muzeum, materiały 
prasowe organizatora
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Szczegółowe 
informacje dotyczące 
wystawy i szerszych 
założeń projektu 
dostępne są na 
stronie internetowej:

www.msl.org.pl

Ł
ód

ź Jeśli zgadzasz się ze stwierdze-
niem, że wszelkie odgórnie na-
rzucone bariery niepotrzebnie 
ograniczają artystów, powinieneś 
wybrać się na wystawę Prototypy: 
Dom Mody Limanka. Nowa kolek-
cja organizowaną w łódzkim Mu-
zeum Sztuki.

Dla wielu twórców sztuki współcze-
snej bariery narzucone przez klasycz-
ne rozumienie sztuki są bardzo ogra-
niczające. Czasami do tego stopnia, 
że ci stają w jawnej opozycji do tego 
podziału, tworząc coś niemieszczą-
cego się w tradycyjnych definicjach. 
Przykładem jest czworo artystów, 
którzy pracują i mieszkają w Łodzi. 
Każdy i każda z nich działają też in-
dywidualnie – Tomasz Armada jest 
projektantem mody, Kacper Szalecki 
zajmuje się między innymi fotografią, 
Sasa Lubińska jest malarką, a Coco-
Kate stylistką. Ich pierwsze wspólne 
wydarzenie to wystawa Nowalijki, zor-
ganizowana w maju w 2017 roku. Zda-
niem twórców z DML na modę składa 
się suma małych rzeczy: to jak żyjesz, 
jak oddychasz, mówisz czy tworzysz. 
To wszystko zawsze jest w awangar-
dzie. Wystawa Prototypy: Dom Mody 
Limanka. Nowa kolekcja jest częścią 
projektu pod tytułem Prototypy, te-

Natalia LL, 
Sztuka konsumpcyjna,

praca z kolekcji Muzeum Sztuki 
w Łodzi, materiały prasowe 
organizatora
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stującego to pojęcie na materiale z 
kolekcji Muzeum Sztuki. Zaproszeni 
artyści i artystki wykorzystają dzieła 
z zasobów muzealnych, podejmując 
próbę modelowania współczesnej rze-
czywistości. Dzięki ich działaniom ele-
menty ekspozycji będą jawiły się jako 
zasób praktyk i metod czekających na 
ponowne wykorzystanie, aktualizację 
i uruchomienie. W ten sposób auto-
rzy chcą zrównoważyć „produkcję” 
nowych prac w duchu ekologicznym: 
wykorzystując je powtórnie i budując 
z nich nowe konteksty. Działania arty-
styczne ujmowane w ten sposób nie 
są ilustracją istniejących społeczno-
-politycznych idei, lecz laboratorium, 
w którym powstają nowe rozwiązania 
społecznie czy politycznie istotne. Se-
ria zaplanowanych wystaw posłuży 
do stworzenia katalogu metod, które 
wskażą różne cele, jakie realizować 
można z użyciem kolekcji muzealnej.

Birgit Jurgenssen, 
Fartuch kuchenny gospodyni 
domowej,

praca z kolekcji Muzeum Sztuki 
w Łodzi, materiały prasowe 
organizatora

Zofia Kulik, 
Libera i kwiaty nr 1,

praca z kolekcji Muzeum Sztuki 
w Łodzi, materiały prasowe 
organizatora
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Więcej informacji 
na temat wystawy 
dostępnych jest na 
stronie internetowej: 

www.csw.torun.plTo
ru

ń
Jeśli interesuje cię sztuka per-
formance’u i  podejmowanie 
przez artystę i widza wspólnych 
działań, koniecznie musisz od-
wiedzić wystawę Mariny Abra-
mović DO CZYSTA organizowa-
ną w toruńskim Centrum Sztuki 
Współczesnej.

Każda dziedzina sztuki współczesnej 
ma swoich mistrzów. Ludzi, których 
twórczością inspirują się wszyscy 
młodzi adepci. Malarstwo ma Roth-
kę, wideo Billa Violę, a performance 
ma Marinę Abramović. Abramović 
jest intermedialną artystką serb-
skiego pochodzenia, która w swojej 
sztuce próbuje przekroczyć fizyczne 
i psychiczne ograniczenia ciała, bada 
możliwości umysłu i związek zacho-
dzący między artystą a widownią. 
Własne ciało jest dla niej narzędziem 
działań artystycznych, a często bywa 
też tematem prac. Działania Mariny 
Abramović stały się fundamentem 
rozwoju sztuki współczesnej. Jej ra-
dykalna postawa twórcza, umiejęt-
ne postrzeganie przestrzeni świata 
i sztuki wyróżniają ją spośród ów-
czesnych środowisk twórczych, da-
jąc nieprzecenione źródło inspiracji 
dla artystów młodszego pokolenia. 
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Nawiązuje do najistotniejszych pro-
blemów współczesnego świata oraz 
wpływu jednostki na jego kształt . 
Wystawa DO CZYSTA organizowa-
na w CSW w Toruniu będzie odsłoną 
największej w Europie retrospektywy 
Abramović, zrealizowanej wspólnie z 
Moderna Museet w Sztokholmie, we 
współpracy z Muzeum Sztuki Współ-
czesnej Louisiana w Humlebæk i 
Bundeskunsthalle w Bonn. Polska 
będzie jedynym krajem w tej części 
Europy, który uczestniczy w tym to-
urnée. Na prezentowaną w Toruniu 
ekspozycję złoży się około 120 dzieł, 
począwszy od prac pochodzących 
z lat 60., na współczesnych realiza-
cjach skończywszy. Organizatorzy 
zrekonstruują także niektóre per-
formatywne akcje Abramović, które 
będą prezentowane na żywo pod-
czas pokazu, tuż obok r ysunków, 
obrazów, rzeźb, obiektów, fotografii, 
filmów wideo oraz elementów archi-
walnych. Międzynarodowy projekt 
The Cleaner pozwala europejskiej 
publiczności zapoznać się z szeroką 
twórczością Abramović i wziąć ak-
tywny udział w proponowanych przez 
nią działaniach, natomiast młodym 
artystom umożliwi unikalne szkolenie 
artystyczne i pracę z lokalnymi spo-
łecznościami.

Marina Abramović, 
The Cleaner,

2017, wydruk pigmentowy, fot. 
Marco Anelli, ©Marina Abramović, 
dzięki uprzejmości Archiwum 
Mariny Abramović, materiały 
prasowe organizatora

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    03/2019 31



W
ro

cł
aw

Odwiedzając galerie, najwięcej 
czasu spędzasz przed dziełami 
Mondriana i Malewicza? Nie mo-
żesz zatem przegapić wystawy 
Ignacy Czwartos. Malarz polski 
organizowanej we wrocławskim 
Muzeum Współczesnym.

Więcej informacji zarówno o 
wystawie, jak i samym artyście 
znaleźć można na stronie 
internetowej:

www.muzeumwspolczesne.pl

Gdzie szukać inspiracji, jeśli nie wśród 
najlepszych. Ignacy Czwartos to arty-
sta świadomie nawiązujący do tradycji 
europejskiego modernizmu, zwłasz-
cza do najsłynniejszych duchowych 
prekursorów sztuki abstrakcyjnej: Ka-
zimierza Malewicza i Pieta Mondriana. 
Obrazy Czwartosa cechuje oryginalne 
połączenie figuracji i abstrakcji, a na 
jego praktykę artystyczną niebaga-
telny wpływ miała edukacja pod kie-
runkiem między innymi Jerzego No-
wosielskiego. To, co ujęte w ramy figur 
miesza się w jego twórczości z tym, 
co płynne i trudne do zdefiniowania. 
Czwartos, określający się jako malarz 
polski, odwołuje się również do malar-
stwa Andrzeja Wróblewskiego i sztuki 
barokowej. W jego obrazach, malowa-
nych płasko, zestawionych z wysma-
kowanych kolorystycznie płaszczyzn, 

Ignacy Czwartos,
Taka robota na wiosce,

2013, olej na płótnie, własność 
Muzeum Narodowego w Krakowie, 
materiały prasowe organizatora

Ignacy Czwartos,
Wariat i Zakonnica – portret 
małżeński,

2008, olej na płótnie, własność 
artysty, materiały prasowe 
organizatora

Ignacy Czwartos,
Memento mori 2016,

2015, olej na płótnie, własność 
Fundacji Nowa Przestrzeń Sztuki, 
materiały prasowe organizatora
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twórca sięga zarówno po mimetyczne 
odwzorowanie, jak i po grę geome-
trycznych form. Jego prace są pełne 
nowych rozwiązań, niekonwencjonal-
ne, często zaskakujące i w przewrotny 
sposób dowcipne. Rozległa wiedza z 
zakresu historii sztuki pozwala artyście 
ubrać rodzimy krajobraz w formułę 
nieprzedstawiającą i swobodnie żon-
glować cytatami z malarstwa dawne-
go, zwłaszcza barokowego. Najnowsze 
obrazy Czwartosa przedstawiające 
i alegoryzujące Żołnierzy Wyklętych 
(prezentowane pierwotnie na wysta-
wie Każdy ma swoich bohaterów w 
Otwartej Pracowni w 2018 roku) wyni-
kają z zainteresowań historią najnow-
szą. Seria, silnie osadzona w kanonach 
polskiego malarstwa, jest indywidualną 
wypowiedzią na kontrowersyjny temat 
i wprowadza go w krytyczny dyskurs 
sztuki. Prace artysty, dla którego „pol-
skość” jest sprawą fundamentalną, 
prezentowane były na wielu przekrojo-
wych wystawach, między innymi Ma-
larstwo polskie XXI wieku (Zachęta, 
Warszawa 2003) czy Magia kwadra-
tu (Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 
2016).

Ignacy Czwartos,
Kwiaty dla Wróblewskiego,

2014, olej na płótnie, własność 
Wojciecha Janika, materiały 
prasowe organizatora
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Zdecydowana większość twórców ko-
rzysta z języków wyrazu wytworzonych 
przez swoich poprzedników. Jedni ro-
bią to na zasadzie inspiracji, powtarza-
jąc pewne schematy napisane przez 
swoich idoli uzupełnione przez własne 
dodatki, a drudzy korzystają z metody 
zaprzeczenia, stawiając sobie za cel 
stworzenie dzieła antagonistycznego 
względem swoich poprzedników. Jest 
jednak także mała grupa twórców, dla 
których żaden ze znanych ludzkości 
języków nie jest wystarczającym, by 
całkowicie oddać swoje myśli i uczu-
cia. Ich celem jest stworzenie czegoś 
całkowicie nowego, idealnie dopa-
sowanego do swoich własnych idei i 
skrojonego na miarę własnych potrzeb 
ekspresji. Właśnie takim artystą jest 
Adam Jastrzębski, twórca językowego 
kodu Vinylogos i malarskich Vinylow-
ców. Vinylogos jest niczym innym jak 
kodem opowiadającym historię malar-
skich dzieł twórcy. Wszystkie dzieła z 
tej serii powstają według tych samych 

Czy język zawsze musi składać 
się z wypowiedzianych słów i za-
pisanych literami zdań? Adam 
Jastrzębski na swojej wystawie 
Genezis z Ducha organizowanej 
w Galerii Bielskiej udowadnia, że 
treść jednego z najbardziej zna-
nych poematów polskiej literatu-
ry da się opowiedzieć za pomocą 
kształtów i kolorów. 

zasad. Strzępki kolorowej taśmy łą-
czone są według wcześniej precyzyj-
nie ustalonych zasad, tworząc coraz 
to nowe kształty i formy. Vinylogos 
jest kodem, który ten proces opisuje 
i określa. Najnowszy projekt artysty, 
który w Bielsku-Białej zostanie zapre-
zentowany po raz pierwszy, to Genezis 
z Ducha, oparty na poemacie Juliusza 
Słowackiego. Jacek Sosnowski, kura-
tor wystawy, podkreśla, że „Genezis 
z Ducha Słowackiego w założeniach 
było dziełem totalnym, które miało 
opisywać powstanie wszechświata i 
zasady nim kierujące. Jak każde tego 
rodzaju zamierzenie, osiąga swój cel 
tylko częściowo. Adam Jastrzębski, 
podejmując się zadania przełożenia 
poematu Słowackiego na własny język 
vinylogos, daje Genezis z Ducha prze-
strzeń, w której może się ono spełnić”. 
Na wystawie prace prezentowane są w 
kolejności odpowiadającej chronologii 
zjawisk powstawania wszechświata w 
wizji Juliusza Słowackiego.

Więcej informacji na temat wystawy 
dostępnych jest na stronie internetowej: 

www.galeriabielska.pl

Adam Jastrzębski, 
Vinylowiec,

fot. Archiwum autora, materiały 
prasowe organizatora
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Vincent van Gogh, Autoportret  
z zabandażowanym uchem,

1889, ©The Courtauld Gallery, London 
(Samuel Courtauld Trust), materiały 
prasowe organizatora

Paul Cézanne, Grający w karty,

ok. 1892-1896, ©The Courtauld 
Gallery, London (Samuel Courtauld 
Trust), materiały prasowe 
organizatora
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:W Paryżu po raz pierwszy od 60 lat zaprezentowano szerszej publicz-

ności kolekcję brytyjskiego przedsiębiorcy i mecenasa sztuki – Sa-
muela Courtaulda. W ramach wystawy The Courtauld Collection: A 
Vision for Impressionism zgromadzono około 110 prac, w tym 60 obra-
zów i grafik, które pochodzą nie tylko z londyńskiej Galerii Courtaulda, 
ale również z międzynarodowych kolekcji publicznych i prywatnych. 
Wśród nich znajdują się jedne z najważniejszych obrazów francuskich 
mistrzów z przełomu XIX i XX wieku – Vincenta van Gogha, Paula Gau-
guina czy Edouarda Maneta. Ekspozycja wpisuje się w misję Fundacji 
Louisa Vuittona, gdzie jest prezentowana, której celem jest przybliżenie 
widzom sylwetek największych kolekcjonerów w historii sztuki.  

www.fondationlouisvuitton.fr
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: Co łączy Mantegnę i Belliniego – dwóch wielkich artystów renesanso-

wych? Odpowiedzi na to pytanie poszukać można w berlińskiej Gemäl-
degalerie, gdzie trwa wystawa po raz pierwszy zestawiająca ich twór-
czość w ramach jednego pokazu. W 1452 roku ambitny malarz i grafik 
Andrea Mantegna, który działał w Padwie, wżenił się do rodziny Belli-
nich, którzy byli znanymi malarzami w pobliskiej Wenecji. Błyskotliwe 
innowacje w zakresie kompozycji i głębokie zainteresowanie Mantegny 
klasyczną starożytnością wywarły ogromy wpływ na jego najmłodsze-
go szwagra – Giovanniego Belliniego. Z czasem ich ścieżki się rozeszły, 
działali w różnych środowiskach, a ich style artystyczne rozwijały się 
w różnych kierunkach. Jednak ich prace na wszystkich etapach twór-
czego życia świadczą o ciągłym dialogu artystycznym, który można 
dostrzec również z dzisiejszej perspektywy.

www.smb.museum

Giovanni Bellini, 
Ofiarowanie w świątyni,
 
ok. 1472, ©Fondazione 
Querini Stampalia, Venice / 
cameraphoto arte snc, 
materiały prasowe 
organizatora

Andrea Mantegna, 
Kardynał Lodovico 
Trevisan,
 
1401-1465, ©Staatliche Museen 
zu Berlin, Gemäldegalerie /
Christoph Schmidt, materiały 
prasowe organizatora
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: Manfred Willmann to austriacki fotograf, który w swoich pracach wyko-
rzystuje zdobycze fotografii dokumentalnej, by tworzyć jaskrawe, ko-
lorowe obrazy konceptualne. Z jego twórczością zapoznać się można 
podczas wystawy prezentowanej w wiedeńskiej Albertinie. W swoich 
zdjęciach artysta stara się uchwycić sceny ze swojego najbliższego 
otoczenia w Grazu i południowej Styrii. Zrywają one z kliszami idyllicz-
nego życia na wsi. Zdjęcia łączy charakterystyczny, indywidualny styl, 
na który składają się konsekwentne użycie lampy błyskowej i skupienie 
na szczegółach. Willmann jest także jednym z pierwszych austriackich 
fotografów, którzy używali koloru jako środka wyrazu artystycznego. 
W Albertinie pokazywanych jest sześć dużych serii z dorobku twórcy. 

www.albertina.at

Manfred Willmann, Wolkmarweg 36,

Część 1 z serii Black and Gold, 1979-1981, 
odbitka żelatynowo-srebrowa, The Albertina 
Museum, Vienna, ©Manfred Willmann, 
matriały prasowe organizatora

Urodzony w 1867 roku Pierre Bonnard był, wraz z Henri Matissem, jed-
nym z największych kolorystów początku XX wieku. Inaczej niż wielu 
kolegów, wolał pracować z pamięci i opierając się na swojej wyobraźni, 
próbował uchwycić ducha chwili i wyrazić go poprzez unikalne wyko-
rzystanie koloru i innowacyjną kompozycję. Wystawa prezentowana w 
Tate Modern skupia się na okresie twórczości Bonnarda od 1912 roku, 
kiedy kolor znalazł się w centrum jego zainteresowań twórczych, aż do 
śmierci artysty w 1947 roku. Płótna z tego czasu przedstawiają przede 
wszystkim krajobrazu i kameralne sceny domowe, w których ktoś wła-
śnie opuścił pokój, skończył posiłek czy rzucił ukradkowe spojrzenie 
partnerowi.

www.tate.org.uk Lo
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Pierre Bonnard, 
Ogród,

1936, Musée d’art 
moderne de la Ville de 
Paris (Paryż, Francja), 
materiały prasowe 
organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące przedsięwzięcia 
dostępne są na stronie 
internetowej: 

www.cac.lt

Sharon Lockhart,
Rudzienko,

Contemporary Art Center, Wilno, 
materiały prasowe organizatora

Wystawa jest pierwszym w histo-
rii pokazem prac artystki w krajach 
bałtyckich i jednocześnie pierwszą 
tego typu ekspozycją zorganizowaną 
przez instytucję europejską. Przez 
ponad dwie dekady Lockhart tworzy-
ła filmy, fotografie i instalacje, które 
są zarówno atrakcyjne wizualne, jak 
i zaangażowane społecznie. Jako 
wnikliwa obserwatorka otaczającego 
świata artystka bada, w jaki sposób 
praca, odpoczynek, edukacja i zaba-
wa są odgrywane i reprezentowane. 
Jej praktyka w dużej mierze opiera 
się na osobistych interakcjach i twór-

KRAJE BAŁTYCKIE
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Sharon Lockhart to amerykań-
ska artystka, której twórczość 
koncentruje się wokół tematyki 
społecznej. Podejmowane za-
gadnienia interpretuje za pośred-
nictwem filmu i fotografii. Często 
angażuje się w działalność w 
ramach społeczności lokalnej, 
realizując długotrwałe projekty. 
Szeroką prezentację jej twór-
czości oglądać można obecnie w 
Centrum Sztuki Współczesnej w 
Wilnie. 
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czej współpracy, które rozwijają się 
przez dłuższy czas. Współpracuje z 
określonymi grupami, takimi jak pra-
cownicy okrętów w Maine, zespół ko-
szykarski dziewcząt w Japonii, dzieci 
z amerykańskiego Zachodu czy – jak 
ostatnio – nastolatkowie z Polski. Jej 
prace są wynikiem dialogu i kształtu-
ją nieoczekiwaną syntezę społecznie 
zaangażowanego procesy i formalnej 
estetyki, dzięki którym działalność 
Lockhart jest tak fascynująca. Tema-
tyka dzieciństwa i dorastania pojawi-
ła się w twórczości artystki w połowie 
lat 90. i rozwijana jest do dzisiaj. W 
ostatnim dziele Lockhart skupia się 
na grupie dziewcząt z Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Rudzienku. 
Skąd akurat taki wybór? Jest on wy-
nikiem wieloletniej przyjaźni z jedną z 
mieszkanek Centrum – Mileną, którą 
artystka poznała podczas tworzenia 
jednego z filmów w 2009 roku. Zain-
spirowana pragnieniem dziewczyny, 
by opowiedzieć swoją historię, Lock-
hart rozpoczęła badania nad zagad-

nieniami dotykającymi Mileny, takimi 
jak system edukacji czy prawa dziec-
ka. Dwukanałowa instalacja filmowa 
Rudzienko (2016) nadaje wileńskiej 
wystawie tytuł i prezentuje dziew-
częta z Centrum angażujące się w 
rozmowy i różne zajęcia na polskiej 
wsi. Od 2014 do 2017 roku Lockhart 
zorganizowała cykl warsztatów z 
dziewczętami, które odbywały się w 
podwarszawskich gospodarstwach 
rolnych.  Poprzez proste zadania 
związane z myśleniem, pisaniem, 
poruszaniem się, śpiewaniem, słu-
chaniem i improwizacją zachęcała 
dziewczęta do wyrażania siebie, do 
otwierania swoich umysłów i głosów 
na nowe możliwości kryjące się za 
zwyczajowym horyzontem rozsąd-
ku. Instalacja f ilmowa i związana z 
nią seria trzech zdjęć są wynikiem 
tych wspólnych doświadczeń. Pro-
jekt ten jest również przedmiotem 
nowej książki artystycznej wydanej 
w związku z wystawą. 

Sharon Lockhart,
Rudzienko,

Contemporary Art Center, Wilno, 
materiały prasowe organizatora

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY   03/2019 47



W obiektywie… 
Paweł Franik
W

 O
B

IE
K

T
Y

W
IE

Paweł Franik 

z cyklu ON HIS OWN, 
dzięki uprzejmości artysty

W 2016 roku zostałeś finalistą 15. 
edycji konkursu Artystyczna Po-
dróż Hestii. Dlaczego zdecydowałeś 
się na udział w takim przedsięwzię-
ciu i jaką pracę pokazałeś wówczas 
jury?

Tak, miałem tą przyjemność znaleźć 
się w gronie finalistów. Byłem w owym 
czasie studentem kierunku Realiza-
cji Obrazu Filmowego i szczególnie w 
tym czasie wkładałem masę pracy w 
rozwój siebie jako twórcy, wytyczając 
sobie nowe wyzwania związane z fo-
tografią, filmem i szeroko rozumianymi 
sztukami wizualnymi. Oczywiście ak-
tualnie też przywiązuję do tego wielką 
uwagę, natomiast nie tak dynamicznie 
jak wtedy ze względu na kwestie zawo-
dowe, które całe szczęście również do-
tyczą sztuki i działań kreatywnych. To 
było myślę głównem powodem wzięcia 
udziału w konkursie APH, który dawał 
właśnie takie nowe możliwości. Obec-
ność w finale zapewnił mi cykl fotogra-
ficzny ON HIS OWN, ukazujący czło-
wieka w przestrzeni, mający na celu 
zwrócenie uwagi na fakt bycia samego 
ze sobą.

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

Na pewno motywująco. Każde wy-
różnienie czy wystawa daje mi siłę i 
motywację do dalszej pracy i działa-
nia. Uświadamia mi, że to co robię ma 
sens i warto to rozwijać.

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    03/2019 49



Studiowałeś na Wyższej Uczelni 
Technicznej w Katowicach – skąd 
Twoje zainteresowanie fotografią?

Fotografia w moim życiu jest od daw-
na, to sposób na moją osobistąj wy-
powiedź, dokumentację rzeczywisto-
ści, pamięci, jak również sposób na 
odprężenie się czy też zobrazowanie 
moich życiowych obserwacji oraz my-
śli. Jestem z natury osobą nieśmiałą. 
Gdybym tylko potrafił o wszystkim 
opowiedzieć słowami, nie musiałbym 
sięgać po aparat. Szczególnie poszu-
kuję minimalistycznych form, które 
zarazem mają w sobie wielką siłę prze-
kazu. Fotografia daje mi przestrzeń 
do bycia sobą. Od 2007 roku pracuję 
również zawodowo, używając medium 
fotografii, a także z kamerą jako ope-
rator filmowy.. Studia przede wszyst-
kim pomogły mi poszerzyć horyzonty, 
wzmocnić warsztat artystyczny oraz 
rozwinąć się pod względem teoretycz-
nym i praktycznym, natomiast dały mi 
też coś więcej, poznałem masę wspa-
niałych osób, bardzo twórczych i in-
spirujących. Myślę, że to największa 
wartość.

W Pawilonie Sztuki rozpoczęła 
się właśnie Twoja wystawa Solilo-
kwium. Czy mógłbyś rozszyfrować 
ten tytuł?

Solilokwium pochodzi od łacińskiego 
wyrażenia solus loqui i dosłownie ozna-
cza „mówić samemu”. To monolog nie-
wypowiedzianych rozmyślań i refleksji, 
których celem jest określenie własnej 
postawy. To pojęcie bardzo dobrze od-
nosi się do moich prac, które można zo-
baczyć na wystawie w Pawilonie Sztuki.

Co jest motywem przewodnim wy-
stawy? Czy mógłbyś zabrać nas w 
wirtualny spacer po ekspozycji?

Motywem przewodnim jest człowiek 
i przestrzeń. Fotografie, które można 
zobaczyć na wystawie, charakteryzu-
je czystość formy, z minimalistycznym 
wyeksponowaniem ludzkiej sylwetki. 
To celowy zabieg estetyki fotografii. 
Bez zbędnych dodatków, w całkowitej 
prostocie, treść i forma wskazują na 
wyodrębnienie człowieka jako jednost-
ki w jej prywatnej przestrzeni emocjo-
nalnej.

Paweł Franik 

z cyklu ON HIS OWN, 
dzięki uprzejmości artysty

Na Twoich fotografiach często po-
jawiają się ludzie – pojedyncze po-
staci, odosobnione w dużych prze-
strzeniach. Czy samotność jako 
istotna cecha ludzkiej egzystencji 
stoi w centrum Twoich zaintereso-
wań artystycznych?

W moich pracach ukazuję człowieka 
jako indywiduum. Człowieka będące-
go samotnym w wielkiej przestrzeni, 
która go otacza. Ten motyw w moich 
pracach ma na celu zwrócenie uwagi 
na fakt bycia samemu ze sobą. Czę-
sto odbiorcy moich prac zarzucają 
im przedstawianie smutnego obrazu 
samotności. Ja ukazuję tę samotność 
jako coś osobliwego, coś całkowicie 
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Paweł Franik 

z cyklu HUMAN, SALT, ROCK, 
dzięki uprzejmości artysty 

ludzkiego. Ponieważ każdy z nas, bez 
znaczenia czy jest samotny, czy żyje 
w szczęśliwym związku i posiada wła-
sną rodzinę, często potrzebuje chwili 
samotności, poświęcenia uwagi tylko 
sobie samemu, skupieniu się wyłącznie 
na swoich własnych przemyśleniach. 
Żyjemy w czasach nieustannego pędu, 
ciągłego dążenia do celów. Często bra-
kuje nam tej przysłowiowej „minuty dla 
samego siebie”, by móc porozmawiać 
z własnymi myślami, zatrzymać się na 
chwilę i poczuć pożądaną równowa-
gę. Przeżywamy swoje życie z minuty 
na minutę, może w jego biegu warto 
na chwilę zatrzymać się i popatrzeć w 
głąb siebie?

Kadry, które udaje Ci się uchwycić 
są niezwykłe – emanują czystym, 
surowym pięknem. Czy estetyzm 
jest dla Ciebie nadrzędną wartością 
sztuki?

Tak, jest to dla mnie bardzo ważne, 
natomiast myślę, że piękno można 
okazać w rozmaity sposób. Ja akurat 
zdecydowaem się na estetykę minima-
lizmu jako surową formę pozbawioną 
zbędnych ozdobników i dodatków.

Gdzie szukasz inspiracji?

Myślę, że na to co i jak tworzę mają 
wpływ wszelkie doznania wizualne, z 
jakimi mam do czynienia w życiu co-
dziennym, ludzie, wydarzenia oraz 
wszelkie przemyślenia i wnioski, do ja-
kich dochodzę zbiegiem lat.
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Czy są artyści, których działanie 
stanowi dla Ciebie szczególne na-
tchnienie?

Jest tak wielu wspaniałych artystów, 
których działania twórcze sobie cenię, 
że nie chciałbym faworyzować żadnej 
konkretnej osoby. Każdy z nich ma 
swój odmienny sposób wypowiedzi 
artystycznej i działa na mnie w inny 
sposób.

Jakie masz plany twórcze na naj-
bliższą przyszłość?  

Mam kilka nowych otwartych projek-
tów, nad którymi pracuję. Na każdy 
z nich przyjdzie odpowiedni czas. Na 
pewno planuję nie ograniczać się wy-
łącznie do medium fotografii.

W Spacerowniku polecamy naszym 
czytelnikom interesujące wystawy 
odbywające się w Polsce i za gra-
nicą. Jaka ekspozycja wywarła na 
Tobie wrażenie?

Przchodzą mi na myśl dwie: Odmowa 
Rafała Milacha w PGS Sopot i Pomnik. 
Europa Środkowo-Wschodnia 1918–
2018 w warszawskiej Królikarni.

Paweł Franik 

z cyklu ON HIS OWN, 
dzięki uprzejmości artysty
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Mitologia kreatywności

Jesteś przekonany, że tak potęż-
na siła jak ludzka kreatywność nie 
może zostać przebadana? Wła-
śnie wpadłeś w pułapkę myślenia. 
Pozwól, że przedstawimy ci naj-
ważniejsze mity dotyczące kre-
atywności i twórczego myślenia.

Mit Eureki

Jest to mylne przeświadczenie, że 
wszystkie przełomowe myśli spadły 
na głowy wynalazców niespodziewa-
nie i w jednej sekundzie. W ten spo-
sób nie tylko tłumaczymy sami sobie, 
dlaczego do tej pory nie udało nam 
się stworzyć niczego wielkiego, ale 
dodatkowo usprawiedliwiamy brak 
działania w kierunku rozwoju. Tak jak 
w popularnej wersji historii o Isaacu 
Newtonie i jabłku. Zakładamy, że słyn-
ny fizyk odkrył koncepcję przyciąga-
nia się planet, kiedy dla relaksu usiadł 
pod jabłonią i owoc spadł mu na głowę. 
Prawda jest jednak taka, że sytuacja ta 
nigdy nie miała miejsca. Teksty histo-
ryczne dowodzą, że Newton pracował 
na teorią grawitacji od dłuższego cza-
su, a rola jabłka była o wiele mniej do-
słowna. Ponoć spadło z drzewa w cza-
sie rozmowy fizyka z innym uczonym 
i ułatwiło mu rozszerzenie koncepcji 
grawitacji na skalę międzyplanetarną.  

Mit urodzenia

Wygodnie jest nam myśleć, że kre-
atywnym trzeba się urodzić. Łatwo 
przejść wtedy do myślenia, że skoro 
moje umiejętności nie ukazały się do 
tej pory, prawdopodobnie nie zostały 
mi przekazane w kodzie genetycznym 
i nic nie możemy z tym zrobić. Jednak 
historia Alberta Einsteina skutecznie 
obala ten mit. Ostatnią wolą Einsteina 
było zostać po śmierci skremowanym, 
jednak pomimo tego jego mózg został 
zabezpieczony i gruntowanie przeba-
dany. Naukowcy mieli nadzieję, że ba-
dając organ geniusza dotrą do źródła 
jego niezwykłej wiedzy i kreatywności. 
Badania nie przyniosły jednak spo-
dziewanych wyników. Okazało się, że 
mózg Einsteina w żadnej istotnej kwe-
stii nie różnił się o standardowego.  

Mit oryginalności

Zakładamy, że największe wynalazki 
ludzkie cywilizacji były od początku do 
końca efektem pracy jednej osoby. Hi-
storia pokazuje jednak, że najczęściej 
jest zupełnie inaczej. Kreatywność ro-
zumiana jako umiejętność tworzenia 
czegoś od samego początku to tylko 
niewielka część twórczego myślenia. 
O wiele częściej przydaje się umiejęt-
ność szybkiego kojarzenia faktów i pa-
trzenia na powstałe już przedmioty z 
innej perspektywy.  Przykład? Telefon. 
Jeden z najważniejszych wynalazków 
XIX wieku został wymyślony dwukrot-
nie. Tego samego dnia, gdy Alexander 

Graham Bell opatentował swój projekt 
urządzenia przenoszącego dźwięki na 
odległość, Elisha Gray zarejestrował w 
urzędzie prototyp o niezwykle podob-
nym działaniu. Z racji popularności i 
wcześniejszych wynalazków to Bella 
wynalazek odbił się większym echem 
na rynku komunikacji.

Mit eksperta

Mit eksperta polega na założeniu, że 
bez zdobycia ogromnej ilości wiedzy 
na dany temat, nie jesteśmy w sta-
nie wymyślić w nim niczego twórcze-
go. Trudno o bardziej mylne przekona-
nie.  Przykładem jest historia Netflixa, 
internetowej platformy z filmami. W 
2006 roku korporacja zorientowała 
się, że największym problemem użyt-
kowników wirtualnej platformy nie jest 
mała liczba filmów, a trudność z wybo-
rem jednego z nich. Postanowiła wiec 
rozpisać międzynarodowy konkurs 
z nagrodą w wysokości miliona dola-
rów na nowy algorytm podpowiada-
jący widzowi filmy, które mogą mu się 
spodobać na podstawie tego, co oglą-
dał do tej pory. Konkurs wygrała grupa 
BellKor’s Pragmatic Chaos, której uda-
ło się podnieść skuteczność systemu 
o ponad 10 procent. Co najciekawsze 
grupa składała się ze statystyków i 
programistów, z których żaden nie 
miał większego pojęcia o przemyśle 
filmowym. Przez cały czas pozosta-
wali tylko w kontakcie internetowym, 
a pierwszy raz spotkali się na gali wrę-
czenia nagrody.  
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Mit bodźca

Kiedy chcesz, żeby twój pracownik 
poczuł się doceniony udzielasz mu 
pochwały albo nagradzasz premią. 
Zasada wydaje się prosta. Problem 
pojawia się, kiedy chcesz nagrodzić 
starania człowieka, który od dwóch 
miesięcy ciężko pracował nad kon-
ceptem kreatywnym, a nie ma fizycz-
nych efektów jego działań. W takim 
wypadku rolą pracodawcy jest stwo-
rzenie odpowiednich warunków pra-
cy, tak by pracownicy mogli rozwijać 
swoje pomysły. Co więcej, sam mogą 
na tym zyskać. Badania przeprowa-
dzone przez Teresę Amabile, badacz-
kę kreatywnego myślenia, dowodzą, że 
twórczość stworzona z wewnętrznej 
potrzeby człowieka najczęściej jest o 
wiele lepsza niż ta wyprodukowana na 
zamówienie.  

Mit samotnego twórcy

Uwielbiamy myśleć, że o sobie i swo-
ich pomysłach decydujemy w pełni 
samodzielnie. W większości podręcz-
ników historii największe osiągnięcia 
ludzkiej cywilizacji przedstawiane są 
jako działania jednego człowieka. Gdy 
mówimy o odkryciu Ameryki, myślimy 
o Kolumbie jakby to on w pojedynkę 
ustalił trasę, prowadził okręt, a później 
spisał mapy. Historia o tym jak Edison 
podjął dziesięć tysięcy prób zanim 
udało mu się wynaleźć żarówkę jest 
nieprawdziwa przynajmniej z trzech 
powodów. Po pierwsze wspomnienia 

uczestników potwierdzają, że odkry-
cia wcale nie dokonał sam Edison. Po 
drugie liczba dziesięciu tysięcy jest 
niesamowicie przeszacowana, a po 
trzecie większość prób nadzorowana 
była przez kogoś innego. 

Mit burzy mózgów

Jest to błędne przeświadczeniu, że 
statystycznie jeden pomysł na kilkaset 
jest świetny, więc wśród miliona wy-
myślonych idei, kilka będzie naprawdę 
wyjątkowych. Z przeciwnego założenia 
wychodzą przywódcy firmy IDEO, je-
den z największych i najbardziej utytu-
łowanych firm designu na świecie. Ni-
gdy o niej nie słyszałeś? A powinieneś. 
Zdobyła nagrodę International Design 
Excellence Award więcej raz niż jaka-
kolwiek inna firma. W trakcie projekto-
wania IDEO posługuje się swoją własną 
wersją burzy mózgów nazwanej przez 
nich „myśleniem twórczym”. Przedsta-
wiciele IDEO twierdzą, że za każdym 
razem niezbędny jest koordynator, 
który nie tyle będzie zawiadywał roz-
mową, a starał się ją porządkować. Co 
ciekawe uczestnicy takiej burzy mó-
zgów nie mogą tylko wyrzucać z siebie 
luźnych pomysłów, a muszą pokazać 
je na realnym modelu i opowiedzieć o 
uczuciach potencjalnego klienta.  

Mit kompromisu

Wyobrażając sobie idealną przestrzeń 
do kreatywnego myślenia, pierwsze 
obrazy jakie przychodzą nam do gło-

wy to wygodne kanapy, luźny dressco-
de i darmowe jedzenie. Coraz częściej 
zdarza nam się myśleć, że skoro wy-
woływanie presji na pracownikach kre-
atywnych przynosi kiepskie efekty to 
nie wolno mieć najmniejszych uwag do 
och pracy. Na tym polega mit kompro-
misu - zakładamy, że wszystkie najlep-
sze pomysły powstały w zespołach, w 
których krytyka nieistnieje, a rozwiąza-
nia są efektem kompromisu. W rzeczy-
wistości jest zupełnie inaczej. Trudno 
o bardziej krytykujące środowisko niż 
zespół kreatywny. Różnica jest taka, że 
zawsze jest to krytyka konstruktywna. 

Mit ograniczeń

Jeśli zapytacie przypadkowego prze-
chodnia o warunki niezbędne do kre-
atywnej pracy, „całkowita wolność” 
byłaby z pewnością jedną z najczę-
ściej padających odpowiedzi. Uważa-
my osoby twórcze za wyjątkowe i nie 
rozumiemy metod jakimi działają. Na 
tym polega mit ograniczeń - wierzymy, 
że do wymyślenia kreatywnej idei po-
trzebny jest całkowity brak granic. Z 
drugiej strony jest to bardzo wygodna 
pozycja dla osób pracujących w sta-
łych godzinach i ze stałą pulą obowiąz-
ków. Wielu z nich myśli, że mogłoby 
stworzyć coś ciekawego, ale nie kiedy 
wiążą go ograniczenia codziennej pra-
cy. Ironia polega na tym, że prawdziwie 
kreatywni ludzi potrafią dostosować 
się do obowiązujacych zasad i wymo-
gów i wewnątrz nich wymyślić pomysł, 
który później uznamy za genialny. 

Mit pułapki na myszy

Ludzki umysł jest tak skonstruowany, 
że szybko przywiązuje się do znajo-
mych rozwiązań i niechętnie rezygnuje 
z nich na rzecz czegoś nowego. Brak 
tej świadomości często prowadzi do 
wiary w mit pułapki na myszy. Polega 
on na przeświadczeniu, że jeśli tylko 
wymyślimy przedmiot ułatwiający co-
dzienne życie ludzi na Ziemi, wszyscy 
natychmiast zaczną z niego korzystać. 
Doskonałym przykładem jest właśnie 
pułapka na myszy. Amerykański Urząd 
Patentowy zarejestrował do tej pory 
ponad 4400 różnych modeli pułapki 
na myszy, które są w większości sku-
teczniejsze i bardziej humanitarne od 
klasycznego modelu znanego z na-
szych domów. Mimo to pewne skrypty 
ludzkiego myślenia o pułapce na my-
szy się nie zmieniają i wciąż korzysta-
my z tego samego typu.  
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Mike Peel

High Line to zielona żyła Manhattanu. 
Park zawieszony nad ulicami zachod-
niej strony miasta został zbudowany na 
historycznej towarowej linii kolejowej. Ta 
wyjątkowa przestrzeń publiczna to po-
łączenie świetnego designu, awangar-
dowej sztuki współczesnej i ogrodów. 
Aby odpocząć od zgiełku głównych ulic 
Manhattanu warto wybrać się na spacer 
wśród dachów pobliskich kamienic. To 
właśnie uczynimy w tym numerze „Spa-
cerownika”

High Line nie zawsze miała dobrą re-
putację. Pod koniec XX wieku ruch 
kolejowy na tej linii został zamknięty, 
konstrukcja zaczęła niszczeć, a samo 
miejsce okryło się złą sławą. Wystarczy 
obejrzeć teledysk do piosenki „Close” 
grupy Art of Noise wyreżyserowany 

Zmień perspektywę –
New York

przez Zbigniewa Rybczyńskiego, żeby 
przekonać się, że nie był to urokliwy 
zakątek. Pojawiła się jednak grupa en-
tuzjastów zwanych „przyjaciółmi High 
Line”, którzy w dzikiej roślinności pora-
stającej tory widzieli potencjał dla praw-
dziwego miejskiego ogrodu i zaczęli 
walczyć o realizację tej wizji. Park został 
otwarty w 2009 roku i od tego czasu 
stanowi inspirację dla innych miast. High 
Line to doskonały przykład, jak włączać 
postindustrialne konstrukcje we współ-
czesną tkankę miejską i tworzyć pu-
bliczne galerie sztuki oraz rekreacyjną 
przestrzeń dla lokalnej społeczności. 

High Line prowadzi od brukowanych 
ulic i ceglanych budynków Meatpacking 
District przez charakterystyczne zabu-
dowania mieszkalne dystryktu Chelsea 
aż do zajezdni kolejowej West Side. Z 
jednej strony otaczają go wysokie wie-
żowce Manhattanu, z drugiej zaś rozpo-
ściera się widok na rzekę Hudson. Spa-
cerując High Line warto jednak spojrzeć 
na to, co w pobliżu – przestrzeń parku to 
publiczna galeria sztuki zawierająca sta-
rannie wybrane, najciekawsze rzeźby, 
instalacje, projekcje i sztukę uliczną. Na 
High Line pojawiają się prace zarówno 
młodych, jak i uznanych artystów z ca-
łego świata. Niektóre powstają specjal-
nie na potrzeby outdorowych wystaw w 
parku. Na High Line pojawiły się między 

innymi dzieła Ela Anatsui'ego, Carol 
Bove, Barbary Kruger i Nari'ego Warda 
Wielkoformatowe prace – takie jak mu-
ral Dorothy Iannone  – znajdują się na 
budynkach otaczających linię, inne jak 
Agora – autotematyczna wystawa po-
ruszająca problem sztuki w przestrzeni 
publicznej – bezpośrednio łączą się z 
tkanką parku. W kwietniu na wzór lon-
dyńskiego Fourth Plinth zostanie otwar-
ty także High Line Plinth, czyli cokół, na 
którym przez 18 miesięcy prezentowana 
będzie praca wybranego artysty. Jako 
pierwsza pojawi się na nim rzeźba Brick 
House Simone Leigh.

W zależności od pory roku High Line 
otwarta jest od 7 rano aż do późnego 
wieczoru. Przez cały rok w parku orga-
nizowane są oprowadzania, koncerty i 
pokazy filmowe, a podczas spacerów 
można podziwiać zmieniające się cy-
klicznie wystawy sztuki.
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W 2015 roku Ewa Kasperek – poznań-
ska artystka zajmująca się fotogra-
fią i krótkimi formami video - zdobyła 
pierwszą w historii konkursu Artystycz-
na Podróż Hestii Nagrodę Publiczno-
ści. Odwiedzający „Weekend z młodą 
sztuką” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie docenili jej pracę pt. φ (fi).  
Ewa Kasperek stworzyła ją na Wydzia-
le Komunikacji Multimedialnej na Uni-
wersytecie Artystycznym w Poznaniu 
w pracowni prof. Piotra Kurki. 

Ewa Kasperek, 
Quattrocento,

fotografia, 
55x55 cm, 
2012

W swoich fotografiach artystka często 
odwołuje się do krajobrazu i teryto-
rium. W φ (f i) porusza temat odkry-
wania i poszukiwania. Całość składa 
się ze zdjęcia krajobrazu oraz obiek-
tu – mapy. Dotarcie do nieznanego, 
poznanie świata i radość odkrywania 
znajdują swoje odzwierciedlenie tak-
że w innych pracach autorki, takich 
jak cykle fotograficzne Mapy poznania 
czy Metabolia, który artystka zreali-
zowała w ramach dyplomu magister-
skiego. Fotografiom z tej ostatniej serii 
nadany został kształt, przyjmują one 
geometryczne formy i odrywają się 
od ścian, na których są prezentowane.  
W ten sposób artystka przywraca trój-
wymiarowość przestrzeni, którą ode-
brała jej rejestracja fotograficzna.

Praca Quattrocento znajdująca się 
w kolekcji APH powstała w 2012 roku 
i jest jedną z fotografii z cyklu o tym 
samym tytule. Nawiązuje on do kultu-
ralno-artystycznych wydarzeń z po-
czątków włoskiego renesansu. W XV 
w. humanistyczna filozofia stawiająca 
człowieka w centrum spowodowała 
odejście od sztuki dekoracyjnej na 
rzecz realizmu w przedstawieniach 
ludzkich. Quattrocento architekturze 
to powrót do starożytności, klasycznej 
formy i teorii nawiązujących do zasad 
matematycznych i geometrycznych, 
takich jak teoria złotego podziału. Na 
portretach Ewy Kasperek z cyklu Qu-
attrocento znajdują się głównie młode 
kobiety fotografowane z profilu. Ten 
typowy dla szkoły f lorenckiej spo-

sób przedstawiania, w połowie XVw.  
w Toskanii został zdominowany przez 
wizerunki kobiet. W pracy znajdującej 
się w kolekcji APH na wyidealizowaną, 
delikatną twarz młodej dziewczyny 
subtelnie nakłada się renesansowy 
rysunek architektoniczny – pajęczyna 
linii i okręgów przypominająca tatuaż. 
Ludzki wizerunek zostaje połączo-
ny z projektem – jego linearnością, 
harmonią i klasyczną formą. Praca 
Kasperek koresponduje z napisaną  
u schyłku quattrocento książką o pro-
porcjach matematycznych i geometrii 
De divina proportione Luci Pacioli’ego. 
Przy pomocy fotomontażu oddaje tę 
samą ideę, którą w książce Pacioli’ego 
przedstawiają ilustracje Leonarda Da 
Vinci, mówiącą że człowiek jest "miarą 
wszechrzeczy" - wyznacznikiem kano-
nu proporcji. Nawiązując do stylistyki 
quattrocento artystka buduje obraz 
człowieka jako dzieła sztuki – idealne-
go, ostatecznego, doskonałego stwo-
rzenia, boskiej pracy, bo stworzonej 
przecież na podobieństwo najwyższe-
go.

Cykl Quattrocento wystawiany był 
m.in. na wystawach Poznań Photo 
Diploma Award w ramach 8. Biennale 
Fotografii w Poznaniu, festiwalu Trans-
photographique w Lille, OFF Festiwalu 
w Bratysławie i Fotofestiwalu w Łodzi. 
Artystka wystawiła swoje prace tak-
że na Festiwalu Fotografii  IN FOCUS  
w Wilnie w 2012 roku oraz w Kunsthalle 
w Zurichu w 2016 roku.
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Do 22 marca poznamy finalistów 
18. edycji konkursu APH!

Do 18. edycji konkursu APH zgłosiło 
się w tym roku aż 405 młodych twór-
ców - studentów IV i V roku kierun-
ków artystycznych prowadzonych na 
wszystkich polskich uczelniach. Ich 
prace prowokują do zadawania py-
tań, zmuszają do refleksji, otwierają 
pole do własnych poszukiwań – są też 
wyraźnym odbiciem współczesnych 
tematów i kontekstów. Do 22 marca 
poznamy finalistów konkursu APH a 
ich twórcze propozycje zobaczymy na 
trwającej od 6 do 19 maja br. wystawie 
finałowej w Muzeum nad Wisłą – filii 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War-
szawie.

Przed wszystkimi uczestnikami 18. 
edycji konkursu APH stoi teraz szansa 
miesięcznej podróży i rezydencji arty-
stycznej w dwóch prężnych ośrodkach 
rezydencyjnych: 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.

Innowacyjnie i kreatywnie - nowy 
cykl artykułów w Spacerowniku 

Od marcowego numeru na łamach 
Spacerownika prezentować będziemy 
nowy cykl artykułów łączących temat 
sztuki, kreatywności i biznesu. Mamy 
nadzieję, że będą one ciekawym, war-
tościowym i motywującym narzędziem 
do poznawania powiązań występują-
cych na styku kultury i innowacyjności.

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    03/2019 65



Wystawa Solilokwium w Pawilonie 
Sztuki ERGO Hestia 

Mówi się, że w czasach błyskawiczne-
go tworzenia nowych wizualnych treści, 
fotografia straciła siłę oddziaływania 
na współczesnego odbiorcę. Od 2 mar-
ca do 15 kwietnia w Pawilonie Sztuki 
ERGO Hestia będziemy mogli przeko-
nać się, że fotograficzne medium ma 
wciąż wiele do zaproponowania. To 
wszystko dzięki wystawie wybranych 
prac Pawła Franika pt. Solilokwium. 

Fotograficzna twórczość Pawła Frani-
ka, finalisty 15. edycji konkursu APH, 
rozgrywa się najczęściej na styku 
dwóch wielkich żywiołów: nieujarzmio-
nej, dzikiej przyrody i samotnej duszy 
człowieka. Na wystawie Solilokwium 
zobaczymy prace, które tworzą spój-
ną i osobistą narrację o odkrywaniu 
samego siebie. W swoich wędrówkach 
przez bezkresne przestrzenie bohate-
rowie fotografii Franika mają bowiem tę 
rzadką współcześnie okazję do uciecz-
ki od konsumpcyjno-informacyjnego 
szaleństwa i mogą w ciszy prowadzić 
wewnętrzny dialog z własnym „ja".

Paweł Franik
SOLILOKWIUM 

wernisaż:  
2 marca 2019, sobota, godz. 11.00

Pawilon Sztuki ERGO Hestia
Kostrzewskiego 1, Warszawa

wystawa trwa do 15 kwietnia 2019

godziny otwarcia: 
poniedziałek, wtorek, piątek 14.00-17.00
środa nieczynne, czwartek 14.00-18.00 
lub po umówieniu telefonicznym 
+48 513 525 045

Paweł Franik 

wybrane prace z cyklu 
ON HIS OWN, 2015

Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl

S
PA

C
E

R
O

W
N

IK
 A

R
T

Y
S

T
Y

C
Z

N
Y

   
   

nr
 5

2 
   

 0
3
/2
0
19

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    03/2019 67

http://www.artystycznapodrozhestii.pl/pl/
http://www.artystycznapodrozhestii.pl/pl/
https://www.facebook.com/ArtystycznaPodrozHestii/?fref=ts
https://www.instagram.com/konkursaph/

