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Martyna Borowiecka, Senne węże leżały zwinięte w swoich tajemnych kryjówkach, 2018, olej na płótnie, dzięki uprzejmości artystki, materiały prasowe organizatora
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Fundacja Artystyczna Podróż Hestii zaprasza
do lektury kolejnego numeru Spacerownika,
w którym polecamy najciekawsze wydarzenia
artystyczne i prezentujemy skrót najważniejszych wydarzeń Artystycznej Podróży Hestii.
Zachęcamy do czytania i do odwiedzania
Galerii i Muzeów!
Wiadomości APH

Barbara Gryka,
Architektura od Środka
2018, fot. Piotr Litwic,
materiały prasowe Fundacji
Artystyczna Podróż Hestii

Szczegółowe informacje
dotyczące wystawy znaleźć
można na stronie internetowej:

Trójmiasto

www.mng.gda.pl
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Jak opowiedzieć o dźwiękach?
Czy można stworzyć narrację
o muzyce? Choć współcześnie
w muzeach i galeriach dziełom
wizualnym często towarzyszą
rozmaite nagrania, rzadko to
sam dźwięk staje się bohaterem ekspozycji. A jednak jest
to możliwe, o czym przekonać
się można, odwiedzając Oddział
Etnografii gdańskiego Muzeum
Narodowego i wystawę Dźwięki
pierwotne.

Piotr Gan,
Festiwal Kapel i Śpiewaków
Ludowych
lata 60. XX wieku, fotografia,
własność Państwowego Muzeum
Etnograficznego w Warszawie,
materiały prasowe organizatora
5

Już sam tytuł zdradza nieco motyw
przewodni, którym kierowali się twórcy ekspozycji. Sięgnęli oni do dźwięków
natury, by pokazać, że stały się one
punktem wyjścia dla wielu melodii i pieśni ludowych. Nie zatrzymali się jednak
na połączeniu tych dwóch płaszczyzn,
ale zrobili krok dalej. Wzięli na warsztat
fenomen, jakim jest wtórne zainteresowanie muzyką tradycyjną i przyjrzeli
się jej przetwarzaniu przez współczesnych artystów. W ten sposób powstała wielopłaszczyznowa narracja
ukazująca tytułowe dźwięki pierwotne
jako nieodłączny element ludzkiego
życia. Pierwszy poziom poświęcony
jest odgłosom naśladującym dźwięki natury, naturalnym instrumentom
(patyki, kamienie, źdźbła traw), dźwiękom towarzyszącym pracy ludzkiej
oraz temu, jaki wpływ mają dźwięki na
ludzkie ciało. Na drugim poziomie osią
opowieści jest muzyka ludowa wraz
z jej charakterystycznym brzmieniem,
nietypowymi instrumentami i twórcami-amatorami. Utwory muzyczne
podzielone są tu na te związane z obrzędami, rytuałami religijnymi i życiem
codziennym wiejskich społeczności.
Bohaterem staje się także człowiek.
Na wystawie przyjrzeć się można wizerunkowi muzyka i przeanalizować jego
rolę w środowisku, z którego się wywodzi i dla którego gra. Przedmiotem namysłu jest także sam proces badania
dźwięków, który obejmuje nagrania terenowe i zgłębianie archiwaliów. Trzeci
poziom tematyczny wystawy stanowi
próbę ukazania wpływu muzyki ludo-

Piotr Gan,
Kapela Zawiślaków
lata 60. XX wieku, fotografia,
własność Państwowego Muzeum
Etnograficznego w Warszawie,
materiały prasowe organizatora
Jadwiga Sobieska w trakcie
nagrań podczas Akcji Zbieranie
Folkloru Muzycznego
fotografia ze Zbiorów
Fonograficznych Instytutu Sztuki
Polskiej Akademii Nauk, materiały
prasowe organizatora

wej na kompozytorów klasycznych
i popularnych oraz współczesnych
artystów audiowizualnych. Jednocześnie ukazana została analogia między
muzyką wsi a jazzem i bluesem, opartymi o fenomen improwizacji. Gdańska
wystawa nie jest więc tylko przekrojem
historycznym. Na potrzeby ekspozycji
powstały specjalne instalacje dźwiękowe, które mają zachęcać odbiorców
do aktywnego uczestnictwa: słuchania,
grania, ale i tańczenia. Najmłodsi mogą
sięgnąć także po książkę towarzyszącą
wystawie – Brzdęk. Jak złapać dźwięk.
I choć nie jest to łatwe zadanie, twórcy
ekspozycji świetnie sobie poradzili.
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Andrzej Bieńkowski,
Nagrania w Wirze
1986, fotografia, materiały
prasowe organizatora
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Więcej o wystawie i artystkach
biorących w niej udział
przeczytać można na
stronie internetowej:

Warszawa

www.artmuseum.pl
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Chelsea Culprit,
Cheeseburger w raju

Sztuka jest obszarem, w którym
często może – i być może powinno – dochodzić do łamania tabu.
Artyści sięgają po tematy aktualne, nierzadko kontrowersyjne,
stając się w ten sposób głosem
podzielonego społeczeństwa.
Nie inaczej jest w przypadku
wystawy Farba znaczy krew.
Kobieta, afekt i pragnienie we
współczesnym malarstwie.

2016, technika mieszana na
płótnie, dzięki uprzejmości
artystki i FED Collection, materiały
prasowe organizatora

Christina Quarles,
Uziemiona przy Twym boku
2017, akryl na płótnie, dzięki
uprzejmości artystki oraz galerii
Pilar Corrias, materiały prasowe
organizatora
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Ekspozycja prezentowana w warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej
sięga do zagadnienia, które w świadomości społecznej aktualne jest od
wielu lat. Wraz z trzecią falą feminizmu,
która w Polsce rozpoczęła się w latach
90., pojawił się nowy ton w dyskusji na
temat wizerunków kobiet w kulturze,
narzucanych im bądź wybieranych
przez nie ról, pragnień, fizjologii ich ciał,
tożsamości. O wszystkich tych aspektach zaczęto mówić inaczej – w sposób nieskrępowany, wręcz ekshibicjonistyczny, niekiedy zaś autoironiczny.
Wówczas to malarstwo stało się głów-

nym polem działania artystek komentujących otaczającą je rzeczywistość.
Wystawa Farba znaczy krew pokazuje, że również dzisiaj to – wydawałoby
się tradycyjne – medium jest jednym
z kluczowych sposobów opowiadania
o wielowymiarowym doświadczeniu
kobiecości. Współczesne artystki na
płótnie coraz częściej opowiadają o sobie, dzieląc się z widzami prywatnymi
opowieściami. Nierzadko są to historie
przesiąknięte seksualnością i przemocą. Szczególnie interesujące wydaje
się tutaj zwrócenie uwagi na samo medium malarskie, które prowokuje do
refleksji na temat przemocy wpisanej
w porządek widzenia. W dobie rozwoju

cyfryzacji i nowych technologii niemal
bezustannie znajdujemy się pod obserwacją – my patrzymy i inni patrzą
na nas. Spojrzenie to zwykle niepozbawione jest oceny, wywiera presję. Patrząc na obrazy i innych ludzi, tworzymy takie same narracje, wtłaczając ich
w ramy naszego patrzenia, nadając im
własne znaczenia. Współczesne malarstwo kobiece stara się nie pouczać,
raczej domaga się alternatywnych scenariuszy. Na pierwszym miejscu stawia
prawo do swobodnej ekspresji i ujawnia
obecność mnogich, krzyżujących się
tożsamości. Wbrew tytułowi wystawa
nie jest więc opowieścią o zniewoleniu,
ale przestrzenią prawdziwej wolności.

Martyna Borowiecka,
Senne węże leżały zwinięte
w swoich tajemnych
kryjówkach
2018, olej na płótnie, dzięki
uprzejmości artystki, materiały
prasowe organizatora
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Więcej o wystawie Natura
w sztuce oraz równoległych
ekspozycjach prezentowanych
w MOCAK-u przeczytać można
na stronie internetowej:

Kraków

www.mocak.pl
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Czy człowiek rzeczywiście zapanował nad naturą? To najważniejsze pytanie, na które odpowiedzi
szukają młodzi artyści – ich prace prezentowane są w ramach
wystawy Natura w sztuce organizowanej w krakowskim
MOCAK-u.
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Tomohiro Higashikage,
Shikai: Sight Hound B-002
2011, rzeźba, kolekcja MOCAK-u,
fot. z archiwum artysty, materiały
prasowe organizatora
Yoshihiro Suda,
Azalia
2008, obiekt, kolekcja MOCAK-u,
materiały prasowe organizatora

Willy Verginer,
Równowaga ekologiczna
2019, rzeźba, dzięki uprzejmości
W. Verginer, materiały prasowe
organizatora
Deborah Sengl,
Zabity dla mody
2017, obiekt, dzięki uprzejmości
D. Sengl, fot. z archiwum artystki,
materiały prasowe organizatora

Przez wiele stuleci wierzyliśmy, że jako
pierwszy i jedyny gatunek na naszej
planecie zapanowaliśmy nad naturą.
Uznaliśmy, że dzięki technologii, nauce
i przemysłowi to natura zacznie dostosowywać się do naszych potrzeb, a nie
odwrotnie. Dzisiaj widzimy, że było
to panowanie drapieżcy rozkoszującego się swoją siłą, a nie rozumem.
Współcześnie zbieramy plony braku
ekologicznego myślenia poprzednich
pokoleń. Dopiero niedawno u ludzi
zaczęła wzrastać empatia w odniesieniu do przyrody; dostrzegli jej ból,
wrażliwość i piękno. Mniej więcej sto
lat temu pojawiła się refleksja, że istnienie człowieka ściśle zależy od stanu
środowiska. Eksploatacja stopniowo
przechodziła w poszukiwanie balansu. Właśnie to poszukiwanie jest motywem przewodnim wystawy Natura
w sztuce organizowanej w krakowskim
MOCAK-u. Na ekspozycji zobaczyć
będzie współczesne prace ponad siedemdziesięciu artystów z wielu krajów,
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wykonane w takich technikach, jak:
malarstwo, fotografia, wideo, obiekt
i instalacja. Wystawa została podzielona na pięć części: piękno, ekologia,
konfrontacja, materia i symbol. W pracach odnoszących się do piękna artyści utrwalają malownicze widoki, naśladują procesy zachodzące w naturze,
a także wywołują wrażenie obcowania
z przyrodą oraz dają możliwość jej kontemplowania. Ekologia to troska o stan
środowiska naturalnego, działania na
rzecz ochrony przyrody, ale także apokaliptyczne wizje przyszłości. Konfrontacja obejmuje zderzenie artysty z siłami natury, próbę stawienia jej czoła,
porównania sił i włączenia jej w proces
twórczy. Materia to wykorzystanie przez
twórców elementów organicznych, tworzenie przedstawień, które skupiają się
na dokładnym oddaniu elementów natury. Symbol natomiast w przeważającej
mierze odnosi się do wizerunków zwierzęcych, ilustrujących ludzkie postawy
oraz cechy charakteru.
15

Normy ułatwiają nam życie.
Pokazują, jak powinniśmy się
zachow ywać i czego należy
unikać. Jednak dla części społeczeństwa są dużym ograniczeniem. Nie tylko zakazują im
bycia takimi, jak się czują, ale też
skazują na potępienie w oczach
innych . Polecamy w ystawę
Skutki uboczne organizowaną
w poznańskiej Galerii Miejskiej
Arsenał.

Szczegółowe informacje
dotyczące wystawy
dostępne są na stronie
internetowej:

www.arsenal.art.pl

Poznań

Uwaga, wystawa
dostępna jest tylko do
16 czerwca 2019 roku!
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Każda akcja budzi reakcję. Nie ma
w naszym świecie działań, które nie
wpływają na nasze otoczenie. Mimo
to wciąż często łudzimy się, że podejmowane przez nas decyzje są jednoznacznie dobre dla wszystkich. Bardzo
trudno zrozumieć nam, że część podejmowanych akcji może być pozytywna
tylko z naszego punktu widzenia. Te
nieplanowane reakcje w języku farmaceutycznym nazywa się skutkami
ubocznymi. Oznaczają one możliwe
dodatkowe, zazwyczaj niepożądane
i szkodliwe efekty towarzyszące przyjmowaniu substancji, ukierunkowanych
na określone działanie. Liliana Piskorska na swojej wystawie Skutki uboczne, posługując się narzędziami artystycznymi, zwraca uwagę odbiorców
i odbiorczyń wystawy na niepożądane
i często bolesne skutki życia w społeczeństwie, próbującym za wszelką
cenę niwelować ryzyko i przygodność
wpisane we współczesne procesy glo-

Wystawa Skutki uboczne,
Galeria Miejska Arsenał, materiały
prasowe organizatora
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balizacji, rosnącego populizmu, kryzysu demokracji. Artystka nie oswaja
lęków, nie maskuje złości, ale wystawia
je na widok publiczny poprzez stanowcze, zrównoważone, a zarazem bardzo
intymne gesty. Na ekspozycji artystka
stawia pytania o widoczną i niewidoczną dyscyplinę, o wpływającą na realne
życie władzę dyskursu prawnego, osłoniętego, rutynowo podtrzymywanego
i uznawanego na mocy obyczaju i tradycji. Perspektywa tytułowych skutków ubocznych umożliwia dostrzeżenie
tego, co zazwyczaj spycha się na margines społecznej uwagi. Odkrywa to,
co niewygodne, niepożądane, co chce
się zniwelować przy projektowaniu rozwiązań pożytecznych dla „większości”.
Odsłania „kozły ofiarne” i „cenę spokoju”. Skutki uboczne Liliany Piskorskiej
stawiają pytania o widoczność, przezroczystość i niezmąconą naturalność
sankcjonowanych społecznie reguł,
norm i zachowań.
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Wystawa Skutki uboczne,
Galeria Miejska Arsenał, materiały
prasowe organizatora
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Więcej o wystawie przeczytać
można na stronie internetowej:

Katowice

www.muzeumslaskie.pl
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W latach 90. znajdowali się
na każdym kroku. Rozpoznać
można było ich po szerokich
spodniach, za dużych bluzach
z kapturem i bandanach na głowach. Przedstawiciele kultury
hip-hop doczekali się retrospektywy swoich działań z prawdziwego zdarzenia. Polecamy wystawę Zajawka. Śląski hip-hop
1993-2003 organizowaną w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Wystawa,
Zajawka, Śląski hip-hop 19932003
Muzeum Śląskie w Katowicach,
materiały prasowe organizatora
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Gdy myślimy o subkulturach opartych
na sprzeciwie i niezgodzie wobec obowiązujących zasad najczęściej pierwszym naszym skojarzeniem są przedstawiciele punka. Wystawa Zajawka
przypomina jednak o istnieniu drugiej
takiej grupy. Ich działania także często skoncentrowane są wokół muzyki,
a wpływ na społeczeństwo z pewnością można mierzyć w podobnej skali.
Mowa o kulturze hip-hopu. Hip-hop
narodził się pod koniec lat 70. XX
wieku w środowiskach ubogich Afro-

amerykanów. Dla większości z nich
stanowił często jedyną dostępną formę publicznej wypowiedzi, która miała
szansę trafić do szerszego grona odbiorców. Dla ludzi żyjących w ubogich
dzielnicach amerykańskich metropolii był też jedyną szansą na ich zmianę swojego statusu. Zaczerpnięty na
polski grunt w latach 90. od początku
był pozbawiony politycznego wymiaru
walki z rasizmem i wykluczeniem. Nie
stał się jednak pustą formą i sztuczną kopią swojego amerykańskiego
pierwowzoru. Polski hip-hop zaistniał
jako medium, przez które przemówiło
młode pokolenie, torując sobie w ten
sposób drogę do lepszej przyszłości.
Początkowe efekty nierzadko przybierały karykaturalną formę, jednak
dla wielu ówczesnych nastolatków

były doświadczeniem kształtującym
ich późniejsze wybory, gust i światopogląd. Katowicka wystawa składa się
z 5 elementów. Część „Świadomość”
przedstawia kalendarium wydarzeń
dekady między 1993 a 2003 rokiem.
Na jej podstawie widzowie mogą zorientować się, czym był hip-hop i jak
ważną pełnił rolę w życiu młodych
ludzi. „Doświadczenie” to fragment,
w którym kuratorzy opowiadają o działaniach podejmowanych przez młodych ludzi, a „Samowystarczalność”
udowadnia, że hip-hop opiera się na
prostocie przekazania komunikatu.
Ostatnimi częściami są „Codzienność”
i „Widoczność”, które pokazują rolę
hip-hopu w życiu miasta i wykazują,
po czym można było poznać prawdziwego hip-hopowca lat 90.

Szymon Kobylarz,
Czarno-białe zdjęcie
Na mapie miasta poukładane
przedmioty związane z kulturą
hip-hop: kasety, zdjęcia,
negatywy, czasopisma, puszki
sprayu, polaroidy, autografy
i inne, fotografia, Muzeum Śląskie
w Katowicach, materiały prasowe
organizatora
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Czy sława jest na stałe zrośnięta
z zawodem artysty? I czy czasami nie przeszkadza ona w tym,
co najważniejsze, czyli w procesie twórczym? To tylko niektóre pytania, które stawiają twórcy ekspozycji Wokół Konrada
Krzyżanowskiego. Asocjacje i ekspresje organizowanej
w łódzkim Muzeum Sztuki.

Szczegółowe informacje
dotyczące zarówno wystawy,
jak i samego artysty znaleźć
można na stronie internetowej:

Łódź

www.msl.org.pl
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Artyści zawsze byli osobami sławnymi.
Wynikało to prawdopodobnie z dwóch
podstawowych czynników. Po pierwsze ich umiejętności są tak wyjątkowe, że wydają się ludziom niemożliwe
do osiągnięcia. Patrząc na obraz, nie
zastanawiamy się nad pociągnięciami
pędzla i kładzeniem podkładu na płótnie. Obejmujemy wyobraźnią obraz
jako całość i jako całość wydaje nam
się magiczny. Z drugiej strony dopiero
niedawno zawód artysty stał się profesją dostępną „dla wszystkich”. Przez
wiele stuleci jedyną drogą do nauczenia się misternego tworzenia obrazów
była bezpośrednia nauka od jednego
z mistrzów. Z tego powodu artystów
było bardzo niewielu, a zawód ten
wydawał się dostępny tylko dla predestynowanych. Właśnie dlatego od
wielu stuleci wiąże się ze sławą. Jedni
do niej przywykają, drudzy starają się
z nią walczyć, a dla jeszcze innych jest
głównym powodem do wybrania tej
ścieżki życia. Jest jednak także grupa

Konrad Krzyżanowski,
Portret Emilii Wysockiej
1913, olej na płótnie, z kolekcji
Muzeum Pałac Herbsta, materiały
prasowe organizatora
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Konrad Krzyżanowski,
Studium portretowe Emilii
Wysockiej
1921, olej na dykcie, z kolekcji
Muzeum Pałac Herbsta, materiały
prasowe organizatora
Konrad Krzyżanowski,
Portret żony i teściowej artysty
w dworku w Peremylu na
Wołyniu
1913, olej na płótnie, z kolekcji
Muzeum Pałac Herbsta, materiały
prasowe organizatora

artystów, dla których sława jest tylko niepotrzebną zmienną w równaniu
procesu artystycznego. Właśnie takim twórcą był Konrad Krzyżanowski
– niewątpliwie jeden z barwniejszych
twórców warszawskiego środowiska
artystycznego początku XX wieku.
Przez dwie dekady swojej działalności nigdy nie zabiegał o rozgłos, a jego
sztuka znajdowała uznanie głównie
w dość hermetycznym kręgu warszawskiej bohemy. Krzyżanowski pojmował
sztukę jako medium służące wyrażaniu
osobistych wrażeń, nie zaś jako śroSPACEROWNIK ARTYSTYCZNY 06/2019

dek prowadzący do zaistnienia w środowisku celebrytów. Wystawa Wokół
Konrada Krzyżanowskiego. Asocjacje
i ekspresje pokazuje także, jak bardzo
istotne były dla niego przyjaźnie z artystami związanymi z czasopismem
„Chimera”, z którym współpracował.
Dużą część jego życia zajmowała również działalność pedagogiczna – prowadził prywatną pracownię malarską
i współtworzył warszawską Szkołę
Sztuk Pięknych, przyczyniając się tym
samym do rozwoju nowoczesnego malarstwa polskiego.
27

Szczegółowe informacje
dotyczące wystawy dostępne
są na stronie internetowej:

www.wozownia.pl

Toruń

Uwaga, wystawa otwarta jest
tylko do 16 czerwca 2019 roku!

Czy oglądając dzieło sztuki, zastanawiamy się na procesem,
w jakim powstało? Zdaniem
twórców wystawy Anomalia
Natualia, organizowanej w toruńskiej Galerii Sztuki Wozownia, zdecydowanie zbyt rzadko.
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Marek Noniewicz,
z serii Drawn with a light bulb 3,
wystawa Anomalia Naturalia,
Galeria Sztuki Wozownia,
materiały prasowe organizatora
29

Czy efekt działań artystycznych zawsze jest ważniejszy od samego procesu? To pytanie od wieków jest jedną
z najważniejszych hipotez teorii sztuki.
Wydaje się, że wraz z ewolucją sztuki
zmieniała się także odpowiedź na to
zagadnienie. Pomimo tego, że taki relatywizm może się wydawać pójściem
najkrótszą drogą, to naszym zdaniem
jest jedyną właściwą odpowiedzią. Jakże można porównywać sztukę sprzed
500 lat, w której proces był tylko drogą do osiągnięcia zamierzonego celu
(dekoracyjnego lub edukacyjnego) z tą
współczesną, w której efekt końcowy
często jest tylko wypadkową podjętych
działań i bywa nieznany na samym początku procesu? Przykładem tych drugich działań są czynności artystyczne
podejmowane przez georgię Krawiec
i Marka Noniewicza. Oboje pracują ze
starymi technikami fotograficznymi,
a geneza ich wspólnej wystawy wiąże
się ze spotkaniem, do jakiego doszło
wiele lat wcześniej. Kiedy się poznaliśmy, wspólną płaszczyzną naszych
działań była m.in. fotografia otworkowa. Zauważyłem, że mamy podobne
podejście do medium, fascynuje nas
nie tyle sama technika, ile próby odnajdywania współczesnych kontekstów.
Teraz ze zdumieniem odkrywamy, że
pracując z dala od siebie, podejmowaliśmy podobne wyzwania – opowiada
Noniewicz. Noniewicz i Krawiec podchodzą do fotografii eksperymentalnie. Proces tworzenia obrazów ma dla
obojga centralne znaczenie i często
jest ważniejszy niż ostateczne efekty

ich działań. W twórczości artystów wiele razy to, co oczywiste i widoczne na
pierwszy rzut oka, miesza się z tym, co
ukryte i nieznane. Wielokrotnie pierwsze skojarzenia z widzianym obrazem,
po bliższym przyjrzeniu się całemu
dziełu, okażą się błędem i złudzeniem.
Anomalia Natualia to wystawa ściśle
związana z poszukiwaniem w sztuce
wątków organicznych. Jak podkreślają
sami twórcy, ich celem było odczytanie
na nowo słów Andre Bazina: Fotografia
działa na nas jak zjawisko „naturalne”:
podobnie jak kwiat albo kryształek
śniegu, którego piękno nierozłącznie
związane jest z pochodzeniem roślinnym lub mineralnym.
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Georgia Krawiec,
PLANTA 05
wystawa Anomalia Naturalia,
Galeria Sztuki Wozownia,
materiały prasowe organizatora
Marek Noniewicz,
z serii Iliaster 3
wystawa Anomalia Naturalia,
Galeria Sztuki Wozownia,
materiały prasowe organizatora
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Jeśli interesują Was ciekawe
sposoby projektowania wystawy, a sztuka figuratywna jest
bliska waszemu sercu, koniecznie wpiszcie na swoją listę wystaw do obejrzenia ekspozycję
Statek Robinsona organizowaną we wrocławskim Muzeum
Architektury.

Więcej o tym niezwykłym
przedsięwzięciu przeczytać
można na stronie internetowej:

Wrocław

www.mw.wroc.pl
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Upadek cywilizacji jest jedną z największych obaw współczesnych filozofów.
Ich zdaniem nasze społeczeństwo
jednoznacznie zmierza w zabójczym
kierunku. Świadczą o tym nie tylko niekończące się konflikty, ale także coraz
mniejsze zainteresowanie losem bliźnich i społeczna apatia. Wśród myślicieli są jednak też tacy, którzy uważają,
że prawdziwą katastrofę mamy już za
sobą, co nie oznacza, że nasz los został uratowany. Gilbert Keith Chesterton w swoim głośnym tekście pt. Etyka
krainy elfów porównuje naszą cywilizację do rozbitego żaglowca, z którego
bohater słynnej książki Daniela Defoe
– Robinson Cruzoe – wyławiał wszelkie przedmioty przydatne mu do życia
na bezludnej wyspie. Jak zauważył
brytyjski myśliciel, nasza cywilizacja
w pewien sposób przypomina statek
po katastrofie, natomiast dzieła sztuki
stanowią jeden z elementów umożliwiających nam uratowanie wartości
określających nasze człowieczeństwo.
Jego zdaniem prawda, dobro i piękno,
na których oparte są fundamenty eu-

Julia Curyło,
Birth
olej i akryl na płótnie, materiały
prasowe organizatora
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Samuel Pauco,
f-19
technika mieszana na płótnie,
materiały prasowe organizatora
Miro Polach,
Renaissance
olej na płótnie, 2018, materiały
prasowe organizatora
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ropejskiego społeczeństwa wymagają
ocalenia i ciągłej troski. Właśnie dlatego główną ideą zorganizowanej w poklasztornych przestrzeniach Muzeum
Architektury we Wrocławiu ekspozycji jest nawiązanie za pośrednictwem
twórczości wizualnej współczesnych
artystów do tych wartości. Co ciekawe, na potrzeby wystawy Statek Robinsona sale wystawiennicze zostaną
zaaranżowane scenograficznie jako
wrak zdruzgotanego żaglowca z umiejscowionymi pomiędzy jego szczątkami pracami artystów. Dzięki takiemu
zabiegowi możliwe jest odejście od
liniowego postrzegania wystawy i połączenie dzieł za pomocą specjalnie
zaprojektowanej przestrzeni. Ekspozcyja Statek Robinsona gromadzi około 190 prac i będzie stanowiła jeden
z największych pokazów sztuki figuratywnej Europy Środkowo-Wschodniej.
W ekspozycji weźmie udział 55 zarówno młodych i obiecujących, jak i uznanych już artystów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
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www.kronika.org.pl
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MIKRO

Baner

Bytom

Więcej zarówno o wystawie Liliana
Piskorska. Długi marsz przez instytucje,
jak i samej artystce przeczytać można
na stronie internetowej:

Czy sfera polityczna może mieć
wymiar magiczny? Jak zakorzenione w nas rytuały mogą mieć wpływ
na postrzeganie otaczającej nas
rzeczywistości? Odpowiedzi na te
pytania poszukuje za pomocą swojej twórczości Lilian Piskorska.
Efektom tych poszukiwań przyjrzeć się można na wystawie Długi
marsz przez instytucje prezentowanej w bytomskiej Kronice.
Tytuł ekspozycji odwołuje się do myśli
Antonio Gramsciego – marksistowskiego filozofia, który uważał, że o zakresie wpływów w społeczeństwie
decyduje nie tylko władza polityczna,
ale również instytucje społeczne i religijne. Wedle tej teorii to właśnie zmiany w strukturze i funkcjonowaniu tych
instytucji są kluczowe i leżą u podstaw
realnej zmiany społecznej. Niektórzy
są przekonani, że zmiany te zaczęły
być odgórnie wprowadzane – tytułowy marsz przez instytucje został
wcielony w życie i jest kontynuowany
przez wspólnoty europejskie oraz tzw.
piątą kolumnę. Jest to określenie stosowane w propagandzie politycznej
i teoriach spiskowych w odniesieniu
do grup obywateli uznawanych za

wrogów wewnętrznych, dywersantów, sabotażystów czy szpiegów.
Według przekonań osób wierzących
w ten układ, celem tych działań jest
rozłam tradycyjnej obyczajowości
i wartości chrześcijańskich. Są one
więc postrzegane jako zamach na
ład społeczny. W tej narracji wrogami
publicznymi stają się przedstawiciele
mniejszości seksualnych, feministki,
imigranci, a nawet aktywiści działający w ramach ruchów ekologicznych.
Liliana Piskorska uważnie przygląda
się tej retoryce, próbując nakreślić
jej rys historyczny. Jednocześnie
przysłuchuje się głosom przeciwnym,
badając, w jaki sposób kształtuje się
dyskusja społeczna. Język politycznej debaty artystka zestawia z myśle37

niem magicznym. Szuka miejsc ważnych dla polskiej kultury, przestrzeni
postrzeganych jako sacrum. Stają się
one tłem dla kolektywnego dzielenia
się obawami dotyczącymi współczesnej komunikacji. Szczególnie istotny
wydaje się tutaj Wawel jako miejsce
styku wykluczających się narracji,
źródło uczuć patriotycznych, religijnych i okultystycznej energii jednocześnie. Wobec radykalizujących się
środowisk i coraz bardziej widocznych
podziałów społecznych, spojrzenie
magiczne wpisuje się inny porządek
rzeczy. Sięga też dużo głębiej niż powierzchowne spojrzenie czy chwilowe poglądy – odnosi się do tego, co
rytualnie wspólne, a co dzisiaj zostało
niemal całkowicie wyparte.
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Berlin, Niemcy
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Gustave Caillebotte był jedną z najważniejszych postaci w środowisku
impresjonistów, jednak jego twórczość do tej pory nie została w pełni opracowana. Być może związane jest to z faktem, że początkowo
rozpoznawany był przede wszystkim jako mecenas, dopiero z czasem
doceniony został również jako malarz. Jego płótna zachwycają śmiałymi rozwiązaniami perspektywicznymi i ustrukturyzowaną przestrzenią
obrazową. Pozornie losowe kadry i uderzająca bezpośredniość przedstawienia świadczą zaś o nowoczesności artysty. Wystawa w berlińskiej
Alte Nationalgalerie jest doskonałą okazją, żeby przyjrzeć się bliżej
twórczości tego niezwykłego malarza. W ramach ekspozycji prezentowane jest między innymi jedno z najwybitniejszych dzieł Caillebotte’a –
obraz zatytułowany Rue de Paris, temps de pluie, ukończony w 1877
roku. Jest sytuacja wyjątkowa, ponieważ płótno pokazywane jest na
stałe w Art Institute of Chicago i rzadko podróżuje do Europy.

www.smb.museum

Gustave Caillebotte,
Rue de Paris, temps de pluie

Gustave Caillebotte,
La Caserne de la Pépinière

1877, olej na płótnie, Art Institute of
Chicago, ©bpk/The Art Institute
of Chicago/Art Resource, NY,
materiały prasowe organizatora

1878, olej na płótnie, kolekcja
prywatna, ©Comité Caillebotte,
Paris, materiały prasowe
organizatora
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Londyn, Wielka Brytania

Najobszerniejsza kolekcja domu mody Christiana Diora, jaką kiedykolwiek zebrano, została udostępniona szerszej publiczności w ramach
wystawy Christian Dior: Designer of Dreams prezentowanej w londyńskim Victoria&Albert Museum. Ekspozycja śledzi historię i wpływ, jaki
na brytyjskie społeczeństwo wywarł jeden z najbardziej znanych projektantów na świecie. Na wystawie zobaczyć można kultowe realizacje
Diora. Wśród nich znalazły się między innymi: suknia z szyfonowymi
rękawami, którą księżniczka Margaret założyła na swoje 21 urodziny,
suknia Charlize Theron inkrustowana kryształkami Swarovskiego czy
cekinowa kreacja, w której wystąpiła Jennifer Lawrence podczas ceremonii wręczenia Oscarów w 2018 roku. Nie bez powodu to właśnie Londyn gości dorobek wielkiego projektanta. Jak powiedział Christian Dior:
nie ma innego kraju na świecie, poza moim własnym, którego sposób
życia lubię tak bardzo. Uwielbiam angielskie tradycje, angielską uprzejmość, angielską architekturę. Uwielbiam nawet angielską kuchnię.

www.vam.ac.uk

Yves Saint Laurent in front of
Christian Dior London,
11th November 1958, ©Popperfoto/
Getty Images, materiały prasowe
organizatora
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Christian Dior,
Écarlate, Afternoon Dress,
Haute Couture, Autumn/Winter
1955, Y Line, fot. ©Laziz Hamani,
Victoria and Albert Museum,
London, materiały prasowe
organizatora

Paryż, Francja

Hermann Nitsch,
Floor Poured Painting

Rewolucja październikowa 1917 roku doprowadziła do zburzenia dotychczasowego porządku społecznego, co okazało się kluczowe również dla twórczości artystycznej. Wielu artystów było oddanych sprawie
komunistycznej i poprzez swoje dzieła chciało uczestniczyć w budowie
nowego państwa. Początkowo nie mieli jednak spójnej wizji tego, jak powinna wyglądać sztuka socjalizmu – dopiero pod koniec lat 20. XX w.
reżim stalinowski uciszył toczące się na ten temat debaty. Doprowadziło to do stopniowego formowania się doktryny estetycznej socrealizmu,
która zaczęła rządzić wszystkimi obszarami kreatywności. Burzliwą historię tych dyskusji przedstawia wystawa RED. Art and utopia in the
land of Soviets w paryskim Grand Palais. Narracja ta oparta została
o szereg ważnych dział wypożyczonych z najważniejszych rosyjskich
muzeów i Centre Pompidou. Historia, w której nierozerwalnie łączą się
materialne innowacje i ideologiczne ograniczenia, podnosi zarazem
ważną kwestię upolitycznienia sztuki.

1995, olej i krew na zagruntowanej
na biało jucie, The Albertina
Museum, Vienna, Essl Collection
©Bildrecht, Vienna 2019, materiały
prasowe organizatora

Gustav Klucis,
Reproduction d’après L’URSS
est la brigade de choc du
proletariat mondial (affiche)
(détail)
1931, ©Musée National des Arts de
Lettonie, Riga, materiały prasowe
organizatora
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Herman Nitsch to jeden z najbardziej znanych austriackich artystów
eksperymentalnych, zarazem performer i malarz. W latach 50. XX wieku powołał do życia słynny Teatr Orgii i Misteriów, w ramach którego
prezentował swoje akcje. Również jego malarstwo nosi silne znamiona
performatywności i jest głęboko zakorzenione w spektaklu i multimedialności. Obrazy Nitscha są jednocześnie przyczyną, jak i efektem
podejmowanych przez niego działań. Wystawa Spaces of Color prezentowana w wiedeńskiej Albertinie po raz pierwszy ukazuje płótna Nitscha nie tylko jako element większej całości, ale także obiekty same
w sobie. Malarstwo artysty wychodzi poza ramy obrazów, nierzadko
interweniując w przestrzeń w formie złożonych instalacji. Ekspozycja
buduje wizerunek artysty, który od lat 60. nieustannie opracowywał
swoją wielowymiarową koncepcję twórczości, śmiało wykraczającej
poza płaszczyznę.

www.albertina.at
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Wiedeń, Austria

www.grandpalais.fr
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www.kumu.ekm.ee

KRAJE BAŁTYCKIE
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Rick Owens,
kolekcja Sphinx Womens
(jesień/zima 2015)
fot. Danielle Levitt, dzięki
uprzejmości Owenscorp, materiały
prasowe organizatora

Tommy Cash
fot. Kertin Vasser, dzięki
uprzejmości autora, materiały
prasowe organizatora
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Tallin, Estonia

Szczegółowe informacje dotyczące
wystawy Tommy Cash and Rick
Owens. The Pure and the Damned
dostępne są na stronie internetowej:

Tommy Cash i Rick Owens to
pod wieloma względami zupełnie różne osobowości. Jest jednak coś, co łączy tych dwóch
projektantów – mają oni ogromy wpływ na kształtowanie się
wpspółczensej kultury wizualnej.
Przekonać się o tym można, odwiedzając wystawę Tommy Cash and Rick Owens. The Pure
and the Damned w Muzeum
Sztuki Kumu.
W ramach tallińskiej ekspozycji prezentowane są zarówno indywidualne prace Tommy’ego Casha i Ricka Owensa,
jak i ich wspólne dzieła, które powstały
specjalnie z myślą o tym pokazie. Choć
różne w praktyce, zainteresowania artystów mają wspólne podłoże teoretyczne. Realizacje Casha charakteryzują się
dużą estetyzowaną nieokreślonością,
podczas gdy praktyka Owensa ma pokrewne podejście do równowagi między funkcjonalnym projektem a czystą
manifestacją formy. Urodzony w Tallinie

Rick Owens,
kolekcja Glitter Womens
(jesień/zima 2017)
fot. Danielle Levitt, dzięki
uprzejmości Owenscorp, materiały
prasowe organizatora

Rick Owens,
kolekcja Dirt Womens (wiosna/
lato 2018)
fot. Danielle Levitt, dzięki
uprzejmości Owenscorp, materiały
prasowe organizatora

Tommy Cash konstruuje swoje obrazy
z różnych tematów: jego ciekawość wobec popkultury dobrze współgra z obrazem zniekształconego ciała. Język
wizualny, którym posługuje się artysta,
jest bogaty i kolorowy, a sama wystawa
stara się podążać z tą estetyką, wykorzystując dźwięk i oświetlenie. Z kolei
wielopłaszczyznowe dzieła amerykańskiego projektanta mody Ricka Owensa
rozwijają się dzięki spójnemu doborowi
elementów odzieży, przedmiotów i mebli. Wystawa obejmuje szeroki okres
jego praktyki artystycznej, a w jej prezentacji pomaga bogaty materiał wideo.
W przeciwieństwie do kolorowej ekspozycji dzieł Casha, mamy tu do czynieSPACEROWNIK ARTYSTYCZNY 06/2019

nia raczej ze światem cieni – aranżacja tej części wystawy utrzymana jest
w odcieniach szarości. Przedstawione
przedmioty tworzą niezwykłą konstelację, na którą składają się rzeźby, ubrania na manekinach, przedmioty, filmy
i dźwięk.Ekspozycja, składająca się
z różnych obszarów o zróżnicowanej
atmosferze, działa jak rodzaj instalacji
przestrzennej, prezentującej przeciwne
bieguny tego samego umysłu. To królestwo Tommy’ego Casha i Ricka Owensa
działa jak soczewka: ukazuje ich praktyki w skondensowanej formie. To wzmocniona wersja subtelnego przekazu, który zawiera się w ich odrębnej, a zarazem
pokrewnej działalności artystycznej.
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W obiektywie…
Barbara Gryka

Zostałaś w maju laureatką Nagrody Głównej w 18. edycji konkursu
Artystyczna Podróż Hestii. Co Cię
skłoniło do wzięcia udziału w tym
przedsięwzięciu?

wiek jako jednostka stoi w centrum Twoich zainteresowań. Co
ten bezpośredni kontakt wnosi do
Twojej twórczości?

W OBIEKTYWIE

Nadaje treść moim projektom.
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Obiecałam uczestniczkom i uczestnikom mojego projektu ze będziemy
w MSN i wygramy!
Czy możesz opowiedzieć, jaką pracę zaprezentowałaś jury?
Zaprezentowałam projekt Architektura
od Środka – pracę, którą zrealizowałam na Osiedlu LSM w Lublinie, zaprojektowanym przez parę architektów
– Zofię i Oskara Hansenów. Postanowiłam poznać mieszkańców, zobaczyć,
jak mieszkają, porozmawiać o tym, co
lubią, co ich interesuje, czego się boją,
jakie mają poglądy na otaczającą ich
politykę. Śladem Zapisu Socjologicznego Zofii Rydet postanowiłam udokumentować swoją podróż.
Członkowie jury, uzasadniając
swój wybór, zwrócili uwagę między
innymi na proces, który jest nieodłącznym elementem pracy artystycznej, ale w Twojej twórczości
wydaje się szczególnie ważny. Czy
rzeczywiście tak jest?

Jaka jest Twoim zdaniem rola artysty we współczesnym świecie?
Czy dzisiejsza sztuka powinna być
zaangażowana społecznie?
Sztuka ma wpływ na kwestie społeczne i polityczne, to jej ogromna siła
i wartość.

W Spacerowniku co miesiąc polecamy naszym czytelnikom interesujące wystawy odbywające się
w Polsce i za granicą. Jaka ekspozycja wywarła na Tobie wrażenie
w ostatnim czasie?
Zrealizowana przez Agatę Sztorc
wystawa interaktywna dla dzieci
w Galerii Labirynt w Lublinie – Brzuchomówca i Milczące Obrazy. W tym
roku była też po raz pierwszy na
Biennale w Wenecji. Polecam zajrzeć
koniecznie do Pawilonów: Ukrainy,
Belgii, Francji, Litwy, Islandii, Polski,
Ghany i Wielkiej Brytanii.

Praca Architektura od Środka nawiązuje do tradycji sztuki i architektury XX wieku – gdzie szukasz
inspiracji?
Nie szukam inspiracji, ale ogromne
znaczenie mają dla mnie teksty Jerzego Ludwińskiego.
Jak oceniasz prace finalistów tegorocznej edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii? Czy któraś
z nich szczególnie przykuła Twoją
uwagę?
Podobała mi się całość wystawy, wyszła super!

Jest on ważniejszy od pracy, jaką pokazałam na konkursie.

Jakie masz plany twórcze na najbliższą przyszłość?

Widok wystawy finałowej 18.
edycji konkursu Artystyczna
Podróż Hestii w Muzeum nad
Wisłą

Poprzez swoją sztukę starasz się
nawiązać dialog z ludźmi – to czło-

Kontynuuję projekt, kolejne jego odsłony
będą prezentowane w lipcu i wrześniu.

fot. Piotr Litwic, materiały prasowe
organizatora

49

Barbara Gryka,
Architektura od Środka
2018, fot. Piotr Litwic, materiały
prasowe Fundacji Artystyczna
Podróż Hestii
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DESIGN

PRZEMYSŁOWY

Sztuka życia
codziennego
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Zastanawiasz się, czy sztuka ma
wymierny wpływ na Twoje życie?
Jeżeli piłeś dzisiaj kawę, robiłeś
notatki albo jechałeś do pracy
– macie ze sobą bardzo wiele
wspólnego.
Wielu z nas kojarzy świat artystów z ludźmi, którzy całe dnie
bujają w obłokach, wymyślając
niestworzone wizje i dzieła. Jednak prawda jest inna. Są całe
grupy artystów, którzy bardzo
twardo stąpają po ziemi, a ich pomysły zrealizowane na ogromną
skalę spotykamy na każdym kroku. Nazywamy ich designerami.

Design przemysłowy – co to takiego?
Na początek należałoby uświadomić
sobie, że każda rzecz, jaka znajduje się
w zasięgu naszej ręki, została przez
kogoś zaprojektowana. Ogrom przedmiotów, którymi się otaczamy, a co za
tym idzie projektantów, może sprawić,
że usiądziemy z wrażenia. A skoro już
siadamy, to na krześle. Ono też początkowo było tylko rysunkiem stworzonym na kartce przez projektanta.
Jednak czy można nazwać stworzenie prostego mebla sztuką? Mogłoby się wydawać, że nie ma w nim nic
nadzwyczajnego. Ile ma nóg? Czy
ma oparcie? Czy jest na kółkach? To
wszystko zostało przez kogoś wymyślone, narysowane i wprowadzone
w życie. Jeśli zapytać artystów, dlaczego tworzą, wielu odpowie, że chce
wpłynąć na emocje widza i przez to
zmienić jego życie. Designerzy podążają inną drogą, ale dokładnie do tego
samego celu. Jedyne, co wyróżnia
design ze świata sztuki, to skala tworzenia. Na ocenę tak znanego dzieła
jak Guernica Picassa wpływa nie tylko kunszt jego wykonania, ale także
nasz trud, jaki włożyliśmy w dotarcie
do Madrytu, by podziwiać tę jedyną,
oryginalną wersję. Ze wzornictwem
przemysłowym, bo tak tłumaczy pojęcie designu słownik PWN, jest inaczej.
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Projekty designerów produkowane są
na masową skalę i w zasadzie każdy
z nas mógłby kupić jeden z nich na
własność. Ale czy to, że widujemy je
codziennie, powinno mieć wpływ na
naszą ocenę ich piękna?
Design zmienia ludzi
Zagłębiając się w tematykę wzornictwa przemysłowego, trudno nie dotrzeć ostatecznie do podstawowego
pytania – czy design rzeczywiście ma
wpływ na codzienne życie człowieka?
Przecież teoretycznie kształt krzesła
nie powinien definiować naszych decyzji w pracy i tego, jak układa nam
się życie rodzinne. To nieprawda. Niewygodne, czyli źle zaprojektowane
krzesło utrudnia zrelaksowanie się
i odpoczynek, co wymiernie przekłada
się na poziom koncentracji w kolejnym
dniu w pracy. Wydaje się, że ostatecznym argumentem na wpływ designu
na nasze codzienne życie jest naukowa teoria amerykańskiego architekta
i badacza designu Lancey’a Hosey’a.
Twierdzi on, że ludzie są szczęśliwsi,
otaczając się pięknymi i dobrze wymyślonymi przedmiotami, które pozwalają im skupić się na rozwoju własnej
osobowości. Czy to nie brzmi jak jedna
z najszerszych, a zarazem najpełniejszych definicji sztuki?

2. Użyteczny
Jeżeli projekt nie będzie zmieniał życia użytkownika na lepsze, jest duża
szansa, że pozostaniemy przy swoich
starych przyzwyczajeniach i nigdy po
niego nie sięgniemy.

według Dietera Ramsa

Najważniejsze
cechy designu
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1. Innowacyjny
Wykorzystanie nowych technologii,
ale w sposób potrzebny ludziom. Tę
zasadę najlepiej opisał Yancey Strickler – współzałożyciel Kickstartera,
czyli największej platformy crowdfoundingowej na świecie – Czasami warto przed pokazaniem swojego projektu innym ludziom, zadać sobie pytanie
– czy ja chciałbym tego używać?

3. Estetyczny
Nie bez powodu firma Apple znajduje
się w topie na światowych rynkach. To
właśnie Steve Jobs i kolejni następujący po nim szefowie giganta z Doliny
Krzemowej najściślej przestrzegają
zasady twierdzącej, że ludzie chętniej
korzystają z rzeczy ładnych.
4. Zrozumiały i Intuicyjny
Niezły design poznasz po tym, jak radzi
sobie z nim dziecko. Nie próbuj tłumaczyć mu, jak działa urządzenie. Jeżeli
projekt będzie dobry – samo szybko
załapie zasady obsługi.
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5. Szczery
Codziennie spotykamy reklamy twierdzące, że ta konkretna pralka sprawi,
że nasze rzeczy będą pachniały, jak
nigdy wcześniej. To właśnie obietnice
na wyrost. Od pralki oczekujemy, że
usunie z ubrań plamy. Jeżeli zrobi to
dobrze, wszyscy będą zadowoleni.
6. Trwały
Pewnie trudno w to uwierzyć, ale w siedzibie straży pożarnej w Kalifornii od
115 lat świeci ta sama żarówka! Jak to
możliwe? W czasach, gdy była produkowana, nie znano modnego na rynku
współczesnej elektroniki pojęcia „okresu zużycia”. Żarówka została zrobiona
tak, by świecić jak najdłużej, najlepiej
wiecznie.
7. Ekologiczny
Coraz więcej firm składając zamówienia na projekty designerskie, zwraca
uwagę na to, z jakich zostaną wykonane surowców. Słusznie! Najlepiej, by
rzeczy projektowane były z poszanowaniem naturalnego środowiska.
8. Less is more
Jeżeli jakikolwiek element projektu nie
jest niezbędny do jego prawidłowego
działania – pozbądź się go. Po pierwsze
zmniejszasz szansę na jego popsucie
się w trakcie użytkowania, a po drugie
każdy doświadczony designer powie
ci, że im mniej elementów, tym lepszy
efekt wizualny.

PERSPEKTYWĘ

ZMIEŃ
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Zmień perspektywę –
Wilno

MO, czyli nowe muzeum sztuki współczesnej w Wilnie to nowoczesna przestrzeń poświęcona sztuce powstałej
po 1950 roku. Jego kolekcja składa
się obecnie z ponad 5000 prac 250
artystów tworząc tym samym jeden
z największych prywatnych zbiorów
dzieł sztuki w Litwie. Odwiedziny
w MO pozwalają na odkrywanie najbardziej reprezentatywnych twórców
litewskiej sztuki współczesnej i nowoczesnej. Wśród nich znajdziemy
między innymi Vincasa Kisarauskasa, Arvydasa Saltenisa, Kostasa Dereskeviciusa, Antanasa Sutkusa czy
Deimantasa Narkeviciusa.

Hufton + Crow
photography

Budowaną przez wiele lat kolekcją
opiekowała się kuratorka Raminta
Jurenaite, którą do współpracy przy
stworzeniu przekrojowego, interdyscyplinarnego zbioru litewskiej sztuki
ostatnich 7 dekad zaprosili przedsiębiorcy i naukowcy Danguolė i Viktoras
Butkus. To oni, zmęczeni problemami
niedofinansowanego sektora, postanowili działać, fundując przestrzeń dla
swojej kolekcji i umożliwiając dotarcie
do niej szerokiej publice. 18 października ubiegłego roku dzieła sztuki, które od
10 lat funkcjonowały jako muzeum bez
ścian zyskały nareszcie dom. To wtedy
otworzyły się drzwi do nowegon budyn57

ku muzeum. Przez pierwsze trzy dni wystawa otwarta była przez 20 godzin na
dobę i odwiedziło ją aż 10 tysięcy osób.
Nawet obecnie do kas wciąż potrafią
tworzyć się kolejki, co tylko pokazuje,
jak duże jest zapotrzebowanie na odkrywanie sztuki współczesnej.
Sam gmach powstał na miejscu dawnego kina Lietuvos, po którym pamiątkę stanowi dziś szyld umiejscowiony
w przymuzealnym ogrodzie. Umiejscowiony wśród osiemnastowiecznej
architektury Wilna stał się „kulturową
bramą” łączącą w symboliczny sposób
nowoczesność z przeszłością, wnętrze
z zewnętrzem i prywatne z publicznym.
Za projekt budynku odpowiada znany
na całym świecie architekt Daniel Libeskind, który zaprojektował chociażby Muzeum Żydowskie w Berlinie czy
Imperial War Museum North w Trafford. Przy tych realizacjach siedziba
MO wydaje się kompaktowa, bo mierzy
zaledwie 3100 metrów kwadratowych,
jednak odpowiednio zaaranżowana
przestrzeń pozwala jej na budowanie
odpowiednich warunków do pełnego
doświadczania sztuki współczesnej.
Przy muzeum znajduje się niewielki
park rzeźby, który pozwala na przenikanie sztuki do przestrzeni społecznej.
Znajdziemy tutaj kolekcję rzeźb najbardziej wyrazistych awangardowych
twórców litewskich, jak chociażby
prace jednego z pierwszych litewskich
przedstawicieli environmental art Mindaugasa Navakasa.

#kolekcja

Barbara Gryka od kilku lat bada różne
problemy związane z kwestiami społecznymi. Artystka, związana z pracownią Mirosława Bałki jest wrażliwa na
wszystkie kwestie związane z tożsamością społeczną, bacznie przygląda się
także problemowi wszelkich podziałów
we współczesnym świecie. Zgłoszona
do 18 edycji konkursu praca Architektura od środka jest odbiciem zainteresowań artystki i kontynuacją prowadzonych wcześniej badań.
Barbara Gryka,
Architektura od
Środka
2018, fot. Piotr Litwic,
materiały prasowe
Fundacji Artystyczna
Podróż Hestii
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Architektura od środka to projekt, który wciąż jest w procesie. Gryka sukcesywnie odwiedza mieszkania osiedla
Juliusza Słowackiego w Lublinie. Osiedle zaprojektowane przez Zofię i Oskara
Hansenów spełnia wszystkie wyznacz-

niki formy otwartej i osiedla funkcjonalnego: jest idealnie skomunikowane
z centrum miasta, posiada strefę wypoczynku, a mieszkania zaprojektowane przez duet architektów są ułożone
w taki sposób, by jak najlepiej wykorzystać dostępną przestrzeń mieszkaniową. Gryka zdecydowała się zamieszkać
na osiedlu i zbadać, jak mieszkańcy odnoszą się do wspomnianego miejsca.
Czy mieszkania i samo osiedle spełniają
w praktyce wymogi Hansensów? Jakimi emocjami ludzie darzą swoje miejsce
zamieszkania, jak reagują na zachodzące na przestrzeni lat zmiany? Artystka początkowo starała się nawiązać
kontakt z mieszkańcami na zewnątrz,
spacerując z aparatem próbowała zainteresować spotkanych ludzi swoim
projektem. Z biegiem czasu zyskiwała
coraz więcej sympatii, mieszkańcy bardziej otwierali się na obcą dotąd osobę
i zapraszali ją do swoich mieszkań.
Dotychczas Gryka odwiedziła ponad 90
mieszkań. Odwiedzając mieszkańców
osiedla artystka tworzy wyjątkowy projekt społeczny, nawiązujący do Zapisu
socjologicznego Zofii Rydet. Podobnie
jak Rydet, Gryka również odwiedza i fotografuje lokalną społeczność, w swoim
projekcie żongluje jednak przydzielonymi rolami. W każdym odwiedzonym
mieszkaniu Gryka występuje w roli
modelki, pozwala się sfotografować:
mieszkańcy sami wybierają tło dla
zdjęcia, osadzając tym samy artystkę
w miejscach dla nich ważnych czy obdarzonych ładunkiem emocjonalnym.
59

Jest to odwrócenie ról projektu Rydet:
w Zapisie socjologicznym to mieszkańcy konkretnych miejsc byli bohaterami
zdjęć, a miejsce do fotografii było narzucone im przez artystkę. Gryka pozwala
na dowolność, mieszkańcy również
mogą pojawić się na dokumentacji jeśli
mają na to ochotę, jednak nadal sami
mają dowolność w kwestii wyboru tła.
Po każdej wizycie Gryka nagrywa także
vloga, w którym opowiada, co zdarzyło
się podczas konkretnych odwiedzin.
Artystka dosłownie przenosi widza
do przestrzeni cudzego mieszkania.
Przedstawieniem projektu Gryki jest
meblościanka, mebel, który najczęściej
pojawiał się w domach mieszkańców
osiedla Słowackiego. Na meblościance
ustawione są zdjęcia zrobione podczas
wizyt u mieszkańców osiedla, pojawiają
się także elementy dobrze znanej z codziennej rzeczywistości: książki, albumy
czy globus. Na talerzyku pozostawiono
słodycze, cukrowe maliny: drobny poczęstunek dla widza, nawiązujący do
jednego z najbardziej znanych dzieł
Juliusza Słowackiego, patrona lubelskiego osiedla. Na postawionym na
jednej z półek ekranie wyświetlają się
vlogi nagrywane wcześniej przez Grykę. Wszystkie przedmioty wystawione
na meblościance można wziąć do ręki
i przyjrzeć im się z bliska. Nie trzeba ich
odstawiać na swoje miejsce, przedmioty
możemy dowolnie przestawiać. Te drobne gesty wciągają widza w interakcje
z dziełem sztuki, pozwalają wpłynąć na
wygląd instalacji artystycznej.

WIADOMOŚCI APH
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19 maja, podczas Nocy Muzeów,
dobiegła końca 18 edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii.
Tegoroczny przegląd finałowych
prac przyniósł wiele propozycji zaangażowanych w aktualne problemy społeczne i artystyczne. Uwagę zwiedzających
wystawę wyraźnie zwróciła też
różnorodność tematów, mediów
i wizualna narracja, jaką zostały
opowiedziane.

Podczas gali finałowej jury przyznało
dwie nagrody rezydencyjne oraz Nagrodę Specjalną Prezesa Grupy ERGO
Hestia. Jak pokazuje doświadczenie
poprzednich edycji konkursu APH, wyróżnienie jury przekłada się na dalszą
artystyczną drogę młodych laureatów.
Wykorzystanie możliwości, jakie dają
nagrody, staje się autentyczną i inspirującą cezurą w ich karierze.
Laureatką konkursowej Nagrody
Głównej została Barbara Gryka, studentka Akademii Sztuk Pięknych
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w Warszawie. Do konkursu zgłosiła
pracę Architektura od Środka. Wygrana ta pozwala na skorzystanie z możliwości odbycia miesięcznej rezydencji
artystycznej w Residency Unlimited
i wyjazdu do światowej stolicy sztuki
nowoczesnej — Nowego Jorku. Członkowie jury tak uzasadnili swój wybór:
- Doceniając proces, metodę i konsekwencję działania, które nawiązuje do
najlepszych tradycji sztuki i architektury XX wieku. Jest to próba wyjścia
poza artystyczną bańkę, testowania
sztuki jako narzędzia dialogu, współ-
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W tym roku w konkursie przyznano
także Nagrodę Publiczności - goście
zwiedzający tegoroczną wystawę finałową w Muzeum nad Wisłą mogli
zagłosować na swoją ulubioną pracę.
Po podliczeniu wszystkich oddanych
głosów, nagrodę przyznano Irenie
Zieniewicz. Artystka do konkursu
zgłosiła pracę Mowa nienawiści.

artystycznapodrozhestii.pl
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:
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Laureatem Drugiej Nagrody został
Mateusz Kowalczyk, student Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który do konkursu zgłosił pracę Szaman
Polski. Młody twórca spędzi inspirujący
miesiąc w Wilnie w ramach rezydencji
artystycznej w centrum sztuki i edukacji RUPERT. Za próbę ocalenia tego
co nieracjonalne i duchowe w sztuce
współczesnej. Doceniamy sztukę, która wydarzyć się może pod drzewem, na
osiedlowym boisku czy chodniku, zawsze jest na wyciągnięcie ręki. Zawieszony pomiędzy happeningiem, rytuałem, koncertem i protestem ulicznym,
Kowalczyk, wcielający się w postać
Polskiego Szamana odczynia uroki,
organizuje mecze piłki nożnej i chroni
przed kataklizmami. Pokazuje ze sztuka działa, czy w to wierzymy czy nie.

Oprócz nagród stypendialnych i rezydencyjnych przyznano także Nagrodę Specjalną, której fundatorem
jest Piotr M. Śliwicki, prezes Grupy
ERGO Hestia. Jej laureatem został
finalista zeszłorocznej edycji konkursu, Bruno Althamer. Nagroda
obejmuje zlecenie na artystyczną interpretację raportu rocznego z działalności firmy. Podczas tegorocznej
wystawy finałowej w Muzeum nad
Wisłą zaprezentowano efekt takiej
współpracy z Joanną Kunert. Projekt
artystki, którą zainspirował temat
sukcesu i zaangażowanie w jego poznanie wszystkich zmysłów, powstał
na bazie działania artystycznego
przeprowadzonego z udziałem pracowników ERGO Hestii.
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pracy i bycia razem w spolaryzowanym, toczonym politycznymi sporami
społeczeństwie. To artystka, której
sztuka wpisuje się w stary, tak bardzo
dziś potrzebny projekt humanistyczny
i uniwersalistyczny, zabiegający o lepszy, bardziej współczujący i troskliwy
świat.

