
07/2019

Spacerownik
Artystyczny

A
lek M

ałachow
ski (hashtagalek), P

o
szukiw

anie 20
15

S
PA

C
E

R
O

W
N

IK
 A

R
T

Y
S

T
Y

C
Z

N
Y

   
   

nr
 5

6
   

  0
7/
20

19



Trójmiasto
Warszawa
Kraków 
Poznań
Katowice
Łódź
Toruń 
Wrocław

07/2019 W
IA

D
O

M
O

Ś
C

I A
PH

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

Mateusz Kowalczyk, 
Szaman Polski

 materiały prasowe Fundacji 
Artystyczna Podróż Hestii
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy Skaters 
dostępne są na stronie 
internetowej:

www.pgs.pl
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Każda subkultura rządzi się 
swoimi prawami, a jej przedsta-
wiciele wyróżniają się na tle in-
nych grup społecznych nie tylko 
wspólnym światopoglądem, ale 
także zainteresowaniami mu-
zycznymi, językiem czy ubiorem. 
Jednej z takich grup – skaterom 
– przygląda się przez obiek-
tyw swojego aparatu Tomasz 
Gudzowaty.

Artysta przygotowując swój fotore-
portaż prezentowany w Państwowej 
Galerii Sztuki w Sopocie, udał się aż 
do Meksyku. Odwiedził dwie dzielnice 
– Nezę i Tepito, obie uznawane za naj-
bardziej niebezpieczne rejony, gdzie na 
dużą skalę rozwija się przestępczość 
zorganizowana. W dużej mierze jest to 
wynikiem przeludnienia i biedy, które 
to czynniki sprzyjają handlowi narkoty-
ków. Tomasz Gudzowaty z dużą uważ-
nością i niezwykłą wrażliwością obser-
wuje mieszkającą tam młodzież, która 
w większości identyfikuje się ze spo-
łecznością skaterów. Dla nich skatebo-
arding to znacznie więcej niż sport – to 
sposób życia. Oni sami mówią o swojej 
pasji jako o buntowniczej i twórczej ma-
nifestacji niezgody na konformizm. To 
ich królestwo niczym nieskrępowanej 
wolności. Wolność ta przejawia się na 
różnych obszarach – w popisach fi-
zycznej sprawności, modzie, designie, 
grafice artystycznej, a nawet sztuce 
filmowej – które wspólnie tworzą spój-
ną całość. Sama dyscyplina nie jest 
najmłodsza – narodziła się już w latach 
40. XX wieku w Kalifornii i wywodzi się 
ze środowiska surferów, którzy z wody 
postanowili przenieść się na suchy ląd. 
Jazda na deskorolce stała się dla nich 
nową formą spędzania czasu, a przede 
wszystkim zacieśniania relacji społecz-
nych. Zaczęli wykorzystywać i anekto-
wać przestrzeń miejską, którą trakto-
wali jak plac zabaw. W odpowiedzi na 
rozwijający się ruch,  od lat 70. zaczęły 
powstawać specjalne parki. Z jednej 
strony miały one być atrakcyjnymi 

Tomasz Gudzowaty, 
Skaters

Państwowa Galeria Sztuki w 
Sopocie, materiały prasowe 
organizatora
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miejscami odpowiadającymi na po-
trzeby młodych skaterów, z drugiej zaś 
ich celem było utrzymanie młodzieży 
w ryzach. Niekorzystny wizerunek ha-
łaśliwej, agresywnej i nieprzestrzegają-
cej zasad grupy utrzymuje się do dziś. 
Tomasz Gudzowaty stara się spojrzeć 
na ten świat z nieco innej perspekty-
wy, zapraszając widzów do zanurzenia 
się w świat meksykańskich skaterów. 
W ramach wystawy prezentuje osiem 
czarno-białych fotografii, wykonanych 
za pomocą wielkoformatowego apa-
ratu na kliszach 4x5”. Z jednej strony 
zdjęcia te mają charakter reporterski, 
z drugiej zaś swoją precyzją i wyrafino-
waniem estetycznym kompozycji zbli-
żają się do fotografii artystycznej.

Tomasz Gudzowaty, 
Skaters

Państwowa Galeria Sztuki 
w Sopocie, materiały prasowe 
organizatora

Plakat do wystawy Skaters

Materiały prasowe organizatora
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Więcej zarówno o samej 
wystawie, jak i Kazimierzu 
Urbańczyku przeczytać można 
na stronie internetowej:

www.zacheta.art.pl
W

ar
sz
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a

Współcześnie nikt nie przeciw-
stawia się już postrzeganiu fil-
mu jako pełnoprawnej dziedziny 
sztuki. Nie zawsze jednak tak by-
ło. Wystawa Czerwień zalewa 
kadr w warszawskiej Zachęcie 
pokazuje zmagania Kazimierza 
Urbańskiego – jednego z czoło-
wych twórców polskiej animacji, 
który film starał się wynieść do 
rangi dzieła.

Kim był ten niezwykły człowiek i w jaki 
sposób przyczynił się do rozwoju pol-
skiej kinematografii? Urbański urodził 
się pod koniec lat 20. ubiegłego wieku, 
a więc w czasach, kiedy kino stawia-
ło dopiero swoje pierwsze kroki. Nikt 
wówczas nie przypuszczał, że w tak 
krótkim czasie stanie się – obok insta-
lacji i performansu – jednym z najczę-
ściej wykorzystywanych środków arty-
stycznego wyrazu. Urbański był jednak 
wizjonerem. W rozwoju kinematografii 
dostrzegał ogromny potencjał twórczy. 

Kazimierz Urbański, 
stopklatki z filmu Moje 
eksperymenty – reakcje 
termochemiczne

lata 60. XX wieku, materiały 
prasowe organizatora

Kazimierz Urbański, 
stopklatka z filmu Arytmia

1980, materiały prasowe 
organizatora
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Dlatego też zdecydował się na realiza-
cję swojego pomysłu założenia Pra-
cowni Rysunku Filmowego krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych – pierwszej 
tego typu placówki na świecie kształ-
cącej w kierunku animacji w ramach 
wyższej uczelni artystycznej. Rozwój 
polskiej sztuki animacji był trudny nie 
tylko ze względu na nowatorskość nie-
przystającą do utartych sposobów 
myślenia, ale także w związku z sys-
temem polityczno-kulturalnym PRL, 
który blokował wiele eksperymentów 
w tej dziedzinie. Kazimierz Urbański, 
jak wielu twórców tego okresu, musiał 
więc nieustannie balansować pomię-
dzy współpracą z państwowymi wy-
twórniami a działalnością na obszarach 
przynależących do peryferii rodzimej 
produkcji filmowej – nieco „w poprzek” 

założeniom państwowych instytucji. 
Dzięki zachowaniu takiej równowagi 
udało mu się wprowadzić swoją inno-
wacyjną koncepcję filmu jako „kino-
plastyki” – eksperymentu, dla którego 
polem poszukiwań i prawdziwą tre-
ścią (ukrytą pod fabułą) była „materia 
w ruchu”. Poszukując wciąż nowych 
rozwiązań, Urbański nigdy nie porzu-
cił również swojej misji pedagogicznej. 
W wyniku jego starań udało się dopro-
wadzić do otwarcia w 1966 roku kra-
kowskiej filii Studia Miniatur Filmowych 
w Warszawie, mającą być – zgodnie 
z jego założeniami – pracownią-labora-
torium. O funkcji tego miejsca najlepiej 
świadczy nieformalna nazwa – „tygiel 
laboratoryjny”. To właśnie z tego tygla 
w drugiej połowie XX wieku wyłoniły 
się najlepsze przykłady sztuki animacji. 

Kazimierz Urbański, 
stopklatka z filmu Moto-gaz

1963, materiały prasowe 
organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy oraz 
program towarzyszących jej 
wydarzeń dostępne są na 
stronie internetowej: 

www.mnk.pl
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Rysunek od zawsze postrze-
gany był jako jedno z najbar-
dziej podstawowych, a zara-
zem najważniejszych medium. 
Jego wszechstronność i zróż-
nicowanie ukazuje w ystawa 
Czarno na białym – 200 lat 
rysunku w krakowskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych, zorga-
nizowana w Muzeum Narodowym 
w Krakowie.

Leon Wyczółkowski, 
Dziewczyna z okolic Krakowa

1907, Muzeum Narodowe w 
Krakowie, materiały prasowe 
organizatora

Wojciech Weiss, 
Motyw krajobrazowy włoski

1902, węgiel na papierze, Muzeum 
Narodowe w Krakowie, materiały 
prasowe organizatora

Jak wskazuje sam tytuł, ekspozycja 
została przygotowana z okazji jubile-
uszowych obchodów założenia kra-
kowskiej ASP, która jest najstarszą 
uczelnią artystyczną w Polsce. Jej 
historia sięga 1818 roku, kiedy to po-
wołano ją do życia na mocy statutu 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po-
czątkowo nie działała samodzielnie, 
ale jako część Oddziału Literatury Wy-
działu Filozoficznego. Stan ten jednak 
trwał dosyć krótko, bo już 8 lat później 
Akademia zaczęła funkcjonować jako 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    07/2019 13

http://www.mnk.pl


samodzielna jednostka, podległa wy-
łącznie rektorowi, a już w 1833 roku 
całkowicie odłączyła się od zwierzch-
nictwa Uniwersytetu. W ciągu kolej-
nych dekad XIX i XX wieku Akademia 
przechodziła jeszcze wiele przemian 
strukturalnych, jednak jedna rzecz 
pozostała niezmienna – zawsze na jej 
czele stali wybitni profesorowie, twór-
cy, którzy inspirowali kolejne pokolenia 
młodych artystów. Krakowska wysta-
wa poświęcona rysunkowi wydoby-
wa na światło dzienne ich dokonania 
ukryte po kreską ołówka czy węgla. 
Rysunek od stuleci stanowi bowiem 
podstawę wykształcenia akademic-
kiego. Jako sprawdzian umiejętności 
warsztatowych pełni zarówno rolę 
służebną wobec innych dyscyplin 
artystycznych, jak i stanowi rodzaj 
samodzielnej wypowiedzi twórczej. 
Wśród dzieł prezentowanych w ra-

Jerzy Nowosielski, 
Akt z oknem

1966, tusz na kartonie, Muzeum 
Narodowe w Krakowie, materiały 
prasowe organizatora

mach ekspozycji znalazły się zatem 
dzieła ujawniające różnorodne funkcje 
tego medium: rysunki mające charak-
ter studiów akademickich (akty, mar-
twe natury), szkice przygotowawcze 
do większych kompozycji (malarskich 
i rzeźbiarskich), rysunki projektowe 
czy wykonywane podczas inwenta-
ryzacji zabytków. Najwięcej zgroma-
dzono jednak przykładów rysunków 
traktowanych przez ich autorów jako 
samodzielne prace. Przyglądając się 
im uważnie, można zaobserwować 
nie tylko indywidualne cechy danego 
twórcy, ale także przemiany stylistyki, 
które zachodziły na przestrzeni dzie-
sięcioleci. Odwiedzający wystawę 
będą mieli także wyjątkową okazję zaj-
rzenia do kilku szkicowników – chyba 
najbardziej intymnej formy wypowie-
dzi artystów, którą nie zawsze chętnie 
dzielą się z szerszą publicznością. 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące Bownika oraz 
jego wystawy Rewers 
dostępne są na stronie 
internetowej: 

www.ckzamek.pl
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Muzea na całym świecie groma-
dzą zbiory. Nie wszystkie obiek-
ty w takim samym stopniu cie-
szą się jednak zainteresowaniem 
odbiorców. Wystawa Rewers 
w poznańskiej Galerii Fotografii 
pf odkrywa przed widzem ubra-
nia znajdujące się muzeach, któ-
re w obiektywie aparatu Bowni-
ka otrzymują nowe życie.

Już sam tytuł ekspozycji uchyla nieco 
rąbka tajemnicy. Odnosi się on bowiem 
do gestu, jaki wykonuje twórca, kom-
ponując swoje zdjęcia. Bownik przed 
ułożeniem wybranych strojów na neu-
tralnym tle, przewraca je na „lewą stro-
nę”. Tym samym daje wyraźny sygnał, 
że z pozoru neutralne zdjęcia o cha-
rakterze dokumentalnym mogą być 
odczytywane zupełnie inaczej. Stroje 
historyczne gromadzone w muzeach 
często pełnią funkcję pomocniczą – 
zarysowują tło, szerszy kontekst, sta-
nowią uzupełnienie głównego wątku 
ekspozycji. W związku z tym często 
utrwalają uproszczony, powierzchow-
ny obraz kultury, którą reprezentują lub 
obraz koncentrujący się tylko na este-
tyce. Symboliczna (a zarazem fizyczna) 
„druga strona” – zazwyczaj pomijana – 
niesie ze sobą nowe znaczenia. Prawa 
buduje, utrwala znaczenia historyczne, 
natomiast lewa uwalnia głos tego, co 
nie miało być reprezentowane. Tytu-
łowy rewers przeciwstawia się także 
uproszczonemu odczytowi samych 
fotografii, opartemu na gotowych au-
tomatycznych odpowiedziach. Kolejna 
warstwa znaczeniowa pojawia się tak-
że w sytuacji, w której zdjęcia i przed-
stawione na nich stroje prezentowane 
są w przestrzeni galeryjnej czy muzeal-
ne. W ten sposób kreowana jest sytu-
acja wizualnego powrotu obiektów do 
miejsc, z których się wywodzą. Jedno-
cześnie ubrania tracą swój charakter 
i przestają funkcjonować jako obiekty, 
zaś fotografie to miano przedmiotów 
artystycznych zyskują. Na pierwszy 

Paweł Bownik, 
Rewers – widok wystawy

Galeria Fotografii pf, Centrum 
Kultury Zamek w Poznaniu, 
materiały prasowe organizatora
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plan w pracach Bownika wysuwa się 
więc podłoże filozoficzne, co związane 
jest z wykształceniem artysty, który 
ten właśnie kierunek studiował na Uni-
wersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Artysta w swoim projekcie 
realizowanym dotychczas w Polsce, na 
Białorusi i w Rosji stawia pytania o to, 
co w sztuce nieobecne, o te elemen-
ty, które są nieodłączną częścią dzie-
ła sztuki, nie są jednak widoczne dla 
odbiorcy. Bownik sprawdza, czy inne 
spojrzenie na ten sam obiekt może wy-
woływać nową refleksję i modyfikować 
utarte schematy odbierania i rozumie-
nia sztuki. 

Plakat do wystawy, 
Rewers

materiały prasowe organizatora

Paweł Bownik, 
Rewers – widok wystawy

Galeria Fotografii pf, Centrum 
Kultury Zamek w Poznaniu, 
materiały prasowe organizatora

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    07/2019 19



Więcej o projekcie i wystawie 
porezydencyjnej przeczytać 
można na stronie internetowej:

www.rondosztuki.pl
K
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e Współcześnie żyjemy w świecie, 

w którym zwierzęta towarzyszą 
nam na co dzień. Jednocześnie 
rozwój cywilizacji sprawia, że co-
raz więcej gatunków znajduje się 
na wymarciu. O tej ambiwalent-
nej sytuacji opowiada wystawa 
Małposzczur, prezentowana 
w katowickim Rondzie Sztuki. 

Relacje ludzi i zwierząt nigdy nie były 
jednoznaczne. Człowiek wybiera te 
gatunki, z którymi żyje w symbiozie 
i buduje więzi, jednocześnie pozosta-
jąc obojętnym na los pozostałych. 
Sam proces udomowienia również 
nie przebiega bezboleśnie. Zwierzęta 
tracą część swoich pierwotnych cech, 
przystosowując się na nowo do życia 
w mieście, w bardzo bliskim kontakcie 
z ludźmi i nienaturalnym środowisku. 
Jak radzą sobie w tych niesprzyjają-
cych warunkach? W jaki sposób nowe 
media, technologia i ludzka dominacja 
w świecie wpływają na życie zwierząt? 
To tylko kilka z wielu pytań, które sta-
wiają twórcy zaproszeni do udziału 

Martyna Kielesińska, 
mural, wystawa Małposzczur

Galeria Rondo Sztuki 
w Katowicach, materiały prasowe 
organizatora
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w wystawie – Martyna Czech, Martyna 
Kielesińska, Cyryl Polaczek i Szymon 
Szewczyk. Każdy z artystów został po-
proszony o przygotowanie pracy, która 
swoją premierę będzie miała w ramach 
ekspozycji. Jednocześnie wszystkie 
one są autorskim komentarzem – 
o charakterze afirmatywnym bądź ne-
gującym – do wystawy archeologicznej 
Bliskie, lecz z dalekiego świata. Histo-
ria udomowienia ssaków, pokazywane 
w Muzeum Śląskim. Zagadnienie, które 
podejmują artyści dotyczą nie tylko sa-
mego funkcjonowania zwierząt w nowej 
przestrzeni i w nowej siatce zależności. 
Twórcy zwracają również uwagę na wi-
zerunek czworonogów, jaki tworzymy 
w mediach czy filmach animowanych. 
W jaki sposób przedstawienia te wpły-
wają na zbiorową podświadomość? 
Jaki portret zwierzęcia kreują? Do cze-

go może doprowadzić daleko posunię-
ta antropomorfizacja? Poszczególne 
odpowiedzi różnią się od siebie, jednak 
to, co łączy młodych twórców, to rezy-
gnacja z antropocentrycznej perspek-
tywy na rzecz oddania głosu samym 
zwierzętom. Takie spojrzenie pozwala 
na weryfikację własnych przekonań 
i utartych schematów dotyczących 
tego, jak powinny zachowywać się 
zwierzęta i jak wchodzą w interakcję 
z człowiekiem. Na wystawie poszcze-
gólne wątki przenikają się, tworząc 
spójną całość, choć artyści korzystają 
z różnych środków formalnych. Znaj-
dziemy więc filmowe przedstawienia 
ludzi z silnymi cechami zwierzęcymi, 
metamorfozy międzygatunkowe, emo-
cjonalne portrety zwierząt zawłaszczo-
nych przez człowieka i ślady egzysten-
cji gatunków na wymarciu. 

Martyna Czech, 
praca prezentowana na 
wystawie Małposzczur

Galeria Rondo Sztuki 
w Katowicach, materiały prasowe 
organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy dostępne 
są na stronie internetowej:

www.msl.org.pl
Ł

ód
ź

Czy prace artystyczne muszą być 
zawsze widoczne w ten sam spo-
sób? Realizacje Marka Chlandy 
prezentowane w ramach wysta-
wy Marek Chlanda: Studium 
Posłuszeństwa zorganizowanej 
w łódzkim Muzeum Sztuki dają 
jednoznaczną, choć nieoczywistą 
odpowiedź na to pytanie. 

Historia sztuki zna przypadki arty-
stów, którzy nieustannie wymyka-
ją się klasyfikacjom. Z jednej strony 
stoją jakby z boku, a z drugiej wydają 
na świat dzieła tak zaangażowane, że 
siłą zmuszające odbiorców do myśle-
nia. Czasem chciałoby się powiedzieć 
o nich „malarz” lub „rzeźbiarz”, jed-
nak chwilę potem tworzą oni coś, co 
nie mieści się w ramach klasycznego 
podziału. Wydawać by się mogło, że 
nieokreśloność może być ich słabo-
ścią, ale z drugiej strony to właśnie 
ona powoduje, że są tak fascynujący. 
Przykładem takiego artysty jest Ma-
rek Chlanda, którego prace oglądać 
można w Łodzi w ramach wystawy 
Marek Chlanda: Studium Posłuszeń-
stwa. Chlanda nigdy nie należał do 
artystów tworzących jednoznacznie 
polityczne czy krytyczne prace. Nie 
angażował się również w polityczne 
ruchy. Jego zdystansowana i pełna 
ironii perspektywa wobec otaczają-
cej go rzeczywistości, zarówno spo-
łeczno-politycznej, jak i tej dotyczą-

Marek Chlanda, 
Beatyfikacje

Artaud-1, Antonin Artaud, 2006-
2007, wł. Marek Chlanda i Galeria 
Muzalewska, Poznań, fot. Marek 
Chlanda, materiały prasowe 
organizatora
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cej świata sztuki, nie pozostawała 
jednak bez wpływu na poszczególne 
realizacje. W pracach Chlandy ele-
menty przestrzeni łączą się z ruchem 
widza i jego cielesną obecnością. Dla-
tego też odniesieniami bliskimi jego 
twórczości są sztuki performatyw-
ne i choreografia. Osią wystawy jest 
praca Studium posłuszeństwa, zbu-
dowana z tworzących ostre kanty la-
biryntów i wplecionych w nie figur. Ka-
bel – podstawa ich konstrukcji – jest 
giętki i gdy czasem sprężynuje, każda 
z figur sama określa swoją formę. Ar-
tysta pozwala figurom na pewną swo-
bodę i obdarza je zaufaniem. Labirynt 

Marek Chlanda, 
Życie zewnętrzne

rzeźba II, 2009, drewno, glina 
i wosk, wł. Marek Chlanda i Galeria 
Starmach, Kraków, fot. Marek 
Gardulski, materiały prasowe 
organizatora

Marek Chlanda, 
Koncert

Kunstlerhaus Stuttgart, 1981, autor 
fotografii nieznany, z archiwum 
Marka Chlandy, Kraków, materiały 
prasowe organizatora

Studium posłuszeństwa zbudowany 
jest z wielu poprzednich prac arty-
sty, które ten poddał artystycznemu 
recyklingowi. Wpisane w nową reali-
zację fragmenty historycznych prac 
Chlandy noszą ślady swojej drogi: 
pieczątki muzeów i instytucji, w któ-
rych niegdyś były obecne, znaki od-
praw celnych, transportów. Wystawie 
towarzyszy publikacja, rozwijająca 
narrację poprzez teksty Piotra Gra-
czyka, Katarzyny Słobody i Magda-
leny Kownackiej, które analizują po-
szczególne idee oraz wątki obecne 
zarówno w Studium posłuszeństwa, 
jak i innych pracach artysty.

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    07/2019 27



Więcej zarówno o wystawie, jak 
i samej Jacqueline Livingston 
przeczytać można na stronie 
internetowej: 

www.wozownia.pl
To

ru
ń

Jednym z epitetów, za pomocą 
których najczęściej opisujemy 
wielkich artystów, jest wytrwa-
łość.  Jacqueline Livingston 
zasłużyła na miano ar tystki 
wytrwałej, jak nikt inny. Jej twór-
czość oglądać można w ramach 
wystawy W cieniu feminizmu. 
Na obrzeżach sztuki amery-
kańskiej lat 60. i 70. XX wie-
ku organizowanej w toruńskiej 
Galerii Sztuki Wozownia.

Wystawa Jacqueline Livingston 
W cieniu feminizmu. 
Na obrzeżach sztuki 
amerykańskiej lat 60. i 70. XX 
wieku

Galeria Sztuki Wozownia 
w Toruniu, materiały prasowe 
organizatora

Lata 60. i 70. XX wieku w Stanach 
Zjednoczonych były niezwykle cieka-
wym okresem. Był to moment nie tylko 
mocnego, a czasami nawet agresyw-
nego sprzeciwu społeczeństwa wo-
bec wojny w Wietnamie, ale także czas 
intensywnego rozwijania się ruchu na 
rzecz równouprawnienia kobiet. W tym 
okresie postawa czynnego aktywizmu 
była charakterystyczna dla wielu do-
skonale znanych współcześnie ame-
rykańskich artystek. Jednak niektóre 
z nich, pomimo niewątpliwego talen-
tu, wciąż nie potrafią znaleźć swojego 
miejsca w popularnej historii sztuki. 
Jedną z takich postaci jest Jacqueline 
Livingston. Ta nieżyjąca już amerykań-
ska fotografka specjalizowała się w wy-
konywaniu zdjęć opartych o narrację 
biograficzną i najczęściej skupiała się 
na otaczającej ją rzeczywistości. Dzięki 
takiej mechanice jej prace po latach są 
doskonałą soczewką skupiającą w so-
bie wszystkie cechy charakterystycz-
ne dla tamtych czasów w USA. Dlacze-
go więc tak łatwo została zapomniana? 
Prawdopodobnie z powodu nieoczy-
wistości swoich prac. Posługiwała się 
bardziej poetyckim i metaforycznym 
językiem przekazu niż współczesne jej 
feministki, co sprawiało, że odstawała 
od głównego nurtu. Kuratorka toruń-
skiej wystawy, Mariola Balińska, pod-
kreśla, że Livingston w swojej sztuce 
tworzonej na przestrzeni lat 60. i 70. 
ukazała przestrzenie intymności zwią-
zanej z ciałem i jego seksualnością. 
Dokonała świadomego przeniesienia 
w przestrzeń publiczną tego, co jest 
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prywatne, i to dużo wcześniej zanim 
krytyka artystyczna podjęła deba-
tę na ten temat. Z powodu czasów, 
w których żyła i twórczości, którą pu-
blikowała, życie Livingstone nie było 
łatwe. Często mierzyła się z cenzu-
rą i stereotypami utrwalonymi przez 
kulturę, które nierzadko kończyły się 
oskarżeniami o pornografię, a nawet 
próbami odebrania jej praw rodziciel-
skich. Wystawa W cieniu feminizmu. Na 
obrzeżach sztuki amerykańskiej lat 60 
i 70. XX wieku ma na celu przywołanie 
pamięci tej wybitnej twórczyni poprzez 
prezentację dotychczas niepublikowa-
nych zdjęć z prywatnego archiwum jej 
spadkobierców.

Wystawa Jacqueline Livingston 
W cieniu feminizmu. 
Na obrzeżach sztuki 
amerykańskiej lat 60. i 70.  
XX wieku

Galeria Sztuki Wozownia 
w Toruniu, materiały prasowe 
organizatora
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Piękno misternie wykonanych 
ze szkła przedmiotów jest tym, 
co porusza serce każdego wy-
znawcy estetyki. Właśnie z te-
go powodu polecamy wystawę 
W pogoni za kolorem. Szkła 
Jerzego Słuczan-Orkusza 
organizowaną we wrocławskim 
Muzeum Narodowym. 

Więcej informacji o tym 
przedsięwzięciu i samym 
projektancie dostępnych jest na 
stronie internetowej:

www.mnwr.pl

Sentencja „cudze chwalicie swego 
nie znacie” od początku towarzyszyła 
organizatorom wystawy W pogoni za 
kolorem. Szkła Jerzego Słuczan-Or-
kusza. Pomimo tego, że ten wybitny 
artysta na żadnej płaszczyźnie nie od-
biega od światowej czołówki wzorników 
przemysłowych XX wieku, w swoim oj-
czystym kraju pozostaje nieznany. Aż 
trudno zrozumieć jak możliwe jest, że 
wymyślne kształty szklanych dzba-
nów, ekstrawaganckie amfory i kielichy, 
a także kolorowe wazoniki ze skompli-
kowanymi kokardkami, tak długo kry-
ły się w cieniu polskiej sceny designu. 
Wystawa jest zwieńczeniem podjętego 
wspólnie przez Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu i Sieć Badawczą ŁUKASIE-
WICZ – Instytut Ceramiki i Materiałów 
Budowlanych projektu badawczo-
-wystawienniczego z zakresu historii 
polskiego wzornictwa XX wieku. Jego 
głównym celem jest pionierskie opra-
cowanie naukowe i upowszechnienie 
wiedzy o wybitnej postaci polskiego 
designu – Jerzym Słuczan-Orkuszu, 
który przez 50 lat swojej zawodowej 

Jerzy Słuczan-Orkusz, 
Wazony

1970-1972, wzory W-525/72, 
W-272/70, B-190/70, W-495/71, 
szkło sodowe barwione w masie, 
ręcznie formowane, kolekcja 
SBŁ ICiMB, materiały prasowe 
organizatora
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aktywności był inicjatorem wielu waż-
nych i oryginalnych inicjatyw, m.in. 
twórcą ośrodka wzorcującego w Hucie 
„Julia” w Piechowicach w latach 50., 
Hucie Szkła Oświetleniowego „Nysa” 
w Pieńsku w latach 60., projektantem 
w Spółdzielni „Lumet” w Poznaniu, po-
mysłodawcą i inicjatorem, a następnie 
wieloletnim kierownikiem artystycz-
nym eksperymentalnej huty szkła 
artystycznego przy Instytucie Szkła 
i Ceramiki w Krakowie, a w latach 80. 
głównym projektantem Huty Szkła 
„Tarnowiec” w Tarnowcu. Na wystawie 
prezentowane są prace projektan-
ta pochodzące ze zbiorów własnych 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu 
i kolekcji krakowskiego Centrum Szkła 
i Ceramiki Lipowa 3 (działającego w ra-
mach Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ 
– Instytutu Ceramiki i Materiałów Bu-
dowlanych, Oddziału Szkła i Materia-
łów Budowlanych w Krakowie). Wyda-
rzeniu towarzyszy także katalog, który 
przygotowały badaczki historii polskie-
go designu: dr Barbara Banaś, kustosz 
Działu Szkła i Ceramiki Muzeum Na-
rodowego we Wrocławiu i Aleksandra 
Skorek, kierownik Centrum Szkła i Ce-
ramiki w Krakowie. 

Jerzy Słuczan-Orkusz, 
Kielichy

1972, szkło sodowe barwione 
w masie, ręcznie formowane, 
kolekcja MNWr, materiały prasowe 
organizatora

Jerzy Słuczan-Orkusz, 
Czajnik pomarańczowy

1972, wzór C-573/72, szkło 
sodowe barwione w masie, ręcznie 
formowane, kolekcja MNWr, 
materiały prasowe organizatora
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W umyśle współczesnego człowieka 
istnieje bardzo wyraźne rozróżnienie 
na przedmioty i momenty przypisane 
do współczesności i te, zakotwiczone 
w bliżej nieokreślonej, ale zdecydo-
wanie odległej przeszłości. Przykład?  
II wojna światowa wydaje nam się nie-
odłącznym elementem współczesno-
ści, a jej następstwa zdają się natural-
nie rezonować na nasze życie dzisiaj. 
Jednak już I wojna światowa, wyma-
gająca cofnięcia się w czasie o ledwo 
ponad dwie dekady więcej, jest dla nas 
archaiczną przeszłością, całkowicie 
oderwaną od realiów dnia dzisiejszego. 
Nie inaczej jest w sztuce. Właśnie dla-
tego projekty, które łączą przeszłość 
(choćby nieodległą w czasie) ze współ-
czesnością są tak interesujące. Takim 

W świecie sztuki trudno o coś 
bardziej fascynującego niż prze-
myślane, a mimo to sponta-
niczne połączenie przeszłości 
ze współczesnością. Taki efekt 
z pewnością udało się osiągnąć 
Marioli Żylińskiej-Jestadt. Jej 
prace można oglądać w Gale-
rii Sztuki w Olsztynie w ramach 
wystawy Przydrożne kapliczki.

Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy znaleźć można na stronie 
internetowej:

www.bwa.olsztyn.pl

Mariola Żylińska-Jestadt,
Zielona kapliczka

2019, technika własna, materiały 
prasowe organizatora

działaniem jest wystawa Przydrożne 
kapliczki organizowana w olsztyńskiej 
Galerii Sztuki. Autorka wystawionych 
na niej prac, Mariola Żylińska-Jestadt, 
podjęła się fascynującego zadania 
połączenia małej architektury sakral-
nej z malarstwem współczesnym. Na 
wystawie oglądać można zarówno 
wielkoformatowe kompozycje wie-
szane, jak i klasyczne obrazy, inspiro-
wane symbolem Warmii – ludowymi 
kapliczkami. Autorka twierdzi, że dys-
kurs sztuki ludowej ze współczesną 
wyzwolił w niej kontrastowe emocje: 
z jednej strony harmonię wewnętrzną, 
sielankowość i nastrojowość, a z dru-
giej: nieodpartą chęć nawiązania do 
czasów współczesnych, np. do war-
stwowości, jaką oferuje przestrzenny 

druk 3D. Projekt wymagał systema-
tycznej pracy w terenie, gdzie podczas 
obcowania z kapliczkami, samotność 
bywała czasem zakłócana. Żylińska-
-Jestadt wspomina, że wokół kapli-
czek koncentruje się często życie wsi. 
Kobiety wymieniają sztuczne kwiaty, 
dekoracje, odświeżają figury. Artystka 
przyglądała się tej pracy i słuchała roz-
mów. Przytacza też zabawną historię 
o tym, jak wybudowana niegdyś ka-
pliczka miała wspomagać szczęśliwy 
powrót syna z frontu do domu, a dziś 
kobiety śmiejąc się do siebie, wysyła-
ją pod kapliczką smsy do synów. Tak 
naprawdę jest to kolejna historia, która 
pokazuje jak w wielkim tyglu kulturo-
wym nieustannie miesza się tradycja 
z nowoczesnością.
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cyDwadzieścia lat temu, w 1999 roku TASCHEN opublikował swoją 
pierwszą monumentalną książkę artystyczną SUMO Helmuta Newto-
na – znanego fotografa mody. Album został opublikowany w wyjątko-
wo dużym formacie, w nakładzie 10 000 egzemplarzy podpisanych 
przez autora. Z czasem kopia SUMO podpisana przez liczne gwiazdy 
stała się na jednej z aukcji charytatywnych najdroższą książką XX 
wieku. W 2009 roku Fundacja Helmuta Newtona przygotowała nie-
zwykłą wystawę poświęconą tej legendarnej publikacji: wszystkie 460 
stron książki oprawiono i powieszono obok siebie. Dzisiaj, dziesięć lat 
później i dwadzieścia lat od pierwszego wydania, SUMO po raz kolejny 
oglądać można w Fundacji Helmuta Newtona. W ramach berlińskiej 
wystawy, jak w książce, zobaczymy słynny cykl Big Nudes, zdjęcia 
mody do różnych edycji Vogue’a, Elle czy Vanity Fair, a także portrety 
znanych aktorek i artystów, takich jak Liz Taylor, Jodie Foster, Salva-
dor Dali i Andy Warhol.

www.smb.museum

Geotge Holz, 
Madonna 

Hollywood, 1983, ©George Holz, 
materiały prasowe organizatora

Helmut Newton, 
Jerry Hall

American Vogue, Miami, Florida, 
1974, ©Helmut Newton Estate, 
materiały prasowe organizatora
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a Natalia Goncharova – liderka rosyjskiej awangardy swoim eksperymen-

talnym podejściem do sztuki i projektowania wytyczyła szlak następ-
com. Tate Modern przygotowało pierwszą na terenie Wielkiej Bryta-
nii wystawę retrospektywną artystki. Goncharova już u progu swojej 
kariery znalazła uznanie wśród krytyków i odbiorców jej sztuki. Przez 
większość życia mieszkała w Paryżu, gdzie projektowała między innymi 
kostiumy dla rosyjskiego baletu Siergieja Diagilewa. Twórczość Gon-
charovej była bardzo zróżnicowana i czasami kontrowersyjna. Artyst-
ka nierzadko paradowała po ulicach Moskwy, pokazując futurystyczną 
sztukę ciała, a jednocześnie tworzyła monumentalne obrazy religijne. 
Brała udział w powstawaniu kina awangardowego, eksperymentowała 
z projektami książek i projektowała domy mody w Moskwie i Paryżu. 
Jej śmiałe działania znaczenie przekroczyło ruchy artystyczne XX wie-
ku. Londyńska wystawa eksploruje różnorodne źródła i inspiracje tej 
sztuki – od rosyjskiej sztuki ludowej i tekstyliów po najnowsze trendy 
w modernizmie i poza nim.

www.tate.org.uk

Natalia Goncharova, 
Harvest: The Phoenix

1911, olej na płótnie, State 
Tretyakov Gallery, Moscow, 
Bequeathed by A.K. Larionova-
Tomilina 1989, ©ADAGP, Paris and 
DACS, London 2019, materiały 
prasowe organizatora

Natalia Goncharova, 
Peasants Picking Apples

1911, olej na płótnie, State 
Tretyakov Gallery, Moscow, 
received from the Museum of 
Artistic Culture 1929, ©ADAGP, 
Paris and DACS, London 2019, 
materiały prasowe organizatora
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ja Berthe Morisot to jedna z czołowych przedstawicielek impresjonizmu, 
do dziś pozostaje jednak mniej znana niż jej przyjaciele – Monet, Degas 
i Renoir. Jednocześnie jej twórczość uznawana jest za jedną z najbar-
dziej innowacyjnych w tym czasie. Wystawa w Musée d’Orsay śledzi 
wyjątkową karierę malarki, która wbrew praktykom swojej epoki stała 
się kluczową postacią paryskiego ruchu awangardowego pod koniec 
lat 60. XIX wieku aż do przedwczesnej śmierci w 1895 roku. W swojej 
twórczości Berthe Morisot odkrywała tematy życia współczesnego – 
prywatne życie burżuazji, popularność ośrodków wypoczynkowych 
i ogrodów oraz znaczenie mody i pracy domowej kobiet. W jej malar-
stwie zacierają się granice między wnętrzem, a tym co zewnętrzne, mię-
dzy prywatnym a publicznym, gotowym i niedokończonym. Związane 
jest to z silnym przekonaniem artystki, że malarstwo powinno starać 
się uchwycić coś, co przemija. 

www.musee-orsay.fr

W 2019 roku Holandia obchodzi stulecie przyznania powszechnego 
prawa do głosowania. Muzeum Groninger postanowiło upamiętnić to 
wyjątkowe wydarzenie, przygotowując wystawę Struggle! 100 years of 
women’s suffrage. Pokazuje ona, jak lata aktywizmu ostatecznie do-
prowadziły do zwycięstwa ruchu wyborczego kobiet w Holandii. W 1919 
roku wprowadzono prawo, zgodnie z którym zarówno mężczyźni, jak 
i kobiety mają prawo do głosowania. Poprzez plakaty, fotografie, obrazy 
i dokumenty historyczne ekspozycja pokazuje, jak działacze walczyli 
o swoją sprawę. Jednym z najważniejszych punktów pokazu jest sztan-
dar Międzynarodowego Sojuszu Kobiet z 1911 roku autorstwa słynnego 
sztokholmskiego stowarzyszenia włókienniczego Handarbetets Vän-
ner. Innym ważnym obiektem prezentowanym na wystawie jest orygi-
nalny dokument zmieniający ustawę, wypożyczony z Archiwum Naro-
dowego Holandii. 

www.groningermuseum.nl G
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Isaac Israëls, 
Alleta Jacobs, the first female 
physician in the Netherlands

1920, materiały prasowe 
organizatora

Berthe Morisot, 
En Angleterre (Eugène Manet à 
l’île de Wight)

1875, olej na płótnie, Paris, musée 
Marmottan-Claude Monet, 
Fondation Denis et Annie Rouart, 
1993, ©Musée Marmottan Monet, 
Paris/The Bridgeman Art Library, 
materiały prasowe organizatora
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Więcej zarówno o samej artystce, 
jak i wystawie w Narodowym 
Muzeum Sztuki w Rydze przeczytać 
można na stronie internetowej:

www.lnmm.lv

Hilda Vīka urodziła się u schyłku XIX 
wieku w Rydze, gdzie spędziła dzie-
ciństwo i młodość. Podczas I wojny 
światowej pracowała jako pielęgniar-
ka, służąca i niania w różnych zakąt-
kach dawnego imperium rosyjskiego. 
Po powrocie do Rygi w 1920 roku roz-
poczęła studia artystyczne, łącząc je 
z pracą urzędniczki w Ministerstwie 
Handlu i Przemysłu oraz w Banku 
Hipotecznym. Od końca lat 20. bra-
ła udział w wystawach, została także 
przyjęta do Związku Niezależnych 

KRAJE BAŁTYCKIE
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Hilda Vīka to znana łotewska ar-
tystka, której twórczość nie jest 
jednak szerzej rozpoznana w Eu-
ropie i na świecie. Jej twórczość 
z naiwną szczerością łącząca 
w sobie rozum i zmysły, przed-
mioty naturalne i wyobrażone ob-
razy była zjawiskiem wyjątkowym 
na łotewskiej scenie artystycznej 
lat 20. i 30. XX wieku. W Naro-
dowym Muzeum Sztuki w Rydze 
trwa właśnie wystawa poświęco-
na tej niezwykłej postaci. 

Hilda Vīka, 
The Flower Waterers

ok. 1933, akwarela na papierze, 
z kolekcji Latvian National Museum 
of Art, fot. Normunds Brasliņš, 
materiały prasowe organizatora 

Hilda Vīka, 
Self-Portrait

ok. 1934, olej na płótnie, z kolekcji 
Latvian National Museum of Art, 
fot. Normunds Brasliņš, materiały 
prasowe organizatora
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Artystów. Dorobek artystyczny Hildy 
Vīki jest dość szeroki. Składają się na 
niego pieczołowicie wykonane czar-
no-białe rysunki i piękne, wielobarw-
ne akwarele, osobliwie stylizowane 
pejzaże, portrety i akty. Ponadto pi-
sała wiersze, opowiadania i powieści, 
tworząc do nich własne ilustracje. 
W 1927 roku artystka zorganizowała 
swoją pierwszą wystawę indywidual-
ną, w ramach której zaprezentowała 
rysunki. Pojawiały się na nich mod-
ne wówczas egzotyczne przedmioty, 
niezwykle bogate i ozdobne wykoń-
czenia oraz stylizowane detale. Na 
pierwszy plan wysuwały się również 
akty kobiece w stylu nawiązującym 
do ar t déco i  ukazujące modelki 
w erotycznie odprężonych pozach. 
Późniejsza twórczość Vīki zmianiała 
się na przestrzeni lat. Pod koniec lat 
20. zajęła się malarstwem olejnym, 
a jej prace przedstawiały psīpsalę – 
miejsce, które znała od dzieciństwa. 
Obok „czystych” pejzaży, które domi-

nowały w jej twórczości na początku 
lat 30., stopniowo zaczęły pojawiać 
się kompozycje z wizerunkami ludzi, 
przedstawiające ich codzienne życie. 
Tym samym krajobraz zyskał nowe 
życie jako część przedstawień por-
tretowych. Pod koniec lat 30. artyst-
ka sięgnęła do tematów związanych 
z łotewskim folklorem. Co ciekawe, 
mniej lub bardziej świadomie, prawie 
każdy kobiecy wizerunek obdarzyła 
aspektami własnego wyglądu lub cha-
rakteru. W okresie sowieckim, będąc 
świadkiem uwięzienia i śmierci męża, 
w obawie przed dalszymi represjami 
Hilda Vīka musiała opanować zasady 
socrealistycznej metody ogłoszonej 
przez reżim, zachowując dzięki temu 
status artysty. W 1950 roku została 
jednak wydalona ze Związku Artystów 
„za pozostałości formalizmu w swojej 
twórczości”. Ponownie została przyję-
ta do niego po 7 latach i dzięki temu 
do końca życia aktywnie uczestniczy-
ła w wystawach. 

Hilda Vīka, 
The Morning Hour

1927, ołówek na papierze, z kolekcji 
Latvian National Museum of Art, 
fot. Normunds Brasliņš, materiały 
prasowe organizatora
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W obiektywie…
Irena Zieniewicz
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IE W tym roku zostałaś finalistką 18. 
edycji konkursu Artystyczna Po-
dróż Hestii, a podczas Gali Finało-
wej otrzymałaś Nagrodę Publicz-
ności. Co skłoniło Cię do udziału 
w tym przedsięwzięciu?
 
Udział w konkursach jest najlepszym 
sposobem na zweryfikowanie swojej 
twórczości z opinią odbiorców, a for-
muła konkursowa Artystycznej Po-
dróży Hestii jest otwarta na bardzo 
różnorodne sposoby wypowiedzi. 
Poprzez swoje zgłoszenie chciałam 
skonfrontować swoją postawę twór-
czą z innymi artystami. 

Czy możesz opowiedzieć o pra-
cy, którą przedstawiłaś jury i pu-
bliczności? 

Mowę nienawiści wykonałam jako swo-
ją pracę licencjacką. Premierowo za-
prezentowałam ją w Galerii Wschod-
niej w Łodzi. Sam projekt powstawał 
wieloetapowo, łącząc moje umiejęt-
ności rzeźbiarskie i projektowe. 

Mowa nienawiści składa się z kilku-
nastu czekoladowych pralin, które są 
przetransponowaniem fal dźwięko-

wych z nagrań zawierających w sobie 
wrogie w stosunku do innych osób 
wypowiedzi. Całość umieszczona 
została w ozdobnym pudełku nawią-
zującym do typowych bombonierek. 
Moją główną intencją było pokazanie 
mechanizmu manipulacji – w dosłow-
ny sposób chcę „karmić” odbiorców 
mową nienawiści.

Mowa nienawiści to praca, któ-
ra jest wyrazistym komentarzem 
otaczającej nas rzeczywistości 
hejtu. Czy Twoim zdaniem artysta 
poprzez swoją sztukę powinien być 
zaangażowany społecznie? 

Artysta powinien wypowiadać się na 
tematy, które są mu bliskie i w jakiś 
sposób poruszają jego wrażliwość. 
Nie chcę generalizować i narzucać 
innym motywacji, którą powinni się 
kierować w swojej sztuce. Dla mnie 
istotne jest mówienie o problemach 
społecznych, a ze względu na zawód, 
jaki wybrałam, posługuję się określo-
nymi środkami wyrazu.

Mowa nienawiści to nie jedyna in-
stalacja, w której bierzesz pod 
lupę język i sposoby komunikacji. 

Na przykład w instalacji dźwięko-
wej Welcome przedstawiasz treść 
Europejskiej Konwencji Praw Czło-
wieka odczytywaną w esperanto. 
Skąd to zainteresowanie słowem? 

Jest to z pewnością wykorzystanie 
doświadczeń z projektowania graficz-
nego. Rzeczywiście kody komunika-
cyjne są czymś, co eksploruje w kil-
ku moich pracach. Słowa są bardzo 
szczególnym zjawiskiem, ponieważ 
warunkują życie całych społeczeństw. 

Twoja twórczość jest bardzo zróż-
nicowana. Działasz w takich ob-
szarach, jak rzeźba, instalacja, 
prace site specif ic, malarstwo, 
graf ika artystyczna i projekto-
wa. Skąd taka różnorodność form 
przekazu? Czy po któreś z nich się-
gasz częściej? 

W  c hw i l i  o b e c n e j  ko r z ys t a m  ze 
wszystkich umiejętności, których się 
zdobyłam w trakcie studiów na dwóch 
kierunkach. Dostosowuję medium do 
treści, którą chcę przekazać. Być 
może z biegiem czasu moja twórczość 
się ukierunkuje, ale jak na razie korzy-
stam z całego spektrum możliwości.
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Irena Zieniewicz, 
Teoria widzenia

fot. Magdalena Kieroń, dzięki 
uprzejmości artystki

Gdzie szukasz inspiracji? Twór-
czość jakich artystów szczególnie 
na Ciebie oddziałuje? 

Inspiruje mnie otaczający świat. Reak-
cje ludzi, ich słowa, zachowanie, zwy-
czaje. Staram się by moje prace były 
głosem w społecznych dyskusjach, 
wyrażeniem opinii. Staram się nie in-
spirować innymi artystami.

Jak oceniasz prace swoich kole-
żanek i kolegów – finalistów te-
gorocznej edycji konkursu Arty-
styczna Podróż Hestii? Czy któraś 
z nich szczególnie przykuła Twoją 
uwagę? 

Wszystkie prace reprezentowały wy-
soki poziom techniczny i merytoryczny. 
Trudno wskazać konkretną pracę. Sam 
układ wystawy i sposób ekspozycji był 
bardzo dobrze zaprojektowany, tak by 
odbiorca mógł doświadczyć każdej 
pracy z osobna, a jednocześnie ca-
łość prezentowała się dobrze. To było 

bardzo trudne przy tak różnych posta-
wach twórczych. 

Jakie masz plany twórcze na naj-
bliższą przyszłość?

W dalszym ciągu chcę się rozwijać 
artystycznie. W przyszłym roku czeka 
mnie obrona mojej rzeźbiarskiej pracy 
magisterskiej. Chciałabym podsumo-
wać w niej lata spędzone na uczelni 
i zamknąć pewien etap.

W Spacerowniku co miesiąc po-
lecamy naszym czytelnikom inte-
resujące wystawy odbywające się 
w Polsce i za granicą. Jaka ekspo-
zycja wywarła na Tobie wrażenie 
w ostatnim czasie?

Jedną z ciekawszych wystaw, jakie 
oglądałam była Zjednoczona Pangea 
w Muzeum Sztuki w Łodzi (niestety 
niedawno zakończona). Interesujący 
był zarówno sam dobór prac, jak i ar-
chitektura ekspozycji.
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Przed każdym liderem w końcu 
stanie widmo kryzysu. Co zro-
bić, gdy konkurencja każdego 
roku zwiększa nad tobą przewa-
gę, a twoje produkty zalegają na 
sklepowych półkach? Najlepszą 
drogę pokazała firma Apple. 

JA
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NOWYM SYMBOLEM

Komputer osobisty. Dzisiaj to nieod-
łączny kompan każdego człowieka. 
Liczymy na nim, piszemy, wykorzystu-
jemy do nauki i rozrywki. Wielu z nas 
robi za jego pomocą zakupy i płaci ra-
chunki. Nie ryzykując zbyt wiele, moż-
na powiedzieć, że jest najważniejszym 
przedmiotem w życiu znaczącej czę-
ści społeczeństwa. Jednak nie zawsze 
tak było. Niewiele ponad dwie dekady 
temu komputery były luksusem dla 
wybranych, a na rynku informatycznym 
toczyła się jedna z najważniejszych 
bitew w historii konsumpcjonizmu – 
Windows walczył o klientów z Macin-
toshem. Projektanci Apple’a szybko 
zrozumieli, że nie są w stanie ścigać się 
z konkurencją pod względem stosunku 
ceny do jakości produktu i postanowili 
zmienić taktykę – postawili na pierwot-
ną chęć posiadania.

Zadanie pracowników Apple było nie-
zwykle trudne. Musieli stworzyć rze-
czywistość, w której ich komputery 
(z gorszymi podzespołami i w wyższej 
cenie) staną się bardziej pożądane od 
propozycji konkurencji. Jak to zrobić? 
Odwołali się do dwóch obszraów, któ-
re w świecie komputerów nie zostały 
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jeszcze zagospodarowane – designu 
i łatwości obsługi. Do tej pory wszyst-
kie komputery osobiste wyglądały 
podobnie. Matowa skrzynka i do tego 
zajmujący przestrzeń monitor. Wtedy 
na rynku pojawił się pierwszy iMac. 
Był on zaprzeczeniem wszystkich za-
sad (pozbawiono go nawet stacji na 
dyskietki, co było jednym z najodważ-
niejszych ruchów firmy w historii). Cały 
„komputer” znajdował się w jednym 
urządzeniu. Jednak przede wszystkim 
iMac był zrobiony z półprzezroczyste-
go plastiku. Można się śmiać, ale to 
jedna z jego najważniejszych cech. Do 
tego momentu komputery kupowało 
się na podstawie ich możliwości i osią-
gów – od tej pory będziemy kupować je 
także oczami. Drugim zabiegiem było 
zmniejszenie bariery wynikającej z bra-
ku umiejętności obsługi do minimum. 
Projektanci uznali, że pierwsze urucho-
mienie komputera powinno być tak ła-
twe, jak znalezienie na nim włącznika. 
To właśnie na tym etapie miał mieć 
miejsce legendarny wybuch wściekło-
ści Steve’a Jobsa, który upierał się, że 
pierwszym komunikatem, który wyda 
z siebie jego komputer musi być przy-
jazne Hello. Nowy iMac miał przede 

wszystkim zachęcać użytkowników 
do korzystania z siebie i jak najbardziej 
ułatwiać im to zadanie.

Jak można się domyślać, iMac okazał 
się wielkim sukcesem, który oddalił 
od firmy widmo bankructwa. Niestety, 
szybko okazało się, że to nie wystar-
czy. Rynek się wysycał. Ludzie, którzy 
decydowali się na zakup osobistego 
komputera robili to tylko raz. Ich ma-
szyny tworzone były tak, by pracować 
jak najdłużej, a ludzi mogących sobie 
pozwolić na ich zakup była ograni-
czona liczba. Sprzedaż zaczęła spa-
dać. W tym momencie winni jesteśmy 
szybki wykład z historii reklamy i pro-
dukcji. Na początku lat 30. XX wieku 
Earnest Elmo Calkins, pionier reklamy, 
ukuł pojęcie „inżynierii konsumpcyjnej”. 
W wydanej w 1932 roku książce Con-
sumer Engineering: A New Technique 
for Prosperity [Inżynieria konsump-
cyjna: Nowa technika na rzecz dobro-
bytu] napisał, że towary dzielą się na 
dwie kategorie: te, których używamy, 
takie jak auta lub maszynki do gole-
nia, oraz te, które zużywamy, jak pa-
sta do zębów czy krakersy. Zadaniem 
inżynierii konsumpcyjnej jest sprawić, 

byśmy zużywali także towary, których 
teraz po prostu używamy. Jaki morał 
wyciągnęli z tego możni Apple’a? Nie 
możemy poprzestać na sprzedaży 
ładnych komputerów. Musimy spra-
wić, żeby kupione u nas towary miały 
szansę zostać zastąpione nowymi. 
Ta genialna w swojej prostocie myśl 
doskonale sprawdza się do dziś. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę sprzedaż IPho-
nów (współcześnie można uznać je za 
odpowiednik osobistych komputerów), 
to duża część klientów kupujących je-
den model jest gotowa wymienić go na 
nowszy już rok albo dwa lata później. 
Komentarze zapewniające, że wymia-
ny takie spowodowane są postępem 
technologicznym należy schować do 
szuflady. Kupujemy je, bo chcemy czuć 
się uprzywilejowani posiadaniem naj-
nowszej wersji, a zasada według której 
działamy, ma już prawie sto lat.

Tekst powstał w oparciu o książkę 
Deyana Sudjica Język rzeczy. Dizajn 
i luksus, moda i sztuka. W jaki sposób 
przedmioty nas uwodzą? w przekładzie 
Adama Puchejdy. 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY   07/2019 55



P
ER

S
P

EK
T

Y
W

Ę
ZMIEŃ

Galeria Gagosian 

zdjęcie: Mark Barry

Zmień perspektywę –
Nowy Jork

Galeria Gagosian to obecnie aż 17 
przestrzeni wystawowych na całym 
świecie, z czego pięć znajduje się w No-
wym Jorku, trzy w Londynie, a dwie 
w Paryżu. W nieco ponad 30 lat mię-
dzynarodowa sieć galerii sztuki XX 
i XXI wieku dotarła także do San Fran-
cisco, Aten, Rzymu czy Hongkongu. 
A wszystko zaczęło się, gdy Larry Ga-
gosian otworzył swoją pierwszą galerię 
w Los Angeles w 1980, a pięć lat póź-
niej wystawą pop artu z kolekcji Emily 
i Burtona Tremaine powołał do życia 
galerię w Nowym Jorku. 

Pierwsza nowojorska lokalizacja zo-
stała otwarta na Manhattanie w indu-
strialnej okolicy Chelsea w pobliżu rze-
ki Hudson. Wkrótce dołączyły do niej 
kolejne: na Madison Avenue i  w SoHo – 
sercu nowojorskiej sceny artystycznej 
(później przeniesiona do obecnej loka-
lizacji na West 24th Street). W nowojor-
skich galeriach Gagosian pokazywano 
prace Andy’ego Warhola, Jacksona 
Pollocka czy Yvesa Kleina. Prezento-
wana była twórczość młodych arty-
stów, takich jak  Ellen Gallagher czy 
Jenny Saville, jednak celem galerii nie 
jest wyszukiwanie nowych talentów. 
W Gagosian, w przeciwieństwie do 
większości prywatnych galerii, organi-
zowano także „historyczne”, muzealne 
wystawy np. wielkoformatowych rzeźb 

Joan Miró, Aleksandra Caldera i Hen-
ry’ego Moore’a. W ramach wystawy 
“No Sense of Absolute Corruption” po 
raz pierwszy w Stanach Zjednoczo-
nych pokazano także kontrowersyjne 
prace Damiena Hirsta z cyklu “Natural 
history” przedstawiające szczątki zwie-
rząt zanurzone w formalinie. 

Założycielem galerii Gagosian jest Lar-
ry Gagosian, który od wielu lat angażuje 
swoje środki, by wspierać sztukę na ca-
łym świecie. Jest nie tylko właścicielem 
globalnej sieci galerii, ale także kolek-
cjonerem, marszandem i dobroczyńcą 
muzeów i instytucji artystycznych. Jed-
nym z projektów wspartych przez Ga-
gosiana jest błękitne sklepienie stwo-
rzone przez Cy Twombly w Salle des 
Bronzes Antiques w paryskim Luwrze.

Od połowy lat 80. nowojorskie siedzi-
by Gagosian pokazują wyrazisty pro-
gram złożony z najbardziej znanych 
artystów współczesnych. To zresztą 
ich znak rozpoznawczy – duże nazwi-
ska przyciągające publiczność i ko-
lekcjonerów. Wystarczy wspomnieć, 
że wśród w ystawianych ar tystów 
znajdują się Jeff Koons, Takashi Mu-
rakami, Georg Baselitz, czy oczywiście 
Pablo Picasso.  Wyprawa do Gagosian 
to doskonała alternatywa dla tych, 
którzy chcą obejrzeć współczesnych 
mistrzów bez odwiedzania monumen-
talnych nowojorskich muzeów. Zwłasz-
cza, że siedziba w Chelsea znajduje się 
w sąsiedztwie innych, równie interesu-
jących galerii sztuki.
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Zdobywcą drugiego miejsca w tego-
rocznej edycji konkursu został Mate-
usz Kowalczyk – student IV roku Wy-
działu Sztuki Mediów warszawskiej 
ASP. W ubiegłym roku Kowalczyk uzy-
skał dyplom licencjacki pod kierun-
kiem prof. Pawła Susida w prowadzo-
nej przez niego Pracowni Koncepcji 
Obrazu. Artysta od kilku lat prowadzi 
działania performatywne wcielając się 
w stworzoną przez siebie postać Sza-
mana Polskiego. Pracę pod tym sa-
mym tytułem zaprezentował również 
podczas 18. konkursu APH.

Mateusz Kowalczyk w roli Szamana 
Polskiego zajmuje się, jak sam twier-
dzi, „rytualnym oczyszczaniem na-
rodu”. Na czym polega ta praktyka? 
Artysta w stroju uszytym z odzieży 
patriotycznej i kibicowskich flag po-
jawia się w przestrzeniach miejskich, 
aby dokonać rytuałów zaczerpniętych 
z obrzędów wschodniosyberyjskie-
go szamanizmu: tańca, gry na bęb-
nie czy okadzania dymem. Jednak, 
z właściwym sobie absurdalnym po-
czuciem humoru, Kowalczyk przepla-
ta mistyczne gesty z zupełnie prak-
tycznym wymiarem „oczyszczania”, 
gdy przeciera chodniki czy poręcze 
schodów ruchomych warszawskiego 
metra miotełką do kurzu. Prace video 
powstające jako dokumentacja per-
formansów uzupełniane są o elemen-
ty psychodelicznego montażu czy ka-
dry rejestrujące zaklęcia i inkantacje 
Szamana. Artysta wzywa w nich du-
chy swoich warszawskich przodków, 
które miałyby wesprzeć go w misji 
wyplenienia nienawiści i nietolerancji 
z przestrzeni miasta, a co za tym idzie 
– z życia jego mieszkańców.

Działania Mateusza Kowalczyka wy-
rastają z jednej strony ze związków 
z aktywizmem i sztuką stanowiącą 
polityczny (w tym wypadku: antyfa-

szystowski) komentarz, z drugiej zaś  
z chęci badania własnej jednostkowej 
tożsamości wpisanej w lokalny kon-
tekst. Powiązania z paranaukami są 
zresztą częścią rodzinnej „tradycji” 
artysty, którego rodzice są bioenergo-
terapeutami – stąd też można wywo-
dzić jego zainteresowanie praktykami 
oczyszczania z negatywnych emocji. 
Artysta zdaje się przy tym także po-
szukiwać kształtu dla pojęcia patrio-
tyzmu, który by nie wykluczał, lecz 
łączył, działał w sposób pozytywny. 
W tym celu sięga po akcesoria typo-
we dla kibiców sportowych, upatrując 
we wspólnej rozrywce elementu spa-
jającego społeczeństwo, ale także 
nieco odczarowuje patetyczny ton, 
w jaki mogłaby popaść sztuka oparta 
na odwołaniu do duchowości. W swo-
ich quasi-szamańskich działaniach 
dążących do wytworzenia lokalnych 
wspólnot i aktywizacji publiczności 
Kowalczyk przypomina nieco akcje 
innego artysty związanego z war-
szawskim Bródnem –  Pawła Althame-
ra. Z kolei strój, w którym występuje, 
może budzić skojarzenia ze słynnymi 
Sztandarami Władysława Hasiora, 
który, podobnie jak Kowalczyk, łączył 
znalezione przedmioty codziennego 
użytku tak, by upodobnić je do obrzę-
dowych artefaktów.#
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Mateusz Kowalczyk, 
Szaman Polski

materiały prasowe Fundacji 
Artystyczna Podróż Hestii
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Choć od samego momentu wy-
nalezienia fotografii toczyły się 
gorące spory czy należy włączyć 
ją w poczet sztuk, czy też powin-
na ona pełnić jedynie pomocni-
czą rolę dla malarstwa i rzeźby, 
dziś bez większych wątpliwości 
doceniamy jej możliwości jako 
samodzielnego medium arty-
stycznego. Fotografia od dzie-
sięcioleci obecna jest w awan-
gardowych instytucjach kultury 
czy umownych kanonach sztuki 
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Co jednak kryje się pod pojęciem „fo-
tografii kolekcjonerskiej”? Jeśli pod 
uwagę wziąć kryteria estetyczne, jest 
to kategoria niezwykle pojemna, mie-
ści w sobie bowiem całe spektrum 
zjawisk, od eksperymentalnej foto-
grafii awangardowej, przez dokument 
i reportaż, aż po studyjne portrety, 
np. gwiazd kina czy muzyki. Od strony 
technicznej natomiast fotografię ko-
lekcjonerską powinna cechować wy-
soka jakość papieru i odbitki, autorska 
sygnatura lub pieczęć, lecz przede 
wszystkim – zamknięty nakład edy-
cyjny, czyli liczba odbitek wykonanych 
z jednego negatywu. Oczywiście im 

Alek Małachowski 
(hashtagalek), 
Poszukiwanie

2015

współczesnej, jednakże rynek 
kolekcjonerski – w szczególno-
ści zaś nasz rodzimy – docenił 
ją stosunkowo niedawno. Obec-
nie obserwujemy, jak z roku na 
rok rośnie liczba wydarzeń foto-
graficznych, takich jak wystawy 
i festiwale, wydawane są liczne 
albumy i magazyny, wreszcie 
także fotografia trafia do ofert 
komercyjnych galerii i domów 
aukcyjnych, a co za tym idzie – 
do zbiorów kolekcjonerów.
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl
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mniejszy jest nakład, tym cenniejsze 
są poszczególne zdjęcia. Pośród ro-
dzajów odbitek wyróżnić można m.in. 
vintage print, wykonywane przez arty-
stę współcześnie z oryginalnym nega-
tywem czy life time print – wywoływa-
ne za życia fotografa, lecz później niż 
pięć lat od wykonania negatywu. 

Śledząc najważniejsze tendencje 
w wystawiennictwie i na rynku sztu-
ki, ERGO Hestia także sięga po foto-
grafię kolekcjonerską, włączając ją 
w prowadzone przez siebie strategie 
art brandingu. Z okazji otwarcia dwu-
setnego Punktu Standard, firma roz-
poczyna program, w ramach którego 
w jej placówkach prezentowane będą 
wysokiej jakości fotografie autorstwa 
młodych artystów, których kariery 

wspiera ERGO Hestia. Aby stworzyć 
spójną identyfikację wizualną Punk-
tów Standard, w pierwszej kolejności 
trafią do nich prace Alka Małachow-
skiego – fotografa w głównej mierze 
skupiającego się na poszukiwaniu 
abstrakcyjnych kadrów w pejzażu 
miejskim. Małachowski, oprócz pracy 
w tradycyjnym medium fotograficz-
nym, sprawnie posługuje się także 
mediami społecznościowymi – jego 
konto na Instagramie obserwują po-
nad 42 tysiące użytkowników. Mini-
malistyczne zdjęcia młodego artysty 
stanowią zarówno obiekty kolekcjo-
nerskie, jak i unikalny element wy-
stroju punktów obsługi klienta ERGO 
Hestii, wpisując się w kultywowaną 
przez firmę ideę budowania pomostu 
pomiędzy światem sztuki i biznesu.
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http://www.artystycznapodrozhestii.pl/pl/
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