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

Wiadomości APH

Zbigniew Libera,
KZL LEGO,

1996, fotografia, kolekcja 
MOCAK-u, materiały prasowe 
organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy znaleźć 
można na stronie internetowej:

www.pgs.pl
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Wszystkim miłośnikom saty-
ry i dystansu do świata, któ-
rym brakuje odrobiny humoru  
w dzisiejszych czasach, po-
l e c a my  w y s t aw ę  A n d r ze j a 
Dudzińskiego Pięćdzie siąt  
na Pięćdziesiąt organizowaną 
w Państwowej Galerii Miejskiej 
w Sopocie. 

je przekrój prac artysty. Dudziński uro-
dził się w Sopocie, a od 2001 roku jest 
honorowym obywatelem tego miasta. 
Dokładnie pięćdziesiąt lat temu, bę-
dąc jeszcze na studiach, opublikował 
w prasie pierwsze, lekko satyryczne 
rysunki. Wymyślił swoje alter ego w po-
staci rozczochranego ptaka Dudiego, 
który zdobył sympatię i popularność 
wśród czytelników i widzów. Ukończył 
warszawską ASP w pracowni plakatu 
Henryka Tomaszewskiego. W 1970 
roku wyjechał do Londynu i przez dwa 
lata współpracował z undergroundo-
wymi pismami związanymi z ruchem 
hippisowskim. To doświadczenie było 
bardzo ważne dla młodego człowie-
ka u początku zawodowej kariery. Po 
powrocie współpracował z licznymi 
krajowymi pismami, umacniając swoją 

Andrzej Dudziński,
Luźne wątki,

1999, olej na płótnie, materiały 
prasowe organizatora

Andrzej Dudziński,
Rondo alla Polacca, 

2019, akryl na płótnie, materiały 
prasowe organizatora

Tylko poczucie humoru nas uratuje – 
to powiedzenie jak żadne inne oddaje 
nastroje towarzyszące niespokojnym 
czasom. Właśnie dlatego zawsze tam, 
gdzie pojawiały się wydarzenia war-
te skomentowania, pojawiali się też 
twórcy gotowi zrobić to z przymruże-
niem oka. Prawdopodobnie właśnie 
tak powstał gatunek ilustracji i plakatu 
satyrycznego. Artyści jako umiejęt-
ni i wrażliwi obserwatorzy rzeczywi-
stości wybierali jej wycinek i swoją 
twórczością przejaskrawiali zjawiska, 
pokazując absurd, nieporozumienie 
i błąd myślowy. To właśnie dzięki ta-
kim pracom często orientujemy się, 
że zdarzenia w otaczającej nas rze-
czywistości są wykrzywione. Satyra  
i plakat są soczewką zwracającą naszą 
uwagę na wykoślawienia świata, który 
przecieka nam przez palce. Właśnie 
takim twórcą jest Andrzej Dudziński, 
którego wystawę zobaczyć można  
w Państwowej Galerii Sztuki w Sopo-
cie. Ekspozycja przygotowana przez 
kuratora Bogusława Deptułę pokazu-
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pozycję wszechstronnego ilustratora  
i rysownika. W 1977 roku został za-
proszony na Międzynarodową Konfe-
rencję Grafików w Aspen w Kolorado  
i postanowił osiedlić się w USA. Współ-
pracował z najlepszymi pismami, taki-
mi jak „The New York Times” czy „Ti-
mes”, zdobywając znakomitą pozycję 
wśród artystów związanych z prasą 
i plakatem. W ostatnim czasie z wiel-
ką pasją oddaje się malarstwu, które, 
choć zawsze mu bliskie, przegrywało  
z potrzebami i zamówieniami ilustra-
torskimi czy wydawniczymi. Pięćdzie-
siąt na pięćdziesiąt to próba retro-
spektywnego spojrzenia na półwiecze 
twórczości Andrzeja Dudzińskiego, 
jednej z najciekawszych osobowości 
XX-wiecznej sztuki polskiej.

Andrzej Dudziński,
Widz VII,

1983, kredka olejowa na czarnym 
papierze Murillo, materiały 
prasowe organizatora

Andrzej Dudziński,
Dady odkrycie w Neolicie,

2019, akryl na płótnie, materiały 
prasowe organizatora

Pięćdziesiąt na pięćdziesiąt

Plakat 
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Więcej o wystawie  
i artyście przeczytać można 
na stronie internetowej:

www.zacheta.art.pl
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Dlaczego to, co potwierdzone 
przez wielu laików, jest dla nas 
dzisiaj emocjonalnie bliższe niż 
udowodnione naukowo badania? 
To jedno z najważniejszych pytań 
stawianych przez Radka Szla-
gę. Wystawę jego prac Miejsca, 
których nie miałem zamiaru 
zobaczyć oglądać można do  
9 lutego w warszawskiej Zachęcie.

z dostępem do ogromnej liczby in-
formacji (czasem sprzecznych) oraz 
zachwianiem autor y tetu eksper-
tów i badań naukowych. Dlaczego 
tak jest? Obecnie to, czy uznajemy 
przekaz za prawdziwy nie zależy od 
liczby naukowych potwierdzeń, ale 
od liczby „emocjonalnych” reakcji 
przekładających się na odsłony, udo-
stępnienia i polubienia. Prowadzi to 
do zrównania źródeł informacji pod 
względem ich powagi i  wiarygod-
ności. Tak samo głęboko wierzymy  
w prawdy wypowiadane przez laików, 
ale poparte społeczną akceptacją, 
co w naukowe prawidła potwier-
dzone badaniami. To właśnie język 
malarskiego medium, lekceważone 
narracje oraz relacje między sztuką 
a informacją i wiedzą są podstawą 
twórczych zainteresowań i inspiracji 
Radka Szlagi. Zaburzenie hierarchii 
źródeł jest bardzo wyraźne zarówno 
na poziomie jego metody malarskiej, 
jak i warsztatu. „Budując” nowe płót-
na, Szlaga używa jako materiału prac 
starszych. Odległe od siebie (czaso-
wo, tematycznie lub formalnie) obrazy 
stają się nową, wielowarstwową cało-
ścią. W ten sposób artysta nie tylko 
poddaje pod dyskusję współczesne 
podejście jednostki do informacji, ale 
także „podsumowuje” własną twór-
czość, nadaje jej nowy sens i przyglą-
da się jej z dystansu. Wystawę orga-
nizowaną w warszawskiej Zachęcie 
można oglądać jako swego rodzaju 
retrospektywę — zszyte ze sobą 
elementy składające się na poszcze-

Radek Szlaga,
Bez tytułu,

2019, dzięki uprzejmości artysty 
i galerii Leto, fot. Bartosz Górka, 
materiały prasowe organizatora

Radek Szlaga,
Miejsca, których nie miałem 
zamiaru zobaczyć,

widok wystawy, Zachęta, fot. 
Bartosz Górka, materiały prasowe 
organizatora

Postmodernizm często rozumiany 
jest jako brak wiary w istnienie neu-
tralnej oceny faktów, zjawisk i postaw. 
W związku z tym często uznawany 
jest za jedno ze źródeł cyniczne-
go stosunku do faktów. Wiąże się to 
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gólne prace ukazują całe spektrum 
opracowywanych dotychczas przez 
niego wątków. Wieloletnie analizy ar-
tystyczne dotykające takich tematów, 
jak tożsamość, malarstwo i relacje 
między centrum a peryferiami spoty-
kają się tu na jednej płaszczyźnie. Ze 
szczególną uwagą Szlaga przygląda 
się mapie i innym jej wariantom, jak 
globus czy atlas. To symbol kultu-
ry zdominowanej przez wizualność, 
w której „widzę” oznacza „wiem”. Nie-
gdyś obiekt wyposażony w określony, 
pełny i niekwestionowany punkt wi-
dzenia, dzisiaj — w czasach Google 

Maps — stał się systemem otwar-
tym na korzystanie z niego w spo-
sób subiektywny. Mapy tradycyjne, 
statyczne, drukowane — zoriento-
wane według kierunków geograficz-
nych — przedstawiają widok terenu 
z lotu ptaka, natomiast w przypadku 
współczesnych map cyfrowych „cen-
trum” jest ruchome i zależy od lokali-
zacji w terenie jednostki korzystającej 
z aplikacji. Wystawę uzupełnia słow-
nik istotnych dla Radka Szlagi pojęć 
(Słowa, których nie miałem zamiaru 
poznać) opublikowany w magazynie 
„Zachęta”.

Radek Szlaga,
Miejsca, których nie miałem 
zamiaru zobaczyć,

widok wystawy, Zachęta, fot. 
Bartosz Górka, materiały prasowe 
organizatora

Radek Szlaga,
Miejsca, których nie miałem 
zamiaru zobaczyć,

wystawa w Zachęcie, materiały 
prasowe organizatora

Radek Szlaga,
Miejsca, których nie miałem 
zamiaru zobaczyć,

wystawa w Zachęcie, materiały 
prasowe organizatora
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Więcej informacji na temat 
wystawy dostępnych jest na 
stronie internetowej:

www.mocak.pl
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II wojna światowa to wciąż nie-
przepracowany społecznie temat  
w polskiej świadomości. Wystawa 
II wojna światowa – dramat, 
symbol, trauma organizowana 
w krakowskim MOCAKu przepro-
wadza widzów przez historię tego 
tragicznego konfliktu, stawiając  
pytania, na które wciąż nie znale-
ziono dobrej odpowiedzi.

Jonasz Stern,
Wysiedlenie III,

z cyklu Getto lwowskie, 1946, 
drzeworyt/papier, kolekcja 
MOCAK-u, materiały prasowe 
organizatora

Zbigniew Libera,
KZL LEGO,

1996, fotografia, kolekcja 
MOCAK-u, materiały prasowe 
organizatora

Jak twierdzą twórcy wystawy II wojna 
światowa – dramat, symbol, trauma, 
ich celem nie było przedstawienie 
historii. Skupiliśmy się na kilku kwe-
stiach, które szczególnie mocno od-
cisnęły się w świadomości Polaków 
– dodają. Wystawa rozpoczyna się od 
symbolicznego przedstawienia pierw-
szych sygnałów wojny jako przykładu 
świadczącego o tym, jak bardzo je-
steśmy skłonni zagłuszać ostrzeżenia. 
Kolejnym tematem jest Sonderaktion 
Krakau. 6 listopada 1939 roku aresz-
towano stu kilkudziesięciu profeso-
rów krakowskich i wywieziono ich do 
obozu koncentracyjnego w Sachsen-
hausen. Naziści postanowili zniszczyć 
autorytety intelektualne i moralne, aby 
tym łatwiej zamienić podbite narody  
w niewolników. Na wystawie, w części 
zatytułowanej Antysemityzm, zoba-
czyć można też hasła i afisze podsyca-
jące nastroje antyżydowskie. Następ-
nie widz zobaczy Życie w gettach. To 
najtragiczniejszy obraz ludzkiej egzy-
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stencji z czasów wojny. Znacznie bar-
dziej dramatyczny, niż pobyt w obozie 
koncentracyjnym, ponieważ, zdaniem 
twórców wystawy, łatwiej być ofiarą 
niż doświadczać – w zupełnej niemo-
cy – tragedii najbliższych. Istotnym 
tematem wystawy jest też powstanie 
warszawskie – kontrowersyjne wyda-
rzenie ciągle otwarte na interpretacje 
historyczne i emocjonalne. Jednak 
niewątpliwie najważniejszym i z powo-
dów etycznych najbardziej aktualnym 
tematem jest zagłada. Ta największa 
kompromitacja wartości europejskich 
wciąż czeka na przepracowanie, któ-
re zaowocowałoby odpowiednio sku-
tecznym ostrzeżeniem na przyszłość. 
Ekspozycję zamyka dział Artysta jako 
świadek dramatu. W działach histo-
rycznych dziełom sztuki towarzyszą 
dokumenty, materiały propagando-
we i literackie. Na wystawie zobaczyć 
można prace łącznie 39 wybitnych ar-
tystów, a wśród nich m. in. Mirosława 
Bałki, Edwarda Dwurnika, Wojciecha 
Fangora, Władysława Hasiora, Zbignie-
wa Libery, Władysława Strzemińskiego 
i Aliny Szapocznikow.

Sigalit Landau,
Wyspa butów,

2015, rzeźba, kolekcja MOCAK-u, 
materiały prasowe organizatora

Władysław Hasior,
z cyklu Czerwona wojna,

lata 50. XX wieku, rysunek, 
dzięki uprzejmości Muzeum 
Tatrzańskiego, materiały prasowe 
organizatora

Witold Stelmachniewicz,
Bez tytułu [wg Riefenstahl],

2009-2016, olej na płótnie, 
kolekcja MOCAK-u, materiały 
prasowe organizatora
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Więcej zarówno  
o wystawie, jak i samej 
artystce przeczytać 
można na stronie 
internetowej:

www.arsenal.art.pl
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Najnowsza wystawa w Galerii 
Miejskiej Arsenał nie jest ekspo-
zycją łatwą do oglądania, którą 
można zobaczyć „przy okazji”. 
To wypełnione treścią i emo-
cjami studium zdarzeń, o któ-
rych często nie mamy pojęcia. 
Polecamy wystawę Czerwień  
i fiolet, choć uprzedzamy, że nie 
należy do najprzyjemniejszych.

Na samym początku wypada nam 
uprzedzić czytelników, że wystawa 
Czerwień i fiolet organizowana w po-
znańskiej Galerii Miejskiej Arsenał dla 
części z nich może być bardzo anga-
żująca emocjonalnie, a przedstawione 
na niej prace czasami przekraczają 
granice komfortu oglądającego. Dzieje 
się tak dlatego, że artystka Ewa Ha-
rabasz skupia się w swojej twórczości 
na reakcjach ludzi, ich zachowaniach, 
emocjach i gestach w traumatycznych 
sytuacjach. Cykle prac artystki ukazu-
ją medializację postrzegania przemo-
cy we współczesnej kulturze. Widok 
czyjegoś nieszczęścia, twarze ofiar 
przemocy, rany i blizny widoczne na 
ludzkich ciałach oglądamy zazwyczaj 
za pośrednictwem kolorowej fotogra-
fii lub filmu dostępnego w mediach. 

Ewa Harabasz,
wystawa Czerwień i fiolet,

Galeria Miejska Arsenał  
w Poznaniu, materiały prasowe 
organizatora
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Te wizerunki, jak uważa artystka, czę-
sto nakładają się w naszych głowach 
podświadomie na dramatyczne sceny 
znane z ikon czy malarstwa Caravag-
gia. Historyczka sztuki i krytyczka Dora 
Apel zauważyła, że obrazy Ewy Hara-
basz wykorzystują realizm fotorepor-
tażu, by stworzyć hiperrealistyczne 
lub surrealistyczne tło, niepozwalające 
spojrzeniu zbyt szybko się rozproszyć, 
wzywające do świadczenia o cier-
pieniu również poza tą krótka chwilą, 
po której pojawia się efekt znużenia  
i obojętności. Używając tradycyjnych 
technik, takich jak malarstwo i rysu-
nek, Harabasz zamienia codzienny hi-
perrealizm reporterskich materiałów  
w uniwersalny hiperrealizm sztuki. To, 
co było materiałem dla kilkusekundo-
wej transmisji telewizyjnej, staje się te-
matem refleksji, przemyślenia, patrze-

Ewa Harabasz,
wystawa Czerwień i fiolet,

Galeria Miejska Arsenał  
w Poznaniu, materiały prasowe 
organizatora

Ewa Harabasz,
wystawa Czerwień i fiolet,

Galeria Miejska Arsenał  
w Poznaniu, materiały prasowe 
organizatora

nia, które nie ślizga się po powierzchni 
zjawisk, lecz dąży do zrozumienia, 
odszukania tego, co kryje się pod po-
zornie oczywistą pierwszą warstwą 
znaczeń. Tak jest w przypadku pokazy-
wanego w Galerii Miejskiej Arsenał cy-
klu Czerwień i fiolet. Ten neutralny tytuł 
sugeruje podjęcie formalnego studium 
z zakresu kolorystyki, gdyż działa-
nie artystki faktycznie sprowadza się 
pozornie do zajęcia się relacją tych 
dwóch barw w przestrzeni kompozycji. 
W istocie artystka rozrysowuje zmie-
niające się kolory podskórnych ran  
i siniaków u dzieci. Obrazy, które widzi-
my, to pieczołowicie wykonane studia 
rysunkowe powstałe na bazie zdjęć do-
kumentujących dziecięce ofiary prze-
mocy domowej, często lekceważonej, 
akceptowanej i marginalizowanej jako 
problem społeczny.
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy  
i uczestników Biennale 
dostępne są na stronie 
internetowej:

www.bwa.katowice.pl
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Z biegiem czasu niektóre z form 
artystycznego wyrazu usuwa-
ją się w cień, a na pierwszy plan 
wysuwają się nowe. Są jednak 
także takie, które tej wymianie 
się nie poddają. Jedną z nich jest 
plakat, który wciąż budzi duże 
zainteresowanie wśród polskich 
widzów.  Polecamy w ystawę  
f inałową 26. Biennale Plakatu 
Polskiego, którą można oglądać  
w katowickiej galerii BWA.

Są takie rodzaje wyrazu artystycznego, 
które łączą w sobie wiele funkcji spo-
łecznych. Właśnie takim gatunkiem 
jest plakat, który jednocześnie spełnia 
rolę stricte artystyczną i podlega kon-
kretnym założeniom kompozycyjnym, 
a także jest emanacją komunikatu  
i informacji przekazywanych oglądają-
cym. Prawdopodobnie właśnie ta moc-
na strona tego gatunku sprawia, że po-

Lex Drewiński,
Casting,

Brązowy Medal, 26. Biennale 
Plakatu Polskiego 2019, Galeria 
BWA Katowice, materiały prasowe 
organizatora

Aleksandra Wilert,
Pray for Amazonia,

Grand Prix, 26. Biennale Plakatu 
Polskiego 2019, Galeria BWA 
Katowice, materiały prasowe 
organizatora

Iwona Rypeść-Kostović,
FACT-FAKE,

Srebrny Medal, 26. Biennale 
Plakatu Polskiego 2019, Galeria 
BWA Katowice, materiały prasowe 
organizatora
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mimo przemijających trendów i mód, 
plakat wciąż zajmuje istotne miejsce 
we wrażliwości artystycznej Polaków. 
Wpływ na to ma niewątpliwie także 
głęboko zakorzeniona tradycja plakatu 
w naszym kraju, który przez krytyków  
i znawców uznawany jest w tym kontek-
ście za jeden z najlepszych na świecie. 
Właśnie z tego powodu ranga organi-
zowanego już po raz dwudziesty szó-
sty Biennale Plakatu Polskiego jest tak 
wysoka. Od ponad półwiecza przycią-
ga ono uwagę twórców i entuzjastów 
plakatu. Jak twierdzi dr hab. Katarzyna 
Gawrych-Olender – konkursy plaka-
tu w wielu krajach wciąż kwitną, mają 
mnóstwo uczestników chcących zaist-
nieć w tym kolorowym, intelektualnym 

świecie. Będąc od wielu już lat członki-
nią Komitetu Organizacyjnego, a tym 
razem także i kuratorką Biennale, mam 
sposobność obserwować niesłabną-
ce zainteresowanie udziałem w tym 
starym konkursie, w którym liczba 
uczestników nie maleje i jest co nagra-
dzać – dodaje. Dla uczestników kon-
kursu, szczególnie najmłodszych, sam 
udział jest wyróżnieniem. To właśnie ci 
młodzi, debiutujący artyści interesu-
ją organizatorów najbardziej. Wnoszą 
świeży powiew do tej imprezy i zapew-
niają ciągłość w dziedzinie projektowa-
nia plakatów artystycznych w Polsce. 
Na wystawie finałowej organizowanej 
w katowickim BWA zobaczyć będzie 
można prace kilkudziesięciu artystów, 
w tym tegorocznych laureatów. Na-
grodami regulaminowymi uhonorowa-
ni zostali: Aleksandra Wilert za pracę 
Pray for Amazonia (Grand Prix), Szy-
mon Szymankiewicz za pracę Loading 
(Złoty Medal), Iwona Rypeść-Kostović 
za pracę FACT-FAKE (Srebrny Medal)  
i Lex Drewiński za pracę Casting (Brą-
zowy Medal). Wystawie towarzyszyć 
będzie katalog, który zawiera repro-
dukcje plakatów nagrodzonych, wyróż-
nionych, a także zakwalifikowanych na 
wystawę finałową.

Szymon Szymankiewicz,
Loading,

Złoty Medal, 26. Biennale Plakatu 
Polskiego 2019, Galeria BWA 
Katowice, materiały prasowe 
organizatora

Marta Kostrzewa,
Polska 2018,

Wyróżnienie Honorowe,  
26. Biennale Plakatu Polskiego 
2019, Galeria BWA Katowice, 
materiały prasowe organizatora
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Więcej o wystawie przeczytać 
można na stronie internetowej:

www.mgslodz.pl
Ł
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Gdzie znajduje się granica mię-
dzy tworzeniem a niszczeniem? 
Czy akt zniszczenia nie jest twór-
czy sam w sobie? To jedno z naj-
ważniejszych pytań stawianych  
w przez Radka Szlęzaka na wysta-
wie The Living Dead organizo-
wanej w łódzkiej Miejskiej Galerii 
Sztuki.

Proces destrukcji często ma negatyw-
ny wydźwięk. Paradoksalnie jednak, 
jako fakt posiadający swoją wizualną 
reprezentację, ma związek z mimo-
wolnym gestem twórczym, przez co 
sam staje się kreacją. Gest likwidacji 
stwarza zatem nowe obrazy. Akt ob-
razoburstwa może znaleźć odbicie  
w niematerialnej dokumentacji świata 
mediów, przyjmujących rolę przekaźni-
ka współczesnego stylu życia, wywie-
rających wpływ zarówno na człowieka, 
jak i na całokształt współczesnej kultu-
ry ludzkiej. Media stają się narzędziem 
marketingu politycznego, manipulowa-
nia odbiorcą poprzez wykorzystywanie 
przekazu w celach politycznych lub 
propagandowych. Niekiedy destruk-
cja przybiera charakter wydarzenia, 
stając się środkiem komunikacji, pro-
wadzenia dialogu emocji, znaczeń, 
dzięki czemu staje się istotnym głosem 
w dyskusji o stanie i kondycji naszej 
wspólnoty. Radek Szlęzak w swoich 
pracach podejmuje temat historycz-
nej roli obrazów, procesów politycz-
nego kształtowania pamięci oraz walki 
o dominację w przestrzeni publicznej. 
Artyście bliska jest stylistyka filmów 
Davida Cronenberga, korzystającego 
ze środków wyrazu horroru cielesnego 
(najważniejsze jest zagrożenie pocho-
dzące z wnętrza ludzkiego organizmu). 
Obrazy, które tworzy Radek Szlęzak, 
nie imitują rzeczywistości. To żywe 
dzieła – organizmy, które przybierają 
formę cielesnych i organicznych me-
tafor. Tytuł wystawy The Living Dead 
(pol. żywe trupy) odnosi się do obiek-

Radek Szlęzak,
Zeitgeist,

projekt pomnika z ektoplazmy 
– makieta, materiały prasowe 
organizatora

Radek Szlęzak,
Żarłoczne oko,

obiekt, materiały prasowe 
organizatora
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tów, a dokładnie do pomników stoją-
cych w przestrzeni publicznej, które 
w wyniku procesu zmian, manipulacji 
i wypierania ze zbiorowej pamięci nie-
pożądanych wydarzeń, bohaterów czy 
symboli skazane zostały na wymaza-
nie. Warto zauważyć, że etymologia 
słowa pomnik wywodzi się od słowa 
pomnieć, czyli pamiętać. Są one za-
tem wprzęgnięte w relacje pamięci. 
W takim sensie „żywe trupy” to obrazy 

Radek Szlęzak,
Totem II,

materiały prasowe organizatora

zindoktrynowane i symbolizujące upa-
dłe idee, skazane na wymarcie; nie dają 
się one jednak łatwo usunąć i powraca-
ją w nowej formie: albo jako posiadają-
ce zupełnie nowe znaczenia, pierwot-
nie dla nich nieprzewidziane, albo jako 
obrazy-szczątki, fizycznie okaleczone 
i uszkodzone.

Radek Szlęzak,
Damnatio memoriae,

materiały prasowe organizatora

Radek Szlęzak,
Powidoki historii,

materiały prasowe organizatora
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Więcej o wystawie i samej 
artystce przeczytać można 
na stronie internetowej: 

www.wozownia.pl
To

ru
ń

Wbrew toczącej się od kilku lat 
dyskusji, stawiającej tezę, że me-
dium malarskie współcześnie 
uległo wyczerpaniu, na polskiej 
scenie artystycznej pojawia się 
coraz więcej malarzy. Wielu twór-
ców pozostaje wiernych tej dzie-
dzinie, a ich działalność pokazu-
je, że w malarstwie jest jeszcze 
wiele do powiedzenia. Przekonać 
się można o tym, odwiedzając 
wystawę Pauliny Stasik Promie-
niowanie ciszy prezentowaną  
w toruńskiej Wozowni.

Nie jest to pierwsza ekspozycja ar-
tystki w tym miejscu i choć tym razem 
prezentuje nowy cykl obrazów, w cen-
trum jej zainteresowania twórczego 
pozostaje człowiek. Stasik za pomocą 
pędzla bada postać, wydobywając na 
światło dzienne różnorodne aspekty 
ludzkiej tożsamości. Artystka zanurza 
się w proces, wydłużając czas powsta-
wania obrazu do momentu, aż uzna, że 
został dopracowany we wszystkich 
szczegółach i stanie się kompletną 
całością. W warstwie ikonograficznej 
płótna Pauliny Stasik nawiązują do 
mitologii, odwołując się do początków 
istnienia człowieka. Wg Arystofanesa 
mit o pierwszych ludziach opowiada 
o istotach, które pierwotnie posiadały 
trzy płcie: żeńską, męską i obojnaczą. 
Były przy tym czworonożne, posiadały 
dwie głowy i cztery ręce. W micie opi-
sany jest także charakter owych istot, 
które cechowała siła i zuchwałość,  
a także wytrzymałość, która sprawiała, 
że nigdy się nie męczyły. Jak to jednak  
w mitach o stworzeniu zwykle bywa 
– ludzie postanowili zbudować scho-
dy, by sięgnąć nieba. Bogowie poczuli 
się zagrożeni i postanowili wymierzyć 
kare. Zeus, rażąc ich ciała piorunem, 
poprzecinał je na połowy. Od tej pory 
ludzie zaczęli odczuwać dojmują-
cy brak i tęsknotę za utraconą czę-
ścią. Bogowie, widząc umierających 
z tęsknoty, przepołowionych ludzi, 
uformowali ich ciała na nowo tak, by 
choć przez krótką chwilę – łącząc 
się podczas aktu miłosnego – mogli 
zaspokoić swoją tęsknotę. W ujęciu 
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tym tylko miłość pozwala zbliżyć się 
do ideału. Ludzkie ciała na obrazach 
Pauliny Stasik wydają się rozczłonko-
wane, poszczególne elementy płynnie 
przechodzą w inne, wszystko zda-
je się być pomieszane – nogi, ręce, 
piersi, twarze, usta i oczy. Nie wiado-
mo, do kogo należą. Przenikają się 
nie tylko namalowane ciała, ale także 
warstwy farby – jedna „prześwieca” 
spod drugiej. Efekt surrealistycz-
nego snu-marzenia potęgują barwy 
używane przez artystkę: świetliste 
róże, fiolety, czerwienie i błękity. Cykl 
obrazów prezentowany w Wozow-
ni zainspirowany został twórczością 
poetycką Erny Rosenstein, która na-
malowała także obraz o tym samym 
tytule – Promieniowanie ciszy. Dzieła 
Pauliny Stasik nie są ilustracjami do 
wierszy, stanowią raczej wyraz emo-
cji związanych z obcowaniem artystki  

Paulina Stasik, 
Promieniowanie ciszy,

wystawa w Galerii Sztuki 
Wozownia w Toruniu, materiały 
prasowe organizatora

z uczuciowością i wrażliwością poetki. 
Wystawa po raz kolejny udowadnia, że 
malarstwo jest doskonałym medium 
do rozmowy o wartościach i pojęciach 
uniwersalnych – stracie, przemijaniu, 
tęsknocie i pragnieniu.
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sztuki barokowej – takich jak 
Rembrandt, Rubens czy Cara-
vaggio – jest znana i podziwiana 
na całym świecie. Chętnie po-
dziwiamy ich dzieła, jednak czę-
sto zapominamy o nieco mniej 
znanych, wybitnych twórcach. 
Działalność jednego z nich przy-
bliża wystawa Willmann. Opus 
Magnum prezentowana we wro-
cławskim Muzeum Narodowym.

Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy dostępne są na stronie 
internetowej:

www.mnwr.pl

Artysta urodził się na Śląsku i choć 
przez wiele lat podróżował po Europie, 
by się kształcić, to przede wszystkim  
z tym regionem związana jest jego 
twórczość. Jego ścieżka kariery nie 
była łatwa i – jak w przypadku wie-
lu artystów – obciążona trudnościa-
mi finansowymi. Willmann urodził się  
w niezamożnej rodzinie z tradycjami 
malarskimi. Jego ojciec prowadził wła-
sną pracownię, najprawdopodobniej 
cechową i to pod jego okiem jako mło-
dy chłopak Willmann uczył się podstaw 
fachu. Wiedział jednak, że aby w pełni 
się rozwinąć, musi wyjechać, by ze-
tknąć się z twórczością największych 
mistrzów. Udał się zatem do Amster-
damu, jednak nie było go stać na na-
ukę w pracowni samego Rembrandta 
czy nawet innego malarza jego pokroju. 
Kształcił się zatem sam, studiując dzie-
ła Rubensa czy van Dycka. Gdy tylko 
mógł, odwiedzał otwarte pracownie  
i studiował malarstwo włoskie, two-
rząc liczne szkice i kopie. Artystyczna 
podróż Willmann trwała bardzo długo, 
a w jej trakcie dotarł między innymi na 
dwór praski, gdzie zetknął się z twór-
czością malarzy z czasów Rudolfa II, 
których dzieła zdobiły ściany pała-
ców. To tam zastała go wiadomość od  
Arnolda Freibergera – opata klaszto-
ru cystersów – który zapraszał go do  
Lubiąża. W ten sposób historia za-
toczyła koło i Willmann powrócił na 
Śląsk. To tam powstały jego najbardziej 
znane dzieła, w tym tworzony przez 
wiele lat cykl obrazów Męczeństwa 
apostołów, który po ponad 75 latach 

Michael Willmann,
Orfeusz grający zwierzętom,

ok. 1670, Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu, materiały prasowe 
organizatora
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po raz pierwszy oglądać można w ca-
łości na wrocławskiej wystawie. W Lu-
biążu Willmann otworzył własny warsz-
tat, który wkrótce zaczął się bardzo 
prężnie rozwijać i przynosić dochody. 
Artysta przyjął także uczniów, których 
kształcił w zamian za pomoc w prowa-
dzeniu warsztatu. Jako dojrzały twórca 
postanowił także spróbować swoich 
sił w technice fresku i w tym obszarze 
także odniósł sukces. We Wrocławiu 
po raz pierwszy w jednym miejscu 
można obejrzeć ogromny wybór dzieł 
śląskiego mistrza, które powstawały na 
przestrzeni lat i zaobserwować zmiany, 
które dokonywały się w jego twórczo-
ści. W ramach ekspozycji prezento-
wanych jest blisko sto obrazów, co 
stanowi pokaźną część zachowanego 
dorobku artysty. Wśród nich znajdują 
się dzieła o tematyce mitologicznej, 

Michael Willmann,
Ucieczka do Egiptu,

ok. 1685, Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu, materiały prasowe 
organizatora

Michael Willmann,
Autoportret,

1682, Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu, materiały prasowe 
organizatora

Michael Willmann,
Pejzaż ze św. Janem 
Chrzcicielem,

1656, Muzeum Narodowe  
w Warszawie, materiały prasowe 
organizatora

religijnej, portrety oraz pejzaże, uka-
zujące wszechstronność Willmanna, 
który przez niektórych określany jest 
mianem „śląskiego Rembrandta”.
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Zachęta – Narodowa Galeria 
Sztuki to najstarsza tego typu 
instytucja w Warszawie. Była 
świadkiem licznych przemian 
społeczno-politycznych, a co za 
tym idzie – artystycznych. Ich 
odzwierciedleniem jest boga-
ta kolekcja dzieł, wśród których 
szczególną rolę odgrywa gra-
fika warsztatowa. Bliżej można 
zapoznać się z nią na wystawie 
„Bardzo różnie i bardzo do-
brze”. Grafiki z kolekcji Za-
chęty – część II zorganizowanej 
w tarnowskim Biurze Wystaw 
Artystycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy oraz program towarzyszących 
jej wydarzeń znaleźć można na stronie 
internetowej:

 www.bwa.tarnow.pl

Historia warszawskiej galerii sięga 1860 
roku, kiedy to z inicjatywy grupy mala-
rzy powstało Towarzystwo Zachęty 
Sztuk Pięknych (stąd także dzisiejsza 
charakterystyczna nazwa). Była to 
pierwsza w zaborze rosyjskim instytu-
cja zajmująca się wystawianiem i kolek-
cjonowaniem dzieł twórców polskich.  
W związku z tym stosunkowo szyb-
ko zaczęła też odgrywać ważną rolę  
w warszawskim (i nie tylko) życiu kul-
turalnym, a pod koniec XIX wieku do-
czekała się swojego własnego gmachu, 
który do dziś jest ważnym obiektem 
architektonicznym stolicy. W ubiegłym 
stuleciu Zachęta przechodziła liczne 
przemiany, jej nadrzędna misja pozo-
stała jednak taka sama: popularyzo-
wanie sztuki współczesnej, poszerzanie 

Widok wystawy,
„Bardzo różnie i bardzo 
dobrze”,

Grafiki z kolekcji Zachęty – część 
II, ArtFest 2019, fot. Przemysław 
Sroka, materiały prasowe 
organizatora
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świadomości artystycznej i wspieranie 
młodych twórców. Tarnowska wystawa 
sięga przede wszystkim do czasów, kie-
dy Zachęta działała jako Centralne Biu-
ro Wystaw Artystycznych. To głównie  
z tego okresu pochodzą grafiki prezen-
towane w ramach eskpozycji. Stwo-
rzono wówczas zbiór liczący obecnie 
ponad dwa tysiące odbitek. Podróżo-
wały one po całej Polsce, docierając do 
najdalszych jej zakątków. Te objazdowe 
wystawy grafiki przygotowane zostały 
przede wszystkim z myślą o mieszkań-
cach mniejszych miast – trafiały do do-
mów kultury, świetlic, klubów garnizo-
nowych i zakładów pracy. W niektórych 
latach jednocześnie krążyło po kraju aż 

dziesięć różnych zestawów grafiki! Ob-
szerny fragment graficznych zbiorów 
Zachęty został po raz pierwszy zapre-
zentowany w ubiegłym roku, w ramach 
wystawy, która odbyła się w Warsza-
wie. Tarnowska ekspozycja jest drugą 
odsłoną tego projektu, który jednocze-
śnie realizowany jest także w Miejskiej 
Galerii Sztuki w Zakopanem. Werni-
saż zaplanowany został na 11 grudnia,  
a data została wybrana nieprzypadko-
wo – tego dnia wypadała bowiem 101 
rocznica urodzin Jerzego Panka, wy-
bitnego grafika urodzonego w Tarnowie. 
Materiały prezentowane na wystawie 
mają przybliżyć ogólnopolskie i mię-
dzynarodowe funkcjonowanie instytu-

cji, a przede wszystkim jej współpracę  
z lokalnymi ośrodkami. Tematyka 
pokazywanych dzieł jest bardzo róż-
norodna, na co wskazuje także tytuł 
ekspozycji, zaczerpnięty z jednego  
z artykułów prasowych. Co ciekawe, 
sam układ tarnowskiej wystawy rów-
nież ma swoje podłoże historyczne. In-
spirowany jest dawnymi wystawami or-
ganizowanymi w Zachęcie, sposobem 
myślenia ich organizatorów i komisarzy. 
Pozwala to na jeszcze głębsze zanurze-
nie się w XX-wieczna realia kształtowa-
nia się tej wyjątkowej instytucji.

Widok wystawy,
„Bardzo różnie i bardzo 
dobrze”,

Grafiki z kolekcji Zachęty – część 
II, ArtFest 2019, fot. Przemysław 
Sroka, materiały prasowe 
organizatora

Widok wystawy,
„Bardzo różnie i bardzo 
dobrze”,

Grafiki z kolekcji Zachęty – część 
II, ArtFest 2019, fot. Przemysław 
Sroka, materiały prasowe 
organizatora

Widok wystawy,
„Bardzo różnie i bardzo 
dobrze”,

Grafiki z kolekcji Zachęty – część 
II, ArtFest 2019, fot. Przemysław 
Sroka, materiały prasowe 
organizatora

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    01/2020 39



W
 O

B
IE

K
T

Y
W

IE
MAKRO

Pa
ry

ż,
 F

ra
nc

jaJoris-Karl Huysmans był jednym z najważniejszych pisarzy końca XIX 
wieku, jednak jako krytyk sztuki pozostawał mało znany bądź źle rozu-
miany przez ogół społeczeństwa. Mimo to, jego wkład w rozwój prasy 
artystycznej i debatę estetyczną jest nieoceniony. Jego działalność  
w tym zakresie przybliża wystawa Joris-Karl Huysmans critique d'art. 
De Degas à Grünewald, sous le regard de Francesco Vezzoli prezento-
wana w paryskim Musée d’Orsay. Początkowo był miłośnikiem Halsa  
i Rembrandta aż do odkrycia w drugiej połowie lat 70. XIX wieku twór-
czości Degasa. Jako krytyk szybko przyznał, że istnieje możliwość 
współistnienia dwóch nowoczesności – tej przedstawianej przez ma-
larzy współczesnego życia oraz tej kreowanej przez artystów badają-
cych sny i świat wyobraźni. Ekspozycja pokazuje wpływy – najpierw 
Emila Zoli, później zaś Baudelaire’a i jego Kwiatów zła – którym podlegał  
Huysmans. Odbiorcy zostają zaproszeni do doświadczenia tego szcze-
gólnego momentu w sztuce europejskiej, kiedy naturalizm zderza się 
z dekadentyzmem, a odwołania do sztuki renesansu w wielu kręgach 
wciąż pozostają niezwykle istotne. 

www.musee-orsay.fr

Giovanni Boldini,
Le comte Robert de 
Montesquiou,

1897, olej na płótnie, Musée 
d’Orsay, darczyńca: Henri Pinard 
au nom du comte Robert de 
Montesquiou, 1922, ©RMN-Grnad 
Palais (Musée d’Orsay)/Hervé 
Lewandowski, materiały prasowe 
organizatora
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cy W sztuce XX wieku rysunek odgrywa szczególną rolę. Medium to od 
zawsze było polem do poszukiwań i przestrzenią eksperymentowania. 
W epoce nowożytnej rysunek zyskał niezależność i autonomię oraz 
stał się – szczególnie w czasach państwowej inwigilacji i ucisku – narzę-
dziem wolności. W jego różnorodności odbija się także złożoność szyb-
ko zmieniającej się kultury i społeczeństwa XX wieku. Na ten fenomen 
zwraca uwagę wystawa Great Realism & Great Abstraction. Drawings 
form Max Beckmann to Gerhard Richter. Zgromadzono na niej ponad 
100 dzieł, które ukazują różne aspekty wykorzystywania rysunku przez 
artystów. Poprzez prace te można zaobserwować stosunek twórców do 
rzeczywistości, zobaczyć, w jaki sposób kwestionują, rozwijają lub pod-
ważają tradycyjne idee przekazywane na uczelniach i wreszcie – co nie 
mniej ważne – jak wzajemnie od siebie czerpią. Szkicowe ołówki, wspa-
niale kolorowe pastele i akwarele oraz eksponowane tu monumentalne 
kolaże ujawniają także techniczną różnorodność medium rysunkowego, 
specyficzne cechy, które artyści wykorzystywali na swój sposób. 

www.staedelmuseum.de

Sigmar Polke, 
Large Head, 1979,

Städel Museum, Frankfurt nad 
Menem, ©The Estate of Sigmar 
Polke, Cologne/VG Bild-Kunst, 
Bonn 2019, fot. ©Städel Museum, 
materiały prasowe organizatora

Ernst Wilhelm Nay,
My 13 (Mykonos),

1964, Städel Museum, Frankfurt 
nad Menem, ©Elisabeth Nay-
Scheibler, Köln/VG Bild-Kunst, 
Bonn 2019, fot. ©Städel Museum, 
materiały prasowe organizatora
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a Na początku ubiegłego wieku Marc Chagall, Pablo Picasso, Piet Mon-
drian i wielu innych artystów przeprowadziło się do Paryża – stolicy 
sztuki i miejsca, w którym kwitnie wolność w wielu formach. Tym samym 
musieli nauczyć się zasad funkcjonowania w liberalnym społeczeństwie, 
które jednocześnie zaczęło stawać się coraz bardziej spolaryzowane, 
nacjonalistyczne, ksenofobiczne i antysemickie. Wystawa Chagall,  
Picasso, Mondrian and others. Migrant artists in Paris opowiada o twór-
cach pochodzących z różnych krajów, którzy pomimo niesprzyjających 
warunków mieli odwagę wznieść sztukę na nowy poziom. Ekspozycja 
daje niezwykłą szansę ujrzenia prac wielkich mistrzów współczesności 
w nowym świetle, a także poznania mniej znanych artystów. W ramach 
wystawy zaprezentowano dzieła sztuki ze wspaniałej kolekcji Stedelijk 
Museum, a także prace ponad pięćdziesięciu artystów, fotografów i gra-
fików pochodzące z muzeów na świecie i zbiorów prywatnych. Niektóre 
z obrazów specjalnie na tę okoliczność poddane zostały konserwacji  
i publiczność po raz pierwszy może je oglądać w nowej odsłonie.

www.stedelijk.nl

Marc Chagall,
Couple amoreux,

1925, kolekcja Stedelijk Museum 
Amsterdam, materiały prasowe 
organizatora

Marc Chagall,
Le violoniste,

1912-1913, kolekcja Stedelijk 
Museum Amstredam, materiały 
prasowe organizatora

Kees van Dongen,
Maria Lani,

1928, kolekcja Stedelijk Museum 
Amsterdam, materiały prasowe 
organizatora 
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cy Nigdy nie pokazuję na wystawach nieoprawionych obrazów… Jeśli coś 
robię, robię to najlepiej, jak to możliwe, w przeciwnym razie wolałbym 
w ogóle tego nie robić – napisał w 1937 roku Ernst Ludwig Kirchner, 
podkreślając w ten sposób, jak ważna była dla niego rama obrazów. 
Wystawa Never Apart. Frames and Pictures by the Brücke Artists pod-
kreśla ten szczególny stosunek artystów ugrupowania Die Brücke do 
oprawy obrazów. Rzeczywiście, Erich Heckel, Otto Mueller, Emil Nolde, 
Max Pechstein i Karl Schmidt-Rottluff projektowali unikalne ramy do 
swoich dzieł. Stosowali specjalne profile, dodawali rzeźbione ornamenty 
i malowali je na rozmaite kolory – zawsze z myślą o stworzeniu zespołu 
kompozycyjnego, w którego skład wchodzić będzie obraz i jego rama. 
Bogate płaskorzeźby Schmidta-Rottluffa wyraźnie pokazują jego rzeź-
biarskie podejście do ramy, natomiast w przypadku Kirchnera pędzel 
często opuszczał płótno i barwił drewno tonami użytymi na obrazie, 
zacierając w ten sposób dzielącą je granicę. 

www.bruecke-museum.de 

Karl Schmidt-Rottluff,
Woman’s Head and Mask,

1912, olej na płótnie, Albertinum 
Galerie Neue Meister, Gal.-Nr. 
3925, ©VG Bild-Kunst, Bonn 2019, 
fot. Herbert Boswank, materiały 
prasowe organizatora

Ernst Ludwig Kirchner,
Marzella,

1909-1910, olej na płótnie, Moderna Museet, 
Stockholm, zakupiony w 1967 roku  
(The Museum of Our Wishes), materiały 
prasowe organizatora 
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Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy dostępne są na stronie 
internetowej: 

www.ndg.lt

W kulminacyjnym momencie rozwoju 
XX-wiecznego modernizmu Moï Ver, 
działający również pod dwoma pseu-
donimami – Moshé Vorobeichik oraz 
Moshé Raviv, był jedną ze wschodzą-
cych gwiazd fotografii europejskiej. 
Urodzony w Lebiediewie na Biało-
rusi, podróżował po Europie, dopóki  
w 1934 roku nie wyemigrował do Pale-
styny. Miejsce jego pobytu przez dłu-
gi czas pozostawało nieznane. Jego 
dobrze znane, choć częściowo zapo-
mniane, trzy projekty fotograficzne  
z 1931 roku – The Ghetto Lane in Wilna,  
Paris :  8 0 Photographies de Moï 
Ver oraz Ci-Contre – 110 Photos de  
Moï Ver – uznane zostały za kamie-
nie milowe w sztuce lat 30. XX wieku. 
Podobnie jak wielu współczesnych 

KRAJE BAŁTYCKIE
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Moï Ver to ar t ysta izraelski 
polskiego pochodzenia, któ-
ry przede wszystkim zasłynął 
swoimi awangardowymi foto-
grafiami z lat 30., które obecnie 
znajdują się w największych ko-
lekcjach muzealnych na świe-
cie. Twórczość tę prezentuje 
monograficzna wystawa Moshé 
Raviv-Vorobeichic. Montages 
of Modernity  prezentowana  
w wileńskiej National Gallery of 
Art.

mu twórców, którzy uważali tradycję 
romantycznego piktorializmu w foto-
grafii za dekadencką i anachroniczną, 
powrócił on do niemal antyfotogra-
ficznego stylu, który opierał się na 
awangardowej wizji. Pozostawał pod 
silnym wpływem mistrzów Bauhausu 
z Dessau, takich jak Klee, Kandinsky  
i Albers, a przede wszystkim Moholy-
-Nagy. Większość artystów, takich jak 
Man Ray, Ilse Bing, Hanna Höch, An-
dré Kertész, Brassaï, Germaine Kru-
ll czy Dora Maar, działała wówczas 
w Paryżu. Jak twórczość większości  
z nich, fotograficzna wizja Moï Vera była 
połączeniem innowacyjnych technik 
malarskich i zaawansowanej, niekon-
wencjonalnej praktyki fotograficznej, 
oferującej radykalne obrazy.  Jego pra-
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ce są doskonałym przykładem moder-
nistycznego ruchu z początku XX wieku 
i odzwierciedlają przemiany społeczne, 
kulturowe i artystyczne, które wówczas 
zachodziły. Wyprzedzając o kilka dekad 
swoje czasy, Moï Ver tworzył kolaże, 
kombinacje wydruków i posługiwał się 
wielokrotną ekspozycją. Jego zdjęcia 
pokazywały dynamikę rozwijającej się 
wówczas metropolii i pozostają aktu-
alne także dzisiaj. Prezentują zaawan-
sowaną formę ekspresji fotograficznej, 
która wpłynęła na całe pokolenie foto-
grafów. Wileńska wystawa to wyjątkowa 
okazja, by zapoznać się z tą twórczo-
ścią, a także przyjrzeć się pracom ma-
larskim Moï Vera, o których rzadko się 
mówi, a które stanowią ciekawy wgląd 
w jego działalność artystyczną i podej-
ście do materii.

Moï Ver,
Autoportret,

1931, fotomontaż, Yport, Seine-
Maritime, Francja, Moshé Raviv-
Vorobeichic family archives, 
materiały prasowe organizatora
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W 2019 roku znalazłaś się wśród fi-
nalistów 18. edycji konkursu Arty-
styczna Podróż Hestii. Co wówczas 
skłoniło Cię do udziału w takim 
przedsięwzięciu?

Generalnie nie jestem fanką konkursów, 
bo nie lubię rywalizacji. Świat sztuki jest 
jednak mocno oparty na tym systemie 
i, chcąc nie chcąc, trzeba w nim uczest-
niczyć. APH to okazja do pokazania 
swoich prac w Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej, w mojej ulubionej artystycznej 
instytucji, więc to była dla mnie najwięk-
sza motywacja.

Jaką pracę zaprezentowałaś jury?

Pokazałam pracę „Always Beautiful”. 
Jest to album z pocztówkami pocho-
dzącymi z Syrii sprzed wybuchu wojny 
domowej. Posłużyły mi one jako baza 
do pokazania polskiej tożsamości, 
opartej na zachodniej negacji Orientu, 
zbudowanej na poczuciu wyższości w 
stosunku do uchodźców z Bliskiego 

W obiektywie… 
Anna Shimomura

Wschodu. Chciałam pokazać, że tak 
naprawdę te rzekome fundamentalne 
różnice między kulturami bardzo łatwo 
można zdekonstruować. Wystarczyło, 
że na przykład na pocztówkę z wnę-
trzem meczetu w Damaszku dokleiłam 
ławy, i zamienił się on w kościół rzym-
skokatolicki. Tytuł pracy to slogan 
spotu promującego turystykę w Syrii, 
wydanego w 2016 r. przez syryjskie mi-
nisterstwo turystyki. W obliczu wciąż 
toczącej się wojny, która zniszczyła 
ten piękny kraj i życie milionów ludzi, 
hasło to brzmi rozpaczliwie i grotesko-
wo. Równie groteskowe jest nasze wy-
obrażenie o nas samych.

Czy udział w konkursie wpłynął na 
Twój rozwój artystyczny?

Udział w konkursie zbiegł się w czasie 
z zakończeniem studiów na Akademii. 
To był bardzo ważny, symboliczny mo-
ment odklejenia się od strefy komfortu. 
Na pewno zyskałam odrobinę więcej 
pewności siebie.

W listopadzie w warszawskim Pa-
wilonie Sztuki otworzysz swoją 
wystawę pod tajemniczym i szpie-
gowsko brzmiącym tytułem „Infil-
tracja”. O czym opowiadasz na tej 
ekspozycji?

Wystawa to próba rozwikłania zagad-
ki związanej z budynkiem przy Sobie-
skiego 100. Wokół tego opuszczonego, 
niszczejącego budynku narosło wiele 
legend miejskich. Na wystawie będzie-
my mogli przyjrzeć się tej tajemniczej 
aurze, a być może nawet, dzięki stwo-
rzonym przeze mnie spirytystycznym 
narzędziom, uda nam się skontakto-
wać z sowieckim duchem, który od-
powie nam na nurtujące nas pytania. 
Będzie to opowieść łącząca konwen-
cje filmów szpiegowskich i ghost story, 
która między wierszami będzie pytać 
o skomplikowane polsko-rosyjskie re-
lacje.
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Jednym z ostatnich projektów ko-
lektywu, którego jesteś członkinią 
było stworzenie „Nowego Śpiewni-
ka Patriotycznego”. Skąd wziął się 
pomysł na takie działanie?

Projekt powstał w 2018 roku z potrzeby 
połączenia obchodów setnej rocznicy 
uzyskania niepodległości z celebracją 
setnej rocznicy uzyskania praw wybor-
czych przez kobiety. To drugie bardzo 
ważne wydarzenie w naszej historii, 
naszym zdaniem, zostało zupełnie za-
głuszone przez patriotyczne fanfary. 
Z moimi przyjaciółkami z kolektywu, 
Julką Golachowską i Jagodą Kwiat-
kowską, zaczęłyśmy analizować tek-
sty pieśni patriotycznych, które każdy 
dobrze zna ze szkolnych akademii. By-
łyśmy przerażone! Tyle tam mizoginii, 
stereotypów związanych z płcią, ale też 
nawoływania do przemocy, gloryfikacji 
wojny, rasizmu i klasizmu. Postanowiły-
śmy przerobić te fragmenty, które nam 
nie pasowały, tak, żeby można było 
śpiewać pieśni ułańskie i cieszyć się 
niepodległością, jednocześnie utrwa-
lając inne wartości niż umieranie za 

ojczyznę – równość, pracę u podstaw, 
współpracę.

Czy pracujesz obecnie na nowymi 
projektami, o których mogłabyś 
nam opowiedzieć?

Obecnie z naszym kolektywem pra-
cujemy nad nowym projektem. Mogę 
tylko zdradzić, że będzie to projekt 
pro-ekologiczny, bo zgodnie uważamy, 
że kwestia zmiany klimatu i wyzysku 
środowiska jest teraz najważniejsza. 
Chcemy popracować nad ideą eko-
-patriotyzmu.

Gdzie szukasz inspiracji?

To co robię jest przede wszystkim re-
akcją na to co się dzieje wokół: sytuację 
społeczno-polityczną w Polsce i na 
świecie. Wiele rzeczy mnie po prostu 
wkurza, albo sprawia, że czuję się bez-
silna. Staram się przekuwać te uczucia 
w sztukę i aktywizm. Poza tym inspiruje 
mnie literatura i podróże, kontakty z in-
nymi kulturami.

W Spacerowniku co miesiąc pole-
camy naszym czytelnikom ciekawe 
wystawy w Polsce i za granicą. Co 
Ty byś poleciła?

Oczywiście wystawę Karola Radzi-
szewskiego w Zamku Ujazdowskim. To 
queerowy manifest, który w kontek-
ście zmiany władzy na Zamku zyskuje 
jeszcze większą moc. Poza tym w Mu-
zeum Śląskim można oglądać bardzo 
efektowną instalację japońskiej artyst-
ki Chiharu Shiota. No i czekam też na 
otwarcie wystawy Miriam Cahn w MSN 
w Warszawie, to jedna z moich ulubio-
nych malarek.

Anna Shimomura podczas 
wernisażu wystawy Infiltracja  
w Pawilonie Sztuki

fot. F. Mazur, materiały Fundacji 
APHmateriały prasowe 
organizatora
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JAK 
SOCIAL 
MEDIA 
UTRUDNIAJĄ 
/ 
POMAGAJĄ 
ZROZUMIEĆ 
SZTUKĘ

„Ponad 80% przedstawicieli pokolenia 
Y (ludzie urodzeni między 1980 a 2000 
rokiem) aktywnie uczestniczy w rynku 
sztuki poprzez Internet” – takie wnio-
ski płyną z badań przeprowadzonych 
przez amerykańskich socjologów. Co 
więcej, młodzi ludzie zapytani o spo-
sób w jaki korzystają ze sztuki, w więk-
szości wskazuje social media. W tym 
momencie prawdopodobnie do głosu 
dojdą miłośnicy klasycznych sztuk wi-
zualnych z argumentem, że tzw. „mil-
lenialsi” mylą prawdziwą sztukę z ob-
razkami, ikonami i przedmiotami, na 
które trafiają w sieci. Badania pokazu-
ją jednak coś zupełnie innego. Sposób 
„konsumpcji” sztuki się zmienił, ale jej 
jakość i kontekstowość już nie. Mamy 
na to kilka solidnych dowodów.

Jeśli chcemy podjąć się nie-
zwykle trudnego zadania ana-
l iz y  wsp ó łcze snego świat a , 
musimy uwzględnić w niej pier-
wiastek social mediów. Wszyst-
ko, co dzieje się wokół nas jest 
w jakiś sposób z nimi połączo-
ne. O ciekawych wydarzeniach 
dowiadujemy się w Facebooka, 
życie naszych idoli podglądamy 
na Instagramie, a inspirację do 
umeblowania salonu pobiera-
my w gotowych plikach z Pinte-
resta. Czy w takim razie social 
media zamykają nasze głowy na 
sztukę?
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Kontakt z artystą

Wielu historyków i znawców sztuki 
podkreśla, że jednym z najważniej-
szych etapów w procesie artystycz-
nym jest możliwość bezpośredniego 
kontaktu twórcy z widzem. To właśnie 
ta niezwykła relacja powoduje, że spo-
tkania z twórcami są tak inspirujące. 
W jednym, krótkim momencie rozmo-
wy tworzy się więź i nić porozumienia, 
która sprawi, że obie strony wyniosą 
z tego kontaktu coś dla siebie. Takie 
właśnie możliwości dają social media. 
Jesteśmy gotowi zaryzykować stwier-
dzenie, że jeszcze nigdy artyści nie 
byli tak blisko szerokiej publiczności, 
która nie tylko może ścierać się z ich 
twórczością, ale też pozostawać z nimi  
w bezpośrednim kontakcie.

Sztuka pod ręką

Każdemu miłośnikowi sztuki i popula-
ryzatorowi kultury powinno zależeć na 
tym, by wybitne dzieła trafiały do jak 
najszerszej publiczności. Jak można 
negatywnie oceniać technologię, któ-
ra sprawia, że tysiące osób mają bez-
pośredni dostęp do dzieł sztuki? Social 
medial i Internet są też dużym ułatwie-
niem dla osób, które nie mają bezpo-
średniego dostępu do sztuki poprzez 
galerię czy muzeum. Wystarczy połą-
czenie do sieci i telefon, by z poziomu 
własnej kanapy móc analizować dzieła 
Leonarda i innych mistrzów.

Jest nas wielu, mecenasów

Artystyczny mecenat to jedna z naj-
starszych relacji w świecie sztuki. By 
twórca mógł w pełni rozwijać swoje za-
interesowania i ulepszać swój warsz-
tat potrzebuje funduszy. Często staje 
przed strasznym wyborem, w którym 
musi decydować pomiędzy samoroz-
wojem, a zarabianiem pieniędzy na 

życie. W erze social mediów mecenat 
na nowo odżył. Różnica polega na tym, 
że teraz artysta nie potrzebuje jedne-
go silnego wspierającego, ale może 
oprzeć swój rozwój na tysiącach mi-
łośników swojej twórczości, z których 
każdy wpłaci mu niewielką cegiełkę. 

Więcej twórczości, mniej kontroli

Internet ma jednak swoje mroczne 
strony, które trzeba zauważyć i pod-
kreślić. W związku z tym, że każdy 
może tworzyć swoje własne dzieła, 
każdego dnia w sieci pojawiają się ty-
siące, jeśli nie miliony, nowych prac. 
W takim ogromie twórczości trudno  
o bezpieczeństwo praw autorskich. 
Niestety, często zdarza się, że ludzie  
z drugiego końca świata (a czasami 
również z sąsiedniej dzielnicy) zawłasz-
czają sobie prace innych twórców, 
podpisując je jako swoje. Na ten mo-
ment nie ma skutecznego zabezpie-
czenia przed takimi działaniami.
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Jackson Pollock i Lee Krasner  
w swoim domu-pracowni,

1949, fot. oficjalna strona 
organizacji opiekującej się 
posiadłością,  
www.stonybrook.edu

Zmień perspektywę  
- Nowy Jork, 
Pollock-Krasner Studio

Jackson Pollock, urodzony w roku 
1912, uznawany jest za bodaj najważ-
niejszego twórcę ekspresjonizmu abs-
trakcyjnego. W ramach tego nurtu od 
około połowy lat 40. XX wieku wypra-
cowywał swój unikalny styl malarski, 
który określał mianem action painting 
(tłumacząc na polski: malarstwo akcji, 
gestu). Technika ta polegała na gwał-
townym rozpryskiwaniu, chlapaniu  
i kapaniu farbą na płótno, najczęściej 
wielkoformatowe i ułożone płasko na 
podłodze. Sam proces malowania ob-
razów przez Pollocka był przeważnie 
dokumentowany na fotografiach czy 
filmach, ponieważ akt tworzenia był 
dla niego równie istotny (a może nawet 
istotniejszy) niż efekt końcowy; był to 
swojego rodzaju performans. Co cieka-
we, stosując najbardziej spontaniczne 
techniki malarskie, twierdził jednocze-
śnie, że „nigdy nie traci kontroli nad 
tym, co robi”.
 
W 1945 roku Jackson Pollock oże-
nił się z artystką Leną „Lee” Krasner  
i wspólnie kupili dom w East Hampton 
na Long Island, nad samą zatoką łączą-
cą się z Oceanem Atlantyckim. Para 
artystów, dzięki finansowej pomocy 
zamożnej kolekcjonerki i mecenaski 
sztuki Peggy Guggenheim, zorganizo-
wała tam studio, w którym wspólnie 
pracowała. Krasner, choć sama była 
wybitną malarką, żyła nieco w cieniu 
sławnego męża. Jednak po jego tra-
gicznej śmierci (Pollock w wieku 44 lat 
zginął w wypadku samochodowym) to 
właśnie ona przyczyniła się do ochro-

ny jego dziedzictwa i jeszcze większej 
popularyzacji tworzonej przez niego 
sztuki.

Na mocy testamentu Lee Krasner, po 
jej śmierci w 1984 roku dom i pracow-
nia przeszły pod opiekę utworzonej 
w tym celu organizacji The Pollock-
-Krasner House and Study Center,  
a następnie Stony Brook Foundation, 
organizacji non-profit lokalnego uni-
wersytetu. Obecnie funkcjonuje on jako 
muzeum, przestrzeń wystawiennicza 
i zbiór archiwaliów na temat twórczo-
ści Pollocka, Krasner i innych abstrak-
cyjnych ekspresjonistów. W budynku 
regularnie odbywają się wystawy ma-
larstwa i fotografii korespondujących  
z twórczością słynnych właścicieli 
domu. Można tam też oglądać ich na-
rzędzia pracy, dokumenty z procesu 
tworzenia czy pozostawione przez nich 
zapiski z rozważaniami na temat sztu-
ki. Jeśli chcecie od podszewki poznać 
warsztat pracy „szalonego geniusza” 
XX-wiecznego malarstwa, polecamy 
wizytę w Pollock-Krasner House. Choć 
wydawałoby się, że styczeń – miesiąc 
urodzin Jacksona Pollocka – jest ide-
alnym czasem na zwiedzanie jego 
pracowni, musimy niestety uzbroić się  
w cierpliwość i zaczekać do wiosny, 
muzeum jest bowiem otwarte sezono-
wo: od 1 maja do końca października. 
Uwaga: obowiązują wcześniejsze za-
pisy!

W styczniowym wydaniu Zmień 
perspektywę zapraszamy na-
szych Czytelników na wycieczkę 
nieco dalej niż sama metropolia 
„Big Apple” – nadal jednak po-
zostajemy w stanie Nowy Jork. 
Tym razem odbędziemy wizy-
tę w domu i pracowni jednego  
z  n a j s ł y n n i e j s z yc h  a m e r y-
kańskich artystów, Jacksona 
Pollocka.
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Garczyński urodził się w roku 1988  
w Lublinie, a obecnie mieszka i pracuje 
w Sopocie. Ukończył grafikę warsztato-
wą na UMCS w Lublinie oraz malarstwo 
na gdańskiej ASP. Z drugą z tych uczel-
ni pozostał związany jako pedagog.  
W 2018 roku został finalistą 17. edycji 
konkursu Artystyczna Podróż Hestii, 
gdzie zaprezentował właśnie obraz 
Zmęczone rzeczy. W listopadzie ubie-
głego roku został także laureatem 
pierwszej nagrody Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w 29. Ogól-
nopolskim Przeglądzie Malarstwa Mło-
dych PROMOCJE 2019.

Malarstwo Przemysława Garczyńskie-
go często odbierane jest jako ściśle 
abstrakcyjne. Faktycznie jednak moż-
na odczytywać je jako zbiór skrajnie 
uproszczonych i zgeometryzowanych 
przedmiotów czy zjawisk znanych  
z otaczającej nas rzeczywistości. Ar-
tysta intencjonalnie pomija w swoich 
kompozycjach f igurę ludzką – naj-
ważniejsza jest dla niego konstrukcja 
i przestrzeń; nie znaczy to jednak, że 
człowiek jest przez Garczyńskiego 
marginalizowany. Sam mówiąc o swo-
jej sztuce cytuje inspirującego go Jana 
Tarasina – klasyka polskiej awangardy 
powojennej – który na stwierdzenie, 
że w jego malarstwie istnieje świat bez 
człowieka, odpowiedział: „ale jest od-

bierany z perspektywy ludzkiej”. Gar-
czyńskiemu nie chodzi zatem o dążenie 
do postawy stricte intelektualnej czy 
skupiającej się jedynie na malarskich 
rozwiązaniach formalnych, ale na two-
rzeniu świata symboli rzeczywistości  
o filozoficznym zabarwieniu – jak docie-
ranie do esencji platońskiej Idei. Artystę 
najbardziej interesuje to, co pozostawia 
po sobie człowiek: spuścizna homo 
sapiens, industrialny pejzaż czy świat 
wirtualny, jednak zawsze połączony 
z pierwiastkiem metafizycznym – jak 
przyznaje Garczyński, „każdy zbiór in-
spiracji jest dla mnie istotny, chociaż 
pozornie mogą się ze sobą nie łączyć”. 
Z tej różnorodności zainteresowań wy-
nika chociażby tytuł cyklu, z którego 
pochodzi obraz z kolekcji Hestii: Znaki 
na niebie mogą być rozumiane zarów-
no na poziomie metaforycznym, jako 
zwiastuny czy proroctwa pochodzące 
ze sfery sacrum, jak również na pozio-
mie zupełnie dosłownym – jako ślady 
samolotów, potężnych maszyn wytwo-
rzonych przez ludzkość dążącą do opa-
nowania nie tylko ziemi, ale i nieba. Co 
ciekawe, sam Garczyński „opanował” 
nie tylko ziemską troposferę, ale się-
gnął ze swoją twórczością jeszcze dalej 
– jeden z jego rysunków znajduje się… 
na Księżycu. To efekt udziału w projek-
cie Moon Drawing Project / Moon Arts 
Ark 2016.
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Przemysław Garczyński,
Zmęczone rzeczy z cyklu Znaki na niebie,

2017, olej na płótno, 160x110 cm

Nadszedł Now y Rok, a wraz  
z nim nowości w kolekcji sztuki 
ERGO Hestii. Do tego prestiżo-
wego zbioru trafił niedawno ob-
raz Przemysława Garczyńskie-
go zaty tułowany Zmęczone 
rzeczy (z cyklu Znaki na niebie). 
Praca pokazywana była na in-
dywidualnej wystawie artysty 
Perspektywa + w warszawskim 
Pawilonie Sztuki ERGO Hestii.
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Żegnamy stary, witamy nowy. 
Podsumowania tego, co było, co 
się udało, a co poszło nie tak nie 
mają jednak wiele sensu, woli-
my patrzeć przed siebie, a nie  
w tył. A przed nami cały, zupeł-
nie nowy 2020 rok, czas więc 
opowiedzieć nieco o zbliżającej 
się 19. edycji konkursu Arty-
styczna Podróż Hestii. Tym 
bardziej, że najnowsza edycja 
będzie inna niż dotychczasowe 
– tak, wiemy, że brzmi to trywi-
alnie, ale naprawdę tak będzie!
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Żyjemy w specyf icznych czasach: 
mamy dostęp do każdej informacji na 
świecie, a postęp technologiczny zaczął 
już przytłaczać nawet najmłodsze poko-
lenia. Boom nowych technologii i szum 
informacyjny spowodował globalne 
przeładowanie wszystkich i wszystkim. 
Dodatkowo stanęliśmy przed wielkim 
wyzwaniem – naukowcy są zgodni, że 
jeśli natychmiast nie zmienimy dotych-
czasowej nadprodukcji i nie porzuci-
my rabunkowej gospodarki na rzecz 
alternatywnych i mniej inwazyjnych 
metod, czeka nas klimatyczna apoka-
lipsa. Wszyscy czujemy więc potrzebę 
zmian, odczuwamy także niepewność 
tego, co wydarzy się jutro. Uczucie 
niepokoju i lęku związane są także  
z podejmowaniem decyzji: czy faktycz-
nie mamy wpływ na środowisko i świat 
wokół nas? Czy nasze decyzje napraw-
dę mogą zmienić świat? Na pewno nie 
jesteśmy w stanie zmienić niczego glo-
balnie – nasza perspektywa dotyczy 
jedynie wąskiego wycinka całego świa-
ta, naszego życia codziennego.  Nie ma  

Plakat nadchodzącej 19. edycji 
konkursu Artystyczna Podróż 
Hestii
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl

S
PA

C
E

R
O

W
N

IK
 A

R
T

Y
S

T
Y

C
Z

N
Y

   
   

nr
 6

2 
   
0
1/
20

20

w tym jednak nic złego – ważne, żeby-
śmy mieli świadomość co dzieje się tu  
i teraz. 

Nawoływania, groźby i zachęty przesta-
ły się sprawdzać – jest ich tak dużo, że 
nikt już nie zwraca na nie uwagi. Rów-
nież Fundacja postanowiła zrezygnować 
z aktywnego namawiania i haseł moty-
wacyjnych. I tak dawno przestały się 
sprawdzać. Komunikacja 19. konkursu 
będzie w znacznej mierze polegać na in-
formowaniu i ograniczeniu krzykliwych 
bodźców. Skupimy się więc na samych 
faktach: 15 stycznia otwieramy panel 
dla kandydatów, zgłoszenia przyjmuje-
my do 3 kwietnia. 25 finalistów wyłoni-
my do 19 czerwca, ale o tym na pewno 
jeszcze przypomnimy. Strona wizualna 
tegorocznej kampanii skupi się na tym, 
co tu i teraz. Na zwykłym życiu o którym 
często zapominamy biegnąc na kolejne 
spotkanie albo na uczelnie. Każdy z nas 
widzi inny wycinek świata, każdy patrzy 
na rzeczywistość inaczej. Nie ma w tym 
nic złego, przeciwnie, zbierając różne 
punkty widzenia dostajemy pełen obraz 
otaczającego nas świata.
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