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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

Karolina Breguła,  
Ciasteczka Kippenbergera

2012, instalacja, dzięki uprzejmości 
artystki i Galerii lokal_30, materiały 
prasowe organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy dostępne  
są na stronie internetowej: 

pgs.pl
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Artystka urodziła się w 1976 roku 
w Mikołowie. Czasy szkolne spędzi-
ła z rodzicami w Niemczech, nato-
miast większą część edukacji arty-
stycznej odbyła w Polsce. W 2005 
roku ukończyła Akademię Sztuk 
Pięknych w Katowicach, gdzie rów-
nolegle kształciła się w Pracowni 
Druku Wklęsłego prowadzonej przez 
profesora Jana Szmatlocha oraz 
w obszarze nowych mediów pod 
okiem profesora Mariana Oslislo. 
Od początku w centrum jej zainte-
resowań twórczych znajdowało się 
współczesne społeczeństwo i pro-
blemy, z którymi musi zmagać się 
człowiek ponowoczesny. Dwutorowa 
edukacja pozwala jej na korzystanie 
zarówno z tradycyjnych technik gra-
ficznych, jak i współczesnych spo-
sobów projektowania i obrazowania 
cyfrowego. W ten sposób konstruuje 
nakładające się na siebie obrazy, 
których przestrzeń wyznaczona jest 
przez kolejne, nachodzące na siebie 
warstwy. Przedmiotem przedstawień 
stają się najczęściej ludzie, ujęci nie 
w sposób indywidualny, ale jako część 
bezosobowego tłumu, wspólnie prze-
mieszczającego się w jakimś bliżej nie-
określonym kierunku. Zarówno w naj-
nowszych pracach z cyklu Dynamika 
przestrzeni [2016-2017], od których 
nazwę zaczerpnęła sopocka wystawa, 
jak i w tych należących do starszych 
cykli: Scena Techno [2009-2013], 
Tłum [2005-2012] czy Przestrzeń 
w grafice [2013-2015] zaobserwować 
można ten sam sposób przedsta-

Plakat na wystawę  
Dynamika przestrzeni
(fragment)

materiały prasowe organizatora

Nowoczesność związana by-
ła z przyspieszeniem trybu ży-
cia, rozwojem technologii i na-
uki, które spowodowały zmianę 
sposobu myślenia o człowieku 
i otaczającym do świecie. No-
woczesność tę na nowo odkry-
wa w swoich grafikach Barbara 
Kasperczyk, której twórczość 
oglądać można na wysta-
wie Dynamika przestrzeni 
w Państwowej Galerii Sztuki 
w Sopocie. 
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wiania świata. Kasperczyk stara się 
w swoich pracach zatrzymać ulotny 
moment. Zabieg ten przywodzi na 
myśl wykonywanie przypadkowej 
fotografii, w której uchwycona zo-
staje pojedyncza, nieistotna chwila. 
Skanowana oczami nowoczesnego 
włóczęgi rzeczywistość na chwilę 
zamiera, by ujawnić przed widzem 
swoją charakterystykę. Stylistyka 
prac odwołuje się do odbić – lustrza-
nego świata, z którym stykamy się 

każdego dnia w witrynach sklepo-
wych, szybach przeszklonych apar-
tamentowców i biurowców czy ekra-
nach smartfonów i im podobnych 
urządzeń mobilnych. Jak zauważa 
we wstępie do katalogu Marta Ra-
czek-Karcz, obraz [tego świata] po-
zostaje nieuchwytny, ulega ciągłym 
przekształceniom, nie sposób go ani 
zobaczyć, ani utrwalić. Można jednak 
próbować i tak właśnie postępuję 
Barbara Kasperczyk-Gorlak. 

Plakat na wystawę  
Dynamika przestrzeni

materiały prasowe organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy Janusz 
Łukowicz. Praplama znaleźć 
można na stronie internetowej:

zacheta.art.pl
W
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Czy tworzenie sztuki w dzisiej-
szych czasach ma jeszcze sens? 
Skąd czerpać inspirację? Czy 
oryginalność jest w ogóle możli-
wa? To tylko kilka z wielu pytań, 
które zadaje Janusz Łukowicz 
podczas wystawy Praplama 
prezentowanej w Miejscu Pro-
jektów Zachęty. 

Łukowicz jest artystą nietypowym. 
Po ukończeniu studiów malarskich 
porzucił bowiem działalność arty-
styczną na rzecz pracy grafika w róż-
nych wydawnictwach. Po latach po-
wrócił do tworzenia, wykorzystując 
doświadczenia, które zebrał podczas 
wykonywania komercyjnych zleceń. 
Sam tytuł projektu odnosi się do zdję-
cia fioletowej plamy, którą Łukowicz 
zakupił w jednej z agencji fotografii 
stockowej. Stała się ona motywem 
powtarzalnych kompozycji akware-
lowych, w których niemożliwe staje 
się odróżnienie powielonej repro-
dukcji od oryginału. Jednocześnie 
przedrostek „pra-” może wskazywać 
również na nieustanne poszukiwania 
początku sztuki, prowadzone przez 
Łukowicza badania nad prawdziwą 
naturą rzeczy. Fotografia plamy to 

Janusz Łukowicz,  
Praplama

widok wystawy, Miejsce Projektów 
Zachęty, fot. Marek Krzyżanek, 
materiały prasowe organizatora 

Janusz Łukowicz,  
Praplama

widok wystawy, Miejsce Projektów 
Zachęty, fot. Marek Krzyżanek, 
materiały prasowe organizatora 
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nie jedyne tego typu zdjęcie, któ-
re stało się inspiracją dla kolejnych 
cykli prac – w ich tytułach często 
pojawiają się nawiązania do agencji, 
z których został zaczerpnięty pier-
wowzór. Powielanie gotowych zdjęć 
wskazuje na problem ciągłej powta-
rzalności w sztuce, jednocześnie zaś 
pyta o to, czy internet może być źró-
dłem sztuki. Kim staje się wówczas 
artysta, który powtarza znalezione 
wzorce, korzystając z najnowszych 
technologii? Czym w takim wypadku 
sztuka różni się od działalności infor-
macyjnej czy reklamowej? A może 
współcześnie rozróżnienie to nie ma 
już racji bytu? W dolnej części galerii 
prezentowany jest w kilku odsłonach 
projekt Partytura. Punktem wyjścia 
dla niego stała się znaleziona w kolo-

rowej prasie fotografia towarzysząca 
poradnikowemu tekstowi o tym, jak 
zmienić życie na lepsze. Autor pro-
ponował między innymi udanie się 
do parku Riverside w Nowym Jorku, 
posprzątanie skrawka zieleni i posa-
dzenie tam kwiatów. Łukowicz po-
stanowił zastosować się do wytycz-
nych i dwa miesiące później wykonał 
swoją akcję, której dokumentację 
oglądać można w ramach ekspozycji. 
Z działania tego wyłania się ironicz-
ny przekaz o tym, że podejmowane 
przez nas działania nie mają realnego 
wpływu na polepszenie życia. Co za-
tem nam pozostaje? Artysta nie daje 
jednoznacznych odpowiedzi, ale ob-
cowanie z jego pracami pozwala na 
refleksję nie tylko nad istotą sztuki, 
ale i człowieczeństwa w ogóle. 

Janusz Łukowicz,  
Praplama

widok wystawy, Miejsce Projektów 
Zachęty, fot. Marek Krzyżanek, 
materiały prasowe organizatora 

Janusz Łukowicz,  
Praplama

widok wystawy, Miejsce Projektów 
Zachęty, fot. Marek Krzyżanek, 
materiały prasowe organizatora 
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Więcej zarówno o samej wysta-
wie, jak i artystach biorących 
w niej udział przeczytać można  
na stronie internetowej:

bunkier.art.pl
K
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Ciągła zmiana, przemijanie, 
ponowne stawanie się – to tyl-
ko niektóre z procesów, które 
stały się punktem wyjścia dla 
artystów, których prace poka-
zywane są na wystawie Naczy-
nia połączone prezentowanej 
w krakowskim Bunkrze Sztuki. 

Jacek Tylicki,  
Nature No. 367,

1979, oryginał pracy na papierze 
akwarelowym, strona A, fragment 
instalacji Nature No. 367 – Genesis, 
1973-2016, dzięki uprzejmości arty-
sty, materiały prasowe organizatora

Agata Ingarden,  
Heat Pipes 3,

 2017, obiekt, dzięki uprzejmości 
Exo Exo Paris, materiały prasowe 
organizatora 

Jacek Tylicki,  
Nature No. 367,

1979, oryginał pracy na papierze 
akwarelowym, strona A, fragment 
instalacji Nature No. 367 – Genesis, 
1973-2016, dzięki uprzejmości arty-
sty, materiały prasowe organizatora

Dzieło sztuki zazwyczaj kojarzy się 
nam z trwałością, zakorzenieniem, 
ciągłością historyczną. Wyobrażenie 
to warto skonfrontować z twórczo-
ścią, która przeciwnie – stawia na nie-
trwałość, ulotność, podkreślanie nie-
jednoznaczności i niejednorodności 
zjawisk artystycznych. Sam tytuł eks-
pozycji odnosi się do przekonania, że 
wszystkie elementy świata wzajemnie 
na siebie oddziałują, tworząc skom-
plikowaną sieć relacji. Proces ten zo-
brazowany został na wystawie, która 
jest swego rodzaju mikroskopem, pod 
którym można uważnie przeanalizo-
wać zachodzące reakcje. Obiekty i in-
stalacje pokazywane w ramach eks-
pozycji uczestniczą w tych procesach 
na różne sposoby. Z jednej strony wy-
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konane są z materiałów nietrwałych, 
podlegających samoistnej degradacji 
(jak powoli usychające kwiat składa-
jące się na pracę Anyi Gallaccio Pre-
serve ‘Beauty’), z drugiej zaś wpływ 
na ich niszczenie czy przekształcanie 
form mają czynniki zewnętrzne. Tak 
dzieje się między innymi w zestawie-
niu dwóch prac – instalacji Dane’a Mit-
chella All Whatness is Wetness i rzeź-
by Agaty Ingarden. Pierwsza z nich 
oparta jest na procesie parowania 
wody. Z kolei sąsiadujący z nim obiekt 
artystki wykonany jest z karmelu. Sta-
le wydobywająca się para uplastycz-
nia go, wprowadzając ryzyko prze-
kształcenia formy. Nie jest to jednak 
całkowity zanik i degradacja. Przejście 
w inny stan stanowi raczej jedną z faz 
cyklu zaniku i powrotu dzieł. Do sieci 
tytułowych naczyń połączonych nale-
żą również sami artyści, którzy odgry-

wają kluczową rolę w kształtowaniu 
dzieł. Zdarza się, że pozwalają na po-
stępujący proces rozpadu, innym ra-
zem zatrzymują go w wybranym przez 
siebie momencie. Niezależnie jednak 
od podjętej decyzji, zawsze stoją po 
stronie demiurga, zarządzającego 
przemianami i planującego kolejne 
kroki. Także odbiorca nie pozostaje tu 
bez znaczenia, uczestnicząc w proce-
sach proponowanych przez artystów. 
Ową sieć zależności metaforycznie uj-
muje praca Beili Liu z cyklu Lure. Od-
nosi się ona do starożytnego chińskie-
go mitu, wedle którego w momencie 
narodzin ludzie zostają połączeni ze 
swoimi bratnimi duszami niewidzial-
nymi czerwonymi nićmi i to dzięki nim 
ostatecznie się odnajdują, pokonując 
przeciwności losu. Czy jesteśmy goto-
wi, by dostrzec nasz udział w kreowa-
niu świata? 

VALIE EXPORT,  
Fragmente der Bilder  
einer Berührung,

1994, instalacja, praca z kolekcji 
Muzeum Współczesnego Wrocław, 
fot. Małgorzata Kujda, materiały 
prasowe organizatora

Beili Liu, 
Lure/Kraków,

2017, instalacja, dzięki  uprzejmo-
ści artystki, materiały prasowe 
organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące ekspozycji oraz 
opis tragicznych wydarzeń, 
które w 1946 roku rozegrały się 
w Zaleszanach, znaleźć można  
na stronie internetowej: 

arsenal.art.pl

P
oz

na
ń

Leon Tarasewicz i Małgorzata 
Dmitruk to artyści współcze-
śni, których łączy pochodzenie 
– oboje urodzili się na Podlasiu. 
Fakt ten stał się punktem wyj-
ścia do ich wspólnego działania 
artystycznego, którego efek-
tem jest wystawa Zaleszany 
prezentowana w Galerii Miej-
skiej Arsenał w Poznaniu.

baner na wystawę  
Zaleszany, 
 
materiały prasowe  
organizatora

Tytuł ekspozycji bezpośrednio odno-
si się do nazwy jednej z podlaskich 
miejscowości, która w ostatnich 
dniach stycznia 1946 roku stała się 
świadkiem tragicznych wydarzeń. 
Wówczas to Romuald Rajs, pseudo-
nim „Bury” wraz ze swoim oddziałem 
Pogotowia Akcji Specjalnej Narodo-
wego Zjednoczenia Wojskowego na-
padł na mieszkańców wsi. Dokonali 
oni mordu na ludności cywilnej, zabi-
jając 16 osób, w tym kobiety i dzieci. 
Pozostali mieszkańcy również mieli 
zginąć. Zapędzono ich do jednego 
z domów, który następnie podpalono. 
Szczęśliwie ludziom udało się wydo-
stać, jedynie kilka osób doznało sil-
nych poparzeń. Motywacją napaści 
była walka polityczna z białoruskimi 
zwolennikami Związku Radzieckie-
go i komunizmu. Historia ta dobrze 
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znana jest wszystkim mieszkańcom 
Podlasia, nie funkcjonuje natomiast 
w powszechnym obiegu historycz-
nym. Sprawa wydarzeń w Zalesza-
nach przez lata pozostawała nieroz-
wiązana, zaś w 2005 roku Instytut 
Pamięci Narodowej ogłosił umorze-
nie śledztwa. Pamięć o nich jednak 
pozostała, a emocje towarzyszące 
bolesnym wspomnieniom nie zatarły 
się z czasem. Świadczy o tym również 
wystawa w Arsenale. Kuratorka, Bo-
gna Błażewicz, zapraszając artystów 
do współpracy, nie narzucała im te-
matu. Zależało jej jedynie, by wspól-
ne artystom pochodzenie z Podlasia 
wybrzmiało na wystawie. Tym bar-
dziej znamienne wydaje się, że szyb-
ko i jednogłośnie zdecydowali się 

opowiedzieć za pomocą sztuki o tym, 
co wydarzyło się w Zaleszanach po-
nad pół wieku wcześniej. Współpra-
ca Leona Tarasewicza z Małgorzatą 
Dmitruk zaowocowała powstaniem 
monochromatycznej, czarno-białej 
przestrzeni. Podczas gdy Dmitruk 
rysowała na ścianach, Tarasewicz 
zajął się aranżowaniem podłogi. Zre-
zygnował on za charakterystycznej 
jaskrawej kolorystyki na rzecz zawę-
żonej gamy barwnej odwołującej się 
do żałoby. Praca artystów to próba 
upomnienia się o prawdę historyczną 
i pamięć o tragedii. Wystawie Zale-
szany towarzyszy także pokaz filmu 
Bohater Agnieszki Arnold, tworząc 
kontekst dla wizualnego komentarza 
Dmitruk i Tarasewicza. 

logo Galerii Miejskiej  
Arsenał w Poznaniu,
 
materiały prasowe  
organizatora

Małgorzata Dmitruk,  
Leon Tarasewicz,  
wystawa Zaleszany, 
 
Galeria Miejska Arsenał  
w Poznaniu,
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy, artystki 
i jej poszczególnych realizacji 
znaleźć możńa na stronie 
internetowej:

muzeumslaskie.plK
at

ow
ic

e
Teatr i sztuki plastyczne od za-
wsze były ze sobą silnie powiąza-
ne nie tylko poprzez działalność 
scenograficzną, ale i projekto-
wanie strojów czy kukiełek. Zwią-
zek ten w niezwykły sposób pre-
zentuje wystawa Świadomość 
lalki. Teatr form Jadwigi My-
dlarskiej-Kowal, którą od 10 lu-
tego oglądać można w Muzeum 
Śląskim. 

Koniec XX wieku przyniósł istotne 
zmiany w rozwoju sztuki lalkarskiej. 
Coraz silniej zaczęła rysować się ten-
dencja do partnerskiego traktowania 
lalki i aktora. Marionetki przestały 
służyć wyłącznie jako narzędzie, ale 
stały się pełnoprawnym bohaterem 
przedstawienia. Przemianę tę dosko-
nale można zaobserwować na przy-
kładzie twórczości Jadwigi Mydlar-
skiej-Kowal, która w projektowanych 
przez siebie lalkach łączyła kunszt 
plastyczny z biegłością konstruk-
torską, pozwalającą na odpowiednie 
dopasowanie budowy marionetki do 
sceny, na której miała się pojawić. 
Artystka przez lata związana była 
z Wrocławskim Teatrem Lalek, jed-
nak jej twórczość nie ograniczała się 
do tworzenia kukiełek. Wykonywała 
również liczne rysunki, projekty stro-
jów i przestrzeni scenicznej. Uważała 
bowiem, że za pomocą wszystkich 
tych elementów możliwe jest przed-
stawienie psychiki bohaterów, emocji 
i motywacji. Szczególne zaintereso-
wanie wzbudzał w niej temat śmierci, 
traktowany ekspresyjnie i wyraża-
ny za pomocą wyrafinowanej styli-
styki, nierzadko przesyconej ironią. 
Katowicka ekspozycja podzielona 
została na dwie części, odpowiada-
jące dziedzinom działalności Jadwigi 
Mydlarskiej-Kowal. Pierwsza dotyczy 
tworzenia lalek, druga zaś jej pracy 
w teatrach dramatycznych. Zesta-
wienie to uwypukla nowe myślenie 
o aktorze, który traktowany jest jak 
żywa marionetka. Poszczególne 

Jadwiga Mydlarska-Kowal,
projekt kostiumu Klary  
Zachanassian do spektaklu 
Wizyta starszej pani,

1994 
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wątki dodatkowo wyjaśnione zosta-
ły w dwóch prezentacjach multime-
dialnych towarzyszących wystawie. 
Twórczość Jadwigi Mydlarskiej-Ko-
wal nigdy nie pozostawiała widza obo-
jętnym, o czym świadczą także liczne 
nagrody, które artystka otrzymywała 
za swoje prace. Jako artystka chęt-
nie podążała za swobodnymi skoja-
rzeniami, stąd efekty jej twórczości 
często wymykają się jednoznacznym 

opisom i analizom. To, co racjonalne 
łączyła z tym, co wypływa z najgłęb-
szych zakamarków podświadomości. 
Jej lalki zawsze były odrębnymi po-
staciami, a scenografie niezależny-
mi światami, wynikającymi z tekstu, 
choć nie noszącymi znamion bezpo-
średniej ilustracji. Zawsze zaś w cen-
trum jej scenicznych wizji pozostawał 
człowiek, pytanie o jego egzystencję 
i przeznaczanie. 

Jadwiga Mydlarska-Kowal,  
szkic scenografii do spektaklu 
Niedokonania – projekt

1992

Jadwiga Mydlarska-Kowal, 
postać Gregora w spektaklu 
Niedokonania – projekt

1992
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Szczegółowe informacje doty-
czące ekspozycji oraz towarzy-
szących jej wydarzeń dostępne 
są na stronie internetowej:

msl.org.pl
Ł

ód
ź

Asamblaż w tradycyjnym uję-
ciu to rodzaj kolażu, forma ar-
tystyczna łącząca różne ma-
teriały, często korzystająca 
z gotowych obiektów. Wysta-
wa Asamblaże. Angela Me-
litopoulos i Maurizio Lazza-
rato prezentowana w Muzeum 
Sztuki w Łodzi ukazuje nowy 
sposób wykorzystania tych za-
łożeń w pracach, które okre-
ślać można mianem współcze-
snego asamblażu. 

Angela Melitopoulos  
i Maurizio Lazzareto,  
The Life of Particles,

materiały prasowe  
organizatora 

Angela Melitopoulos  
i Maurizio Lazzareto,  
The Life of Particles,

materiały prasowe  
organizatora 

Angela Melitopoulos 
 i Maurizio Lazzarato,
Asamblaże,

materiały prasowe  
organizatora 

Na pierwszy plan wysuwa się tu płyn-
ność i przenikanie się form, charak-
terystyczne dla tego zjawiska. Poję-
cie to służy zwróceniu uwagi na fakt, 
że niejednokrotnie szerokie ujęcie 
badawcze zastępuje się analizowa-
niem poszczególnych składowych, co 
sprawia, że wymyka się całościowe 
rozumienie przedmiotu badań. Takim 
obszernym projektem badawczym 
jest właśnie praca Angeli Melitopo-
ulos i Maurizio Lazzarato. Artystka 
tworząca instalacje wideo oraz prace 
dźwiękowe we współpracy z filozofem 
i socjologiem podjęła się przeana-
lizowania pracy Félixa Guattariego. 
Był on francuskim psychoterapeutą 
i aktywistą politycznym działającym 
w drugiej połowie XX wieku. Wywodził 
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się ze szkoły psychoanalizy Jacqu-
es’a Lacana, u którego studiował. 
Zasłynął licznymi pismami teoretycz-
nymi opartymi o pracę w ekspery-
mentalnej klinice La Borde, w ramach 
której był zaangażowany w wyzwo-
lenie kreacyjnych mocy pacjentek 
i pacjentów, zerwanie z hierarchią 
podziału pracy i relacji między tera-
peutami i pacjentami oraz tworzenie 
terapii grupowych. W ramach łódzkiej 
ekspozycji oglądać można dwie trzy-
kanałowe instalacje wideo, których 
celem jest ukazanie myśli Guatta-
riego w nowym ujęciu, w nowocze-
snych kontekstach. Pierwsza część 
– Asamblaże – składa się z fragmen-
tów filmów dokumentalnych, rozmów 
z przyjaciółmi i współpracownikami 
filozofa. Jednocześnie zarysowuje 
zainteresowania Guattariego animi-
zmem, które szerzej omawiane są 
w kolejnej części zatytułowanej Życie 
cząstek. Filozof skłaniał się bowiem 
ku twierdzeniu, że podmiotowość 

nie jest cechą wyróżniającą ludzi, ale 
przejawiającą się także wśród innych 
gatunków zwierząt. Swoje badania na 
ten temat prowadził w Brazylii oraz 
w Japonii. Kraj Kwitnącej Wiśni stał się 
punktem wyjścia do dialogu z powo-
jenną polityką energetyczną i aktual-
ną sytuacją kraju zaistniałą w następ-
stwie trzęsienia ziemi i katastrofy 
nuklearnej w Fukuszimie w 2011 roku. 
Artyści w dwóch instalacjach przy-
pominających audiowizualne tryp-
tyki, odwołując się do myśli Guatta-
riego dotykają złożonego problemu 
dotyczącego postępującego rozwo-
ju technologicznego. Z jednej strony 
daje on wiarę w możliwość przemiany 
świata dzięki nauce i nowym źródłom 
energii. Po drugiej stronie szali sytuuje 
się kataklizm japoński i nasilające się 
protesty przeciwko budowaniu nowej 
elektrowni jądrowej. Wystawa jest więc 
silnym głosem w dyskusji i komenta-
rzem do współczesnych ruchów pro- 
i antyekologicznych. 

Angela Melitopoulos  
i Maurizio Lazzareto,  
The Life of Particles,

materiały prasowe  
organizatora 

Baner na wystawę 
Asamblaże. Angela  
Melitopoulos i Maurizio  
Lazzarato 

materiały prasowe  
organizatora 
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Więcej o zarówno o założe-
niach wystawy, jak i samej 
artystce przeczytać można 
na stronie internetowej:

wozownia.pl
To

ru
ń

Sonia Rammer zawodowo związa-
na jest z Uniwersytetem Artystycz-
nym w Poznaniu. Praktykuje sztukę, 
ale zajmuje się także jej aspektami 
teoretycznymi. Jest między innymi 
autorką tekstów analizujących twór-
czość z perspektywy psychoanali-
tycznej. W centrum jej zainteresowań 
twórczych i badawczych znajduje 
się człowiek i ambiwalentna rola, 
jaką pełni w świecie, będąc jedno-
cześnie częścią natury i elementem 
wchodzącym z naturą w nieustający 
konflikt. Ważne jest również dla niej 
spojrzenie i jego udział w kreowaniu 
rzeczywistości. Powracającym mo-
tywem w jej twórczości jest ciele-
sność, nierzadko rozpatrywana auto-
biograficznie. Tym razem w pracach 
malarskich i obiektach prezentowa-
nych w Wozowni sięga po aktualny 
temat społeczny, jakim w ostatnim 
czasie stali się uchodźcy.  Punktem 
wyjścia do stworzenia dzieł oscylu-
jących wokół tej problematyki sta-
ły się zdjęcia publikowane w prasie 
ukazujące stłoczonych uchodźców, 
wyglądających z daleka niczym kolo-
rowa plama przypominająca tytuło-
wy patchwork. Patchwork z mocnymi 
akcentami barwy pomarańczowej 
– tej przypisanej kamizelkom ratun-
kowym. Jednocześnie tytuł ekspo-
zycji odnosi się do niejednorodnego 
społeczeństwa, w które próbują włą-
czyć się przybysze. Artystka zwraca 
uwagę na postawę zdystansowania, 
jaką przyjmujemy wobec docierają-
cych do nas poprzez media donie-

Sonia Rammer, 
Patchwork, 

2017, olej na płótnie,  
elementy kamizelki 
ratunkowej, materiały 
prasowe organizatora 

Sonia Rammer z wykształ-
cenia jest nie tylko artystką, 
ale również – a może przede 
wszystkim – psycholożką. Za-
interesowanie procesami za-
chodzącymi w ludzkim umyśle 
jest punktem wyjścia dla jej 
twórczości wizualnej. W to-
ruńskiej Galerii Sztuki Wo-
zownia do 18 lutego oglądać 
można wystawę artystki zaty-
tułowaną Patchwork. 
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sień dotyczących trudnej sytuacji 
uchodźców. Ze spokojem przyjmuje-
my informacje o prześladowaniach, 
które dotykają ich na całym świecie, 
heroicznych ucieczkach, nierzadko 
zakończonych śmiercią w morskich 
odmętach. Ludzie ci stają się jedynie 
liczbami w prowadzonych i prezen-
towanych na ekranie statystykach. 
Sonia Rammer uzmysławia widzom, 
że kryją się za zasłoną szklanego mo-

Sonia Rammer, 
Patchwork (Leros),

2017, kadr, materiały 
prasowe organizatora

Sonia Rammer,  
Patchwork (Symi),

2017, kadr, materiały  
prasowe organizatora

nitora czy stronami gazet, unikając re-
alnego kontaktu ze światem i ludźmi, 
którzy w nim żyją. Wymiar ich tragedii 
odsunięty zostaje na dalszy plan. Ko-
lorowe, piękne płótna mamią swoją 
estetyką, pokazując jak łatwo jest ulec 
powierzchownemu złudzeniu. Jedno-
cześnie kwestionują pojęcie sztuki za-
angażowanej i stanowią refleksję nad 
wiarą w sprawczość sztuki, która oka-
zuje się nic nieznaczącą utopią. 
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Kto z nas nie marzy czasem 
o powrocie do beztroskich dni 
dzieciństwa, wypełnionych za-
bawą z rówieśnikami, wyścigami 
czy wspólnym czytaniem bajek 
z rodzicami? Wystawa Entliczki, 
pentliczki, czarodzieje i księż-
niczki. Baśnie, bajki i zaba-
wy dziecięce w dawnej grafi-
ce i rysunku prezentowana we 
wrocławskim Muzeum Narodo-
wym pozwoli na chwilę powrócić 
do dawnych lat. 

Szczegółowe informacje doty-
czące wystawy oraz program 
towarzyszących jej wydarzeń 
znaleźć można na stronie  
internetowej:

mnwr.art.pl

Pokolenie urodzone w pierwszej po-
łowie ubiegłego stulecia wciąż do-
skonale pamięta zabawy drewnia-
nym bączkiem, układanie domków 
z kart czy grę w klasy. Część z nich 
została już zapomniana, niektóre 
jednak wciąż należą do ulubionych 
sposobów spędzania przez dzieci 
wolnego czasu. Wiele z pociech do 
poduszki wciąż czyta przerażają-
ce baśnie braci Grimm czy wciąż 
wznawiane polskie legendy. Wiele 
dawnych opowieści można przypo-
mnieć sobie dzięki niezwykłym gra-
fikom i rysunkom zgromadzonym 
w ramach wrocławskiej ekspozycji. 
Przedstawia ona szeroki wybór prac 
na papierze powstałych w Europie 
od drugiej połowy XVIII wieku do 
lat 30. XX wieku, ilustrujących naj-
bardziej znane bajki. Zwiedzający 
mogą również zobaczyć zabytkowe 
zabawki, serwetki z motywami ba-
śniowymi, dowiedzieć się, do czego 
służyły latarnie magiczne, a nawet 
zagrać w jedną z dawnych gier plan-
szowych. Wśród prezentowanych 
rysunków znalazły się zarówno ilu-
stracje do znanych historii dziecię-
cych, jak również prace utrzymane 
w baśniowo-fantastycznej stylisty-
ce, ale niepowiązane z konkretnymi 
tekstami. Wśród perełek znalazły się 
między innymi akwarele wykonane 
w 1880 roku przez Fedora Flinze-
ra jako ilustracje do książki Juliusa 
Lohmeyera pt. Zabawne zwierzęta. 
Wesoła książka z obrazkami. Flin-
zer to jeden z najbardziej znanych 

Jean-Jacques Boissieu,  
Bańki mydlane,

1799, grafika (akwaforta i sucha 
igła), Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu, fot. Wojciech Rogowicz, 
materiały prasowe organizatora 
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ilustratorów książek dla dzieci dru-
giej połowy XIX wieku, kiedy to lite-
ratura przeznaczona dla młodego 
czytelnika coraz bardziej zyskuje 
na znaczeniu. Na wystawie znaleźć 
można także grafiki reprodukowane 
w XIX-wiecznych czasopismach ilu-
strowanych. Interesującą możliwość 
poznania warsztatu dawnego ilustra-
tora dają prezentowane obok odbi-
tek matryce i klocki drzeworytnicze, 
służące do odbijania czarno-białych 
i kolorowych obrazków. Druga część 
wystawy proponuje z kolei spojrze-
nie poprzez rysunki na dawne gry 
i zabawy dziecięce. Uzupełnieniem 
prezentacji są gry planszowe, hafto-
wane serwetki z motywami bajkowy-
mi oraz lalki. Wystawie towarzyszy 
pokaz filmu ze zmontowanych prze-
źroczy z XIX i XX wieku, które daw-
niej wyświetlano za pomocą latarni 
magicznych. Na czym polegała ich 
magia? O tym przekonać się można, 
odwiedzając Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu. 

Fedor Flinzer, 
Teatr żab, 

projekt ilustracji do książki dla 
dzieci napisanej przez Juliusa 
Lohmeyera, 1880, rysunek 
(akwarela i tusz), Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu,  
materiały prasowe organizatora 

Widok wystawy Entliczki, 
pentliczki, czarodzieje 
i księżniczki. Baśnie, bajki 
i zabawy dziecięce w dawnej 
grafice i rysunku,

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 
fot. Marek Maciuk, materiały 
prasowe organizatora 
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Konkurs ma formułę otwartą, nie na-
rzuca ograniczeń, co do formy nad-
syłanych prac. Organizatorzy zapra-
szają artystów do nadesłania prac 
związanych z potrzebą ekspery-
mentowania, a więc podejmowania 
ryzyka, ingerencji lub niekontrolo-
wanych działań w obszarze praktyk 
artystycznych. W tym roku do kon-
kursu swoje dzieła zgłosiło 88 arty-
stów z Polski, Niemiec, Rosji i USA. 
W efekcie obrad jury nagrodę Grand 
Prix otrzymała Ludmiła Kaczmarek 
za pracę AVANT_garde. W swojej 
twórczości odnosi się ona do tradycji 
awangardy i prac Władysława Strze-
mińskiego, które twórczo interpre-
tuje. Artystka stawia jednocześnie 
odważną tezę, że współcześnie ar-
tystą może być każdy. Dzięki tech-
nologii komputerowej każdy może 
stworzyć za pomocą ciągu znaków 
na klawiaturze swój własny obraz. 
Nagrodę Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Kalisza otrzymała z kolei 
Anna Palusińska za pracę Tożsamo-
ści. Jest to cykl silnie zakorzeniony 
historycznie i skupiony na problema-
tyce tożsamości. Składają się na nie-
go archiwalne portrety kobiet wię-
zionych w obozie koncentracyjnym 
Auschwitz-Birkenau. Celem artystki 
jest próba pokazania jednostki, pró-
bującej oddzielić się od traumy, którą 
została naznaczona i odnaleźć nowe 
„ja”. Tożsamość, choć w zupełnie in-
nym wymiarze, jest także przedmio-
tem zainteresowania Izabeli Łęskiej, 
która za pracę Spacery subiektywne 

Baner na wystawę  
Próba 3

materiały prasowe organizatora 

Ludmiła Kaczmarek,  
AVANT_garde,

forma cyfrowa, 2017, materiały 
prasowe organizatora 

Anna Palusińska,  
Tożsamości, 

technika mieszana, 2017,  
materiały prasowe organizatora

Sztuka ciągle ponawia próby, 
a dobre dzieło sztuki zawsze 
pobudza – te słowa Jana Tara-
sina stały się hasłem przewod-
nim Międzynarodowego Konkur-
su na Eksperyment w Sztukach 
Wizualnych. Wystawę finalistów 
i laureatów trzeciej edycji tego 
wydarzenia – Próby 3 – oglądać 
można w Galerii Sztuki im. Ja-
na Tarasina w Kaliszu. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
konkursu, wystawy i poszczególnych 
artystów biorących w niej udział 
dostępne są na stronie internetowej

tarasin.pl

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    02/2018 37

http://tarasin.pl


otrzymała Nagrodę Galerii Sztuki 
im. Jana Tarasina. Artystka prezen-
tuje 36 czarno-białych wydruków 
i opisów, które są efektem spacerów 
po mieści. Jest to rodzaj linearnego 
rysunku, który skłania do refleksji 
nad naszym miejscem w przestrzeni 
miejskiej, w której funkcjonujemy na 
co dzień. Ostatnie z wyróżnień – Na-
grodę Wydziału Pedagogiczno-Arty-
stycznego UAM w Kaliszu – przyzna-
no ex aequo dwóm artystkom: Sylwii 
Jakubowskiej-Szycik i Agnieszce 
Mastalerz. Praca pierwszej z nich, 
zatytułowana Kingsize/Przeobraże-
nie to instalacja złożona z wielu figu-
rek wykonanych z tworzywa sztucz-
nego, którą artystka konsekwentnie 

realizuje od 2014 roku. Nieustan-
nie zmieniają one swoje znaczenie, 
z każdą kolejną odsłoną zyskując 
nowe konteksty. Druga z nagrodzo-
nych prac to Bez tytułu (Remote 
control) Agnieszki Mastalerz, która 
raz jeszcze prezentuje topograficz-
ną serię termogramów przedstawia-
jących miejsca władzy, w których 
podejmowane są kluczowe decyzje. 
Przyjrzenie się bliżej nagrodzonym 
pracom pozwala zauważyć niezwy-
kłą różnorodność – zarówno tema-
tyczną, jak i formalną – w wyborach 
jury. A jest to jedynie przedsmak 
tego, co oglądać można w ramach 
wystawy, na której prezentowane są 
prace wszystkich finalistów. 

Izabela Łęska,  
Spacery subiektywne,

wydruki A4, widok całości,  
materiały prasowe  
organizatora 

Agnieszka Mastalerz,  
Bez tytułu (Remote 
control), 

termogram, 2017, materiały 
prasowe organizatora

Sylwia Jakubowska,  
Kingsize/Przeobrażenie

2014-2017, materiały  
prasowe organizatora 
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o przygodach Kubusia Puchatka? W Victoria&Albert Mu-
seum trwa wystawa, która pozwoli na nowo odkryć tego 
niezwykłego dziecięcego bohatera. Ekspozycja Winnie-
-the-Pooh: Exploring a Classic zabiera widza w magiczną 
wyprawę do świata uwielbianego na całym świecie misia. 
Jednocześnie pokazuje, co kryło się za powstaniem histo-
rii, która jest efektem współpracy pisarza – A. A. Milnego 
i ilustratora – E. H. Sheparda. Wśród obiektów prezento-
wanych na wystawie znalazły się między innymi szkice, 
listy, zdjęcia, obiekty ceramiczne i stroje, które nosili 
bohaterowie. Ten bogaty wybór z pewnością zainteresu-
je nie tylko dzieci, ale także dorosłych, którym zapadły 
w pamięć perypetie Puchatka. 

vam.ac.uk

Odbitka ręcznie  
kolorowana przez  
E. H. Sheparda

1907, ©Egmont, reproduk-
cja za zgodą The Shepard 
Trust, materiały prasowe 
organizatora

‘Bump, bump, bump’,  
„Kubuś Puchatek”, 

rozdział 1, rysunek  
E. H. Sheparda, 1926,  
©The Shepard Trust,  
materiały prasowe  
organizatora 
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Georg Baselitz,  
Women of Dresden – 
Karla, 

 1990, jesion I tempera, 
©Georg Baselitz, 2018,  
fot. Jochen Littkemann, 
materiały prasowe  
organizatora 

Georg Baselitz,  
Finger painting – eagle, 

1972, olej na płótnie, ©Georg 
Baselitz, 2018, fot. © Bayer&Mitko 
– ARTHOTEK, materiały prasowe 
organizatora 

James Rosenquist, Hey! 
Let’s Go for a Ride,

1961, olej na płótnie, kolekcja 
prywatna, ©Estate of James 
Rosenquist/VG Bild-Kunst, 
Bonn 2017, fot. dzięki uprzej-
mości Estate of James Ro-
senquist, materiały prasowe 
organizatora 

James Rosenquist, 
widok instalacji Horse 
Blinders,

Museum Ludwig, Kolonia 
(detal), 1968-1969, ©Estate 
of James Rosenquist/VG 
Bild-Kunst, Bonn 2017, fot. 
©Rheinisches Bildarchiv 
Köln, materiały prasowe 
organizatora 
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Georg Baselitz to jeden z najbardziej znanych artystów współcze-
snych. Z okazji jego osiemdziesiątych urodzin Fondation Beyeler 
prezentuje retrospektywę jego twórczości. Ekspozycja została 
przygotowana w ścisłej współpracy z artystą i pokazuje jego najważ-
niejsze obrazy i rzeźby powstałe w ciągu ostatnich sześćdziesięciu 
lat. Szeroki wybór blisko 80 obiektów pozwala dogłębnie zbadać 
przemiany, jakie zachodziły w jego twórczości na przestrzeni dekad. 
Wśród zgromadzonych obiektów znalazły się między innymi wiel-
koformatowe, malowane rzeźby drewniane, których prezentacja na 
Biennale w Wenecji w 1980 roku wywołała polityczny skandal. Czy 
dziś nadal tak silnie poruszają? O tym przekonać się można, odwie-
dzając w najbliższym czasie Fondation Beyeler. 

fondationbeyeler.ch

James Rosenquist uważany jest za jednego z pionierów pop-artu. 
Wystawa James Rosenquist. Painting as Immersion prezentowana 
w Muzeum Ludwig to pierwszy tak szeroki pokaz prac zmarłego 
w ubiegłym roku artysty. Wielowątkowa ekspozycja skupia się 
zarówno na wymiarze kulturowym, społecznym, jak i politycznym 
jego prac. Bardzo rozbudowany jest także kontekst historyczny, 
oparty o prezentację archiwalnych materiałów, z których więk-
szość udostępniona została szerszej publiczności po raz pierwszy. 
Artysta przed śmiercią uczestniczył w wyborze większości dzieł 
prezentowanych na wystawie oraz konstruowaniu jej koncepcji. Nie 
przypuszczał, że stanie się ona pierwszym hołdem złożonym jego 
twórczości. 

museum-ludwig.de
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Edgar Degas,  
Femme à l’éventail, 

ołówek grafitowy, pa-
stel i biała kreda, ©Pe-
tit Palais/Roger-Viollet, 
materiały prasowe 
organizatora

Victor Prouvé,  
Femme étendue sur 
un divan, 

1899, pastel, ©Petit 
Palais/Roger-Viollet, 
materiały prasowe 
organizatora
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Pastele, podobnie jak inne prace na papierze, są wyjątko-
wo delikatne i wrażliwe na światło. Jest to jeden z powo-
dów, dla których nie mogą być prezentowane w ramach 
stałych ekspozycji. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na 
wystawę The Art of pastel from Degas to Redon zor-
ganizowaną w paryskim Petit Palais. Jest to niezwykły 
przegląd ponad niemal 200 prac, z których wiele po raz 
pierwszy udostępniono szerszej publiczności. Wśród 
nich znalazły się dzieła największych mistrzów tej techni-
ki, takich jak Edgar Degas czy Auguste Renoir. To niepo-
wtarzalna okazja, by w tak szerokim wyborze oglądać 
dzieła reprezentujące wszystkie najważniejsze nurty 
artystyczne drugiej połowy XIX wieku, od impresjonizmu 
do symbolizmu. 

petitpalais.paris.fr
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Plakaty musicali 
 na Broadwayu

Zmień perspektywę –
Nowy Jork

Obowiązkowym punktem programu 
dla każdego odwiedzającego Nowy 
Jork jest wizyta na Broadwayu. Każ-
dego roku wystawia się tutaj dzie-
siątki sztuk, nie tylko amerykań-
skich. Najwięcej widzów przyciągają 
oczywiście musicale. Wraz z londyń-
skim West Endem, Broadway jest 
wiodącym ośrodkiem sztuk te-
atralnych anglosaskiego świata. Na 
Broadwayu mieści się obecnie po-
nad 40 dużych profesjonalnych te-
atrów. Wszystkie znajdują się w oko-
licach słynnego Theatre District na 
Manhattanie i wszystkie przynoszą 
rocznie około 930 milionów dolarów 
zysku.

Wszystko zaczęło się w 1750 roku, 
kiedy Walter Murray i Thomas Kean 
założyli pierwszy broadwayowski te-
atr przy Nassau Street. Z początku 
wystawiano tu szekspirowskie dra-
maty i opery balladowe. Wraz z roz-
wojem miasta i napływem imigran-
tów ze wszystkich zakątków świata, 
zmienił się też repertuar przedsta-
wień na Broadwayu. Rozpoczęła się 
era niezwykłej popularności rewii, 
wodewili, kabaretów i burleski. Efek-
tem ubocznym tego zjawiska było 

rozwarstwienie się publiczności na 
tych, którzy zostali przy Szekspi-
rze i operze, oraz na tych, którzy 
zakochali się w lekkich przedsta-
wieniach. W 2 poł. XIX w. Broadway 
zaczął się stopniowo rozrastać a na 
przestrzeni lat jego centrum zaczę-
ło się przesuwać w kierunku Times 
Square. Na początku XX wieku re-
pertuar teatrów broadwayowskich 
stanowiły przede wszystkim prze-
róbki europejskich operetek, które 
z czasem przyjmowały formę sztuk 
musicalowych. I tak w roku 1927 mu-
sical „Show Boat” wystawiano aż 
572 razy. Za tym sukcesem poszły 
również inne propozycje musicalo-
we. Dobra passa broadwayowskich 
musicali została przełamana dopie-
ro w 1980 roku przez francuską pro-
dukcję „Les Misérables”. Na począt-
ku lat 90. XX wieku broadwayowską 
scenę ożywił musical "Miss Saigon", 
którego akcja rozgrywa się podczas 
wojny wietnamskiej i nawiązuje do 
wątków z opery Pucciniego "Mada-
me Butterfly". Wtedy też okazało się, 
że nie tak łatwo wyczerpać możliwo-
ści współczesnego musicalu a pew-
ne historie i ich muzyczny sposób 
ich opowiadania są ponadczasowe.
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Katarzyna Szymkiewicz jest laureat-
ką ex aequo (wraz z Józefem Gałąz-
ką) 16. edycji konkursu Artystyczna 
Podróż Hestii z 2017 roku. W ramach 
wygranej wyjechała w miesięczną 
podróż rezydencyjną do Nowego 
Jorku. Jest absolwentką Wydziału 
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Jury konkursu APH 
ujęła abstrakcyjną kompozycją pt. 
Układ 250/132.

Katarzyna Szymkiewicz zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem, grafiką, ani-
macją, działaniami multimedialny-
mi/nowymi mediami. W malarstwie 
interesują ją zagadnienia związane 
z formą. Stąd też wynika jej metoda 
twórcza, oparta na wycinaniu prze-
strzennych obiektów z zamalowa-
nych wcześniej płócien i tworzeniu 
w ten sposób przestrzennych ob-
razów o bogatej fakturze, ale i w za-
skakująco stonowanych barwach. 
W swoich pracach, wprowadzając 
konkretny obraz w jego inny kontekst, 
otwiera go na nowe interpretacje 
i sensy. Formy, które obecnie kon-
struuje ewoluowały, uległy syntezie 
i redukcji. Interesują ją kształty i ich 
oddziaływanie na siebie. Do kompo-
zycji używa niejednorodnych elemen-
tów, często nakłada je warstwo, przez 
powtórzenia, wielokrotnie używa tego 
samego elementu lub obrazu dla kilku 
prac. Dodając materiał lub ulepszając 
pierwotną formę, powstaje nowa, au-
tonomiczna praca.

Element. Drobina. Cząstka.  Fragment. 
Odprysk po wybuchu. Żywy organizm. 
Zrodził się w chwili przymusu. Jest kru-
chy. Unosi się i opada. Nie odpoczywa. 
Przenosi się. Nie znosi ostatecznej 
sztywności. Nie w jego naturze jest 
spoczynek. Przed nim wiele żyć. Jak 
butelka zwrotna  posłuży wielokrotnie. 
W następnych  wcieleniach będzie no-
sił w pamięci historię poprzednich. Za-
mknięta forma, która zdaje się otwie-
rać. Powtarza się. Powtarzanie oddaje 
wrażenie braku końca.

Odprysk, odłamek, urywek. Wypeł-
nia go ładunek emocjonalny. Jeszcze 
pozostaje autonomiczny. Niezależny 
element — pozostaje w zawieszeniu, 
otwartej sytuacji. Za chwilę wejdzie 
z relację z otoczeniem. Z sobie podob-
nymi, innymi elementami, które tak jak 
on noszą znamiona skrawków części 
większej, niedostępnej całości. Cze-
ka na swoją kolej, by móc wrosnąć się 
w ścianę lub oprzeć o nią. Wejść z nią 
i z nimi w dialog.

Katarzyna  Szymkiewicz,  
Układ 250/132,

akryl na płótnie, technika  
własna:  250 x 132cm, 2017

Katarzyna Szymkiewicz,  
Układ 250/132,

2017 – widok ekspozycji  
w Muzeum nad Wisłą podczas  
wystawy finalistów 16. edycji  
konkursu Artystyczna Podróż  
Hestii (fot. Piotr Litwic)

Więcej o artystce: 

henrykgallery.com/artysci/
katarzyna-szymkiewicz
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Andres Tolts to malarz i grafik, 
który już w latach 60. wzbudził 
zainteresowanie krytyków. Po-
strzegany był jako jeden z przy-
wódców młodej awangardy 
estońskiej. Mimo że z czasem 
zrezygnował z daleko posunięte-
go radykalizmu, jego twórczość 
wciąż pozostawała w polu uwa-
gi zarówno widzów, jak i teore-
tyków. Obszerny przegląd jego 
działalności artystycznej przy-
gotowało Art Museum of Estonia 
(KUMU).   

Wystawa Andres Tolts. Landscape 
with Still Life jest wyrazem ziante-
resowania artysty codziennością 
oraz tym, w jaki sposób można tę 
codzienną rzeczywistość kształto-
wać poprzez sztukę. Artysta z uważ-
nością godną naukowca podchodził 
do otaczających go przedmiotów, na 
każdym kroku poszukując wizual-
nych paradoksów. Kiedy rozpoczy-
nał studia na Akademii Sztuk Pięk-
nych, był to moment energicznego 
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W obiektywie… 
Tallinn, Estonia
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Andres Tolts,  
Lamp,

1977, olej na płótnie, 
Art Museum of Estonia, 
materiały prasowe 
organizatora 

Andres Tolts,  
Night,

1987, olej na płótnie, 
Art Museum of Estonia, 
materiały prasowe 
organizatora 

Więcej o artyście i ekspozycji 
pokazywanej w tallińskim KUMU 
przeczytać można na stronie 
internetowej:

kumu.ekm.ee

KRAJE BAŁTYCKIE
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Andres Tolts,  
Cistern, 

olej na płótnie,  
Art Museum of Estonia, 
materiały prasowe 
organizatora 

Andres Tolts, Still 
Life with a White 
Vase,

1975, olej na płótnie, 
Art Museum of Estonia, 
materiały prasowe 
organizatora 
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wkroczenia młodych architektów 
i designerów na estońską scenę ar-
tystyczną. Środowisko to dążyło do 
ujawniania wpływów, jakie artysta 
może wywierać na rzeczywistość, 
z którą styka się każdego dnia. Za-
interesowania te stały się punktem 
wyjścia do założenia przez Leonhar-
da Lapina, Ando Keskküla i Andresa 
Toltsa ugrupowania SOUP’69, które 
pod koniec lat 60. zainicjowało kon-
ceptualną rewolucję sztuki estoń-
skiej. Jego przedstawiciele odrzucali 
kunszt techniczny, skupiając się na 
idei jako podstawie tworzenia. Idei, 

która może być wyrażana za pomo-
cą zróżnicowanych środków formal-
nych i stylistycznych. Uważali, że za-
daniem artysty nie jest wyobrażanie 
sobie nowych światów, ale szukanie 
sposobów interpretacji zastanej 
rzeczywistości. W kolejnej dekadzie 
Tolts nie zrezygnował z zaangażowa-
nia społecznego. Został redaktorem 
i projektantem wpływowego pisma 
„Kunst ja Kodu” („Sztuka i dom”). 
Na jego łamach publikowano arty-
kuły związane ze sztuką i designem, 
szczególną uwagę zwracano zaś na 
potrzebę łączenia różnych obsza-
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Andres Tolts,  
Symposium

1968, kolaż na pa-
pierze, Art Museum 
of Estonia, materiały 
prasowe organizatora

Andres Tolts,  
Aluminium and Marble II,

1986, akryl i olej na płótnie, 
Art Museum of Estonia, ma-
teriały prasowe organizatora 
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rów twórczości i pozornie odległych 
dyscyplin. Lata 80. przyniosły zwrot 
w kierunku postmodernizmu. W tym 
czasie Tolts zaczął w swoich pra-
cach wykorzystywać powtarzają-
ce się motywy: ryby, ptaki, ekrany, 
opuszczone budynki, martwe natury 
czy pejzaże. Często powracał także 
charakterystyczny sposób przed-
stawiania „obrazu w obrazie”. Arty-
sta wierzył, że poprzez artystyczną 
kreację można i należy wzbudzać 
w odbiorcach wrażliwość. Paradok-
salnie jego obrazy nie są przysło-
wiowym „oknem na świat” ani też 
odbiciem wyobrażeń. Niezwykłe pej-
zaże i martwe natury prezentowane 
w ramach wystawy Andres Tolts. 
Landscape with Still Life prowokują 
do refleksji nad miejscem człowieka 
i jego stosunkiem do otaczającej go 
rzeczywistości. 



Zostałeś finalistą 15. edycji kon-
kursu Artystyczna Podróż Hestii. 
Co skłoniło Cię do zgłoszenia się 
i jaką pracę przedstawiłeś jury?

Zgłaszając pracę do konkursu Arty-
styczna Podróż Hestii, przede wszyst-
kim zdawałem sobie sprawę z ogrom-
nych możliwości, jakie niesie za sobą 
udział w wystawie finałowej. Zaprezen-
towanie swojej twórczości w Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej oraz perspek-
tywa otrzymania zagranicznego sty-
pendium z pewnością jest znaczącym 
krokiem w kierunku dalszego rozwoju 
młodego artysty.

Na 15. edycję konkursu zgłosiłem obiekt 
graficzny Fragmentation of the point II 
(Podział punktu II). Jest to praca, która 
pochodzi z bardzo obszernego cyklu 
serigrafii oraz obiektów wykonywanych 
na materiałach transparentnych, który 
w zeszłym roku eksponowałem również 
w ramach mojego projektu dyplomo-
wego. Każda z nich, włączając w to rów-
nież realizację konkursową, bazuje na 
koncepcji wykorzystania przeze mnie 
metafory pozytywu i negatywu do opi-
sywania bardzo złożonej problematyki, 
która głównie skierowana jest na kwe-
stie związane z epistemologią.  
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W obiektywie… 
Maciej Gąbka
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Czy uczestnictwo w konkursie 
w jakiś sposób wpłynęło na Twoją 
działalność jako artysty? Czy Two-
im zdaniem takie przedsięwzięcia 
są potrzebne? 

Moje oczekiwania względem samego 
udziału w konkursie od początku były 
przede wszystkim nakierowane na 
wypromowanie własnej twórczości, 
zwrócenie na siebie uwagi środowi-
ska artystycznego i ostatecznie – na-
wiązanie nowych kontaktów czy form 
współpracy. Rezydencje artystyczne, 
czyli główne nagrody konkursowe, 
oczywiście stwarzają ku temu naj-
większe możliwości, jednak sam udział 
w wystawie finałowej może już znaczą-
co wpłynąć na twórczą działalność. 
Dobrym przykładem może być moja 
pokonkursowa współpraca z Funda-
cją Artystyczna Podróż Hestii, która 
skończyła się wystawą w Pawilonie 

Maciej Gąbka,  
Untitled XXIV
z cyklu After Positive

32 x 42 x 1cm, pleksi, 
2017

Widok wystawy 
After Positive 
Macieja Gąbki  
w Pawilonie Sztuki 
ERGO Hestia

2018

Więcej o artyście przeczytać 
można na stronie internetowej:

maciejgabka.com
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Sztuki. Ponadto, każda współpraca 
z galerią, udział w wystawach owocuje 
kolejnymi propozycjami uczestnictwa 
w różnych projektach artystycznych. 
Na tej podstawie, mogę stwierdzić, że 
przedsięwzięcia, które oparte są na 
tego typu formule, są niezwykle po-
trzebne. Dysponują one potencjałem, 
który może otworzyć dalsze perspek-
tywy rozwoju, stwarzają kolejne moż-
liwości, dlatego powinno być ich jak 
najwięcej. 

Twoja twórczość silnie zanurzona 
jest w filozofii – czy uważasz się 
bardziej za artystę, czy może wła-
śnie filozofa?

Granica jest bardzo płynna. Każdy 
mój przekład, próba przeniesienia 
materiału teoretycznego do sfery wi-
zualnej, funkcjonuje w immanentnym 
zespoleniu względem mojej pracy 
intelektualnej – są one równoległe 
pod kątem mnogości aspektów czy 
uniwersalnego przekazu, przy jedno-
czesnym, wzajemnym uzupełnianiu 
się pod kątem formalnym. Analogia 
pojawia się w podstawie formowania 
problemu; posiadają paralelną pod-
stawę, pretekst, lecz stawiają przed 
odbiorcą pytanie za pomocą innych 
środków. Podobnie sytuacja wygląda 
w doborze medium artystycznego. 
Sięgam po potrzebne mi w danym 
momencie środki wyrazowe, nieko-
niecznie zastanawiając się, czy upra-
wiam jeszcze grafikę, której defini-
cja również może być rozumiana na 

bardzo wiele sposobów, czy już nie. 
Istotniejsza jest dla mnie treść oraz 
sposób zadanego pytania niż próba 
jednoznacznego określenia, czy za-
dał je artysta, czy filozof.

Jak już wspomniałeś, obecnie 
w Pawilonie Sztuki trwa Twoja wy-
stawa zatytułowana After positi-
ve. Czy możesz opowiedzieć, cze-
go dotyczy ten projekt? 

After positive jest rozwinięciem „po-
zytywowo–negatywowej” teorii, nad 
którą pracuję od ponad dwóch lat. 
W ujęciu bardzo ogólnikowym dotyczy 
ona nierozstrzygalności, która zawią-
zuje się w odniesieniu do epistemo-

Widok wystawy 
After Positive 
Macieja Gąbki  
w Pawilonie Sztuki 
ERGO Hestia

2018

logicznych paradoksów związanych 
z niemożliwością zuniwersalizowania 
koncepcji pełnego poznania. W ana-
lizowanym przeze mnie kontekście 
wynikają one z bezkrytycznego utoż-
samienia rzeczywistości percepcyj-
nej z reprezentacją niepodważalnego, 
absolutnego, w pełni poznanego ob-
razu. Posiłkując się Bachelardowską 
terminologią, staram się dokonywać 
analizy „epistemologicznych błę-
dów”, które są implikacją „poznania 
pierwszego” (empirycznego). W tym 
właśnie celu stosuję parafrazę pozy-
tywu i negatywu. Jest ona związana 
z niezwykłym, znaczeniowym poten-
cjałem tych terminów, który po jego 
ujawnieniu stanowi doskonały ekwi-
walent względem ludzkiego, intuicyj-
nego eksplikowania otoczenia.

Powszechna interpretacja przestrze-
ni, głównie opierająca się na warto-
ściach logiki dwuwartościowej, bardzo 
przypomina polaryzację pomiędzy 
tymi pojęciami, która zarysowuje się 
w społecznym obiegu. Pozytyw, kon-
wencjonalnie rozumiany jako obraz re-
alny, pełny, kompletny jest dosłownym 
przeniesieniem obrazu otoczenia, któ-
ry według przeciętnego obserwatora 
nie wymaga żadnej korekty. Uchodzi 
on za obraz całościowy i skończo-
ny, przez co jego miejsce znajduje się 
poza obszarem percypowania od-
biorcy, który w bezkrytyczny sposób 
uznaje go za poznane. „Prawdziwość” 
pozytywu wynika z ludzkiej potrze-
by przekonania o pewności założenia 
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początkowego – apriorycznego zało-
żenia, że otoczenie posiada wyłącznie 
cechy pozytywowe, przez co staje się 
jednostronnym badaniem własne-
go środowiska. Odczucia sensualne 
z otoczenia zyskują w tym momencie 
statut powszechnego, skrótowego 
modelu poznawania, co w kontekście 
epistemologicznym równoznaczne 
jest z wykluczeniem odmiennych spo-
sobów jego interpretacji. Zaczynają 
one funkcjonować jako nasz własny, 
personalny pozytyw. Automatycznie 
pojawia się również pytanie o formę 
negatywową. Tworzenie przeciwwagi 
dla pozytywu, jego naruszenie bądź 
całkowite podważenie, jest próbą 
wskazania, że jest on tylko jedną z nie-
skończenie wielu metod interpretacji 
rzeczywistości, która nie może prowa-
dzić do jakiegokolwiek definitywnego 

konstruowaniu pozytywu; jak wygląda 
myślenie „po-pozytywowe”. Zachęca 
odbiorcę do wyzbycia się myślenia 
wyłącznie w kategoriach pozytywu – 
jest formą nieufności wobec samego 
siebie, która zmusza go do kończenia 
każdej wypowiedzi czy osądu znakiem 
zapytania.  After positive stawia przed 
odbiorcą pytanie: jak należy sensow-
nie wątpić?

W jaki sposób wizualnie obrazu-
jesz proces wątpienia? Jakich 
środków używasz, by wskazać 
niejednoznaczność ludzkiego po-
zna(wa)nia?

Myślę, że w pierwszej kolejności należy 
odnieść się do wspólnego mianownika 
wszystkich moich realizacji, które po-
wstawały w oparciu o tą problematy-
kę, czyli materii transparentnej. Każdy 
przezroczysty materiał (szkło bądź 
pleksi), który wykorzystywany był prze-
ze mnie do wykonania obiektu, pozo-
stawał w stosunku do otoczenia neu-
tralny – nie ingerował w odbiór obrazu 
rzeczywistości percepcyjnej, często 
był całkowicie pomijany przez widza, 
jest moją wizualizacją pozytywu. Jest 
materiałem, który doskonale odwzoro-
wuje konwencjonalne zachowania ludzi 
w stosunku do aprobowanego otocze-
nia, skutecznie umyka ludzkiemu oku, 
przez co unika jakiejkolwiek krytyki ze 
strony widza. W konsekwencji, pozy-
tywowa – transparentna materia sta-
je się częścią środowiska, w którym 
odbiorca doskonale się odnajduje. 

określenia jej statusu. Reformowanie 
obrazu pozytywowego, który jest sy-
nonimiczny względem procesu doszu-
kiwania się negatywu, należy rozumieć 
jako dowartościowanie potencjału, jaki 
można odnaleźć w jego zanegowaniu. 
W pozytywowo–negatywowej polemi-
ce, która nieuchronnie sprowadza się 
do Derridiańskiej zasady: „ani tak, ani 
tak, ale jednocześnie i tak, i tak”, nie 
jesteśmy w stanie dojść do ostatecz-
nego, jednoznacznego rozstrzygnięcia 
czegokolwiek.

Kolejnym etapem jest właśnie After 
positive. Jest on skierowany ku re-
fleksji nad tym, co dzieje się po zde-

Maciej Gąbka,  
Untitled VI
z cyklu After Positive

75 x 92 x 20cm, pleksi, 
drewno, 2017

Maciej Gąbka,  
Untitled  XXII 
z cyklu After Positive

38 x 42 x 0.5cm, pleksi, 
2017
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Jest oczywista, nieuświadamiana, nie-
dostrzegana, czego dowodem może 
być niejednokrotna, całkowicie przy-
padkowa interakcja widza z pracą (jak 
chociażby w przypadku eksponowanej 
na podłodze przezroczystej instalacji, 
która niekiedy była niezauważana lub 
przydeptywana). W tym momencie 
uwidacznia się rola negatywu. Bardzo 
często demaskuje on formę pozyty-
wową, konfrontuje się z nią, jednocze-
śnie podkreślając nasze powszechne 
przyzwyczajenie do odbioru obrazu 
wyłącznie w kategoriach systemu dwu-
biegunowego. Najistotniejszą refleksją, 
na bazie której powstawały te projek-
ty (włączając w to również zgłoszoną 

przeze mnie pracę do konkursu APH), 
było pytanie, co dzieje się pomiędzy po-
zytywem a negatywem – między jedną 
a drugą skrajnością, alternatywnymi 
drogami poznawczymi, które wcale się 
wzajemnie nie wykluczają czy nad sobą 
nie dominują, ale funkcjonują całkowi-
cie równolegle. 

Jak wspominałem, After positive jest, 
w pewnym sensie, kolejnym krokiem, 
rozwinięciem pozytywowo–negaty-
wowej dywagacji. W tych realizacjach 
skupiam się na tym, co dzieje się po 
odkryciu „prawdziwego”, ułudnego 
oblicza pozytywu. Zostaje naruszona 
pewna sterylna, kompletna całość, 

która pozornie, w swym pierwotnym 
stanie sprawiałaby wrażenie zupełnie 
niepodzielnej, nienaruszalnej struktu-
ry. Ingerencja na „idealnej” płaszczyź-
nie zostaje uzupełniona elementem 
wypełniającym naruszone miejsce, 
który ujawnia swoją obecność wi-
dzowi dopiero w momencie zmiany 
perspektywy oglądu obiektu. Proces 
wątpienia odbywa się na poziomie 
kwestionowania jednoznacznego, po-
wierzchownego postrzegania otocze-
nia. Komponenty prac bardzo często 
umykają ludzkiej percepcji, ukrywają 
swoją obecność wtapiając się w białe, 
galeryjne ściany czy kamuflują naru-
szoną powierzchnię pracy, która zo-
stała uzupełniona innym materiałem. 
After positive wzmaga czujność wi-
dza, zachęca go do aktywnego pro-
cesu wątpienia poprzez odszukiwanie 
wszystkich wątków, które zostały za-
warte w eksponowanych obiektach. 
Gubi analogię pomiędzy twierdzenia-
mi kryjącymi się pod pojęciem wiedzy, 
a przypuszczeniem czy wiarą. 

Czy sztuka jest dla Ciebie rodzajem 
poznawczej alternatywy w stosun-
ku do epistemologii? A może czymś 
więcej? 

Myślę, że sztuka, którą się zajmuję, 
stanowi dla mnie najbardziej odpo-
wiednią formę wypowiedzi względem 
wniosków do jakich dochodzę, pracu-
jąc nad zagadnieniami z innych dzie-
dzin.  Sztuka, w pewnym sensie, jest 
medium bardziej osobliwym, oddzia-

Maciej Gąbka pod-
czas wernisażu wy-
stawy After Positive 
w Pawilonie Sztuki 
ERGO Hestia, 

2018

łuje na odbiorcę z kompletnie innej 
strony, przez co może doprowadzić go 
do zupełnie różnych wniosków, mimo 
że podstawa problemowa czy motyw 
działania są takie same jak w przy-
padku pracy nad materiałem teore-
tycznym. Z pewnością jest to rodzaj 
alternatywnej ekspresji – procesu na-
stawionego na poznawanie, który wy-
znaczając nowe ścieżki postrzegania, 
w inny sposób definiuje wielopłaszczy-
znowość rzeczywistości. Zmienia per-
spektywę, dostarcza kolejnych zna-
ków zapytania. Nie oczekuję, by sztuka 
była czymś więcej.

Twoja twórczość ma podłoże w my-
śli filozoficznej. Czy uważasz, że 
w związku z tym wymaga komen-
tarza językowego? Czy każdy ro-
dzaj sztuki go wymaga?  

W pierwszej kolejności należy zasta-
nowić się, czy komentarz w formie 
językowej czy też pisemnej, wcale 
nie może być równie abstrakcyjny jak 
wypowiedź skonstruowana za pomo-
cą innego medium. Co więcej, sko-
ro obiekt artystyczny ma być jedną 
z metod nastawioną na odrywanie, 
nie sądzę, by wymagał on nadmiernej, 
dodatkowej interpretacji – wręcz prze-
ciwnie – zdaję sobie sprawę, że będą 
się one wzajemnie wykluczać, jednak-
że nie ma możliwości, by którakolwiek 
z nich została wyeliminowana (po-
traktowana niewspółmiernie do innej). 
Każdy posiada personalny pozytyw, 
który jest jednym z nieskończenie wie-
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lu sposobów tłumaczenia sobie ota-
czającego nas środowiska. W związku 
z tym odpowiednio sformułowany ko-
mentarz może być przydatny, ale nie 
jest wymagany.

Bezsprzecznie to filozofia jest jed-
ną z podstawowych inspiracji dla 
Twojej twórczości. Czy są jednak 
jacyś artyści wizualni, których 
prace w szczególny sposób Cię 
poruszają i do których się chętnie 
odnosisz?

Oczywiście jest wielu artystów i arty-
stek, które na swój sposób mi imponują 
czy zwracają moją uwagę. Większość 
z nich to artyści z pola sztuki współcze-
snej, często niekoniecznie znani szer-
szej publiczności. Jednak nie posiadam 
(i z pewnością w najbliższej przyszłości 
posiadać nie będę) jakichkolwiek reali-
zacji, w których bezpośrednio odnoszę 
się do konkretnych prac czy artystów. 
Ma to związek z całkowitą neutralno-
ścią przekazu. Zdaję sobie sprawę, 
że pod kątem ekspresji, stylistyki czy 
środków wyrazowych każdy z nas bę-
dzie w stanie znaleźć analogie w sto-
sunku do innych artystów wizualnych. 
Jest to praktycznie nieuniknione. Jed-
nakże jest dla mnie bardzo istotne, aby 
problemy, na podstawie których tworzę 
swoje prace, zawsze miały podłoże cał-
kowicie uniwersalne. Komentują, ana-
lizują, wytykają błędy, które dotyczą 
wszystkich w równym stopniu – zarów-
no odbiorcy, jak i mnie jako autora.  
Jakie masz plany twórcze na naj-

bliższą przyszłość? 

W ostatnim czasie byłem całkowicie 
pochłonięty pracą nad After positi-
ve. Obecnie w dalszym ciągu zamie-
rzam tworzyć prace w ramach tego 
cyklu, ponieważ mam w głowie oraz 
swoim notatniku jeszcze wiele kon-
cepcji, które bardzo chcę zrealizo-
wać. W perspektywie najbliższych 
miesięcy, będę również brał udział 
w kilku, bardzo interesująco zapowia-
dających się projektach wystawien-
niczych, lecz nie jest to jeszcze mo-
ment, aby mówić o konkretach. 

W Spacerowniku co miesiąc po-
lecamy naszym czytelnikom inte-
resujące naszym zdaniem wysta-
wy. Czy w ostatnim czasie jakaś 
ekspozycja wywarła na Tobie 
wrażenie?  

W pierwszej chwili pomyślałem o wy-
stawie trwającej obecnie w Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej Inny Trans-
-Atlantyk. Wydaje mi się, że ona 
pierwsza pojawiła się w mojej głowie 
z tego względu, że miałem okazję zo-
baczyć na niej prace niektórych ar-
tystów, którzy nie raz zwracali moją 
uwagę, jednak wcześniej mogłem 
oglądać ich twórczość jedynie na re-
produkcjach. Poza tym nietrudno za-
uważyć, że pod kątem stylistycznym 
sztuka op-artu, minimal artu jest bli-
ska mojej artystycznej ekspresji. 

Maciej Gąbka,  
Untitled XXIV
z cyklu After Positive

32 x 42 x 1cm, pleksi, 
2017
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W warszawskim Pawilonie 
Sztuki wciąż trwa wysta-
wa naszego finalisty Macie-
ja Gąbki pt. „After Positive” , 
która jest pochwałą wątpie-
nia. Jak pisze Marta Smoliń-
ska w katalogu do wystawy: 
„Prace Gąbki uczy nas wąt-
pić. A dokładnie wątpić w to, 
czy coś, co widzimy, na pew-
no jest obecne. W galerii na-
potykamy bowiem białe, „ste-
rylne” dzieła z perfekcyjnie 
oszlifowanego drewna i plexi, 
które są tak subtelne, że jawią 
się na granicy realności. Gdy 
stajemy naprzeciwko ich po-
wierzchni, nie możemy mieć 
pewności, czy elementy prze-
zroczyste to otwory czy plexi. 
Dopiero, gdy zmieni(a)my kąt 
widzenia, dostrzec możemy 
odbicia w transparentnej ma-
terii, które upewnią nas, że 
mamy do czynienia z obiek-
tem. „After Positive” trochę 
nas zatem zwodzą, zacierając 
klarowność granicy pomię-
dzy obecnością a nieobec-
nością”. Maciej Gąbka ukoń-
czył studia na Uniwersytecie 
Artystycznym w Poznaniu, 
na Wydziale Grafiki i Komuni-

Widok wystawy 
After Positive 
Macieja Gąbki  
w Pawilonie Sztuki 
ERGO Hestia

2018

Widok wystawy 
After Positive 
Macieja Gąbki  
w Pawilonie Sztuki 
ERGO Hestia

2018
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Pawilon Sztuki  
ERGO Hestia
Kostrzewskiego 1,  
Warszawa

wystawa trwa 

do 23 lutego 2018 

maciejgabka.com

kacji Wizualnej. W 2017 roku 
obronił z wyróżnieniem dy-
plom magisterski „Różnia” 
w pracowni prof. Mirosława 
Pawłowskiego.

Złap przyszłość we 
właściwym czasie!

Wciąż trwają zgłoszenia do 17. 
edycji konkursu APH. W tym 
kontekście zachęcamy stu-
dentów IV i V roku do wy-
korzystania zbliżającej się 
przerwy semestralnej na prze-
słanie swojej pracy konkur-
sowej. Można zgłaszać prace 
z obszarów: malarstwa, grafi-
ki, rzeźby i instalacji, fotografii, 
sztuki cyfrowej i performance. 
Nie bójcie się zadawać pytań - 
do Waszej dyspozycji jest FAQ 
na stronie konkursu, możliwość 
kontaktu przez email, ale też 
bezpośredni telefoniczny kon-
takt z zespołem Fundacji APH.

Doskonale Wam znany kon-
kurs APH to realna przestrzeń 
do zaistnienia młodych twór-
ców w szerokim obiegu sztu-
ki. Artystyczna Podróż Hestii 
na tle innych konkursów arty-

Widok wystawy 
After Positive 
Macieja Gąbki  
w Pawilonie Sztuki 
ERGO Hestia

2018
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl

stycznych wyróżnia się przede 
wszystkim tym, że swoje zain-
teresowanie kieruje na prace 
studenckie, na działania mło-
dych twórców, którzy jeszcze 
nie opuścili murów uczelni. 
Przed uczestnikami 17. edycji 
konkursu APH stoi szansa mie-
sięcznej podróży i rezyden-
cji artystycznej w światowych 
centrach sztuki nowoczesnej 
- Nowym Jorku i Walencji. Po-
nadto, jeden z finalistów może 
otrzymać komercyjne zlecenie 
na artystyczną koncepcję ra-
portu rocznego Grupy ERGO 
Hestia. W tym roku pojawi się 
także nowe wyróżnienie przy-
znawane przez organizatora 
konkursu - Nagroda Funda-
cji Artystyczna Podróż Hestii, 
którą jest 6-miesięczne sty-
pendium w wysokości 12 000 
zł brutto na wykonanie projek-
tu artystycznego o tematyce 
związanej z „podróżą”.

Informacje o konkursie:

artystycznapodrozhestii.pl/konkurs

#konkursaph
Facebook: Artystyczna Podróż Hestii
Instagram: @konkursaph

Zapraszamy do udziału  
w konkursie!

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

