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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

Filip Dujardin, Bez tytułu  
z serii Fictions, 

2009, materiały prasowe 
organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy 
Bestiarium prezentowanej 
w Gdańskiej Galerii Miejskiej 
dostępne są na stronie 
internetowej: 

ggm.gda.pl
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Tytuł ekspozycji odnosi się do ła-
cińskiej nazwy gatunku literackiego 
wywodzącego się ze średniowiecza. 
Bestiariusze były tekstami pisanymi 
wierszem lub prozą, bogato ilustro-
wanymi. Gromadzono w nich opisy 
zwierząt – rzeczywistych i baśnio-
wych. Towarzyszący im komentarz 
objaśniał dogmaty wiary i zasady 
etyki chrześcijańskiej symbolizowa-
ne przez określone bestie. Wystawa 
jest zatem – zgodnie z tytułem – ro-
dzajem współczesnego bestiariusza. 
W jej ramach przedstawione zosta-
ły prace współczesnych artystów, 
w k tór ych pojawiają się mot y w y 
zwierzęce w formie metafor odno-
szących się do ludzkich cech, sytu-
acji czy emocji. Jak często zdarza 
się to w tym miejscu, punktem wyj-
ścia dla zorganizowania ekspozycji 
stała się twórczość Güntera Grassa 
– pisarza pochodzenia niemiecko-
-kaszubskiego i laureata Nagrody 
Nobla w dziedzinie literatury z 1999 
roku. Nie zajmowała go zresztą je-
dynie działalność literacka, ale tak-
że plastyczna. Przez jego prace nie-
ustannie przewija się metaforyka 
zwierzęca, a wykreowany przez nie-
go świat pełen jest psów, szczurów, 
ryb, ptaków i przedstawicieli innych 
gatunków, które tworzą własny mi-
krokosmos równoległy wobec ludz-
kiego. Wystawa Bestiarium pokazuje, 
że w sztuce współczesnej zwierzęca 
symbolika jest wciąż obecna i często 
staje się przyczynkiem poruszenia 

Zofia Gramz, Stawianie  
sobie wysoko poprzeczki, 

materiały prasowe organizatora

Zwierzęta towarzyszą ludziom 
od zarania dziejów. Choć róż-
nią się od człowieka, w świecie 
przyrody ożywionej są jedno-
cześnie najbliższymi mu isto-
tami. Nic więc dziwnego, że wi-
zerunki zwierząt od zawsze 
pojawiają się w sztuce i pełnią 
w niej rozmaitą rolę. Różnorod-
ność tych funkcji ukazuje wy-
stawa Bestiarium prezento-
wana w Gdańskiej Galerii 
Miejskiej. 
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problematyki najistotniejszych sfer 
życia człowieka. Takim obszarem są 
z pewnością relacje międzyludzkie. 
Tematykę tę w swojej twórczości po-
dejmuje między innymi Basia Bań-
da, której instalacja Podpalił stajnię 
w zemście za królika prezentowana 
jest w ramach gdańskiej wystawy. 
W pracy tej artystka porusza pro-
blem przywiązania i tęsknoty, które 
niebezpiecznie splatają się z potrze-
bą zemsty i idącym za nią okrucień-
stwem. Twórczość Bańdy silnie osa-
dzona jest w kontekście cielesności, 

seksualności i towarzyszących jej 
podświadomych lęków. Właśnie owe 
skrywane obawy czy perwersyjne 
fantazje w sztuce ujawniane są czę-
sto pod postacią zwierzęcych przed-
stawień. Tego typu alegoryczne ob-
razy fauny odnaleźć można z kolei 
w twórczości fotograf icznej Ireny 
Kalickiej czy wideo Katarzyny Kozy-
ry. To tylko niektóre przykłady moż-
liwości spojrzenia przez artystów na 
świat zwierząt, który choć skrywa 
wiele tajemnic, jednocześnie obnaża 
ludzką naturę. 

Rafał Wilk, Pierwsza piątka. 
Wróżba kumaka,

materiały prasowe organizatora

Basia Bańda,  
Dojrzewanie,

materiały prasowe organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące zarówno samej 
ekspozycji, jak i programu 
wydarzeń jej towarzyszących 
znaleźć można na stronie 
internetowej: 

mnw.art.pl
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W tym roku przypada setna rocz-
nica odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Obchody rocz-
nicy objęły różne dziedziny życia 
kulturalnego, w tym także sztukę. 
Z tej właśnie okazji w  warszaw-
skim Muzeum Narodowym za-
planowano cykl trzech wystaw 
odnoszących się do tego ważne-
go wydarzenia, z  których pierw-
szą – poświęconą Ignacemu Ja-
nowi Paderewskiemu – można 
oglądać już od połowy lutego. 

Nie bez przyczyny ekspozycja rozpo-
czynająca muzealne obchody setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości poświęcona została 
właśnie Paderewskiemu. Na uwagę 
zasługuje bowiem nie tylko jego mu-
zyczna, ale i polityczna – jako męża 
stanu propagującego działania nie-
podległościowe, a następnie zaan-
gażowanego polityka, piastującego 
między innymi urząd premiera rządu 
odrodzonej Rzeczypospolitej. Jakby 
tego było mało, Paderewski zasłynął 
także jako kolekcjoner, który w swo-
im domy w Riond-Bosson nieopodal 
Jeziora Genewskiego zgromadził 
wiele cennych dzieł sztuki, które po-
tem ofiarował narodowi. Kolekcja ta 
przeszła na własność Muzeum Naro-
dowego i duża jej część prezentowa-
na jest w ramach trwającej ekspozy-
cji. Celem autorów przedsięwzięcia 
jest przedstawienie Paderewskiego 
jako utalentowanego pianistę, a za-
razem człowieka, który znajdował 
się w centrum ówczesnej sceny po-
litycznej i artystycznej. Pokazywane 
przedmioty pochodzące z jego zbio-
rów stanowią materialne świadec-
two czasów tuż przed odzyskaniem 
niepodległości, jednocześnie zaś są 

Zestaw łyżeczek pamiątkowych 
zbieranych przez Ignacego 
i Helenę Paderewskich podczas 
ich licznych podróży,

fot. Piotr Ligier, © Muzeum 
Narodowe w Warszawie, materiały 
prasowe organizatora
materiały prasowe organizatora 

Jacek Malczewski, Muzyka, 
tryptyk

1906, olej na desce, fot. Piotr Ligier, 
© Muzeum Narodowe w Warszawie, 
materiały prasowe organizatora 
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wyrazem osobistego zamiłowania 
Paderewskiego do sztuki, także jej 
przejawów wizualnych. Na pierwszy 
plan wysuwa się tu jego fascynacja 
kulturą dalekowschodnią, stąd na 
wystawie oglądać można między in-
nymi przepiękne wyroby chińskie, 
wykonywane z laki i emalii, bogato 
dekorowane i złocone. Na kolekcję 
przekazaną Muzeum składają się 
jednak nie tylko dzieła pozyskiwane 
przez samego Paderewskiego, ale 
także liczne przedmioty i obiekty, 
które na przestrzeni lat otrzymywał 
w prezencie od swoich najbliższych 
i przyjaciół. Wśród nich znajduje się 
między innymi tryptyk Muzyka au-

torstwa Jacka Malczewskiego czy 
teka grafik Leona Wyczółkowskiego 
z dedykacją autora. Pokazowi dzieł 
towarzyszą także liczne fotograf ie 
ukazujące członków rodziny Pade-
rewskiego oraz jego dom w Szwajca-
rii. Nie zabraknie także kluczowego 
aspektu jego życia, jakim była muzy-
ka. W ramach ekspozycji prezento-
wany jest bowiem fortepian mistrza, 
wykonany dla niego przez firmę Ste-
inway&Sons. Wystawa w Muzeum 
Narodowym jest więc pierwszą tego 
typu okazją, by poznać bliżej niezwy-
kłego człowieka, jakim był Paderew-
ski, a przy tym wyraźnie poczuć na-
strój początku XX wieku. 

Charles Giron, Portret Heleny 
Paderewskiej, 

1909, olej na płótnie, fot. Piotr Ligier, 
© Muzeum Narodowe w Warszawie, 
materiały prasowe organizatora

Plakat na wystawę,

materiały prasowe organizatora 
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Więcej o koncepcji wystawy 
i towarzyszących jej 
wydarzeniach przeczytać 
można na stronie internetowej:

mnk.pl
K
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Kto z nas w dzieciństwie nie za-
czytywał się w ilustrowanych 
przygodach ulubionych boha-
terów? Ile raz z niecierpliwością 
oczekiwaliśmy pojawienia się 
w kiosku kolejnego numeru cza-
sopisma, w którym pojawiały się 
fragmenty komiksów? Muzeum 
Narodowe w Krakowie przy-
gotowało niezwykłą ekspozycję, 
która pozwoli powrócić na chwi-
lę do czasów młodości, przypo-
mnieć sobie ulubione historyjki 
obrazkowe, a może także po-
znać nowych bohaterów…?  

Tytus, Romek i Atomek,

materiały prasowe organizatora

Wystawa Teraz komiks! to wyjątkowa 
okazja, by obejrzeć ogromny wybór 
prac i przedmiotów związanych z roz-
wojem komiksu w Polsce w latach 
1871-2017. Wszystkie prezentowane 
obiekty pochodzą z prywatnej kolek-
cji jednego z kuratorów – Wojciecha 
Jamy, który jest zapalonym zbiera-
czem wszystkiego, co związane z ko-
miksem, PRL-em i powieściami Juliu-
sza Verne’a. Jego pasja zaowocowała 
między innymi powstaniem Muzeum 
Dobranocek w Rzeszowie, któremu 
przekazał swojego bogate zbior y 
związane z tą tematyką. Marzenie 
Wojciecha Jamy – Muzeum Komiksu 
w Polsce – nie zostało jeszcze zreali-

Tytus, Romek i Atomek,

materiały prasowe organizatora
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zowane. Powstała natomiast wysta-
wa, która nie tylko ukazuje komiks 
jako pełnoprawną dziedzinę sztuki, 
ale i zwraca uwagę na problem po-
mijania tego medium w dyskursie 
artystycznym. Sam tytuł ekspozycji 
nawiązuje do współczesnej sytuacji 
komiksu, zwracając uwagę na kil-
ka ważnych czynników jego rozwo-
ju. Obecnie obserwuje się bowiem 
wzmożone zainteresowanie tym te-
matem ze strony kolekcjonerów pry-
watnych, jednocześnie zaś pojawia 
się realna groźba rozproszenia wielu 
archiwów bardziej lub mniej znanych 
autorów. W tej sytuacji coraz bardziej 
paląca staje się potrzeba utworzenia 
placówki publicznej dedykowanej 
komiksowi. Krakowska wystawa jest 
więc także swego rodzaju wołaniem 

o pomoc, próbą pokazania, jak waż-
ny dorobek może w nieprzemyślany 
sposób zostać utracony. Ekspozy-
cja ma także charakter edukacyjny. 
Odwiedzając ją, możemy dowiedzieć 
się, jak powstawały komiksy kiedyś, 
a jak tworzone są współcześnie. Nie-
zwykłym przeżyciem może być tak-
że wejście do komiksowej pracow-
ni Papcia Chmiela, zaaranżowanej 
w przestrzeni wystawienniczej. A co 
najważniejsze, na wystawie nie za-
braknie najważniejszych bohaterów, 
takich jak Koziołek Matołek, profe-
sor Filutek i jego pies Filuś czy zgra-
na paczka – Tytus, Romek i A'Tomek. 
Jeśli ktokolwiek ma jeszcze wątpli-
wości, wystawa Teraz komiks! z pew-
nością przekona go, że z komiksów 
się nie wyrasta! 

Wizualizacja aranżacji 
wystawy, projekt: Tomasz 
Trzaskali, Grupa 68,

materiały prasowe organizatora

Jonek, Jonka i Kleks, 

materiały prasowe organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy dostępne 
są na stronie internetowej: 

arsenal.art.pl
P
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Wraz z końcem roku, a co za 
tym idzie – obchodów stulecia 
awangardy w Polsce, warto raz 
jeszcze zadać sobie pytanie, 
czy wyczerpaniu uległy również 
artystyczne praktyki awangar-
dowe. Wystawa Twarda Awan-
garda zorganizowana w po-
znańskim Arsenale pokazuje, 
że wręcz przeciwnie – mają się 
dobrze i z powodzeniem reali-
zowane są również przez twór-
ców współczesnych.

Zdzisław Sosnowski,  
Goalkeeper,
 
1975, materiały prasowe  
organizatora

Celem ekspozycji  jest pokazanie 
długiego trwania  awangardy jako 
cyklicznego procesu, który systema-
tycznie powraca, ujawniając się za 
pośrednictwem różnych form i z od-
mienną intensywnością. Świadczy 
o  tym prezentowana na wystawie 
twórczość artystów należących do 
trzech pokoleń – Henryka Stażew-
skiego, Zdzisława Sosnowskiego 
oraz Wojciecha Bąkowskiego. Choć 
tworzyli w różnych epokach i me-
diach, to co ich łączy, to przekona-
nie o nierozłączności sztuki i życia 
manifestowane poprzez kreowanie 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    03/2018 17

http://arsenal.art.pl


wizerunku artysty – autorytetu, cele-
bryty, outsidera. Idee te realizowali na 
różne sposoby. Stażewski – uznawany 
dziś za ojca polskie awangardy – był 
przede wszystkim wnikliwym obser-
watorem rzeczywistości. Interesował 
się aktualną sceną artystyczną – pol-
ską i zagraniczną – poszukując środ-
ków wyrazu adekwatnych do jej opisu. 
Na kartach historii sztuki zapisał się 
przede wszystkim jako wytrwały kon-
tynuator myśli konstruktywistycznej 
oraz twórca Międzynarodowej Ko-
lekcji Sztuki Nowoczesnej, która dała 
początek Muzeum Sztuki w Łodzi. 
Zdzisław Sosnowski to z kolei twórca 
aktywny na polskiej scenie artystycz-
nej od lat 70. ubiegłego wieku. Wyko-
nywał fotografie, filmy i performanse, 
nie rezygnując przy tym całkowicie 
z malarstwa. Dużo eksperymento-
wał, w efekcie czego powstały liczne 
nowatorskie prace z dźwiękiem oraz 
obrazy opracowane komputerowo. 
Siebie jako artystę kreował przede 
wszystkim poprzez zdjęcia i f ilmy. 
Przedstawiał w nich samego sie-

bie, zawsze nienagannie ubranego, 
w garniturze i w czarnym kapeluszu 
z dużym rondem. Do historii prze-
szedł stworzony przez niego wizeru-
nek Golkeepera, w którym wciela się 
w bramkarza w akcji, czasem walczą-
cego na przedpolu, kiedy indziej zaś 
w otoczeniu pięknych kobiet.  W ten 
sposób stworzył bohatera – wspa-
niałego spor towca , uwielbianego 
przez tłumy, bogatego i zadowolone-
go z życia. Ostatni z trójki artystów to 
Wojciech Bąkowski – współcześnie 
tworzący autor filmów animowanych 
i wideo, silnie związany z muzyką, któ-
rą wykorzystuje w wielu swoich pra-
cach artystycznych. Za pomocą pro-
stych środków formalnych stara się 
on przedstawiać problematykę zwią-
zaną z nieświadomością, strachem, 
zapomnienie, brakiem czy niepew-
nością. Trzy sylwetki artystów, wokół 
których zorganizowana została wy-
stawa Twarda awangarda, skłaniają 
do refleksji nad aktualnością postaw 
awangardowych. Czy wciąż są one 
atrakcyjne dla twórców?

Plakat na wystawę 
Twarda Awangarda
 
materiały prasowe organizatora

Stażewski
Sosnowski
Bąkowski

Twarda
awangarda 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy Filip 
Dujardin – overview/
przegląd znaleźć można na 
stronie internetowej:

bwa.katowice.pl
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Kto z nas w dzieciństwie nie lu-
bił konstruować z klocków nie-
zwykłych budowli, których re-
alizacja w rzeczywistości byłaby 
trudna, jeśli nie niemożliwa? Te 
marzenia spełnia w swojej twór-
czości Filip Dujardin, o czym 
przekonać się można, odwiedza-
jąc Galerię Sztuki Współcze-
snej BWA w Katowicach, gdzie 
trwa wystawa Filip Dujardin – 
overviev/przegląd. 

Dujardin swoją karierę artystyczną 
rozpoczął od studiów historii sztuki 
w Gandawie, gdzie przekonał się, że 
o wiele bardziej interesuje go prak-
tyczny wymiar tworzenia. W związ-
ku z tym podjął jednoczesne studia 
fotografii artystycznej w niepełnym 
wymiarze godzin w Królewskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych które ukończył 
w 1995 roku. Już na kierunku histo-
rycznym odkrył, że jego prawdziwą 
pasją jest architektura . W latach 
2000-2006 nawiązał owocną współ-
pracę z Frederikiem Vercuyssem 
– artystą belgijskiego pochodzenia, 
który podobnie na pierwszym miej-
scu stawia architekturę i fotografię. 
Jak sam o sobie mówi – Zawsze sta-
łem przed wyborem: fotografia czy 
architektura? Fotografię wybrałem 
jako przedmiot studiów. Architektura 
w fotografii stała się moją pracą. Ra-
zem z Dujardinem stworzyli zgrany 
zespół, wspólnie realizując te dwie 
największe pasje. Po sześciu latach 
działalności postanowili zakończyć 
współpracę i od 2007 roku Dujar-
din pracuje jako fotograf niezależny. 
Głównym motorem jego twórczości 
jest silna chęć budowania, projekto-
wania i tworzenia nowych form. By 
osiągnąć zaplanowany efekt wyko-
nuje zdjęcia, które następnie pod-
daje cyfrowej obróbce. Podstawową 
metodą, którą wykorzystuje jest foto-
montaż. Początkowo odwołując się do 
dziecięcych wspomnień przygotowy-
wał modele budowli z klocków Lego, 

Filip Dujardin, Bez tytułu  
z serii Fictions,

2009, materiały prasowe  
organizatora 
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które następnie fotografował. Z cza-
sem opracował inny system działania. 
Na zdjęcia realnych budynków zaczął 
nakładać za pomocą programów do 
obróbki fotografii fragmenty innych 
budowli, konstruując w ten sposób zu-
pełnie nowe struktury. Dujardin stara 
się oczyszczać i pobudzać percepcję 
widza, wytrącić go z zastałego sposo-

bu postrzegania świata, przesterować 
jego myślenie na inne tory, zmienić 
jego rutynowe widzenie przestrzeni 
– zwłaszcza najbliższego otoczenia. 
Jest to powodem, dla którego na wy-
stawie w Galerii BWA mamy możli-
wość zetknąć się z nieznanymi pejza-
żami Katowic i obejrzeć fotograficzne 
transformacje katowickich budowli. 

Filip Dujardin,
Memorial I,

2015, materiały prasowe 
organizatora

Filip Dujardin,
Deauville 07,

2012, materiały prasowe  
organizatora
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Więcej zarówno o samej 
wystawie, jak i artyście 
przeczytać można na stronie 
internetowej:

msl.org.pl
Ł

ód
ź

Antropocen to termin, które-
go coraz częściej używa się 
na określenie trwającej obec-
nie epoki geologicznej zdomi-
nowanej działalnością czło-
wieka, która ma destrukcyjny 
wpływ na środowisko natural-
ne. Posługuje się nim również 
i poddaje artystycznemu ko-
mentarzowi Jimmie Durham, 
którego twórczość oglądać 
można w ramach wystawy 
Jimmie Durham. Boże dzie-
ci, poematy prezentowanej 
w Muzeum Sztuki w Łodzi. 

Widok ekspozycji Jimmie 
Durham: God’s Children, God’s 
Poems z Migros Museum für 
Gegenwartskunst, 

dzięki uprzejmości artysty 
i kurimanzutto, fot. Lorenzo 
Pusterla, materiały prasowe 
organizatora 

Jimmie Durham, Alpine Ibex,

2017, 160 x 50 x 190 cm, czaszka 
koziorożca, drewno, szkło, stal, 
farba akrylowa, dzięki uprzejmości 
artysty i kurimanzutto, Meksyk, 
fot. Nick Ash, materiały prasowe 
organizatora

Tytuł ekspozycji odnosi się do starego, 
greckiego określenia, jakiego używano 
w odniesieniu do zwierząt, postrze-
ganych jako umiłowane dzieła Boga. 
Mówiono o nich właśnie boże dzie-
ci lub boże poematy. Wykorzystanie 
tego sformułowania w nazwie nakreśla 
obszar zainteresowania artystyczne-
go Durhama. Twórca ten jest bowiem 
przede wszystkim wnikliwym bada-
czem relacji pomiędzy człowiekiem 
i wytwarzaną przez niego technologią 
a naturą, przede wszystkim zaś świa-
tem fauny. Korzysta przy tym z róż-
norodnych środków formalnych – jest 
zarazem rzeźbiarzem, malarzem i grafi-
kiem, a także autorem kolaży, fotografii, 
wideo, performansów, a nawet utwo-
rów poetyckich. Na arenie międzyna-
rodowej znany jest przede wszystkim 
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dzięki swoim obiektom rzeźbiarskim, 
w których łączy materiały takie jak 
drewno, szkło, metal, kamień czy two-
rzywa sztuczne. Kluczowym elemen-
tem tych prac są także szczątki zwie-
rzęce, przede wszystkim zaś czaszki. 
Także cykl 14 dzieł prezentowanych 
w łódzkim Muzeum Sztuki opiera się na 
podobnym schemacie. Artysta w swo-
ich rzeźbach wykorzystał między inny-
mi czaszki bizona, renifera, jelenia czy 
wołu piżmowego. Wybór przedstawi-
cieli poszczególnych gatunków nigdy 
nie jest przypadkowy. Wiele z nich to 
zwierzęta zagrożone wyginięciem, na-
tomiast każde ze stworzeń prezento-
wanych na wystawie zamieszkuje bądź 
zamieszkiwało kiedyś Europę i należy 
do największych przedstawicieli swo-
ich rodzin. Celem artysty jest ponowne 
przywrócenie ich do życia. Wykorzy-
stując różnorodne elementy, będące 

najczęściej odpadami współczesnej 
cywilizacji, tworzy nowe szkielety, które 
ofiarowuje zwierzętom, sprowadzając 
je tym samym z powrotem do naszego, 
ludzkiego świata. Prace te są wyraźnym 
zaprzeczeniem powszechnie obowią-
zującej zasady dualizmu natury i kultu-
ry. Jimmie Durham kreuje nową opo-
wieść o międzygatunkowej wspólnocie 
i jedności, rezygnując z utrwalonych 
w kulturze podziałów na to co ludzkie 
i nieludzkie, przedmiot i podmiot. Arty-
sta pokazuje, że w obecnej sytuacji pa-
radoksalnie to właśnie ludzkie działania 
mogą wspomóc naturę, jak w przypad-
ku żubra, który przetrwał dzięki spe-
cjalnym hodowlom czy niedźwiedzia 
brunatnego o rysia euroazjatyckiego, 
które dzięki wysiłkowi człowieka mogły 
powrócić do swoich dawnych siedlisk. 
Czy zatem współcześnie natura nie jest 
nierozerwalnie złączona z kulturą? 

Jimmie Durham, Musk Ox,

2017, 328 x 123 x 190 cm, czaszka 
woła piżmowego, szkło Murano, 
drewno, szkielet stalowy, tkaniny 
(bawełna, skóra, wełna), dzięki 
uprzejmości artysty i kurimanzutto, 
Meksyk, fot. Nick Ash, materiały 
prasowe organizatora 

Widok ekspozycji Jimmie 
Durham: God’s Children, God’s 
Poems z Migros Museum für 
Gegenwartskunst, 

dzięki uprzejmości artysty 
i kurimanzutto, fot. Lorenzo 
Pusterla, materiały prasowe 
organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy Hueckel/
Teatr vol. II dostępne są na 
stronie internetowej:

wozownia.pl
To

ru
ń

Tytuł wystawy Hueckel/Teatr vol. II 
odnosi się do albumu fotograficznego 
HUECKEL/TEATR wydanej w 2015 
roku. Ekspozycja jest swego rodzaju 
rozszerzeniem tego, co znalazło się 
w nagradzanej publikacji książko-
wej. Prezentowane zdjęcia pocho-
dzą z różnych spektakli, ale łączy je 
podobne spojrzenie na temat ludz-
kiego ciała. W teatralnym cyklu foto-
graficznym autorka porusza bliskie 
jej tematy, które przewijają się przez 
całą jej twórczość artystyczną. Jest 
to opowieść o ciele poddanym rady-
kalnemu doświadczeniu, zanurzonym 
w cierpieniu, osiągającym punkt gra-
niczny. Ciele pokawałkowanym, znie-
ruchomiałym, stężałym, pozbawio-
nym tożsamości. Stając naprzeciwko 
fotografii Magdy Hueckel widz niemal 
odczuwa realny ból, zmaga się z roz-
padem tożsamości, której doświad-
cza fotografowany podmiot. Jedno-
cześnie zdjęcia Hueckel są ucztą dla 
oczu. Nie tylko temat, ale i zastoso-
wane środki formalne – intensywna 
kolorystyka, pogłębione kontrasty 
światła i cienia, nieoczywiste kadry – 
sprawiają, że oglądanie tych fotografii 
staje się przyjemnością estetyczną. 
Paradoksalnie ciało pogrążone w cier-
pieniu staje się atrakcyjne – chcemy 
na nie patrzeć z przestrzeni komfortu 
osobistego, wyobrażając sobie ideal-
nego siebie. Twórczość Magdy Huec-
kel jest więc także dowodem na to, że 
fotografia dokumentalna może nieść 
za sobą dodatkowy przekaz. Jej zdję-
cia nie są jedynie zapisem spektaklu, 

Fotografia Magdy Hueckel, 
Bang Bangi, reż. D. Knapik, 
Teatr imienia Jaracza  
w Łodzi, 

materiały prasowe organizatora 

W teatralnym świecie ruch, 
gra aktorska, dźwięk, świa-
tło, oprawa plastyczna łączą 
się w spójną całość przeżycia 
wizualnego, którego doświad-
cza widz. W ogromie zdarzeń 
scenicznych, mnogości różno-
rodnych bodźców zmysłowych 
nierzadko umykają szczegóły. 
Na światło dzienne wydobywa 
je w swoich fotografiach Mag-
da Hueckel, której twórczość 
oglądać można w toruńskiej 
Galerii Sztuki Wozownia.
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ale indywidualnym spojrzeniem, które 
kreuje nową historię. Wystawa mówi 
zatem tyleż o języku współczesnego 
teatru, co o współczesnej kulturze 
w ogóle. Nigdy jako widz nie widziałem 
aż tyle, nie tak dokładnie, tak z bliska. 
Nigdy nie byłem tak bardzo w środku 
wydarzeń scenicznych. Nie bez przy-
czyny, bo Hueckel wraz z aktorami 
krąży tam, gdzie ja nigdy nie będę 

Fotografia Magdy Hueckel, 
Cienie, Eurydyka mówi, reż. 
M. Kleczewska, Teatr Polski 
w Bydgoszczy,

materiały prasowe organizatora

Fotografia Magdy Hueckel, 
Chłopi, reż. K. Garbaczewski, 
Teatr Powszechny 
w Warszawie, 

materiały prasowe organizatora

Fotografia Magdy Hueckel, 
Hamlet, reż. K. Garbaczewski, 
Teatr Stary w Krakowie, 

materiały prasowe organizatora

krążył – w środku zdarzeń – zauwa-
ża w tekście kuratorskim Wojciech 
Nowicki. Mamy więc wciąż do czy-
nienia z reportażem, ale niemającym 
aspiracji do bycia wyczerpującym czy 
obiektywnym. W fotografiach artystki 
otrzymujemy wiarygodny zapis spek-
taklu, jakże jednak inny od tego, który 
mamy możliwość oglądać, zasiadając 
na widowni. 
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W 2000 roku Poznań stał się 
świadkiem wydarzeń rodem z fil-
mu sensacyjnego, gdy z Muzeum 
Narodowego skradziono jedyny 
w polskich zbiorach obraz Clau-
da Moneta Plaża w Pourville. Po-
szukiwania dzieła nie przyniosły 
efektu i dopiero po 10 latach płót-
no zostało przypadkowo odkry-
te i na nowo włączone do zbio-
rów. Wokół tej historii powstała 
wystawa Amir Yatziv, Guy Slab-
binck. Standby painter pre-
zentowana we wrocławskim Mu-
zeum Współczesnym. 

Więcej zarówno o samej 
wystawie, jak i dwójce artystów 
przeczytać można na stronie 
internetowej:

muzeumwspolczesne.pl

Dwaj artyści współcześni z pokole-
nia lat 70. postanowili wykorzystać 
historię głośnej kradzieży i wokół niej 
stworzyć własną opowieść o tym, jak 
tego typu zdarzenia mogą wpływać 
na nasze postrzeganie danego obra-
zu. Okazuje się bowiem, że wartość 
obiektu niemal automatycznie wzra-
sta w momencie, w którym zostaje on 
utracony. Jednocześnie staje się on 
przedmiotem narracji medialnej i  za 
jej pośrednictwem trafia do szerokie-
go obiegu. Dowiadują się o nim nie tyl-
ko osoby zainteresowane tematem, 
ale także laicy, w których wcześniej 
dany obiekt nie wzbudzał większego 
zainteresowania. Podobny wzrost cie-
kawości towarzyszy zarówno wciąż 
poszukiwanym, jak i  już odzyskanym 
dziełom sztuki, które poprzez swoje 
nieprawne zniknięcie zyskały status 
bohatera historii kryminalnej, które-
go losy śledzimy z zapartym tchem. 
W związku z tym, że dzieło takie tra-
fia do popkulturowego obiegu, szyb-
ko staje się powielane i  zaczyna być 
poddawane rozmaitym przeróbkom. 
Tym samym przestają funkcjonować 
wyłącznie w  przestrzeni galeryjnej 
czy muzealnej, wychodzą daleko poza 
obieg wystawienniczy. Jak wpływa to 
na percepcję dzieła? Na to pytanie 
próbowali w historii sztuki odpowie-
dzieć także twórcy, którzy pragnąc 
uwolnić muzealny obiekt spod insty-
tucjonalnej kontroli, przeprowadzali 
interwencje artystyczne z pograni-
cza performansu i zbrodni. Nadając 
kradzieży znaczenie symboliczne, 

Amir Yatziv, Guy Slabbinck, 
Standby Painter

materiały prasowe organizatora 

Claude Monet/Guy Slabbinck, 
Plaża w Pourville, 

1882/2018, olej na płótnie,  
materiały prasowe organizatora 
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stawiają pytanie o moc oddziaływa-
nia (pozytywnego lub negatywnego) 
instytucji na dzieło, które funkcjonuje 
w jej ramach. Pytanie to wciąż pozba-
wione jest jednoznacznej odpowiedzi. 
Amir Yatziv i Guy Slabbinck na wysta-
wie Standby painter próbują pokazać, 
jak niewinny impresjonistyczny pej-
zaż został naznaczony gestem prze-
mocy, żądzą posiadania i tajemnicą. 
Sam tytuł ekspozycji odnosi się do 
nazwy profesji osoby, która maluje 

plan filmowy i pozostaje do dyspozy-
cji podczas kręcenia filmy po to, by 
domalowywać określone elementy 
lub na bieżąco wprowadzać poprawki. 
Podobnie wrocławska wystawa poru-
sza temat reinterpretacji dzieła sztu-
ki i wprowadzania do niego kolejnych 
warstw znaczeniowych. Dreszczyku 
emocji dodaje f ilm Yatziva i Slab-
bincka, w którym historię wydarzeń 
z 2000 roku opowiada sam sprawca 
kradzieży. 

Amir Yatziv, Guy Slabbinck, 
Standby Painter

materiały prasowe organizatora 

Guy Slabbinck, Replika, 

materiały prasowe organizatora 
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Ten wiele mówiący tytuł zaczerpnię-
ty został z jednego z dzieł Tribow-
skiego prezentowanych w ramach 
ekspozycji. Obraz ten odnosi się do 
katastrofy statku na Łabie, z którego 
wyciekła ropa – stąd motyw ptaka ze 
sklejonymi skrzydłami przedstawio-
nego w porcie. Jednak jak zauważa 
kurator, Szymon Piotr Kubiak – nie-
wątpliwie jest to figura Tribowskiego, 
człowieka, który całe życie borykał 
się z problemem bycia nie u siebie, 
człowieka pozbawionego możliwości 
swobodnego rozwoju. Co zdefiniowa-
ło drogę twórczą Tribowskiego? Ar-
tysta urodził się w Gdyni w rodzinie 
Kaszuba i Niemki pochodzącej z Ga-
licji. W 1947 roku rodzinę przesiedlo-
no do Szczecina, gdzie ojciec został 
zatrudniony jako szkutnik w Stoczni 
Szczecińskiej. Tam też Tribowski roz-
począł naukę w Państwowym Liceum 
Sztuk Plastycznych, które otworzyło 
mu drogę do dalszego rozwoju arty-
stycznego. Szczecińskie środowisko 
twórcze silnie ukształtowało młodego 
malarza. Szczególną rolę w jego edu-
kacji odegrał dr Leopold Kusztelski 
– poznański mediewista, przedwo-
jenny kustosz Muzeum Miejskiego 
w Toruniu oraz pierwszy wojewódz-
ki konserwator zabytków polskie-
go Szczecina. Łączyło ich nie tylko 
podobne podejście do sztuki, ale 
przede wszystkim status wygnańca. 
Kusztelski, podobnie jak Tribowski, 
wywodził się z rodziny o mieszanych, 
polsko-niemieckich korzeniach. Nie 

Widok wystawy Ptak bez 
przestrzeni. Georg Johann 
Tribowski – wczesne obrazy, 

Muzeum Narodowe w Szczeci-
nie, fot. R. Stachnik, materiały 
prasowe organizatora

Widok wystawy Ptak bez 
przestrzeni. Georg Johann 
Tribowski – wczesne obrazy, 

Muzeum Narodowe w Szczeci-
nie, fot. R. Stachnik, materiały 
prasowe organizatora

Johann Georg Tribowski to arty-
sta, który przez całe życie szukał 
swojego miejsca. Poczucie braku 
przynależności – tak narodowo-
ściowej, jak kulturowej – wysuwa 
się w jego twórczości na pierwszy 
plan, o czym przekonać się moż-
na odwiedzając Muzeum Naro-
dowe w Szczecinie, gdzie trwa 
wystawa Ptak bez przestrze-
ni. Georg Johann Tribowski – 
wczesne obrazy.

Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy Ptak bez przestrzeni. Georg 
Johann Tribowski – wczesne obrazy 
dostępne są na stronie internetowej:

muzeum.szczecin.pl
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tylko pochodzenie sprawiało jednak, 
że dzielili podobny los. Niespełna pół-
tora roku po objęciu urzędu konser-
watora Kusztelski został przez wła-
dze komunistyczne odwołany z tego 
stanowiska pod zarzutem kolaboracji 
z Niemcami. Został bez pracy, w ob-
cym mieście, traktowany jako wróg 
ludu. To wyrzucenie na margines, 
nieustanne próby określenia własnej 
tożsamości oraz pasja do sztuki sta-
ły się powodem nawiązania bliskiej 
relacji pomiędzy dwoma mężczy-
znami, która w dużej mierze opierała 
się na zasadzie mistrz-uczeń. W 1964 
roku Tribowski otrzymał tzw. pasz-
port bezpaństwowca i wyjechał do 

Hamburga, gdzie mieszkał do swojej 
śmierci w 2002 roku. Do końca nie 
czuł się ani Kaszubem, ani Niemcem, 
ani Polakiem, ani Szczecinianinem. 
Był kimś pomiędzy, ptakiem prze-
mierzającym przestworza w poszu-
kiwaniu wolności i własnego miejsca. 
Wystawa w szczecińskim Muzeum 
Narodowym skupia się na wczesnej 
twórczości artysty, pokazując źródła 
jego malarstwa. Ciekawym zabie-
giem okazało się zestawienie jego 
obrazów z dziełami innych szczeci-
nian tworzących w tym okresie. Dia-
log ten pokazuje nie tylko wzajemne 
wpływy twórców, ale także wspólne 
inspiracje, z których czerpali. 

Widok wystawy Ptak bez 
przestrzeni. Georg Johann 
Tribowski – wczesne obrazy, 

Muzeum Narodowe w Szczeci-
nie, fot. R. Stachnik, materiały 
prasowe organizatora

Baner na wystawę Ptak bez 
przestrzeni. Georg Johann 
Tribowski – wczesne obrazy, 

materiały prasowe organizatora
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Wiedeńskie Leopold Museum zgromadziło do tej pory największą, 
a zarazem najbardziej reprezentatywną kolekcję dzieł Egona Schi-
lego. Jednocześnie instytucja ta jest posiadaczem niezrównanego 
zbioru sztuki wiedeńskiej ok. 1900 roku. Był to okres burzliwego 
rozwoju sceny artystycznej, na której obok historyzmu pojawiały się 
nowe kierunki, takie jak art nouveau czy ekspresjonizm. Ten niezwy-
kły modernistyczny tygiel zaowocował powstaniem wielu arcydzieł, 
które oglądać można w ramach wystawy Vienna 1900. Klimt – Mo-
ser – Gerstl – Kokoschka. W ramach ekspozycji obok dzieł malar-
skich i graficznych zaprezentowano także sztandarowe przykłady 
designu przełomu wieków. Podziwiać więc można zarówno meble, 
jak i wyroby rzemiosła artystycznego czy plakaty. Z zestawienia 
tego wyłania się całościowy obraz epoki nowoczesności. 

leopoldmuseum.org 

Koloman Moser, Lovers 

ok. 1914, ©Leopold, 
prywatna kolekcja, 
fot. Leopold Museum, 
Wiedeń, materiały prasowe 
organizatora

2. Gustav Klimt, 
On Lake Attersee 

1900, ©Leopold Museum, 
Wiedeń, materiały prasowe 
organizatora
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2. Bartolomé Murillo, 
A Peasant Boy leaning on a Sill 

ok. 1675, olej na płótnie, ©The Na-
tional Gallery, London, materiały 
prasowe organizatora 

Bartolomé Murillo, 
Two Women at the Window 

1655-1660, olej na płótnie, ©Image 
courtesy of the Board of Trustees, 
National Gallery of Art, Washing-
ton, DC, materiały prasowe orga-
nizatora 

Jean-Baptiste Camille 
Corot, La Femme à la 
Perle

ok. 1868-1870, Musée du 
Louvre, Paryż
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Wszystkie znane autoportrety hiszpańskiego mistrza – Bartolomégo 
Murilla po raz pierwszy od ponad trzystu lat zgromadzono w jednym 
miejscu. Wystawa Murillo: The Self Portraits prezentowana w lon-
dyńskiej National Gallery ukazuje twórczość jednego z najwybit-
niejszych malarzy hiszpańskiego złotego wieku w nowym świetle. 
Znany jest on przede wszystkim ze swoich obrazów religijnych oraz 
niezwykłych przedstawień ulicznych dzieci. Mniej uwagi poświęcono 
dotąd w badaniach historycznych innemu aspektowi jego twórczo-
ści – portretowi. Zorganizowana w 400. rocznicę urodzin Murilla 
ekspozycja łączy dwa najbardziej znane autoportrety malarza 
(jeden z kolekcji Frick w Nowym Jorku, drugi zaś ze zbiorów National 
Gallery) z kilkunastoma innymi pracami jego autorstwa oraz później-
szymi reprodukcjami dwóch wspomnianych autoportretów, które 
odzwierciedlają ich sławę w Europie. Wystawa jest więc wyjątkową 
okazją, by raz jeszcze przyjrzeć się twórczości Murilla, tym razem 
uwzględniając także jego kunszt jako portrecisty.  

nationalgallery.org

Camille Corot to przedstawiciel realizmu w sztuce, znany przede 
wszystkim ze swoich zachwycających pejzaży. Warto pamiętać 
jednak, że był także utalentowanym portrecistą, o czym przekonać 
się można odwiedzając paryskie Musée Marmottan Monet, gdzie 
trwa wystawa Corot. Le peintre est ses modèles. Ekspozycja ta 
przedstawia Corota jako prawdziwego mistrza tego gatunku. Intym-
ne akty, przedstawienia rzymskich chłopów i mnichów pogrążonych 
w lekturze, portrety dzieci i modnych kobiet i mężczyzn w zbrojach 
– malarz z powodzeniem realizował wszystkie te tematy. Na wysta-
wie zgromadzono blisko 60 dzieł, pochodzących zarówno z kolekcji 
państwowych, jak i prywatnych w Europie i Stanach Zjednoczonych. 
Zestawienie to rzuca nowe światło na Corota i mniej znany aspekt 
jego artystycznej działalności.  

marmottan.fr
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Hans Asper, 
Portrait of Ulrich 
Zwingli

1549, olej na drewnie, 
©Zurich Central Libra-
ry, materiały prasowe 
organizatora 

Hans Asper, 
Portrait of Regula 
Gwalther-Zwingli 
and Anna Gwalther

1549, Zurich, olej na 
płótnie, ©Zurich Cen-
tral Library, materiały 
prasowe organizatora 
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Na początku 1519 roku kaznodzieja i teolog Ulrich Zwingli przybył 
do Zurychu jako proboszcz jednej z parafii i zainicjował reformację 
w Szwajcarii. 500 lat później reformacja nadal uważana jest za jed-
no z najważniejszych wydarzeń, które ukształtowały historię kraju. 
Autorzy wystawy God and the Pictures. Disputes of the Reforma-
tion w Muzeum Narodowym w Zurychu skupiają swoją uwagę na za-
gadnieniu prawdziwej wiary, na pierwszy plan wysuwając jednocze-
śnie pochodzenie nowego wyznania. Obok reprezentatywnych dla 
tego okresu dzieł malarskich oraz pięknie zdobionych wydań Biblii 
z tego czasu na wystawie prezentowane są także filmy animowane 
wyprodukowane specjalnie na potrzeby ekspozycji. W sugestywny 
sposób przywołują one do życia opowieści i konflikty sprzed niemal 
500 lat. Uzupełniają one śmiałą koncepcję zorganizowania wysta-
wy poświęconej ruchowi, który unikał ostentacji rzeźb i przedsta-
wień świętych, a wszystkie ich ślady zostały usunięte z kościołów. 
Warto jednak pamiętać, że a ich miejsce pojawiły się nowe obrazy, 
takiej jak portrety świeckich czy przedstawienie służące propagan-
dzie nowych idei. 

nationalmuseum.ch
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Wystawa ta jest jednocześnie ko-
lejną, trzecią już odsłoną cyklu The 
Generation,  który koncentruje się 
na sztuce drugiej połowy XX wieku. 
W ramach programu realizowanego 
od 2016 roku organizowane są mono-
graficzne wystawy poświęcone naj-
ważniejszym postaciom w sztuce ło-
tewskiej. Jest to pokolenie artystów, 
którzy urodzili się w latach 20. ubie-
głego stulecia i doświadczyli drama-
tycznych przemian epokowych. Po 
swobodnej, choć autorytarnej Łotwie 
Karola Ulmanisa nastąpiła okupacja, 
następnie wojna, kolejna okupacja 
i wprowadzenie w sztuce doktryny 
realizmu socjalistycznego. Mimo po-
czucia zniewolenia przez opresyjny 
system pojawiło się wielu twórców, 
którzy w swoim młodzieńczym entu-
zjazmie chcieli stworzyć nową, wolną 
sztukę. W radosnej atmosferze towa-
rzyszącej odwilży czasów Chrusz-
czowa odbył się III Kongres Związku 
Artystów Łotewskich. Przybyli na nie-
go przedstawiciele różnych dziedzin 
sztuki, którzy wykazali konieczność 
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Daina Riņķe, 
Self-Portrait,

1979, olej na płótnie, 
kolekcja LNMA, 
fot. Normunds Brasliņš, 
materiały prasowe 
organizatora

Więcej zarówno o wystawie, 
jak i cyklu, którego jest częścią 
przeczytać można na stronie 
internetowej:

lnmm.lv

KRAJE BAŁTYCKIE
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Ujmująca, a przy tym niezwykle 
lakoniczna forma ekspresji Da-
iny Riņķe zwróciła uwagę kryty-
ków już podczas jej pierwszych 
wystaw organizowanych pod ko-
niec lat 60. ubiegłego wieku. Dziś 
po raz kolejny możemy podzi-
wiać twórczość tej uznanej ar-
tystki w ramach ekspozycji pre-
zentowanej w Latvian National 
Museum of Art.
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Daina Riņķe, 
A Small Town is Built, 

1977, olej na płótnie, 
kolekcja LNMA, 
fot. Normunds Brasliņš, 
materiały prasowe 
organizatora

Daina Riņķe, 
Workday at the Tram 
and Trolleybus Trust, 

1980, olej na płótnie, 
kolekcja LMNA, 
fot. Normunds Brasliņš, 
materiały prasowe 
organizatora

utworzenia odrębnej Sekcji Młodych 
Artystów i zorganizowania im od-
rębnych wystaw. Pierwsza tego typu 
ekspozycja została zorganizowana 
w 1956 roku. Od tego momentu te 
doroczne pokazy stały się jednym 
z najważniejszych wydarzeń w ka-
lendarzu artystycznym.  Wśród takich 
nastrojów kształtowała się również 
postawa twórcza Dainy Riņķe. W la-
tach 60. wykorzystywane przez nią 
motywy były korzystnym materiałem 
dla popularnych wystaw sztuki tema-
tycznej. Jej prace były akceptowane 
na oficjalnych ekspozycjach, zdoby-
wały nagrody. W okresie tym Riņķe 
zaczęła jednak zmieniać swoje podej-
ście do pejzaży. Wychodzące spod 
jej pędzla pejzaże wsi i miast pozba-
wione były aktywnego udziału ludzi. 
Sprawiło to, że płótna nabrały szcze-
gólnego, metaf izycznego nastroju, 

a  krytycy zaczęli poszukiwać nowej 
nazwy dla tego rodzaju artystycznej 
interpretacji realizmu, widząc w wi-
zjach artystki próbę połączenia hi-
perrealizmu i realizmu socjalistycz-
nego. Płótna Riņķe udowadniały, że 
prostota może być piękna i warto-
ściowa. Artystka po mistrzowsku 
manipuluje ludzką umiejętnością po-
strzegania ruchomego obrazu – ma-
lowane przez nią sceny są nierucho-
mą, statyczną wersją codziennego 
życia. Pozwala ona widzom stopnio-
wo uświadomić sobie transcendent-
ny charakter codziennych, pozornie 
błahych czynności. Widz oglądający 
dzieła Dainy Riņķe pozostawiony jest 
samemu sobie. Sylwetki budynków 
i ludzi ukryte za mgłą, rzeczywistość 
widziana w  przyćmionym świetle, 
jakby z daleka, urzekają i skłaniają ku 
filozoficznej refleksji.
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Daina Riņķe, 
A Devastated Flower Bed, 

1988/1989, olej na prasowanej 
tekturze, kolekcja LMNA, 
fot. Normunds Brasliņš, materiały 
prasowe organizatora 

Daina Riņķe, 
A Water Cistern in the Pasture, 

1984, olej na prasowanej tekturze, 
kolekcja LMNA, fot. Normunds 
Brasliņš, materiały prasowe 
organizatora
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Pani Joanno, została Pani finalistką 
orgaznizowanego przez ERGO He-
stię wspólnie z Fundacją APH kon-
kursu #kolekcja. Co skłoniło Panią 
do zgłoszenia się?

Tęsknota. Tęsknota za tym, by zro-
bić coś bliskiego swym upodoba-
niom, oderwać się. Konkurs skiero-
wany był do Doradców / Agentów 
ubezpieczeniowych. Nie chciałabym, 
aby źle to zabrzmiało, ale ubezpie-
czenia zdecydowanie nie są moim 
powołaniem, raczej wyborem po-
dyk towanym czystym pragmaty-
zmem. W przypadku ERGO Hestii 
jednak świetnie się złożyło, że Towa-
rzystwo faktycznie zaangażowane jest 
w  sztukę i, na przykład Spacerownik 
jest dla mnie zawsze miłą odskocz-
nią, zaglądam do niego co miesiąc.  

Konkurs od razu mi się spodobał. Spro-
wokował do odrobiny kreatywności po 
długim urlopie wychowawczym, stał się 
przerywnikiem od codzienności, jed-
nym z miłych założeń na rok 2017. Po 
pierwsze szansa na to, by coś napisać, 
choćby krótkiego; po drugie nagroda 
w  postaci aparatu, bardzo kusząca, 
tym bardziej, iż mój właśnie zepsuł się.  
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W obiektywie… 
Joanna Dzięcielska
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Która praca w kolekcji Artystycznej 
Podróży Hestii jest Pani najbliższa?  
Jak można ją opisać komuś, kto ni-
gdy jej nie widział? 

Obstaję przy pracy pani Natalii Ba-
żowskiej  S potkanie ,  o k tórej  za-
t y tułowanie pokusiłam się w ra-
mach I  części konkursu; o samej 
pani Natalii pisałam zaś w etapie II.  

Spotkanie  trudno opisać. Można 
oczywiście powiedzieć, że to olej, że 
zahacza o abstrakcję z konkretnym 
obrazem postaci, w takich, a takich 
kolorach, każdy jednak zobaczy w nim 
coś innego, coś swojego. Ja po prostu 
poczułam klimat - zawieszenie między 
jawą a snem, nierzeczywistość, posta-
ci z innych światów, dryfujące na lodo-
wych krach niebytu... 

Joanna Dzięcielska
Agentka 
ubezpieczeniowa 
ERGO Hestii, Biuro 
Ubezpieczeń M.J. 
Dzięcielska w Koszalinie
 
Laureatka głównej 
nagrody w konkursie 
#kolekcja
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W konkursie wygrała Pani główną 
nagrodę — aparat cyfrowy Fujifilm 
xt20. Od jak dawna interesuje się 
Pani fotografią?

Skąd założenie, że interesuję się foto-
grafią? :) Żartuję… Najbardziej kocham 
literaturę, ale fotografia faktycznie 
zawsze również ze mną była, nawet 
nie pamiętam od kiedy. Na pierwszy 
w miarę dobry aparat było mnie jed-
nak stać stosunkowo późno. Jestem 
niestety amatorką i muszę przyznać, 
iż żałuję, że nigdy nie pokusiłam się 
o porządny kurs fotografii, o poznanie 
podstaw. Naprawdę bardzo mało wiem 
o sprzęcie, nie mam żadnego warszta-
tu, ciągle eksperymentuję, wyczuwam. 
W moim przypadku fotografowanie 
to kwestia takiej, a nie innej wrażliwo-
ści. Chciałabym się czegoś nauczyć 
i mam nadzieję, że nie jest za późno. 

Co fascynującego jest w fotografii? 

Jak to we wszystkich dziedzinach 
sztuki – każdy wybiera coś dla sie-
bie. Niewątpliwie zdjęcia są cudow-
nymi narzędziami w służbie pamięci. 
Ileż spraw, drobiazgów umyka. Tutaj 
mamy szansę zatrzymać czas, zaj-
rzeć w przeszłość innych, poznać 
lepiej świat; możemy też wrócić do 
swoich wspomnień. Gdy przegląda-
łam zdjęcia w związku z wywiadem, 
spędziłam kilka absorbujących go-
dzin z samą sobą. Uświadomiłam so-
bie – nie po raz pierwszy – że, hej! nie 
jest źle, widziałam tyle wspaniałych 
miejsc, nie stoję w miejscu, z owej 
podróży przez czas wciąż coś za-
bieram. Miejsca, przedmioty, twarze 
bliskich, których już nie ma... To cen-
ne. W wymiarze stricte osobistym. 

No i czy nie jest tak, że gdy wcho-
dzi my  d o  cz y j e go ś  m i e s zk a n i a , 
domu, a na ścianach wiszą foto-
graf ie, miejsce wydaje się bardziej 
żywe? Ja od razu inaczej patrzę na 
mieszkańców. Podobne odczucia, 
bardzo pozytywne, wzbudzają we 
mnie pomieszczenia pełne książek. 
 

SPACEROWNIK APH    03/2018



57

nie fascynowało mnie samo miasto, 
jako wielki obiekt, jako wręcz kopalnia 
obiektów; to jak mieszkańcy zmie-
niają swoją przestrzeń miejską, jakie 
ślady w niej pozostawiają. Była więc 
faza graffiti i murali. Był też moment, 
gdy intensywnie fotografowałam cie-
nie w świetle dziennym i sztucznym, 
robiłam porównania tego, jak zmienia 
się dane miejsce w czasie. Przestrzeń 
miejska więc – zdecydowanie tak! 

Zawsze intrygują oczywiście ludzie. 
Tu jednak, jak wspominałam, mę-
czy mnie kwestia prywatności i tego 
na ile można sobie pozwolić; nie to-
leruję nachalności, narzucania się. 
Zdjęcia osób, przynajmniej te udane, 
cenię sobie jednak najbardziej. Za 
ową odrobinę prawdy, którą czasem 
udaje się uchwycić. Z drugiej stro-
ny może to być tylko iluzja, moje su-
biektywne spojrzenie. I to jest piękne. 

Obce miejsca , w yjazdy – nie ma 
mnie na żadnych zdjęciach. Łapię 
smaczki i  akcenty, łapię innych. . . 

Kto jest Pani fotograficznym guru?  

Nie mam fotograficznego guru, prędzej 
już wśród pisarzy. Podziwiam jednak 
intrygującą twórczość Diane Arbus – 
za brak lęku w podejściu do tematu, 
za umiejętność jego oswojenia, za bo-
gactwo samego życia wreszcie, tego 
życia odsuwanego przecież często na 
margines. Bliski jest mi również An-
dre Kertesz, przemawia do mnie jego 
wrażliwość – fotografie ulicy, wyrwane 
z kontekstu obrazy, cienie, dużo, dużo 
cieni...

Pani najlepsze zdjęcie?

 Czarno-biała fotografia, rok 2010. Doj-
rzały mężczyzna z pochyloną głową, 
siedzący na pustej, surowej plaży. Pa-
smo morza w tle, pochmurne niebo. 
Mężczyzna to świetny lekarz, pilot z za-
miłowania – od kilku tygodni żyje z wyro-
kiem, zdiagnozowany nowotwór mózgu.  

Nie dzielę się tym zdjęciem, jako 
że przedstawia mojego Ojca . Ni-
gdy owej fotografii nie widział, w tym 
samym 2010 roku zresztą zmarł.  

Jest w tym zapewne jakiś chłód, że oce-
niam ją jako swoją najlepszą. Cóż, wła-
śnie takie niestety są chyba najlepsze 
– te wkradające się w prywatność, na-
ruszające granicę, poruszające i tym sa-
mym autentyczne. Zawsze mam z tym 
problem, gdy fotografuję ludzi bez ich 
zezwolenia. Ale z przyzwoleniem to już 
nie to samo, prawda? 

Co jest najczęstszym obiektem/te-
matem Pani fotografii i dlaczego? 

O d tr ze c h lat  fotog rafuję  swoją 
Córkę Gabrysię, a to głównie w ra-
mach przerwy od dostępu do resz-
ty świata. Żartuję... Część z nas wie 
jak to jest, gdy zostajemy rodzicem. 

Odpowiadając jednak konkretnie na 
pytanie, tematów jest masa, okazji 
trochę też, trzeba tylko korzystać. Był 
czas, gdy chadzałam z aparatem co 
dnia. Miałam szansę mieszkać w kilku 
ciekawych miejscach i zdecydowa-
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Jaka fotografia zrobiła na Pani 
największe wrażenie? 

Prac pięknych, wartościowych, czy po 
prostu dobrych jest wiele. Wrażenie 
jednak wywierają na mnie zdjęcia opar-
te o transgresję, nakazujące zastanowić 
się nad ogólnie pojętą naturą ludzką, jak 
i nad stanem jednostki jako takiej. Na 
pewno nie jestem w tym odosobniona.
Zdjęcie takie nie musi być świetnej jako-
ści, ale na pewno porusza. Dla mnie taki-
mi są na przykład fotografie z początku 
XX wieku (bodajże 1905 r.) przedsta-
wiające tortury praktykowane w ów-
czesnych Chinach, podczas których 
podawano skazanym opium i ćwiarto-
wano ich żywcem (A Torture of a Hun-
dred Pieces). Natrafiłam na owe zdjęcia 
czytając Georgesa Bataille’a, dla które-
go odegrały one w życiu kluczową rolę. 

Inną pozycją jest czarno-biała foto-
grafia kilkuletniej dziewczynki z pa-
pierosem, bardzo znana zresztą, nie-
samowicie poruszająca. Na fotografii 
widzimy dziecko w pozie kobiety, już 
rozpoczyna się proces zepsucia, przed-
wczesnej dorosłości, uświadamiania 
sobie własnej zmysłowości, może pew-
nego rodzaju władzy, co jest oczywi-
ście mylne na tym etapie i po prostu 
smutne. Autorką jest Sally Man, która 
zresztą fotografuje głównie dzieci, czę-
sto nagie i są to prace zdecydowanie 
kontrowersyjne, z tych na krawędzi. 

Cz y odwiedza Pani w ys t aw y ? 
Jaka  jest Pani ulubiona Galeria? 
Muzeum? 

Gdy tylko mam okazję zdecydowa-
nie tak!! Ostatnio jest to nie do końca 
możliwe, jako że – jak wspomniałam 
– jestem mamą Szkraba, a mieszkam 
w mieście nie do końca oferującym 
wiele opcji :( ... Jednakże na pewno 
mam w planach pchnąć Gabryśkę 
na jeden z własnych szlaków i próbo-
wać zaszczepić w Niej zamiłowanie 
do szeroko pojętej Sztuki. Będziemy 
odwiedzać muzea i galerie.

Sama odwiedziłam w życiu wiele róż-
nych miejsc, jeśli jednak miałabym 
możliwość by wania i  powracania 
do jakiegoś konkretnego, byłoby to 
V&A czyli Muzeum Wiktorii i Alberta 
w Londynie. Oprócz stałych ekspozy-
cji z całego świata, organizują wysta-
wy sezonowe. Jedną z lepszych była 
dla mnie wystawa prac surrealistów, 
podczas których mogłam spojrzeć na 
Dalego w oryginale.
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W Spacerowniku co miesiąc pole-
camy naszym czytelnikom intere-
sujące naszym zdaniem wystawy. 
Czy w ostatnim czasie jakaś eks-
pozycja wywarła na Pani wraże-
nie?  

Powtarzam się, ale jako mama jestem 
tworem nieco uśpionym i chwilowo 
wyłączonym, nie na czasie. Jednak 
z miejsc, które są na mojej liście must 
have, na pewno wybiorę wkrótce ho-
lenderskie miasto Eindhoven. Znajdu-
je się tam Design Academy. W paź-
dzierniku organizowane są wystawy 
i można zobaczyć prace młodych 
twórców z całego świata. Chciałabym 
również zobaczyć oświetlenie w  Ein-
dhoven. Swego czasu czytałam, że 
samo w sobie robi spore wrażenie.
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Jedna z walenckich 
plantà de fallas

Zmień perspektywę –
Walencja

Marzec w Walencji to czas niecier-
pliwego oczekiwania na Fallas de 
San José, czyli Święto Ognia ku czci 
Świętego Józefa.  Wypada ono za-
wsze na 3 lub 4 tydzień marca, ale 
przygotowania do niego trwają o wie-
le wcześniej. Już od pierwszego dnia 
marca organizowane są specjalne 
pokazy pirotechniczne mascletás, 
które odbywają się codziennie o go-
dzinie 14.00 na Plaza del Ayunta-
miento. Kulminacyjnym momentem 
fiesty jest noc z 15 na 16 marca, kie-
dy to na ulicach i placach Walencji 
mieszkańcy ustawiają słynne plantà 
de fallas, czyli rzeźby lub figury, któ-
re są fizycznym rodzajem satyry na 
polityków, celebrytów oraz najważ-
niejsze aktualne wydarzenia. Co cie-
kawe, niektóre z obiektów  ( jest ich 
ponad 700 w całym mieście!) mogą 
osiągnąć wysokość 20 metrów. Na-
stępnie, w nocy z 19 na 20 rozpoczy-
na się cremà – figury zostają podpa-
lone a całe miasto bawi się w rytm 
głośnej muzyki i sztucznych ogni. 

W 2016 roku Fallas de San José zo-
stało wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Dla wielu ob-
cokrajowców czy turystów uczestni-
czenie w tej wielkiej fieście jest prze-
życiem tak niezwykłym, że wracają 

do niego myślami przez całe życie. 
Ci, którzy mieli taką możliwość, uwa-
żają wręcz, że  obserwowanie, jak re-
ligijna pobożność łączy się z koloro-
wą ludową żywiołowością i kulinarną 
tradycją, jest rodzajem katharsis. 

A skoro o jedzeniu mowa, zastana-
wialiście się, co można zjeść pod-
czas takiej fiesty? Otóż sam fakt, że 
Walencja i jej okolice są określane 
mianem hiszpańskiego Lewantu, na-
daje walenckiej kuchni egzotycznej 
i  zmysłowej otoczki.  Charakter y-
styczne dla tego regionu Hiszpanii są 
bowiem arabskie wpływy kulinarne. 
Wizytówką tej kuchni jest paella va-
lenciana - jednogarnkowa potrawa, 
na bazie ryżu przyprawionego sza-
franem – w wersji morskiej, mięsnej 
lub warzywnej. Każdy tutejszy ku-
charz dodaje do paelli to, co akurat 
ma pod ręką. Warto spróbować też 
napoju o dziwnej nazwie - horchata 
de chufa, który przypomina mleko 
o dość oryginalnym smaku.  Podczas 
f iesty oczywiście nie może zabrak-
nąć deserów i wina. Kuchnia Walencji 
oferuje zatem pyszne turron - deser 
z migdałów, wody różanej i miodu, 
a także agua de Valencia, czyli kok-
tajl z cavy, wódki, ginu i soku poma-
rańczowego.
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ja Agnieszka Mastalerz jest laureatką 
Nagrody Specjalnej Prezesa Piotra 
M. Śliwickiego w 16. edycji konkursu 
Artystyczna Podróż Hestii z  2017 
roku. Jest absolwentką Kulturoznaw-
stwa Stanów Zjednoczonych na Uni-
wersytecie Warszawskim, studentką 
Wydziału Sztuki Mediów warszaw-
skiej Akademii Sztuk Pięknych i Ho-
chschule für bildende Künste w Ham-
burgu. W latach 2014, 2016 i 2017 
otrzymała Stypendium Rektora ASP 
za wybitne osiągnięcia, w roku 2016 
Stypendium m.st. Warszawy, w 2017 
Stypendium Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Laureatka 9. 
Biennale Sztuki Młodych Rybie oko 
i Międzynarodowego Konkursu na 
Eksperyment w Sztukach Wizual-

Agnieszka Mastalerz, 
Bez tytułu (Remote control),

termogram, wydruk pigmentowy, 
30 x 40 cm, 2017.

Agnieszka Mastalerz, 
Bez tytułu (Remote control),

cykl 9 fotografii: 30 x 40 cm – 
widok ekspozycji w Muzeum nad 
Wisłą podczas wystawy finalistów 
16. edycji konkursu Artystyczna 
Podróż Hestii (fot. Piotr Litwic).

konstrukcji wpływowych obiektów 
o powszechnie ograniczonej do-
stępności, ich organizmu i tkanki. 

Wyszłam od dosłownych, ale niewi-
docznych śladów, które zostawiamy 
w konkretnych przestrzeniach. Po-
stawiłam sobie pytanie, w jaki sposób 
zwizualizować emocje, które nace-
chowują dane miejsca? Dochodze-
nie do ostatecznego efektu trwało 
ponad rok. Cieszę się, że ostatecznie 
skupiłam się na architekturze jako 
uosobieniu aparatu władzy. Jedno-
cześnie uważam, że uniwersalność 
przekazu przyniosłoby wyjście poza 
Warszawę i przedstawienie innych 
wpływowych budynków, jak chociaż-
by siedzib korporacji. Przed realiza-
cją termogramów konsultowałam 
się z historykami i varsavianistami. 
Wiedziałam, że nie mogę skupiać 
się wyłącznie na napiętnowanych 
miejscach, które obecnie nie pełnią 
już pierwotnej funkcji. Zależało mi na 
uwzględnieniu tych wpływowych dzi-
siaj – tak artystka tłumaczy proces 
powstawania tej pracy.

nych – Próba 3, f inalistka VII edycji 
Konkursu Fundacji Grey House. Zdo-
bywczyni Grand Prix na 12. Między-
narodowym Festiwalu Sztuki Wizu-
alnej inSPIRACJE Breathtaking. Jej 
prace pokazywane były m.in. w War-
szawie: w Zachęcie, MSN-ie, Instytu-
cie Fotografii Fort, galerii Monopol 
i w ramach projektu Otwock Studio; 
a także w Bałtyckiej Galerii Sztuki 
Współczesnej w Słupsku, Trafostacji 
w Szczecinie, BWA w Tarnowie, GGM1 
w Gdańsku, w galerii Labirynt w Lu-
blinie, podczas Survival Art Review 
we Wrocławiu i Poznań Art Week.  

P r a c a  n a g r o dzo n a  w  ko n k u r s i e 
APH - Bez tytułu (Remote control) 
- to topograf iczna seria 9 termo-
gramów przedstawiających miejsca 
w Warszawie, w których podejmo-
wano bądź wciąż podejmowane są 
wpł y wowe decyzje.  Celem pracy 
było odwrócenie relacji pomiędzy 
państwem a jednostką, zmiana kie-
runku kontroli i obserwacji – wyko-
rzystana w projekcie kamera ter-
mowizyjna umożliwiła dostrzeżenie 
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W  m a r c u  F u n d a c j a  A P H 
ot w i e r a  a ż  d w i e  w ys t aw y : 
jedną w Warszawie, a drugą 
w Łodzi. Ponadto 25.03.2018 
up ł y wa  te r m in  n ad sy łan ia 
zgłoszeń do 17. edycji konkur-
su APH!

Wystawa prac dwóch miej-
skich fotografów - Aleksan-
dra Małachowskiego i Jorge 
Alvy - to najnowsza propozy-
cja warszawskiego Pawilonu 
Sztuki ERGO Hestii .  Młodzi 

wernisaż: 
1 marca 2018, 
godz. 18.00, 
Kostrzewskiego 1, 
Warszawa

Aleksander Małachowski 
i Jorge Alva 
ATYPICAL

Jorge Alva, 
flat white,

2017
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artyści zaprezentują wspólny 
projekt Atypical, którego wi-
zualna struktura rozgrywa się 
na styku architektury i foto-
grafii. Umiejętnie korzystając 
z (wielko)miejskiego kontek-
stu Warszawy - ale i charak-
t e r y s t y c z n e g o  o t o c z e n i a 
Pawilonu Sztuki - twórcy opo-
wiadają również o ich perso-
nalnej relacji z miastem i jego 
mieszkańcami. Na wystawie 
zobaczymy najbardziej oso-
biste przemyślenia młodych 
fotografów o miejscu, które 
nazywają domem - Warsza-
wie. Młodzi artyści pochodzą 
z różnych stron świata – Alek-
sander Małachowski z Polski, 
Jorge Alva natomiast z odda-

lonego o tysiące kilometrów 
Salwadoru. Radość czerpią 
n i e  t y l ko  z  te go ,  cz y m  s i ę 
zajmują ,  ale również z fak-
tu, że jako fotografowie zna-
leźli  w sobie bratnie dusze. 
W swoich fotografiach próbu-
ją uchwycić niepowtarzalne 
oblicze stolicy. Miasto służy 
im jako przestrzeń dla eks-
perymentów fotograficznych, 
a także jako miejsce zawo-
dowego i osobistego rozwo-
ju. Artyści prezentują bardzo 
świeże spojrzenie, w którym 
n ie  w i dać  s m u tku  i  p i ętn a 
tra gicznej  pr zeszłości ,  ale 
zaciekawienie przyszłością 
i zachwyt dynamicznym roz-
wojem stolicy Polski. 

Aleksander Malachowski, 
endless order,

2017
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Antoni Starczewski, 
Kompozycja

1978

Artyści: 
Karolina Bielawska, Matěj Frank, Natalia 
Jamróz, Ewa Kasperek, Magdalena 
Łazarczyk, Antoni Starczewski, Katarzyna 
Szymkiewicz, Piotr Urbaniec, Xavery Wolski, 
Marcin Zawicki

motywem wystawy. Składają 
się na nią bowiem obiekty róż-
niące się w temacie i  sposo-
bie wypowiedzi artystycznej, 
ale będące w bezpośrednim, 
rytmicznym związku z rysun-
kiem Antoniego Starczew-
skiego. Co istotne, wszystkie 
prezentowane prace prowo-
kują do szukania między nimi 
zależności, do autorskiej do-
wolności w układaniu. Działa-
nie to jest próbą bezpośred-
niego przeniesienia na sztuki 
plastyczne formuły stosowa-
nej w muzyce - ad libitum, któ-
ra daje odbiorcy (do)wolność 
wykonania, dowolność rytmu, 
ale także w jego rękach zo-
stawia decyzję o ostatecznym 
wyglądzie projektu.

Łódzka w yst awa [x] ,  k tóra 
otworzy się 9 marca w galerii 
Olimpus, łączy ze sobą dwie 
na pozór odległe perspekty-
wy - pokoleniowe i czasowe 
- gdzie równoprawny i  waż-
ny głos mają przedstawiciele 
jednej i drugiej strony. Na wy-
stawie zobaczymy wybrane 
prace f inalistów i laureatów 
konkursu Ar t yst yczna Po-
dróż Hestii oraz Kompozycję 
(1978) Antoniego Starczew-
skiego,  k tóra w kontekście 
prac młodych, współczesnych 
artystów staje się kluczem do 
przypatr y wania się r y tmo-
wi jako kategorii  tworzenia. 
To nie przypadek, że rytm – 
kluczowe przecież dla awan-
gardy pojęcie – jest głównym 

wernisaż: 
9 marca 2018, 
godz. 19.00, 
al. Kościuszki 24, Łódź

wystawa trwa 
do 23 marca 2018

[x] 
wystawa wybranych prac finalistów 
i laureatów konkursu Artystyczna 
Podróż Hestii w dialogu z obrazem 
Kompozycja (1978) Antoniego Star-
czewskiego.
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Zgłoszenia konkursowe przesyłajcie 
za pomocą panelu online tylko do 
25 marca 2018:

artystycznapodrozhestii.pl/konkurs

#konkursaph
Facebook: Artystyczna Podróż Hestii
Instagram: @konkursaph

Z podróży zawsze 
wyniesiecie więcej!

Pole sztuki jest otwar te na 
świeże spojrzenie a Fundacja 
APH jest otwarta na głos mło-
dego pokolenia . Do udziału 
w tegorocznym konkursie APH 
zapraszamy studentów IV i  V 
roku wszystkich polskich uczel-
ni i kierunków artystycznych, 
tworzących w obszarach: ma-
larstwa, grafiki, rzeźby i insta-
lacji, fotografii, sztuki cyfrowej 
i performance. 

Studenci nie zwlekajcie z prze-
słaniem swojej pracy. Czekamy 
na Wasze propozycje!
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl

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

