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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 dostępne 
są na stronie internetowej: 

mng.gda.pl
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miano skandalisty przylgnęło do Bie-
gasa już w 1901 roku, gdy za kontro-
wersyjną rzeźbę Księga życia został 
wydalony z krakowskiej akademii 
Sztuk Pięknych. Jeszcze w tym sa-
mym roku dzięki stypendium war-
szawskiego Towarzystwa Zachęty 
Sztuk Pięknych wyjechał do Paryża, 
gdzie mieszkał do końca życia. We 
Francji oprócz twórczości rzeźbiar-
skiej rozwijał również swoje zaintere-
sowanie malarstwem, zaszczepione 
mu w czasie krakowskich studiów 
przez Stanisława Wyspiańskiego. To 
właśnie jeden z jego obrazów w 1907 
roku stał się obiektem kolejnego 
skandalu. Płótno Wojna rosyjsko-ja-
pońska zostało zarekwirowane przez 
policję wkrótce po otwarciu słynne-
go paryskiego Salonu Niezależnych, 
gdzie było prezentowane. decyzję tę 
uzasadniano naruszeniem zasad do-
brego obyczaju oraz dopuszczeniem 
się publicznej zniewagi głowy pań-
stwa. artysta przedstawił bowiem 
dziewięciu przywódców w sposób 
całkowicie niekonwencjonalny – nago 
i w sposób prześmiewczy. incydent 
ten nie zakończył jednak zmagań 
władzy z Biegasem. Rok później na 
kolejnym Salonie Niezależnych sy-
tuacja powtórzyła się. Tym razem 
z ekspozycji usunięto aż sześć obra-
zów, których bohaterem był cesarz 
Wilhelm ii .  Zarówno słynny obraz 
Wojna rosyjsko-japońska, jak i dwie 
z prac należących do cyklu przedsta-
wień Wilhelma ii, które przetrwały do 
naszych czasów, oglądać można pod-

Bolesław Biegas, 
Józef Piłsudski 

1945/1946, olej na płótnie,  
fot. ©Muzeum  
im. Bolesława Biegasa  
w Warszawie, materiały 
prasowe organizatora

Bolesław Biegas, 
Wojna rosyjsko 
-japońska

1906/1907, olej na  
płótnie, fot. ©Muzeum 
im. Bolesława Biegasa 
w Warszawie, materiały 
prasowe organizatora

Boles ław Biegas znany jest 
przede wszystkim jako rzeź-
biarz tworzący w nurcie sym-
bolizmu. Wystawa w gdańskim 
muzeum Narodowym zatytuło-
wana Bolesław Biegas. Gdy 
sztuka spotyka się z polityką 
przedstawia artystę w nieco in-
nym świetle.
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czas wystawy w muzeum Narodowym 
w Gdańsku. do tematu wojny, prze-
mocy oraz walki dobra ze złem arty-
sta powrócił również w czasie i wojny 
światowej, kiedy to powstał cykl płó-
cien Wampiry wojny. Ekspozycję sku-
piającą się na wątkach politycznych 
w twórczości Biegasa zamyka seria 
dzieł Politycy, które namalowane zo-
stały w latach 1945-1946. Są to por-
trety osiemnastu ważnych dla świata 
XX-wiecznych przywódców. Postaci 
przedstawione zostały w intrygujący 
sposób – na tle kosmologicznych sfer, 

z tajemniczymi uśmiechami i zaska-
kującymi gestami dłoni. co ciekawe, 
w taki sam sposób artysta ukazał 
bohaterów pozytywnych i negatyw-
nych tamtych lat. cykl ten za życia 
artysty został pokazany jedynie raz, 
na niewielkiej wystawie w jego pra-
cowni. Ekspozycja Bolesław Biegas. 
Gdy sztuka spotyka się z polityką jest 
więc pierwszą okazją, by móc na wła-
sne oczy obejrzeć zagadkowe por-
trety. czy tym razem uda się odkryć  
ich tajemnicę?

Bolesław Biegas,  
Zwycięstwo ludzkości 
nad wampirami 

1918, olej na tekturze,  
fot. ©Muzeum  
im. Bolesława Biegasa  
w Warszawie, materiały 
prasowe organizatora

Bolesław Biegas, 
Wampir w postaci zmory 

1917, olej na tekturze,  
fot. ©Muzeum  
im. Bolesława Biegasa  
w Warszawie, materiały 
prasowe organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy w muzeum 
Sztuki Nowoczesnej oraz 
program towarzyszących jej 
wydarzeń znaleźć można na 
stronie internetowej: 

artmuseum.pl
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Sztuka Europy Wschodniej wciąż 
jeszcze zbyt często pomijana jest 
w oficjalnym dyskursie historii 
sztuki. Trendowi temu od począt-
ku swojej działalności stara się 
przeciwstawiać muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie. Tym 
razem w ramach wystawy Ed 
Hila. Malarz transformacji 
przybliża sylwetkę przeoczone-
go malarza albańskiego. 

artysta ten urodził się w 1944 roku, a od 
końca lat 90. związany jest z akademią 
Sztuk Pięknych w Tiranie, gdzie pracuje 
jako pedagog. Jego wpływy sięgają da-
leko. Jednym z jego uczniów jest obec-
ny premier albanii – Edi Rama. arty-
sta ten pod objęciu urzędu burmistrza 
miasta, na początku lat dwutysięcznych 
doprowadził do przemalowania ponurej 
zabudowy mieszkaniowej w abstrakcyj-
ne kompozycje kolorystyczne. Edi Hila 
od początku był artystą poszukującym, 
sprzeciwiającym się oficjalnym naka-
zom nurtu socrealizmu. Już w czasie 
studiów w latach 60. rozpoczął eks-
perymenty formalne, po raz pierwszy 
wprowadzając w swoich obrazach de-
formację. Początkowo były to raczej 
nieśmiałe, subtelne próby. mimo to, 
za namalowany w 1972 roku obraz Sa-
dzenie drzew, lekko odrealniony jedy-
nie poprzez zastosowanie intensywnej 
kolorystyki, został ukarany nakazem 

Edi Hila,  
W pełnym słońcu, 
z serii Paradoksy

2005, olej na płótnie, kolekcja 
Briana McCarthy’ego 
i Daniela Sagera, materiały 
prasowe organizatora

Edi Hila, 
Sadzenie drzew 

1972, olej na płótnie, 
Narodowa Galeria Sztuki, 
Tirana, materiały prasowe 
organizatora 
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pracy w fabryce. W 1973 roku udało 
mu się wyjechać do Florencji, gdzie zo-
stał wysłany jako początkujący plastyk 
z ramienia telewizji albańskiej. Włoska 
sztuka zachwyciła i zainspirowała Hilę. 
Po powrocie do kraju okazało się jed-
nak, że tego rodzaju poszukiwania ar-
tystyczne są zwyczajnie niebezpieczne. 
Za odstępstwo od socrealizmu Edi Hila 
został skierowany na trzy lata do pracy 
w zakładach drobiarskich. Wieczorami 
tworzył potajemnie wstrząsające se-
rie rysunków dokumentujących życie 
robotników. W latach 90., po upadku 
reżimu Envera Hodży artysta na nowo 
zaczął odkrywać swoją malarską dro-
gę. Zasłynął przede wszystkim jako 

wnikliwy obserwator przemian spo-
łeczno-politycznych zachodzących 
w albanii. W swoich cyklach obrazów 
skupia się na detalu, nie aspirując przy 
tym do miana obiektywnego kronika-
rza. Współczesną tematykę zderza 
z klasyczną tradycją malarską. dzięki 
takiej konfrontacji ujawniony zostaje 
brak porządku i ładu – artysta przepro-
wadza swego rodzaju zamach na har-
monię. Jest to jego sposób pokazania 
powierzchowności modernizacji i ludz-
kich dylematów, które się za nią kryją. 
Edi Hila bada więc nie tylko sam proces 
przemiany, który ubiera w artystyczny 
komentarz, ale także liczne zagrożenia, 
jakie ów proces ze sobą niesie. 

Edi Hila,
Przygotowania, z serii 
Propaganda

1988, kolaż, tusz, Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie, materiały 
prasowe organizatora

Widok wystawy Ed Hila. 
Malarz transformacji

fot. Bartosz Stawiarski, 
materiały prasowe 
organizatora

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    04/2018 11



Więcej o wystawie przeczytać 
można na stronie internetowej: 

mnk.pl
K

ra
kó

w
Współczesny design rozwija się 
bardzo intensywnie, zarówno 
w Polsce, jak i za granicą. coraz 
więcej odbiorców przywiązuje 
bowiem wagę nie tylko do funk-
cjonalności, ale i wyglądu przed-
miotów codziennego użytku. 
Wystawa Z drugiej strony rze-
czy. Polski dizajn po roku 1989 
prezentowana w krakowskim 
muzeum Narodowym to dosko-
nała okazja, by przyjrzeć się no-
woczesnemu wzornictwu.

Plantacja
 
projekt: Alicja Patanowska, 2014, 
produkcja: Polskie Fabryki 
Porcelany Ćmielów i Chodzież 
S.A., od 2015 do 2016 oraz 
Porcelana Krzysztof sp. z o.o. 
pod marką Porcelana Kristoff, 
od 2016, fot. Bartosz Cygan – 
Pracownia Fotograficzna MNK, 
materiały prasowe organizatora

Rok 1989 był przełomowy nie tylko 
pod względem społeczno-politycz-
nym. Zmiany, które przyniósł odbiły 
się szerokim echem również na polu 
sztuki. Krakowska ekspozycja pre-
zentuje burzliwy okres lat 90. pod 
kątem rozwoju polskiego designu. 
celem kuratorów jest prześledzenie 
działalności polskich twórców tego 
okresu i sprawdzenie, jak radzili so-
bie oni w czasie narodzin kapitalizmu. 
Przemiana ustrojowa oznaczała nie 
tylko przekształcenia wewnętrznego 
rynku sztuki, ale przede wszystkim 
jego otwarcie na Zachód. Wystawa 
pokazuje, jakie piętno na pracach 
polskich artystów odcisnęły prądy 

Zabawka Żaba
 
projekt: Małgorzata Małolepszy, 
Wojciech Małolepszy, 1987, 
produkcja: Studio MP do 
2000 roku, wznowiona przez 
Fundację „Być razem” w 2015, 
fot. Bartosz Cygan – Pracownia 
Fotograficzna MNK, materiały 
prasowe organizatora
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postmodernistyczne, z którymi się 
zetknęli oraz jak na przełomie XX 
i XXi wieku projektanci zaczęli wpi-
sywać się w międzynarodowe nurty 
projektowania. Jednocześnie zesta-
wia początki globalizacji z sytuacją 
współczesną, w której stawia się na 
indywidualizm i oryginalność, które 
jako jedyne mogą zapewnić wyróż-
nienie wśród rosnącej w siłę konku-
rencji. Ekspozycja Z drugiej strony 
rzeczy. Polski dizajn po roku 1989 nie 
skupia się jednak wyłącznie na ekono-
micznym sektorze wzornictwa. Przed-
miotem zainteresowania jej twórców 
jest także design niszowy. Biorą pod 
lupę również projekty, które nigdy nie 
mają szansy znaleźć się na półkach 
sklepowych. Są efektem działań na-
stawionych nie na sprzedaż czy zysk 
i w związku z tym nie są prowadzone 

na szeroką skalę. obejmują ekspe-
rymenty z materiałem, technologią 
czy nową estetyką, niekiedy trudną 
do zaakceptowania przez masowego 
odbiorcę. odwiedzając krakowskie 
muzeum Narodowe można zatem do-
świadczyć niezwykłej różnorodności 
projektów powstających od końca 
lat 80. do dnia dzisiejszego. Wynika 
ona nie tylko z odmiennego stosunku 
do sztuki poszczególnych artystów, 
ale także rozległych inspiracji, które 
wykorzystują. Wielu z twórców kon-
centruje się na poszukiwaniach naro-
dowej tożsamości, odwołując się do 
ludowości, lokalności czy przeszłości. 
Z kolei najmłodsze pokolenie artystów 
chętnie podejmuje tematykę społecz-
ną oraz poszukuje rozwiązań aktual-
nych problemów, podejmując między 
innymi działania proekologiczne. 

Oprawki okularów  
HILARIUS
 
projekt: Łukasz Maziarz, 2015, 
produkcja własna pod marką 
HILARIUS, od 2016, fot. 
Bartosz Cygan – Pracownia 
Fotograficzna MNK, materiały 
prasowe organizatora 

Fotel RM58 Classic
 
projekt: Roman Modzelewski, 
1958, produkcja: Vzór sp. z o.o., 
od 2012, fot. Bartosz Cygan – 
Pracownia Fotograficzna MNK, 
materiały prasowe organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące zarówno wystawy, 
jak i artystów biorących 
w niej udział dostępne są 
na stronie internetowej:

arsenal.art.pl
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adina Bar-on uznawana jest za 
pierwszą performerkę pocho-
dzącą z izraela. Ponad dziesięć 
lat temu zainicjowała ona pol-
sko-izraelski projekt artystycz-
ny, łączący młodych twórców. 
Efekty tego przedsięwzięcia 
oglądać można w ramach wy-
stawy Estetyka i uprzedze-
nia. Aesthetics & Bias prezen-
towanej w poznańskiej Galerii 
miejskiej arsenał.

Family 

materiały prasowe 
organizatora 

Tytuł wystawy wskazuje obszar zain-
teresowania twórców projektu i arty-
stów biorących w nim udział. Stawiają 
oni kluczowe pytanie o uprzedzenia, 
jakie trzeba przezwyciężyć w proce-
sie tworzenia sztuki, która mierzy się 
z zagadnieniami tożsamości, historii 
i polityczności. Podstawą wspólnego 
działania artystów z dwóch krajów 
jest dialog – szczery i autentyczny, 
odarty z języka władzy i poprawno-
ści politycznej. dialog ten zyskuje 
szczególny wydźwięk ze względu na 
skomplikowane relacje polsko-izra-
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elskie – zarówno historyczne, jak 
i współczesne. Z jednej strony łączy 
ich przeszłość, z drugiej zaś nie jest 
ona jednoznaczna. dla młodych izra-
elczyków podróż do Polski to powrót 
do kraju, w którym zginęli ich bliscy, 
to często trudne i traumatyczne prze-
życie. Jednocześnie poza nim kryje 
się obraz rozwijającego się państwa, 
tętniącego życiem kraju o bogatej 
kulturze, którą warto bliżej poznać. 
Z kolei dla Polaków wyjazd do izraela 
to z jednej strony egzotyczna podróż 
w przestrzeń trwającego konf liktu 
zbrojnego, a zarazem kolebki ducho-
wej cywilizacji. Po obu stronach wyła-
nia się więc dualizm doświadczenia, 
który wyzwala potrzebę rozmowy 
i podążającego za nią artystyczne-
go komentarza. Poznańska wystawa 
gromadzi jedynie 20% ogromnego 
dorobku twórczego uczestników pro-
jektu. Posługując się subiektywnym 
kluczem wybrano te prace, które wy-

dają się najsilniej przekazywać sedno 
działań podjętych przez adinę Bar-on 
ponad dekadę wcześniej. Wśród zgro-
madzonych dzieł znalazły się zarówno 
dokumentacje działań performatyw-
nych, jak i instalacje, obiekty, prace 
filmowe czy fotograficzne. Łączy je 
przede wszystkim to, że są żywym 
świadectwem procesu poszukiwania 
twórczej tożsamości i przezwycięża-
nia ograniczających nas stereotypów. 
Projekt ten nie jest wyłącznie przed-
sięwzięciem artystycznym, ale próbą 
przeanalizowania wspólnej historii, 
która nieprzepracowana prowadzić 
może do kolejnych aktów dyskrymina-
cji, przemocy i nienawiści. W ramach 
przedsięwzięcia młodzi artyści nie 
tylko tworzyli, ale przede wszystkim 
podróżowali, uczestniczyli w warsz-
tatach, seminariach i dyskusjach. 
a wszystko to po to, by móc spojrzeć 
zarówno na swój, jak i na obcy kraj 
z nowej perspektywy. 

Baner
 
materiały prasowe  
organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące przedsięwzięcia 
oraz poszczególnych 
wydarzeń znaleźć można na 
stronie internetowej:

muzeumslaskie.pl
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Protestantyzm jest – obok kato-
licyzmu i prawosławia – jednym 
z głównych odłamów chrześci-
jaństwa. dialog z jego założenia-
mi podejmują anna orłowska 
i Piotr Bosacki w ramach wy-
stawy Z nadzieją na… ,  pre-
zentowanej w muzeum śląskim 
w Katowicach. 

Ekspozycja w katowickim muzeum 
jest efek tem programu rezyden-
cji artystycznych realizowanego we 
współpracy z Galerią Szarą. Punk-
tem wyjścia dla projektu jest wystawa 
Wszystko osiąga się przez nadzieję. 
Kulturowe dziedzictwo Reformacji 
na Śląsku, która akcentuje bogatą, 
500-letnią tradycję Kościoła ewan-
gelickiego w regionie. Kuratorka re-
zydencji – Joanna Rzepka-dziedzic – 
wpadła na pomysł, by zaprosić dwójkę 
artystów współczesnych do twórcze-
go zinterpretowania podejmowanych 
zagadnień historyczno-kulturowych. 
W wyniku tego działania powstały 
dwa niezależne projekty, które z jed-
nej strony wchodzą w dialog z wysta-
wą poświęconą reformacji, z drugiej 
zaś są wyrazem osobistych doświad-
czeń i indywidualnego spojrzenia 
na protestantyzm. anna orłowska 
sięga po fotografię i w swojej pracy 
Bielenie podejmuje temat wpływu 
idei reformacyjnych na rozwój sztuki. 
odrzucenie obrazów i przedstawień 
figuratywnych rozpoznaje się jako je-
den z elementów, które mogły mieć 
znaczący wpływ na rozwój sztuki 
współczesnej, abstrakcyjnej. Swoją 
narrację artystka buduje wokół figury 
domu, który stanowi zarówno oś ide-
ową, jak i kompozycyjną ekspozycji. 
Jest on postrzegany jako przestrzeń 
kształtowania się człowieka – zarów-
no pod względem rodzinnym, jak i re-
ligijnym. Piotr Bosacki zdecydował się 
z kolei na wykorzystanie niewielkich 

Widok wystawy  
Praca z nadzieją na… 

Muzeum Śląskie  
w Katowicach, materiały 
prasowe organizatora
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form rzeźbiarskich. Punktem wyjścia 
staje się dla niego najważniejsza dok-
tryna protestantyzmu – solo fide (tyl-
ko wiara). akt wiary jest dla wiernych 
tego wyznania kluczowym elementem 
zbawienia i fundamentem, na którym 
opierają całe swoje życie. Szczególnie 
istotny jest tu także wątek relacji wia-
ry i wzroku. Brak wiary powoduje, że 
patrzymy, a nie widzimy. Z kolei gdy 
wierzymy, jesteśmy w stanie widzieć 
rzeczy, które nie istnieją. Wystawie 
porezydencyjnej towarzyszyć będą 
liczne warsztaty, oprowadzania kura-
torskie i autorskie oraz debata. 

Widok wystawy  
Praca z nadzieją na… 

Muzeum Śląskie  
w Katowicach, materiały 
prasowe organizatora

Widok wystawy  
Praca z nadzieją na… 

Muzeum Śląskie  
w Katowicach, materiały 
prasowe organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące zarówno wystawy 
Wiesław Przyłuski. Osoba, jak 
i biografii artysty znaleźć można 
na stronie internetowej:

mgslodz.pl

Ł
ód

ź

człowiek, postrzegany zarów-
no cieleśnie, jak i duchowo, od 
wielu lat nieustannie znajduje 
się w centrum zainteresowania 
Wiesława Przyłuskiego. obecnie 
jego twórczość reliefową i rzeź-
biarską oglądać można na wy-
stawie Osoba, prezentowanej 
w miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. 

Wiesław Przyłuski,  
Brama 

2017, relief, fot. W. Przyłuski, 
materiały prasowe 
organizatora

artysta urodził się w 1959 roku w Ło-
dzi, w której spędził całe życie i gdzie 
mieszka do dziś. Pod koniec lat 70. 
Rozpoczął studia na Wydziale Grafi-
ki i malarstwa w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych. W 1981 
roku zmuszony został do przerwania 
edukacji, gdy w stanie wojennym zo-
stał aresztowany pod zarzutem dru-
kowania ulotek i organizowania sieci 
nielegalnych wydawnictw. W konse-
kwencji oskarżenia został interno-
wany. dyplom obronił więc dopie-
ro 1986 roku cyklem graf ik O tym 
i o wszystkim innym oraz opracowa-
niem graf icznym wybranych utwo-
rów poetyckich cypriana Kamila 
Norwida. Zamiłowanie do literackiej 
twórczości towarzyszyło mu także 
w późniejszych latach i ujawnia się 
również podczas łódzkiej wystawy. 
Na związki te zwraca uwagę Elżbie-
ta Kołdrzak, gdy w tekście towarzy-
szącym wystawie podkreśla, że tak 
jak w wierszy Cypriana K. Norwida 
punktem odniesienia dla myśli arty-
sty jest ECCE-HOMO, f igura Chry-
stusa- Człowieka, osoby doświadcza-
jącej tragizmu samotności, zdanej na 
sąd tłumu, cierpienie (…). obok poezji 
Norwida ważne nawiązanie literackie 
stanowi tu również Boska komedia 
dantego. Z niej zaczerpnięty został 
charakterystyczny aktywizm, który 
pozwala postrzegać człowieka po-
przez jego czyny i dokonywane wy-
bory. Podobnie jak poemat dantego 
stanowi syntezę średniowiecznej my-
śli filozoficznej, historycznej oraz teo-
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logicznej, tak twórczość Przyłuskiego 
stara się przedstawiać szeroką pano-
ramę współczesnego świata. Powo-
łanie się na Boską Komedię ukazuje 
silne zakorzenienie artysty w kulturze 
chrześcijańskiej. chętnie sięga on po 
tematy egzystencjalne, przedstawia-
jąc codzienne zmagania człowieka, 
towarzyszące mu moralne wątpliwo-
ści i rozterki oraz bezradność. Naj-
istotniejszym motywem jego grafik 
i rzeźb jest los i kondycja człowieka, 

jego doświadczenia i miejsce w spo-
łeczeństwie. W pracach prezentowa-
nych w miejskiej Galerii Sztuki prze-
wija się jeszcze jeden motyw – natury. 
Przywoływana jest ona wielokrotnie 
poprzez obraz drzewa, które staje się 
symbolem życia. Zestawiony zostaje 
on z wizerunkiem chleba – znakiem 
ofiary, dzielenia się i komunii. W ten 
sposób wszystkie podejmowane te-
maty zazębiają się, tworząc jedną, 
wspólną całość.

Wiesław Przyłuski,
Myśl
 
2017, relief, fot. W. Przyłuski, 
materiały prasowe 
organizatora 

Wiesław Przyłuski,
Osoba
 
2017, relief, fot. W. Przyłuski, 
materiały prasowe 
organizatora 
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Więcej zarówno o samej 
wystawie, jak i artyście 
przeczytać można na stronie 
internetowej: 

csw.torun.pl
To

ru
ń

Tytuł ekspozycji odwołuje do optyki 
– dziedziny fizyki, która bada zjawi-
ska świetlne. Samo migotanie może 
odnosić się do wielu sytuacji, zarów-
no naturalnych, jak i tych związanych 
z działalnością człowieka. Jego po-
strzeganie związane jest ze złudze-
niem wywoływanym przez załamują-
ce się światło. Właśnie dlatego zdarza 
się, że obserwując niebo nocą, widzi-
my migoczące gwiazdy. Jednocze-
śnie o drgającym, nierównym świetle 
żarówki również możemy powiedzieć, 
że migocze. Najbardziej charaktery-
stycznym momentem, z którym koja-
rzymy skrzenie jest jednak sytuacja, 
w której światło spotyka na swojej dro-
dze powierzchnię wody, na której się 
załamuje. czym jest zatem migotanie 
w twórczości Patelczyka. Pojęcie to 
w odniesieniu do jego obrazów ozna-
czać może zaskakujące załamanie, 
z którym zderzony zostaje widz, sta-
jący przez płótnem. oto ma bowiem 
przed sobą pejzaż z jednej strony 
rzeczywisty, z drugiej zaś całkowicie 
odrealniony. Jak to możliwe? artysta 
wychodzi zawsze od przedstawienia 
autentycznego krajobrazu, do które-
go następnie wprowadza elementy, 
które zaburzają tradycyjny porządek. 
Są to najczęściej formy abstrakcyj-
ne, takie jak linie, plamy czy punkty, 
które w zestawieniu z syntetycznym 
pejzażem wprowadzają do kompozy-
cji cień tajemnicy. cień ten może być 
odczytywany nie tylko metaforycznie, 
ale i dosłownie. Wprowadzane przez 
Patelczyka kształty, często będące fi-

Widok wystawy Łukasz 
Patelczyk. Migotanie 

Centrum Sztuki Współczesnej 
w Toruniu, materiały prasowe 
organizatora

malarstwo krajobrazowe to je-
den z najstarszych gatunków ma-
larskich, który wciąż interesuje 
wielu twórców. Współczesne in-
terpretacje pejzaży można oglą-
dać podczas wystawy Łukasz 
Patelczyk. Migotanie, prezen-
towanej w toruńskim centrum 
Sztuki Współczesnej. 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    04/2018 29



gurami geometrycznymi, przysłaniają 
wybrane fragmenty krajobrazu. Widz 
może się więc zastanawiać, co wła-
ściwie zostało zakryte i jakie cel miał 
taki kamuflaż. Sam motyw zasłania-
nia części przedstawienia ma swoją 
długą tradycję w historii sztuki. Jego 
wykorzystywanie czasem związane 
było z przekonaniami religijnymi (jak 
w przypadku zakrywania świętych wi-
zerunków), innym z kolei razem z dzia-
łaniem aparatu cenzury, za pomocą 
którego opresyjna władza eliminowa-
ła z oficjalnego dyskursu niewygodne 
dla siebie treści. Twórczość Patelczy-
ka pokazuje, że motyw ten obecny jest 
również w sztuce współczesnej, choć 
pełni już zupełnie inne funkcje. Jakie? 
To można spróbować odkryć odwie-
dzając w kwietniu toruńskie cSW.

Widok wystawy Łukasz 
Patelczyk. Migotanie 

Centrum Sztuki Współczesnej 
w Toruniu, materiały prasowe 
organizatora

Banner do wystawy  
Łukasz Patelczyk. 
Migotanie 

Centrum Sztuki Współczesnej 
w Toruniu, materiały prasowe 
organizatora
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Lata 1950-1980 często nazy-
wane są „złotym okresem” pol-
skiej ilustracji książkowej. czy 
czas jej świetności bezpowrot-
nie minął? odwiedzając wysta-
wę Peekaboo – polska ilustra-
cja dla dzieci we wrocławskim 
BWa, można przekonać się, że 
tak nie jest. 

Szczegółowe informacje 
dotyczące ekspozycji, 
ilustratorów i wydawnictw 
biorących w niej udział 
dostępne są na stronie 
internetowej:

bwa.wroc.pl 

W ostatnich latach na rynku literac-
kim obserwuje się powrót do tradycji 
ilustracji książkowej. Nie tylko coraz 
więcej autorów nawiązuje współ-
pracę z wybitnymi ilustratorami, ale 
powstają także liczne, niewielkie wy-
dawnictwa, nakierowane na wydawa-
nie literatury dziecięcej najwyższych 
lotów. ich misja jest nie do przecenie-
nia. Książki są bowiem dla dzieci nie 
tylko źródłem ciekawych opowieści, 
przestrzenią rozwoju wyobraźni, ale 
także przedmiotami, dzięki którym po 

Wystawa Peekaboo  
– polska ilustracja dla dzieci
 
Festiwal Książki Artystycznej 
dla Dzieci, Galeria Arsenał 
elektrownia, Białystok 2017, fot. 
Maciej Zaniewski, materiały 
prasowe organizatora]

Iwona Chmielewska, 
projekt okładki do książki 
Kłopot
 
Wydawnictwo Wytwórnia, 2016, 
materiały prasowe organizatora 
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raz pierwszy mogą zetknąć się z kul-
turą wizualną. Jeszcze zanim zaczną 
samodzielnie czytać, oglądają ilustra-
cje, które nie tylko towarzyszą pisa-
nym historiom, ale nierzadko same 
układają się w samodzielną opowieść. 
dlatego, jak podkreślają twórcy wy-
stawy, bardzo ważne by książki, które 
proponujemy naszym dzieciom były 
rzeczywiście wytworem sztuki, za-
projektowanym mądrze i pięknie (…). 
To właśnie książki ukształtują zmysł 
estetyczny i wrażliwość dziecka na 
piękno. do udziału w projekcie za-
proszono ponad dwadzieścia wydaw-
nictw i ponad piętnastu ilustratorów, 
których prace nagradzane są pod-
czas festiwali i konkursów między-
narodowych. Ekspozycja prezentuje 
wybrane książki, które pokazują róż-
norodność i pomysłowość artystów. 
Zaś sposób prezentacji z pewnością 
przypadnie do gustu nie tylko doro-
słym, ale i towarzyszącym im dzie-

ciom. Wystawę przygotowano bowiem 
w formie interaktywnej, która ma za-
chęcić zwiedzających do zabawy 
i zapoznania się z dorobkiem polskiej 
grafiki. W tym celu stworzono specjal-
ną, dedykowaną projektowi aplikację, 
która niczym w lustrze pozwala na 
zobaczenie siebie z głową wybranego 
bohatera książkowego. Z jej pomocą 
można również ożywiać niektóre ilu-
stracje i w ten sposób niemal fizycznie 
wejść do bajkowego świata. Ekspozy-
cji towarzyszą również liczne animacje 
stworzone na podstawie rysunków ilu-
stratorów. Wystawa Peekaboo – pol-
ska ilustracja dla dzieci, zorganizowa-
na przez instytut adama mickiewicza 
w ramach programu promocji polskie-
go designu na świecie, udowadnia, że 
polska ilustracja książkowa ponownie 
przeżywa swój rozkwit, a polscy grafi-
cy wciąż mają bardzo wiele do zaofe-
rowania w tej dziedzinie. 

Marta Ignerska,
Wszystko gra

materiały prasowe  
organizatora 

Wystawa Peekaboo  
– polska ilustracja dla dzieci
 
Festiwal Książki Artystycznej 
dla Dzieci, Galeria Arsenał 
elektrownia, Białystok 2017,  
fot. Maciej Zaniewski, materiały 
prasowe organizatora]
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artysta lub rzemieślnik tworząc swój 
projekt, nigdy nie może mieć całkowi-
tej pewności, w którą stronę rozwinie 
się jego znaczenie dla społeczeństwa. 
Najlepiej zaobserwować to można na 
polu architektury. Budynki bardzo 
często zmieniają swoje zastosowanie, 
by po latach stać się rozpoznawanymi 
symbolami danego miasta. Przykłady 
budowli, które stawiane były z myślą 
o praktycznych zastosowaniach, a po 
czasie stały się ikonami można mno-
żyć. Gazomierz, który stoi w Zagłębiu 
Ruhry zmieniono w przestrzeń wysta-
wienniczą, a warszawskie Filtry stały 
się chętnie odwiedzanym muzeum. 
dla Białegostoku taką budowlą oka-
zała się się stara miejska elektrownia, 
która coraz częściej staje się inspira-
cją dla młodych twórców. Wystawa 
Plusy i minusy. O elektrowni białostoc-
kiej zorganizowana w Galerii arsenał 
nie tylko bardzo dogłębnie przedsta-
wia historię budynku, ale też pokazuje, 
w jaki sposób inspirował on artystów 
w ostatnich kilkudziesięciu latach. 
Pierwsza część wystawy skupia się 
na wątku historycznym, w szczegól-
ności koncentrując się na okresie 
międzywojennym, kiedy to Polska 
przechodziła proces intensywnej 
elektryfikacji. Zgromadzono tu między 
innymi artykuły prasowe, mapy i zdję-
cia. druga część ekspozycji natomiast 
prezentuje relacje sztuki współcze-
snej z budynkiem starej elektrowni. 
Większość eksponowanych tu prac to 
instalacje site-specific, których tema-
tem jest przede wszystkim pierwotne 

Pierwszy samochód 
ciężarowy Białostockiego 
Towarzystwa  
Elektrycznego SA  
 
fot. ze zbiorów Muzeum 
Podlaskiego w Białymstoku, 
materiały prasowe 
organizatora 

Vadim Fishkin,  
Unplugged
 
instalacja, 2011, materiały 
prasowe organizatora

Trudno zliczyć budynki na świe-
cie, które projektowane były 
z powodów czysto praktycznych, 
jednak z czasem stały się nie tyl-
ko ikonami rozwoju przemysło-
wego, ale też symbolami w kul-
turze. Jedna z takich konstrukcji 
stoi w Białymstoku. 

Wystawę oglądać można do 2 maja, 
a szczegółowe informacje na jej 
temat dostępne są na stronie 
internetowej:  

galeria-arsenal.pl
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przeznaczenie budynku. maurycy Go-
mulicki specjalnie na potrzeby pre-
zentacji stworzył neon ISKRA. Z kolei 
kolektyw artystyczny Xolor zaprojek-
tował mural, dla którego punktem wyj-
ścia jest wymyślony przez artystów 
neologizm „zgaświatło”. archaiczne 
urządzenia elektryczne, niegdyś uży-
wane między innymi w elektrowniach, 
składają się na instalację Roberta 
Kuśmirowskiego zatytułowaną Eufo-
nia. Wystawa obejmuje także rysunki 
świetlne Wojciecha Zamecznika, sta-
nowiące przykład abstrakcji w foto-
grafii. Ważnym elementem ekspozycji 
są też prace artystów pochodzących 
z Białegostoku – Kuby dąbrowskiego, 
Karola Radziszewskiego, mirosława 
Filonika i Kobasa Laksy, dla których 
budynek elektrowni jest częścią pej-
zażu dzieciństwa. 

Kuba Dąbrowski,  
zdjęcie z cyklu Ulica 
Elektryczna. Zdjęcia, 
które zrobiłem i których 
nie zrobiłem 

2018, materiały prasowe 
organizatora

Antoni Mikołajczyk,
Space and light 4

fotografia, ok. 1995, materiały 
prasowe organizatora
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Eugène delacroix bez wątpienia był jednym z najwybitniejszych fran-
cuskich malarzy w historii. Właśnie z tego powodu aż trudno uwierzyć, 
że ostatnia przekrojowa wystawa w Paryżu poświęcona jego twórczo-
ści odbyła się ponad 50 lat temu. Paryski Luwr postanowił nadrobić 
w tym roku zaległości i we współpracy z metropolitan museum of art 
w Nowym Jorku zaprezentuje publiczności olbrzymią ekspozycję, na 
której zobaczyć będzie można łącznie ponad 800 obiektów autor-
stwa artysty. organizatorzy postawili sobie za cel nie tylko przedsta-
wić twórczość malarza szerszej publiczności, ale też odpowiedzieć 
na wiele pytań od dawna stawianych przy okazji analizy jego dzieł, 
między innymi o źródła jego inspiracji i powody niezwykłej popular-
ności jego malarstwa.

louvre.fr 

Eugène Delacroix, 
The Sea form the 
Heights of Dieppe

ok. 1852, olej na desce, 
©RMN-Grand Palais 
(Musée du Louvre)/
Philippe Fuzeau, materiały 
prasowe organizatora

Eugène Delacroix, 
Greece on the Ruins 
od Missolonghi

1826, olej na płótnie, 
©Musée des Baux-Arts, 
ville de Bordeaux, Cliché 
L. Gauthier, F. Deval, 
materiały prasowe 
organizatora 
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Berlin Realism. Käthe  
Kollwitz to Otto Dix

plakat, materiały prasowe  
organizatora 

Joan Jonas, 
They Come to Us 
without a Word II  
 
2015, performans 
w Teatro Piccolo Arsenale 
w Wenecji, fot. Moira 
Ricci, ©2018 Joan Jonas: 
Artists Rights Society 
(ARS), New York: DACS, 
London, materiały 
prasowe organizatora

Joan Jonas, 
Reanimation

instalacja 2010, 2012, 
2014, kolekcja prywatna, 
fot. Thomas Müller, dzięki 
uprzejmości artysty i Gavin 
Brown’s enterprise, Ney 
York: Rome, ©2018 Joan 
Jonas: Artists Rights 
Society (ARS), New York: 
DACS, London, materiały 
prasowe organizatora B
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Na przełomie wieków niemiecka sztuka rozwijała się niezwykle pręż-
nie. Zdolni ekspresjoniści, tacy jak Heinrich Zille, Hans Balushek czy 
Käthe Kollwitz, zyskali sporą popularność, poruszając tematy bliskie 
przeciętnemu człowiekowi i wykorzystując do tego wyrazisty styl. 
Później, już po i wojnie światowej, schedę po nich przejęli twórcy, 
tacy jak otto dix czy George Grosz, którzy rozszerzyli perspektywę 
i koncentrowali się na ogólnych problemach dręczących Republikę 
Weimarską. Wystawa organizowana w berlińskim Bröhan-museum 
jest jedną z pierwszych okazji, by zobaczyć dzieła twórców tych 
dwóch wybitnych nurtów na ścianach jednej galerii i móc na własne 
oczy porównać, jak zmieniała się perspektywa ich twórczości.

broehan-museum.de

Jeśli są wśród naszych czytelników miłośnicy instalacji wideo, po-
winni zapisać oni datę tej wystawy w swoich kalendarzach. Po raz 
pierwszy w historii londyńska galeria Tate organizuje przekrojową 
wystawę dzieł jednego z najważniejszych twórców tej gałęzi sztuki, 
czyli Joana Jonasa. Przez ostatnie pięćdziesiąt lat Jonas był nie tylko 
pionierem sztuk wizualnych, ale też inspiracją dla setek młodych ar-
tystów. W swojej twórczości porusza on między innymi trudne tematy 
zmiany klimatu i ginięcia zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Nie 
obawiając się wskazywania palcami odpowiedzialnych za te czyny, 
Jonas potrafi jednocześnie wstrząsnąć widzami i zainteresować ich 
tematyką swoich prac. Na wystawie zobaczyć będzie można między 
innymi słynną Reanimację i Linie w piasku.

tate.org.uk
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Keith Haring,  
Untilted

1982, dzięki 
uprzejmości Larry’ego 
Warsha, ©The Keith 
Haring Foundation, 
materiały prasowe 
organizatora 

Keith Haring,
Untitled

1985, Alona Kagan, 
USA, ©The Keith 
Haring Foundation, 
materiały prasowe 
organizatora
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Są takie dzieła i symbole, które tak mocno zakorzeniły się w popkul-
turze, że zaczęły funkcjonować w oderwaniu od swojego twórcy. Nie-
jednokrotnie zdarza nam się oglądać obraz wiedząc, że widzieliśmy 
go w przeszłości, jednak nie potrafimy znaleźć w pamięci nazwiska 
autora. Taki los często spotyka charakterystyczne postaci malowane 
przez Keitha Harringa. Rolę tego artysty trudno przecenić, opisując 
jego wpływ na młodych artystów rozpoczynających swoją przygodę 
ze sztuką w ostatnich kilkudziesięciu latach. Wystawa Keith Haring. 
The alphabet organizowana w wiedeńskiej albertinie ma za zadanie 
nie tylko przedstawić twórczość tego wybitnego malarza i ilustratora, 
ale też ułatwić widzowi zrozumienie „języka”, jakim posługiwał się, by 
przedstawiać otaczający go świat.

albertina.at
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choć ekspozycja związana jest z ob-
chodami rocznicy historycznych wy-
darzeń, jej tematyka jest niezwykle 
aktualna. Jej celem jest zbadanie 
obecnej niestabilnej sytuacji społecz-
no-politycznej, powstałej w świetle od-
rodzenia się nacjonalizmu i populizmu 
w Europie. To śmiała próba wyjścia 
poza zwyczajową, spolaryzowaną re-
toryką i przedstawienia w zamian bar-
dziej zróżnicowanego spojrzenia na tę 
kwestię. do udziału w przedsięwzięciu 
zaproszono ponad dwudziestu arty-
stów z różnych zakątków świata. ich 
zróżnicowane podejście do rzeczywi-
stości i sztuki pozwoliło na ukazanie 
zmieniającego się krajobrazu politycz-
nego na kontynencie oraz problemu 
dzielącej społeczeństwa polityki na-
cjonalistycznej. Poprzez prezentację 
rysunków, rzeźb, fotografii, prac opar-
tych na tekście, filmów i instalacji wy-
stawa The State is not a Work of Art 
analizuje pojęcia tożsamości, przyna-
leżności, pamięci zbiorowej oraz ro-
snące napięcie pomiędzy instytucja-
mi narodowym i ponadnarodowymi, W

 o
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Widok wystawy
The State is not  
a Work of Art 

fot. Kaisa Maasik, 
materiały prasowe 
organizatora 

Więcej zarówno o wystawie, 
kuratorce, jak i poszczególnych 
artystach zaproszonych do 
udziału w przedsięwzięciu 
przeczytać można na stronie: 

kunstihoone.ee 

KRaJE BaŁTYcKiE
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W tym roku, podobnie jak Polska, 
także Estonia obchodzi 100-let-
nią rocznicę odzyskania nie-
podległości. Z tej okazji w talliń-
skiej art Hall Foundation oglądać 
można wystawę The State is 
not a Work of Art, podejmującą 
złożoną problematykę tożsamo-
ści i identyfikacji narodowej.
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takimi jak Unia Europejska. art Hall 
Foundation to tylko jedna z czterech 
przestrzeni, w której pokazywane są 
prace powstałe w ramach między-
narodowego projektu, którego kura-
torką jest Katerina Gregos. Pokazy 
odbywają się również w dodatkowych 
przestrzeniach, między innymi w Tal-
lin city Gallery i pobliskiej Vabaduse 
Gallery. Prowadzona przez artystów 
narracja przedstawia widzom zaska-
kujący, nieoczekiwany punkt widzenia 
na problematykę związaną z migra-
cją, kryzysem gospodarczym, prak-
tykami pamięci i tarciami, do których 
dochodzi na pograniczu przestrzeni 
publicznej i prywatnej.  Wystawie to-
warzyszy w pełni ilustrowana książka, 
opublikowana przez wydawnictwo Lu-
gemik i zaprojektowana przez indreka 
Sirkela. Wewnątrz znajdziemy tekst 
kuratorski Kateriny Gregos, a także 

eseje krytyczne. Bogaty folder w języ-
ku angielskim dostępny jest również 
w wersji online, którą pobrać można 
ze strony internetowej art Hall Foun-
dation. Tallińska wystawa to niewątpli-
wie nie tylko ciekawy wgląd w historię 
Estonii, ale przede wszystkim ważny 
głos w toczącej się w Europie debacie 
na temat tożsamości i nowe spojrze-
nie na kwestie rozwijających się na-
cjonalizmów.

Widok wystawy
The State is not  
a Work of Art 

fot. Kaisa Maasik, 
materiały prasowe 
organizatora 

Widok wystawy
The State is not  
a Work of Art 

fot. Kaisa Maasik, 
materiały prasowe 
organizatora 
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Jaanus Samma, 
New Year’s Boy

2018, słoma i stal,  
fot. Karel Koplimets, 
materiały prasowe 
organizatora
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W 2016 roku zostałeś f inalistą 
15. edycji konkursu Artystyczna 
Podróż Hestii. Co skłoniło Cię do 
wzięcia udziału w tego typu przed-
sięwzięciu i jaką pracę wówczas 
pokazywałeś?

Przypadek. Wysłałem swoją pra-
cę o godzinie 23:59 ostatniego dnia 
zgłoszeń. okazało się, że było warto. 
Zaprezentowałem wtedy pracę #di-
waklozetowa. Była to dokumentacja 
działania w nieistniejącym już insty-
tucie Sztuki Wyspa w Gdańsku. Przez 
ponad trzy miesiące przychodziłem 
do Wyspy jako Polish diwa w czarnej 
peruce i szmince chanel Rouge coco 
na ustach. Ubrany w szpilki rozmiar 
46, sukienkę oraz fartuszek sprząta-
łem toalety, zmywałem naczynia i za-
miatałem sale wystawiennicze. Przy 
okazji nagrywałem to wszystko iPho-
ne’em. Wolontariacko.

W obiektywie… 
Bartosz Zimniak
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Czy uczestnictwo w konkursie i to-
warzyszącej mu wystawie wpły-
nęło na Twój rozwój artystyczny? 
Czy Twoim zdaniem takie inicjaty-
wy są potrzebne? 

Według mnie najciekawszą stroną 
konkursu artystyczna Podróż Hestii 
jest fakt, że może zgłosić się do niego 
każdy młody twórca, bez względu na 
środek wyrazu, którego używa. daje 
to interesujący miks dla późniejszych 
odbiorców konkursu i wystawy mu 
towarzyszącej. możliwość zaprezen-
towania się przed jury jest również 
bardzo ciekawym doświadczeniem, 
chociaż część osób twierdzi, że taka 
prezentacja uprzedmiotawia sztukę. 
Ja uważam, że jako artyści powinni-
śmy nauczyć się mówić w sposób zro-
zumiały o tym, co chcemy przekazać 
w naszej twórczości. Wspominam cały 
ten okres z wielkim uśmiechem, mimo 
stresu, który był nieunikniony, zwłasz-
cza gdy podczas finałowej prezentacji 
wyskoczyłem boso w sukience mojej 
mamy przed Prezesem ERGo Hestii. 
możesz wyobrazić sobie ich zasko-
czone miny…

Sam konkurs przyczynił się do tego, 
że poznałem wielu cudownych ludzi 
i dzięki nim miałem możliwość udzia-
łu w różnego rodzaju w ystawach 
i projektach, między innymi w Kali-
skim Biennale Sztuki A KUMULACJE, 
OCIEPLAMY czy Parawaning Patrio-
tyczny. mogłem również liczyć na ich 
wskazówki i rady w tworzeniu Funda-

cji mEWKa. Z doświadczenia wiem, 
że bardzo rzadko spotyka się osoby, 
które są szczerze zainteresowane 
tym, co robisz. mijają dwa lata, odkąd 
brałem udział w konkursie, a nadal 
utrzymuję kontakt z teamem Fundacji 
artystyczna Podróż Hestii i wiem, że 
zawsze mogę wpaść bez zapowiedzi 
do siedziby i poplotkować, nie tylko 
o sztuce. 

Studiowałeś na Wydziale Rzeźby 
i Intermediów w gdańskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych. Skąd wybór 
takiego kierunku? 

może zabrzmieć to dziecinnie, ale wy-
brałem studia w gdańskiej akademii 
Sztuk Pięknych tylko ze względu na 
morze. Nie ściągnęły mnie tutaj żadne 
znane nazwiska. Skończyłem Filozofię 
i Komunikację Społeczną na Uniwer-
sytecie im. adama mickiewicza w Po-
znaniu. W trakcie studiów pracowałem 
w agencji reklamowej i na planie filmo-
wym. Później uciekłem na wybrzeże.

Samo doświadczenie nauki na aSP 
wspominam jako dość trudne. Jestem 
indywidualistą i myślę, że dla większo-
ści wykładowców i studentów byłem 
dziwnym wybrykiem. ciągle uśmiech-
niętym i gadającym. Pojawiłem się 
znikąd i szybko zostałem zauważony 
i doceniony. Niekoniecznie na uczelni. 
Finał konkursu aPH, nagroda mini-
stra Kultury (dodam, że prawicowe-
go), nagroda specjalna na Festiwalu 
młode Wilki w Szczecinie. Wzbudziło 
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to w wielu osobach zazdrość i szybko 
usłyszałem, że uderzyła mi woda so-
dowa do głowy. Staram się mieć takie 
uwagi w nosie, bo wiem, że nie robię 
sztuki z próżności, czy po to, by być 
ciągle w centrum uwagi. mam swoją 
misję, którą konsekwentnie realizuję. 
Nie wszyscy muszą ją rozumieć, ale 
nauczyłem się wierzyć w siebie i nie 
przejmować „tym, co ludzie powie-
dzą”. Jednak nie zaprzeczam, że bar-
dzo lubię światła reflektorów.

Jakie środki artystycznego wyra-
zu są Ci najbliższe? 

Przez pierwszy okres studiów sku-
piałem się na działaniach performa-
tywnych, które były bardzo związane 
z tym, co Ja czułem, co mi się podo-
bało. Wykorzystywałem bardzo czę-
sto moJE ciało jako narzędzie. Później 
przyszedł moment, w którym zaczą-
łem tworzyć obiekty. obecnie staram 
się łączyć obie te sfery. Nadal bliskie 
mi są działania z pogranicza perfor-
mansu, happeningu i teatru, jednak 
staram się angażować w nie jak naj-
więcej osób.

Lubisz działać poza murami insty-
tucji, spotykać się z ludźmi i kon-
frontować ze społeczeństwem 
w różnych przestrzeniach. Dlacze-
go jest to dla Ciebie tak ważne?

Uważam, że tworzymy za dużo sztu-
ki galeryjnej, której odbiorcami są 
bardzo często te same osoby. Jest 

to swojego rodzaju gang. Jeśli do nie-
go nie należysz, to jesteś wykluczo-
ny z życia „artystycznego”. dla mnie 
sztuka musi wychodzić poza mury 
instytucji. Stąd moim podstawowym 
założeniem, gdy mam zamiar coś 
pokazać, jest to, by dotrzeć do ludzi, 
którzy nie są potencjalnymi odbior-
cami sztuki. Wykrzykiwałem modlitwę 
Zdrowaś mario w Bazylice mariackiej, 
rozkładałem parawany patriotyczne 
z ludźmi na plaży 11 listopada, czy jako 
Polish diwa dałem koncert disco polo 
przed centrum Sztuki Współczesnej 
w Gdańsku. Zawsze staram się wło-
żyć kij w mrowisko, szczególnie w to 
środowiskowe. Robię to  , bo wtedy 
czuję, że moje działania zmuszają 
do refleksji, a to jest dla mnie bardzo 

ważne. Nie lubię, gdy ludzie są obo-
jętni. Kojarzy mi się to z bezwiednym 
wpatrywaniem się w telefony, gdy jadę 
autobusem lub pociągiem.

W swoich pracach często poru-
szasz temat polskości i szerzej 
– patriotyzmu. Jak rozumiesz te 
kategorie i w jaki sposób komen-
tujesz je artystycznie?

Żyjemy w czasach, w których radyka-
lizujemy swoje poglądy we wszystkich 
dziedzinach życia. Z jednej strony nie 
zgadzam się ze skrajną prawicą, ale 
totalna opozycja też nie proponuje 
nic, co daje mi poczucie bezpieczeń-
stwa. Nie lubię narzekania na wszyst-
ko i wszystkich.

Bartosz Zimniak,
Polish Diwa

premierowy koncert 
pierwszej w Polsce EPki 
disco polo, parking 
przed CSW Łaźnia II, 
Gdańsk-Nowy Port, 
2017, fot. B. Bańka
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Czy bliska jest Ci zatem sztuka 
zaangażowana społecznie i poli-
tycznie? Jaką Twoim zdaniem rolę 
mogą odgrywać artyści w debacie 
publicznej? 

Nie wiem, czy można nazwać mnie 
artystą zaangażowanym. Uważam się 
po prostu za człowieka zaangażowa-
nego. Jeśli mnie coś wkurza i jest to 
zgodne z moim światopoglądem, idę 
i krzyczę razem z innymi. Staram się 
nie ulegać efektowi tłumu i zawsze za-
stanawiam się, o czym tak naprawdę 
krzyczymy. dla mnie artyści i artystki 
powinni wykorzystywać swoją sztu-
kę do komentowania nie tylko tego, 
co ich boli i smuci, ale także powinni 
umieć mówić o tym, co ich cieszy albo 
motywuje. Wiem, że jest dużo zła na 
świecie, lecz mam wrażenie, że gale-
rie sztuki, szczególnie współczesnej, 
pokazują świat jedynie jako miejsce 
szaro-smutne z odcieniem depresyj-
no-melancholijnym.

Czym dla Ciebie jest sztuka?

Nie chcę nad tym się zastanawiać. 
Nie lubię szufladkowania, definiowa-
nia i dookreślania. często właśnie ta 
chęć zbyt głębokiego poznania zabija 
całą istotę tworzenia.

Czy są artyści, których twórczość 
szczególnie Cię inspiruje? 

madonna i doda – mówię to całkiem 
poważnie, uwielbiam ich inteligencję, 

świadomość kreacji oraz siłę, z jaką 
potrafią oddziaływać na odbiorcę.

Salvador dali – jego twórczość zawsze 
wywołuje we mnie cudowny efekt od-
prężenia. mógłbym siedzieć godzi-
nami w centre Pompidou w Paryżu 
i gapić się na jego rzeźby, instalacje 
i obrazy z rozdziawioną buzią. 

Katarzyna Krakowiak – dzięki niej fi-
zycznie doświadczyłem tego, czym 
jest dźwięk. Uświadomiłem sobie, jak 
ważną rolę odgrywa on w codziennym 
życiu. Jej kosmiczne podejście do 
sztuki miało na mnie ogromny wpływ. 
Tak duży, że zdecydowałem się, aby 
została promotorką mojego dyplomu 
magisterskiego. Było to jedno z waż-
niejszych doświadczeń w trakcie stu-
diów. Bardzo burzliwe, ale zarazem 
piękne i inspirujące do dalszego roz-
woju.

Katarzyna Józefowicz – synonim cier-
pliwości i spokoju.

Natalia LL – madonna polskiej sztuki 
współczesnej.

Jakie masz plany twórcze na naj-
bliższą przyszłość? 

od ponad roku prowadzę mEWKĘ. 
otwartą Pracownię w Nowym Porcie. 
To miejsce, w którym organizujemy 
wystawy, warsztaty, wykłady i spotka-
nia. działamy nie tylko dla i z miesz-
kańcami dzielnicy, ale także dla osób 

Pochodzę z Polski i uważam się za 
patriotę, czy może powinienem powie-
dzieć – post-patriotę. Urodziłem się 
w 1991 roku, jestem więc pierwszym 
rocznikiem urodzonym w wolnej Pol-
sce. Lubię bardzo symbolikę dat. Nie 
doświadczyłem wojen, ucisków, ogra-
niczeń ze strony państwa. od dziecka 
miałem dostęp do pierwszych kom-
puterów, dużo podróżowałem z ro-
dzicami i zawsze starałem się brać ze 
świata jak najwięcej. Jednak w swojej 
twórczości czerpię z kultury, w któ-
rej się urodziłem i wychowałem. Nie 
uważam, że wszystko w Polsce jest 
idealne, ale nie rozumiem, dlaczego 
często zachwycamy się wszystkim, co 
jest ZaGRaNicĄ. Ja czuję się równie 
zainspirowany, gdy po 16 godzinach 
podróży Polskim Busem w ysiądę 
w moich ukochanych Bieszczadach 
albo z drugiej strony, gdy wywołam za-
kłopotanie i zażenowanie na twarzach 
artystów, gdy śpiewam disco polo jako 
Polish diwa i twierdzę, że jest to sztu-
ka. Każdy artysta tworzy na swój spo-
sób, jest to frazes. Ja wolę korzystać 
z tego, co mam w swoim otoczeniu.
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które dopiero odkrywają portowe za-
kamarki Gdańska. Niedawno posta-
nowiłem powołać Fundację mEWKa., 
która daje nam możliwości promowa-
nia kultury marynistycznej i historii 
ludzi związanych z morzem. Ważnym 
obszarem w mEWcE.,  któr y cał y 
czas rozwijamy, jest arteterapia. Wraz 
z Emilią Strączek organizujemy akcje 

charytatywne oraz warsztaty dla dzie-
ci z Gdańskiego oddziału onkologii.

Poza działalnością w mEWcE. staram 
się znajdować czas na własną twór-
czość. Jak już wspomniałem, punk-
tem wyjścia w moich działaniach jest 
symbolika wydarzeń, miejsc dat i cyfr. 
obecnie pracuję intensywnie nad pro-
jektem związanym z moją ukochaną 
Babcią, która zmarła 20 lat temu. Po-
ruszam w nim trudne dla mnie tematy 
rodzinne. Tworzę również cykl obiek-
tów, które związane są z obchodami 
100. rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. 

W międzyczasie pracuję w Latar-
ni morskiej w Gdańsku. Jak widzisz, 
dzieje się całkiem sporo.

W Spacerowniku co miesiąc po-
lecamy czytelnikom interesujące 
naszym zdaniem wystawy. Czy 
w ostatnim czasie jakaś ekspozy-
cja szczególnie Cię zaciekawiła? 

muszę przyznać, że odwiedzam gale-
rie sztuki równie często, co handlowe, 
czyli od tak zwanego święta. ostatnio 
„wpadłem” do centrum Sztuki Współ-
czesnej Łaźnia ii w Gdańsku i wysze-
dłem bardzo pozytywnie zaskoczony. 
Wzruszyła mnie wystawa anny Wit-
kowskiej We have one heart, w której 
przedstawia historię miłosną swoich 
teściów. Ujęła mnie szczerość, pro-
stota opisu i brak przeintelektualizo-
wanych treści.

Bartosz Zimniak,
Patriotyczny  
Parawaning

happening, plaża 
Gdańsk-Brzeźno, 
11.11.2017,  
fot. B. Bańka
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Dziedziniec MoMA 
– nowojorskiego 
muzeum sztuki  
nowoczesnej

Zmień perspektywę –
Nowy Jork

Niemal 150 różnego rodzaju muzeów 
i kilkaset mniejszych i większych ga-
lerii – w niewielu miastach na świe-
cie można znaleźć tak wiele miejsc 
w związanych ze sztuką. Nowy Jork 
jest dziś dumną światową stolicą sztu-
ki a organizowane tu wystawy przycią-
gają swoją świeżością i rozmachem 
miliony odbiorców. 

Wśród najciekawszych miejsc na 
mapie Big apple szczególne miejsce 
zajmuje Brooklyn - dzielnica uważana 
za centrum kulturalno-artystyczne 
współczesnego Nowego Jorku. To 
tutaj znajduje się siedziba centrum 
rezydencyjnego Residency Unlimited 
(RU), w którym corocznie przebywają 
podczas swojej artystycznej podróży 
laureaci konkursu artystyczna Podróż 
Hestii.

RU jest rodzajem twórczego hubu dla 
rozwijającej się społeczności arty-
stów, kuratorów, partnerów, współ-
pracowników i gości zagranicznych. 
Projekty tu prowadzone umożliwiają 
artystom i kuratorom z całego świata 
rozwój międzynarodowych kontaktów 
oraz inspirującą wymianę artystyczną. 
corocznie RU przygotowuje rezyden-
cje dla 60 artystów z całego świa-
ta, w tym oczywiście dla laureatów 
konkursu aPH. Rezyduje tu każdego 

roku 5-8 kuratorów z różnych krajów. 
Najbardziej znane nazwiska artystów, 
którzy byli na rezydencji w RU a któ-
rzy są rozpoznawalni na świecie to: 
Lu Yang, Shurui Lee (chiny), Soren 
Engsted (dania), Sophia Hewson (au-
stralia), Recycle Group (Rosja), Pedro 
Wirz, (Szwajcaria), andre cepeda 
(Portugalia) Reynier Leyva Novo, Yor-
nel martinez (Kuba).

W roku 2018 kolejny uczestnik konkur-
su aPH wyjedzie w podróż do Nowego 
Jorku i spędzi inspirujący czas w cen-
trum rezydencyjnym RU na Brookly-
nie. Wszyscy jesteśmy ciekawi, komu 
przyznane zostanie to wyróżnienie. 
Już dzisiaj zatem zachęcamy do śle-
dzenia i przyglądania się wynikom fi-
nałowym konkursu. Zapraszamy też 
na konkursową galę finałową, która 
odbędzie się 25 czerwca w Pawilonie 
nad Wisłą - filii muzeum Sztuki Nowo-
czesnej w Warszawie. Tam właśnie 
poznamy laureata tej wyjątkowej na-
grody.
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ja Józef Gałązka jest laureatem ex 
aequo (wraz z Katarzyną Szymkie-
wicz) 16. edycji konkursu artystyczna 
Podróż Hestii z 2017 roku. W ramach 
wygranej wyjechał w miesięczną po-
dróż rezydencyjną do Nowego Jor-
ku. Jury konkursowe zwróciło uwagę 
na jego pracę – instalację pt. „Por-
tret dziadka”. artysta j absolwen-
tem Wydziału Sztuk Wizualnych na 
akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 
a obecnie kończy studia na Wydzia-
le Rzeźby akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie. 

„Portret dziadka” to praca składająca 
się z klasycznego portretu rzeźbiar-
skiego oraz instalacji. Jest to opowieść 
o niezwykłym człowieku, który jest  

Józef Gałązka,
Portret dziadka

instalacja, technika mieszana, 
2016 – widok ekspozycji 
w Muzeum nad Wisłą podczas 
wystawy finalistów 16. edycji 
konkursu Artystyczna Podróż 
Hestii (fot. Piotr Litwic).

Józef Gałązka,
Portret dziadka

technika mieszana, 2016  
– widok ekspozycji w Muzeum 
nad Wisłą podczas wystawy 
finalistów 16. edycji konkursu 
Artystyczna Podróż Hestii  
(fot. Piotr Litwic).

Józef Gałązka 
– laureat 16. edycji konkursu 
Artystyczna Podróż Hestii 
(fot. Piotr Litwic)

Więcej o artyście:
 jozefgalazka.pl

wynalazcą amatorem, emerytowanym 
kolejarzem, mężem, ojcem  i dziadkiem.

Potrzeba stworzenia tego portretu 
wynikła z pewnego rodzaju fascynacji 
osobą dziadka oraz jego twórczością. 
Praca opowiadająca o nim ma na celu 
dokumentację dorobku dziadka oraz 
upamiętnienie jego osoby. oprócz sa-
mej rzeźby powstało też kilkaset zdjęć 
oraz kilkanaście godzin nagrań wspo-
mnień. Jest to rozszerzenie rodzinne-
go albumu o nową wartość. Podjęcie 
tego tematu wynika również z chęci 
budowania głębszych relacji z bliską 
osobą, poświęcenie jej czasu i uwagi.

Bardzo ważny dla mnie był archiwi-
zacyjny charakter całej pracy. Jej 
różnorodna forma jest w ynikiem 
poszukiwań i wiąże się ze świado-
mością zniekształceń, jakie niosą za 
sobą użyte przeze mnie media. Prace 
rzeźbiarskie powstawały na podsta-
wie wykonanych wcześniej fotografii 
i z tzw. głowy. Chciałem w ten sposób 
sprawdzić jak buduje  się wyobrażenie 
o człowieku, jak przetworzenie obra-
zu na inne medium wpłynie na jego 
postrzeganie – tak Józef Gałązka tłu-
maczy zamysł i proces powstawania 
swojej pracy. 

W „Portrecie dziadka” użytych zosta-
ło wiele materiałów, narzędzi i tech-
nik, które finalnie tworzą zbiór spe-
cjalnych artefaktów mających choć 
trochę przybliżyć odbiorcy ważną dla 
młodego artysty osobę. 
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Fu n d a c j a  a P H  z a k o ń c z y -
ła nabór do 17. edycji konkur-
su artystyczna Podróż Hestii.  
Niebawem poznamy listę f i-
nalistów, która zostanie wy-
brana przez międzynarodowe 
jury. Konkurs aPH to realna prze-
strzeń do zaistnienia młodych 
twórców w szerokim obiegu sztu-
ki. artystyczna Podróż Hestii na 
tle innych konkursów artystycz-
nych wyróżnia się przede wszyst-
kim tym, że swoje zainteresowa-
nie kieruje na prace studenckie, 
na działania młodych twórców, 
którzy jeszcze nie opuścili mu-
rów uczelni. 

Wystawa 
Atypical, 

Pawilon Sztuki, 2018, 
fot. Jorge Alva 
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Przed uczestnikami 17.  edy-
cji konkursu aPH stoi szansa 
miesięcznej podróży i rezyden-
cji artystycznej w światowych 
centrach sztuki nowoczesnej 
-  N ow y m  J o r k u  i  Wa l e n c j i . 
Ponadto, jeden z finalistów może 
otrzymać komercyjne zlecenie 
na artystyczną koncepcję rapor-
tu rocznego Grupy ERGo Hestia. 
W tym roku pojawi się także no-
we wyróżnienie przyznawane 
przez organizatora konkursu - 
Nagroda Fundacji artystyczna 
Podróż Hestii, którą jest 6-mie-
sięczne stypendium w wysoko-
ści 12 000 zł brutto na wykonanie 
projektu artystycznego o tematy-
ce związanej z „podróżą”.

Wystawa 
Atypical, 

Pawilon Sztuki, 2018, 
fot. Jorge Alva 

Wystawa 
Atypical, 

Pawilon Sztuki, 2018, 
fot. Jorge Alva 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    04/2018 67



Izabela Chamczyk,
Mind the gap 

2017, 149 x 179 cm,
fot. Adam Gut

Izabela Chamczyk,
To nie jest niebo

2011-2015, technika 
wlasna, 156 x 166 cm 
fot. Adam Gut

W kwietniu w Pawilonie Sztuki 
wciąż można oglądać wystawę 
„atypical”. dwaj młodzi fotogra-
fowie alek małachowski i Jorge 
alva prezentują swoje spojrzenie 
na miasto, które jest ich domem, 
czyli Warszawę. Wystawa jest fo-
tograficzną opowieścią na temat 
architektonicznych upodobań 
twórców i prezentacją ich orygi-
nalnych perspektyw na miasto. 
Ponadto 19 kwietnia zapraszamy 
do Warszawy na wernisaż nowej 
wystawy. Tym razem zaprezen-
tujemy abstrakcyjne malarstwo 
izabeli chamczyk. artystka jest 
malarką i performerką. Tworzy 
sztukę procesualną. Ukończyła 
s t u d i a  n a  a k a d e m i i  S z t u k 
Pięknych we Wrocławiu, a w swo-
ich pracach korzysta z różnych 
mediów redefiniując granice ma-
larstwa. Jest finalistką konkursu 
aPH z 2009 roku.
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    04/2018 71

S
PA

C
E

R
O

W
N

IK
 A

R
T

Y
S

T
Y

C
Z

N
Y

   
   

nr
 4

0
   

  0
4
/2
0
18


