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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

Ewa Juszkiewicz, 
Pływaczki

2009, dyptyk, olej na 
płótnie, 280x180 cm
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Szczegółowe informacje do-
tyczące wystawy Zamieszkać 
z Chrystusem i Marią. Sztuka 
dewocji osobistej w Nider-
landach w latach 1450-1530. 
Wystawa ze zbiorów polskich 
dostępne są na stronie inter-
netowej:  

mng.gda.pl
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Przełom XIV i XV wiek to okres prze-
chodzenia późnego gotyku w rene-
sans. Jednocześnie w tym czasie 
na terenie Niderlandów i Nadrenii 
rozwijał się nowy nurt pobożności, 
tzw. devotio moderna. Jego wyznaw-
cami stawali się przede wszystkim 
zamożni i wykształceni mieszczanie, 
dla których ideałami stały się cnoty 
ubóstwa i miłosierdzia. Wyznawcy 
nowej pobożności mogli pracować 
w dwóch zawodach, niezrzeszonych 
przez cechy lub gildie – kucharza 
lub kopisty manuskryptów. Mieli też 
możliwość zarabiania poprzez ucze-
nie dzieci. Zarówno dynamiczne 
przemiany społeczne, jak i przemia-
ny formalne w sztuce stały się po-
datnym gruntem do rozwoju dewocji 

Dirk Bouts (Haarlem 1410/1415 – 
1475 Leuven), naśladowca, 
Zwiastowanie

ok. 1480, Muzeum Narodowe 
w Krakowie – Muzeum Czartoryskich, 
materiały prasowe organizatora 

Modlitewnik, Północne 
Niderlandy, Delft, pracownia 
klasztoru kanoniczek 
regularnych św. Agnieszki zw. 
Doliną Jozafata (Monasterium 
Vallis Josaphati)

1463 r., inicjał H i paw na bordiurze, 
f. 122, Biblioteka Czartoryskich, 
materiały prasowe organizatora 

Sztuka religijna od zawsze peł-
niła ważną rolę w katolickiej po-
bożności. O ile jednak wielko-
formatowe dekoracje wnętrz 
sakralnych, przytłaczając wiel-
kością, miały pokazywać bo-
ską wszechmoc, o tyle niewielkie 
przedmioty i obrazy przecho-
wywane w domach miały zupeł-
nie inny charakter. Świat pry-
watnej modlitwy odsłania przed 
nami ekspozycja Zamieszkać 
z Chrystusem i Marią. Sztuka 
dewocji osobistej w Niderlan-
dach w latach 1450-1530. Wy-
stawa ze zbiorów polskich.
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osobistej. Jej wyrazem były dzieła 
malarskie i przedmioty zamawiane 
przez wyznawców, które miały słu-
żyć ich prywatnej modlitwie, two-
rzyć przestrzeń spotkania z sacrum. 
W związku z celem, któremu służy-
ły, przedstawienia te miały zupełnie 
inny charakter niż dzieła zdobiące 
wnętrza świątyń. Prezentowały ka-
meralne, intymne sceny, skupiające 
się przede wszystkim na postaciach 
Marii i Chrystusa oraz poszczegól-
nych świętych patronów. W ramach 
wystawy prezentowanej w Muzeum 
Narodowym w Gdańsku zgromadzo-
no dzieła związane przede wszyst-
kim z macierzyństwem Marii i pasją 
Chrystusa. Nawet dramatyczne sce-
ny Drogi Krzyżowej są jednak ujęte 
w nich bliskich kadrach, zacierają-
cych dystans pomiędzy rozgrywa-
jącymi się na płótnie wydarzeniami 

a widzem kontemplującym je w do-
mowym zaciszu. Nie tylko dzieła 
malarskie były obiektami służącymi 
prywatnej modlitwie. Równie waż-
nymi przedmiotami były pięknie 
zdobione modlitewniki. Ich czytanie 
miało uświadomić człowiekowi jego 
grzeszną naturę, a pobożna lektura – 
pozwolić ją przezwyciężyć na drodze 
do zbawienia. Gdańska wystawa jest 
nadzwyczajną i pierwszą w tak sze-
rokim wyborze okazją do obejrzenia 
większości niderlandzkich modlitew-
ników ze zbiorów polskich, przede 
wszystkim z Biblioteki Czartoryskich 
Muzeum Narodowego w Krakowie. 
Wszystkie zgromadzone ekspona-
ty dają możliwość wejrzenia w póź-
nośredniowieczną religijność, której 
kluczowymi elementami były pry-
watna modlitwa i dewocja osobista.

Quentin Massys, warsztat, 
Opłakiwanie Chrystusa

ok. 1950, gwasz na tekturze, wł. 
Muzeum Narodowe w Gdańsku, fot. 
© Muzeum Narodowe w Gdańsku, 
materiały prasowe organizatora 

Joos van Cleve (ok. 1485–
1540/1541), warsztat, Święta 
Rodzina (?)

Muzeum Narodowe w Poznaniu, 
własność Fundacji im. Raczyńskich, 
materiały prasowe organizatora
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Ze szczegółowymi informa-
cjami dotyczącymi wystawy 
Sarkis. Tęcza Anioła i pro-
gramem towarzyszących 
jej wydarzeń zapoznać się 
można na stronie interne-
towej: 

zacheta.art.pl
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Światło, słowo oraz kontekst 
miejsca to najważniejsze poję-
cia w słowniku Sarkisa – jedne-
go z największych artystów kon-
ceptualnych przełomu XX i XXI 
wieku. Z jego twórczością i kon-
cepcją sztuki zapoznać się moż-
na podczas wystawy Sarkis. 
Tęcza Anioła prezentowanej 
w warszawskiej Zachęcie – Na-
rodowej Galerii Sztuki. 

Sarkis Zabunyan to ormiański arty-
sta, od lat 60. na stałe mieszkający w 
Paryżu. Interesuje go dzisiejszy świat 
we wszystkich jego wymiarach, cze-
go wyraz daje w swoich koncepcjach 
i realizacjach artystycznych. Inspira-
cje czerpie nie tylko ze współczesnej 
kultury wizualnej, ale także tradycji 
i historii kultur pozaeuropejskich – 
często marginalizowanych lub cał-
kowicie pomijanych w dominującym 
dyskursie. Swoją uwagę koncentru-
je na takich obszarach, jak pamięć 

Otwarcie wystawy  
Sarkis. Tęcza Anioła

Zachęta – Narodowa Galeria 
Sztuki, fot. Marek Krzyżanek, 
materiały prasowe organizatora

Sarkis, 
Tęcza Anioła

2017, dzięki uprzejmości artysty 
oraz Dirimart Gallery, Stambuł, 
materiały prasowe organizatora
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i tożsamość. Nie postrzega ich przy 
tym jako elementów stałych. Sta-
tyczności przeciwstawia dynamizm 
podróży. Pokazując swoje dzieła w 
różnych kontekstach historycznych, 
społecznych, ale także – a może 
przede wszystkim – geograficznych, 
wskazuje na ruch jako kluczową za-
sadę funkcjonowania świata. Dlate-
go też dla artysty niezwykle istotna 
jest współpraca z konkretnymi ludź-
mi, których spotyka na swojej dro-
dze. Wspólnie z nimi adaptuje lokal-
ną przestrzeń, aranżując w niej swoje 
dzieło. Proces ten miał miejsce także 
w przypadku wystawy w warszaw-
skiej Zachęcie. Zespół galerii wybrał 
21 sentencji, które następnie zosta-
ły przez pracowników ręcznie prze-
pisane w języku polskim, a finalnie 
przetworzone na efektowne neony. 
Zawieszone w przestrzeni wysta-
wienniczej poszczególnych sal towa-
rzyszą wyprodukowane specjalnie 
na tę okazję Tęczy Sarkisa, która 
jako motyw wielokrotnie pojawiała 

się w już w jego wcześniejszych reali-
zacjach. Do metafory tęczy nawiązu-
je także instalacja fotograficzna ze 
Stambułu – rodzinnego miasta arty-
sty – Tęcza Anioła, od której wysta-
wa zaczerpnęła tytuł. Jeden z kry-
tyków, Andrzej Wajs, w obszernym 
katalogu towarzyszącym ekspozycji 
w ten sposób trafnie ujmuje twór-
czość Sarkisa: historia dzieła (a więc 
również pamięć) to koło, gdzie aktu-
alność i przyszłość odnawiają kon-
takt z jego narodzinami. Pamięć nie 
jest zastana, podlega nieustannym 
zmianom w związku z okolicznościa-
mi, w których sięgamy po konkretne 
wspomnienia. Podobnie tożsamość 
jest konceptem, który nieustannie 
budujemy, odnawiamy i rewidujemy. 
Wystawa w warszawskiej Zachęcie 
to okazja, by poddać się refleksji na 
temat miejsca, w którym znajdujemy 
się dzisiaj i jego wpływu zarówno na 
przeszłość, jak i dopiero nadchodzą-
cą przyszłość. 

Otwarcie wystawy  
Sarkis. Tęcza Anioła

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, 
fot. Marek Krzyżanek, materiały 
prasowe organizatora
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Więcej na temat przedsię-
wzięcia i artystów, których 
prace są w jego ramach 
prezentowane przeczytać 
można na stronie interne-
towej:  

bunkier.art.pl

K
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Czym jest kanon? Co sprawia, 
że jedne dzieła uznajemy za 
wartościowe, inne zaś szybko 
popadają w zapomnienie? Kto 
o tym decyduje? Kuratorzy? 
Krytycy? A może sami artyści? 
Z tymi i im podobnymi pytania-
mi próbują zmierzyć się twórcy 
wystawy The trouble with va-
lue prezentowanej w krakow-
skim Bunkrze Sztuki.

Timm Ulrichs, 
Ich kann keine Kunst Mehr se-
hen [I can not see art anymore]

1975, materiały 
prasowe organizatora 

Mladen Stilnović, 
An Artist Who Cannot 
Speak English is No Artist

1992, materiały prasowe 
organizatora

Co tak naprawdę składa się na war-
tość dzieła sztuki? Czy jego znacze-
nie symboliczne przekłada się na 
cenę, za jaką można by je nabyć. A  co 
z tzw. dziełami bezcennymi, których 
pieniężna wycena w ogóle nie jest 
możliwa? Kuratorzy, krytycy stają 
przed trudnym zagadnieniem wyboru 
spośród ogromnej liczby dzieł tych, 
które rzeczywiście warte są uwagi. 
Ogrom materiału, który należałoby 
przy tym przeanalizować, nie pozwala 
na przeprowadzenie rzetelnej oceny. 
Oceny, której nieustannie poddawani 
są także sami artyści, nie tylko obiek-
ty ich pracy. Ocenia się ich podejście 
do sztuki, warsztat, towarzyszące im 
idee. Dopiero ten całościowy ogląd 
prowadzi do wyłonienia „prawdzi-
wych mistrzów” i zdegradowanie 
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mniej utalentowanych twórców. Pa-
radoksalnie wybór ten dokonuje się 
wyłączenie dzisiaj – tu i teraz. Za kilka 
lat może okazać się, że starannie wy-
selekcjonowane dzieła nie przetrwały 
próby czasu. Trudniej mają te, które 
z początku zostały odrzucone. Ich po-
nowne włączenie w obieg artystyczny 
często okazuje się niemożliwe. Pa-
mięć ludzka jest bowiem wybiórcza 
i niełatwo w jej odmętach odszukać 
rzeczy pierwotnie oznaczone jako 
nieważne. Na ocenę dzieła składa się 
skomplikowany system uwarunko-
wań. W jego skład wchodzą nie tylko 
wspomniani już kuratorzy i krytycy 
sztuki, ale także historycy, filozofowie 
oraz instytucje sztuki, którymi rządzą 
nieubłagane prawa rynku. Pytanie 
o wartość dzieła w tak nakreślonej 

perspektywie to zadanie karkołom-
ne, a nawet naiwne – bowiem metody, 
teorie i ideologie zawodzą. Tylko po-
eci i artyści mogą sprostać wyzwaniu 
i stworzyć indywidualną impresję na 
ten temat. Nie ma jednej odpowiedzi, 
można natomiast wyróżnić rozmaite 
strategie, za pomocą których twór-
cy przedstawiają refleksję o trudnym 
procesie kreacji wartości dzieł sztuki. 
Szczególną rolę odgrywa tu z pew-
nością namysł nad językiem – narzę-
dziem kreacji narracji i poszczegól-
nych znaczeń. Druga część wystawy 
The Trouble with Value poruszającej 
te palące problemy będzie prezento-
wana w przestrzeni projektu i wydaw-
nictwie Onomatopee w Eindhoven 
w pierwszej połowie 2018 roku.

Gert Jan Kocken, 
Judenporzellan, Affen mit se-
inem Jungen, Meissen, Sam-
mlung Werner, Berlin [Jewish 
porcelain, monkey with a boy, 
Meissen, Werner’s Collection, 
Berlin]

2009, materiały 
prasowe organizatora 

Monique Hendriksen, 
Naturally False [Naturalnie 
fałszywy]

2017, materiały  
prasowe organizatora 
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Szczegółowe informacje doty-
czące zarówno ekspozycji, jak 
i towarzyszącego jej programu 
edukacyjnego dostępne są na 
stronie internetowej: 

mnp.art.pl

P
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Choć Seweryn Mielżyński był 
człowiekiem wszechstronnie 
wykształconym i zasłużonym 
dla kultury, dziś niewiele osób 
o nim pamięta. Tę niezwykłą 
postać malarza, kolekcjonera 
sztuki oraz działacza społecz-
nego i politycznego przypomina 
wystawa monograficzna w  po-
znańskim Muzeum Narodo-
wym. 

Lucas Cranach Starszy –  
warsztat, Herkules u Omfali

po 1537, olej na desce, Muzeum 
Narodowe w Poznaniu, depozyt 
Poznańskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk, materiały prasowe 
organizatora 

Jacques Laurent Agasse,  
Leżący pies

1834 (?), olej, papier na płótnie, 
Muzeum Narodowe w Poznaniu, 
depozyt Poznańskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk, materiały 
prasowe organizatora 

Mielżyński urodził się w 1804 roku 
w Poznaniu. Wykształcenie, także 
artystyczne, zdobył za granicą – w 
szkołach berlińskich i na uniwersy-
tecie w Genewie. Po powrocie do 
kraju wraz z braćmi wziął czynny 
udział w powstaniu listopadowym. 
Po upadku zrywu zmuszony został 
do emigracji, gdzie przebywał do 
1842 roku. Następnie osiedlił się w 
Miłosławiu, gdzie nieustannie dzia-
łał na rzecz odzyskania niepodle-
głości. Po wycofaniu się pod koniec 
życia z działalności politycznej nie 
pozostawał bierny. Silnie zaanga-
żował się w kulturę, współtworząc 
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 
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Nauk (PTPN), które nadało mu tytuł 
honorowego prezesa. W burzliwym, 
wypełnionym po brzegi aktywnością 
społeczno-polityczną życiu znaj-
dował także czas na oddawanie się 
swojej pasji, czyli malarstwu. Choć 
sam tworzył, przede wszystkim był 
jednak kolekcjonerem. Pod koniec 
życia swoje bogate zbiory przekazał 
PTPN, tworząc w zakupionym przez 
siebie gmachu podstawy muzeum, 
które później przyjęło nazwę Mu-
zeum Mielżyńskich. W skład kolekcji 
Mielżyńskiego wchodziło ponad 400 
dzieł – różnorodnych tematycznie i 
formalnie obrazów malarskich dato-
wanych od XIV do XIX wieku. On sam 
najlepiej czuł się jako pejzażysta. 
Nie stronił także od tematów religij-
nych, o czym świadczą obrazy jego 
autorstwa zachowane w kościele w 
Miłosławiu – miasteczku, w którym 
osiadł po powrocie do kraju z emi-
gracji i które dzięki niemu znacząco 

rozwinęło się kulturalnie. Choć z wy-
kształcenia był malarzem, swoich sił 
próbował także jako architekt, roz-
budowując własny pałac, dodając do 
niego galerię obrazów oraz wznosząc 
zameczek myśliwski. Zaprojektował 
także dzwonnicę kościelną i pomnik 
zwycięskiej bitwy miłosławskiej z 
1848 roku. A to jeszcze nie wszystko! 
Mieszkańcom miasta wzniósł szkołę, 
a pracownikom swojego majątku do-
mostwa. Jemu zawdzięczamy także 
kaplicę grobową, swoisty pomnik 
gen. Henryka Dąbrowskiego w Win-
nej Górze. Sfery artystyczna i poli-
tyczna były w jego życiu nierozerwal-
ne. Wystawa w poznańskim Muzeum 
Narodowym to próba nie tylko przy-
pomnienia tej niezwykłej, zasłużonej 
postaci, ale także odkrycia zupełnie 
nowej karty jego biografii. Karty ko-
lekcjonera, który zdołał stworzyć re-
prezentatywny zbiór sztuki nowożyt-
nej i nowoczesnej. 

Seweryn Mielżyński, 
Krajobraz górzysty (Apeniny) 

1835, olej na płótnie, Muzeum 
Narodowe w Poznaniu, depozyt 
Poznańskiego Towarzystwa  
Przyjaciół Nauk, materiały  
prasowe organizatora

Seweryn Mielżyński, Zatoka 
morska o górzystym brzegu 

1835, olej na płótnie, Muzeum 
Narodowe w Poznaniu, depozyt 
Poznańskiego Towarzystwa  
Przyjaciół Nauk, materiały  
prasowe organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące 25. edycji Biennale 
Plakatu Polskiego, laureatów 
oraz wystawy pokonkursowej 
dostępne są na stronie inter-
netowej: 

bwa.katowice.pl

K
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Współcześnie plakat, nie tylko 
jako sposób przekazywania in-
formacji, ale przede wszystkim 
jako forma artystyczna, został 
dowartościowany. Pojawia się 
coraz więcej wystaw, ale także 
artystów, którzy chętnie prezen-
tują, a nierzadko również sprze-
dają swoje prace. O randze me-
dium plakatu można przekonać 
się, odwiedzając Galerię BWA 
w Katowicach, gdzie trwa wy-
stawa pokonkursowa 25 Bien-
nale Plakatu Polskiego. 

Jubileuszowa edycja biennale, po-
dobnie jak wszystkie poprzednie, 
odbywa się przy współpracy z ka-
towicką uczelnią. To z niej wywodzą 
się pomysłodawcy przedsięwzięcia, 
wśród których znajduje się między 
innymi profesor Tadeusz Grabowski. 
To on ponad pół wieku temu wpadł 
na pomysł, by zaproponować twór-
com plakatu możliwość spotkania się 
w gronie osób pracujących w tym sa-
mym medium, zaś laureatom – oka-
zję do przedstawienia swoich prac 
szerszej publiczności. Do dziś profe-
sor Grabowski jest ściśle związany z 
biennale, zasiadając w gronie organi-

Wystawa finałowa 25 Bien-
nale Plakatu Polskiego, Ga-
leria Sztuki Współczesnej 
BWA w Katowicach 

fot. materiały prasowe

Wystawa finałowa 25 Bien-
nale Plakatu Polskiego, Ga-
leria Sztuki Współczesnej 
BWA w Katowicach 

fot. materiały prasowe
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zatorów i jawiąc się na co dzień jako 
zagorzały propagator plakatu, który 
uważa za wyjątkową formę wypowie-
dzi. Co składa się na tę wyjątkowość? 
Przede wszystkim stała współobec-
ność słowa i obrazu, a także charak-
terystyczna skrótowość i metafo-
ra, jaką posługują się autorzy prac. 
Choć niektóre elementy wyrazu są 
wspólne, same plakaty prezentują 
ogromne zróżnicowanie, zarówno te-
matyczne, jak i stylistyczne. Na ich 
kształt nie mają wpływu wyłącznie 
indywidualne decyzje artystyczne, 
ale także kontekst czasu i miejsca, w 
którym powstają oraz rozwijające się 
na przestrzeni lat technologie druku. 
Zmieniła się też funkcja plakatu, któ-
ry coraz rzadziej pełni funkcje stric-
te informacyjne czy propagandowe. 
Coraz częściej artyście decydują się 
na wybór tego medium ze względu na 
jego chwytliwość, skrótowość i moż-

Wystawa finałowa 25 Bien-
nale Plakatu Polskiego, Ga-
leria Sztuki Współczesnej 
BWA w Katowicach

fot. Zakład Projektowania 
Graficznego UMK

Wystawa finałowa 25 Bien-
nale Plakatu Polskiego, Ga-
leria Sztuki Współczesnej 
BWA w Katowicach 

fot. materiały prasowe

liwość wykorzystania technik pro-
jektowania graficznego. Co ciekawe, 
plakat jako środek wyrazu, przestał 
być tak efemeryczny jak kiedyś. Nie 
tylko powstają muzea zajmujące się 
ich gromadzeniem (jak np. Muzeum 
Plakatu w Wilanowie, będące oddzia-
łem warszawskiego Muzeum Naro-
dowego), ale także coraz więcej osób 
kupuje plakaty artystyczne – nie 
tylko jako element większej kolekcji 
dzieł sztuki, ale także jako dekorację 
mieszkania czy domu. Jest to zwią-
zane również z ceną, która w wielu 
przypadkach – inaczej niż w malar-
stwie czy rzeźbie – jest osiągalna na-
wet dla mniej zamożnych odbiorców. 
Wystawa w katowickiej Galerii BWA 
potwierdza, że choć minęło 25 lat, 
plakat ma się dobrze, rozwija się i co-
raz więcej artystów chce korzystać z 
niego, by dzielić się z widzem swoją 
opowieścią. 
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Więcej, zarówno o wystawie 
Metamorfizm, jak i całym przed-
sięwzięciu, którego jest częścią, 
przeczytać można na stronie 
internetowej:

cmwl.plŁ
ód

ź
Kiedy w latach 60. zaczęła two-
rzyć miękkie formy, będące po-
łączeniem rzeźby i tkaniny, szyb-
ko wzbudziła zainteresowanie 
krytyki. Abakany, których nazwa 
wywodzi się od nazwiska autorki, 
stały się przepustką artystki do 
świata sztuki i przyniosły jej sła-
wę. Twórczą drogę, którą prze-
była Magdalena Abakanowicz 
prześledzić można podczas wy-
stawy Metamorfizm prezento-
waną w Centralnym Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi. 

Magdalena Abakanowicz, 
Kompozycja

1960, materiały 
prasowe organizatora 

Magdalena Abakanowicz, 
Kompozycja fakturalna 
(Composition facturale)

1967, materiały prasowe 
organizatora  

Nie bez znaczenia jest samo miej-
sce, w którym zorganizowano eks-
pozycję. Abakanowicz od samego 
początku zafascynowana była tka-
niną i jej specyficznymi właściwo-
ściami. Początkowo, wykorzystując 
różnorodne techniki, tworzyła arty-
styczne tkaniny. W ramach wysta-
wy prezentowane są między  innymi 
tkaniny strukturalne, które formą 
z czasem coraz bardziej zbliżały się 
do reliefów z pęknięciami i ażurowy-
mi prześwitami. Na ich przykładzie 
można doskonale zaobserwować 
zmiany formalne, jakie dokonywały 
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się w twórczym języku Abakano-
wicz. Warto w tym nieco szerszym 
kontekście przyjrzeć się także sa-
mym abakanom. Są one ukorono-
waniem procesu rozwoju artyst-
ki, ale nie warto rozpatrywać ich 
osobno. Jest to bowiem raczej wy-
nik wcześniejszych, długotrwałych 
eksperymentów i śmiałych decyzji 
podejmowanych przez autorkę. Co 
ciekawe, ekspozycja w Centralnym 
Muzeum Włókiennictwa jest czę-
ścią szerszego projektu. Druga od-
słona tego przedsięwzięcia będzie 
miała miejsce wiosną – otwarcie 
zostało zaplanowane na kwiecień. 
Wówczas zaprezentowane zostaną 
dzieła artystki wcześniej niepoka-
zywane w Polsce. Będzie to efekt 
współpracy ze szwajcarską Funda-
cją Toms&Pauli, która przechowuje 
dokumenty i dzieła sztuki związane 
z historią Biennale w Lozannie – im-
prezy postrzeganej jako kluczowy 
element rozwoju nowoczesnej tka-
niny artystycznej na świecie.  Wła-
śnie tam, w 1962 roku, Magadalena 

Abakanowicz po raz pierwszy za-
chwyciła publiczność swoim aba-
kanami, zaś trzy lata później, na 
Biennale w Sao Paulo została za nie 
nagrodzona złotym medalem. Dwu-
etapowa forma przedsięwzięcia, 
którego pierwszą częścią jest wy-
stawa Metamorfizm ma na celu jak 
najpełniejsze przedstawienie dro-
gi twórczej artystki. Pierwszy etap 
unaocznia kierunki rozwoju myśli ar-
tystycznej i  pokazuje drogę docho-
dzenia do rewolucyjnych rozwiązań 
formalnych. Drugi zaś przedstawi 
Abakanowicz jako dojrzałą artyst-
kę, skupiając się na jej największych 
osiągnięciach. Wyruszyć w podróż 
do źródeł jej twórczości pomoże 
także film zrealizowany przez Kazi-
mierza Muchę i pokazywany w ra-
mach ekspozycji. Wykorzystano 
w nim między innymi zapis instalacji 
plenerowej Abakanowicz, zrealizo-
wanej w Łebie w 1968 roku. Na czym 
polegała? Tego możecie dowiedzieć 
się, odwiedzając Centralne Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi. 

Magdalena Abakanowicz, 
Biała (Słońce i Księżyc)

1964, materiały prasowe 
organizatora

Magdalena Abakanowicz, 
Biała

1966, materiały prasowe 
organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy Wie-
lowątkowość tkaniny oraz 
poszczególnych artystów, 
których prace są w jej ramach 
pokazywane, znaleźć można 
na stronie internetowej: 

csw.torun.pl

To
ru

ń Tkanina od bardzo dawna towa-
rzyszy człowiekowi, służąc mu do 
rozmaitych celów. Może służyć za 
okrycie chroniące od zimna i nie-
korzystnych warunków atmos-
ferycznych, może pełnić funkcje 
symboliczne i być wykorzystywa-
na podczas rytuałów sakralnych, 
wreszcie może stanowić element 
dekoracyjny, np. wnętrza. Nic dziw-
nego, że ludzie szybko udoskona-
lili pierwotne płachty wykonywane 

Grzegorz Kozera, 
Hommage à 
Jadwiga Kozera

2011, akryl na płótnie, 
materiały prasowe 
organizatora

Grzegorz Kozera, 
Bez tytułu

2010, akryl na płótnie, 
materiały prasowe 
organizatora  

Tkanina to szczególne me-
dium. W formie płótna stano-
wi podłoże do dalszych dzia-
łań artystycznych – przede 
wszystkim malarskich, jednak 
również sama w sobie stano-
wi interesujący środek wyra-
zu. Różnorodne możliwości jej 
wykorzystania w sztuce pre-
zentuje wystawa Wielowątko-
wość tkaniny zorganizowana 
w toruńskim Centrum Sztuki 
Współczesnej. 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    01/2018 29

http://csw.torun.pl


z plecionych traw i innych roślin i 
zaczęli wykonywać tkaniny oparte 
na prostopadle przecinających się 
niciach wątku i osnowy. Toruńska 
ekspozycja to okazja, by zapoznać 
się z pracami polskich artystów, 
którzy w swojej twórczości wykorzy-
stywali tkaninę jako medium. Jest 
to także część szerszego projektu, 
w ramach którego w CSW prezento-
wane są wystawy pokazujące udział 
tkaniny w sztuce współczesnej – od 
ubiorów po abstrakcyjne instalacje. 
Tych ostatnich nie mogło zabraknąć 
również na ekspozycji Wielowątko-
wość tkaniny. To, w jaki sposób za 
pomocą materiałów można budo-
wać przestrzeń, zmieniać i  konstru-
ować na nowo, można prześledzić 
przyglądając się twórczości takich 
artystów, jak: Natalia LL, Katarzy-
na Tretyn-Zecević czy Marian Stę-
pak. Ich dorobek reprezentowany 
jest zarówno in situ, jak i w postaci 

filmów dokumentalnych, będących 
zapisem ich działań. Choć bardzo 
często tkanina sama w sobie stano-
wi główny składnik dzieła, zdarza się 
także, że łączona jest ona z innymi, 
nierzadko zaskakującymi elemen-
tami. Tak dzieje się między innymi 
w twórczości Teresy Tyszkiewicz, 
wykorzystującej szpilki krawieckie 
czy obsianych rzeżuchą materia-
łach Teresy Murak. Choć z pozoru 
może się wydawać to zaskakujące, 
tkanina w swojej wielowymiarowości 
wykorzystywana jest także w sztu-
ce zaangażowanej. W taki sposób 
używają jej Tomek Kawszyn i Agata 
Zbylut, którym służy do prezento-
wania stosunku do różnych, bardzo 
często niewygodnych czy wręcz po-
mijanych, a  jednocześnie niezwykle 
ważnych tematów. Jak sprawdza 
się w tej oraz innych rolach? O tym 
przekonać się można, odwiedzając 
toruńskie CSW.

Grzegorz Kozera, 
Koszula, z cyklu:  
Koszule

2009, olej na płótnie, 
materiały prasowe 
organizatora 

Agata Zbylut, 
Bez tytułu

materiały prasowe 
organizatora  
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Współcześnie coraz częściej 
o zdjęciach myśli się wyłącznie 
jako obrazach, nie zaś fizycz-
nych przedmiotach. W dobie 
cyfryzacji czasem wręcz zapo-
minamy o istnieniu wydruków 
czy odbitek. Czy w jakiś spo-
sób zmienia to nasze myślenie 
o fotografii? A może zmienia 
samą fotografię? Zagadnienie 
to porusza wystawa Miesięcz-
nik „Fotografia” 1953–1974 
prezentowana we wrocławskim 
Muzeum Współczesnym.

Więcej o wystawie Miesięcz-
nik „Fotografia” 1953-1974 
przeczytać można na stronie 
internetowej: 

muzeumwspolczesne.pl

Pomysł na ekspozycję zrodził się 
przypadkiem, kiedy kilka lat temu 
Agnieszka Zdziabek dokonała nie-
zwykłego odkrycia. Niepodziewanie 
natrafiła bowiem na zbiór miesięczni-
ków „Fotografia”, nadszarpniętych już 
nieco zębem czasu. Wilgoć i złe wa-
runki przechowywania przyczyniły się 
do powstania znacznych uszkodzeń. 
One też sprawiły, że włożony kiedyś 
między strony jednego z numerów 
negatyw stał się częścią gazety. Wto-
pił się kartki, a obrazy z podłoża za-
częły przez niego przenikać, tworząc 
zupełnie nową jakość. Zainspirowana 
tym zdarzeniem Agnieszka Zdziabek 
zdecydowała się stworzyć projekt 
artystyczny, zatytułowany Skarb, po-
ruszający problem materialności fo-
tografii. Korzystając z archiwalnych 
numerów odnalezionego miesięczni-
ka artystka pokazuje, jak duże zna-
czenie – obok samego obrazu – ma 
kontekst, w jakim jest umieszczo-
ny, podpis lub towarzyszący zdjęciu 
tekst, wreszcie – jakość reprodukcji. 
Wszystkie te czynniki składają się na 
odbiór fotografii, która przestaje być 
wyłącznie medium efemerycznym. 
Zapominając, że zdjęcia to także rze-
czy, myślimy o nich wyłącznie jako 
o nośnikach wspomnień, emocji czy 
wartości. Podobny trend widoczny 
jest także w myśli teoretycznej, która 
coraz mniejszą wagę przywiązuje do 
podłoża i fizycznego kształtu foto-
grafii. W konsekwencji zapomina się o 
całej gamie zachowań i praktyk, które 
są z nią związane. Także z tego powo-

Miesięcznik „Fotografia”  
nr 4, 1965, fot. Jan Hattowski

materiały prasowe 
organizatora 
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du istotny okazuje się tu wątek prze-
wodni wystawy oparty o prezentację 
fragmentów magazynu „Fotografia”, 
który przez ponad 20 lat jednocze-
śnie kształtował i komentował oblicze 
artystycznego i amatorskiego życia 
fotograficznego w Polsce. Zagłębienie 
się w czasopismo pozwala na prześle-
dzenie wielu różnych tematów. Można 
wystawę oglądać w sposób linearny 
bądź też ciągłą narrację zamienić na 
poszukiwania określonych wątków. A 
jest ich bardzo wiele! Można zająć się 
fotografią artystyczną lub reportażo-
wą, skupić się na tekstach dotyczą-
cych sprzętu i technik fotografowania 
i na ich podstawie odtworzyć historię 
postępu technicznego w tej dziedzi-
nie, można też poświęcić swój czas na 
prześledzenie przemian teoretyczne-
go dyskursu na temat fotografii. War-
to przy tym pamiętać, że miesięcznik 
„Fotografia” i prezentowane na jego 
łamach zdjęcia to nie tylko ciekawe 
obrazy, ale także świadectwo kon-
kretnych czasów, przemian społecz-
no-politycznych i wydarzeń historycz-
nych, które się wówczas rozgrywały. 

Miesięcznik „Fotografia” nr 7, 
1966, fot. Jan Hattowski

materiały prasowe 
organizatora 

Agnieszka Zdziabek, 
Skarb

2016, materiały prasowe 
organizatora

Agnieszka Zdziabek, 
Skarb

2016, materiały prasowe 
organizatora
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Studiując historię sztuki, łatwo moż-
na zauważyć, że kariery wielu ma-
larzy (i nie tylko) rozwijały się w po-
dobny sposób. Od pracy na techniką 
na akademii, poprzez poszukiwania 
własnego stylu, aż do ustabilizowa-
nej twórczości dojrzałej. Warto jed-
nak pamiętać, że nie jest to jedyna 
droga, jaką może obrać artysta. Na 
drugim biegunie znajdują się twór-

Edward Dwurnik, 
Szpadryna, z cyklu: 
Do końca

1972, rysunek, mate-
riały prasowe organi-
zatora 

Edward Dwurnik, 
Półsierp, z cyklu:  
Do końca

1973, rysunek, mate-
riały prasowe organi-
zatora 

Wielką sztuką (sic!) jest ciągła 
motywacja do poszukiwania 
najlepszego stylu dla własnej 
twórczości malarskiej, ale jesz-
cze większym osiągnięciem jest 
tworzenie po drodze wybitnych 
dzieł. Niewątpliwie udało się to 
Edwardowi Dwurnikowi, któ-
rego prace oglądać można do 
początku lutego w galerii sztu-
ki Wirydarz w Lublinie.

Więcej informacji na temat 
ekspozycji dostępnych jest na 
stronie internetowej:

wirydarz.com.pl
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cy, których stylu nie da się jedno-
znacznie określić, nazwać i zakla-
syfikować. W ich działalności da się 
oczywiście wyróżnić okresy fascy-
nacji konkretnymi elementami rze-
czywistości, ale granice pomiędzy 
nimi są niezwykle płynne i rozmyte. 
Takim artystą jest właśnie Edward 
Dwurnik – jeden z najwybitniejszych 
polskich malarzy XX wieku. Dwurnik 
jest absolwentem warszawskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych, którą ukoń-
czył w pracowni profesora Eugeniu-
sza Eibischa. Jego dotychczasowy 
dorobek obejmuje ponad 3,5 tysią-
ca prac malarskich, a także ponad 
10 tysięcy rysunków. Co ciekawe, 
malarz przyznaje, że jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń w jego życiu 
było uczestnictwo w zorganizowanej 
w 1965 roku wystawie polskiego pry-
mitywisty Nikifora. [Nikifor] był moim 

najważniejszym mistrzem, właściwie 
jedynym. (…) Do dzisiaj ilekroć wy-
chodzę w plener lub maluję akwa-
relką, mam przed oczami tamtą wy-
stawę – wspomina artysta. Znakiem 
rozpoznawczym Dwurnika stała się 
seria Podróże autostopem, którą 
rozpoczął w 1968 roku i kontynuuje 
do dzisiaj. Składają się na nią cha-
rakterystyczne pejzaże pokazujące 
świat z lotu ptaka, w których malarz 
przedstawia ogromne metropolie. 
Uważny obserwator zdoła w nich do-
strzec miejsca znane z prawdziwych 
miast. Na płótnach wyróżniają się 
także „idole” czyli olbrzymie karyka-
turalne popiersia, które mają sym-
bolizować władzę totalitarną. Wysta-
wę prac malarza oglądać można do 
5 lutego w lublińskiej galerii sztuki 
Wirydarz znajdującej się przy ulicy 
Grodzkiej w Lublinie.

Edward Dwurnik, 
Chrystus z belką,  
z cyklu: Krzyż

1979, olej, materiały  
prasowe organizatora 

Edward Dwurnik, 
Chrystus w całunie,  
z cyklu: Krzyż

1981, olej, materiały  
prasowe organizatora 
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Studiując historię malarstwa, łatwo zauważyć, że twór-
cy o wiele częściej upamiętniali postacie w momencie 
smutku niż radości i zabawy. Wszystko przez trwające 
wiele stuleci przeświadczenie, że uczucia radosne są 
płytsze, a przez to nie zasługują na uwiecznienie. Wiele 
zmieniło się za sprawą siedemnastowiecznych malarzy 
holenderskich, którzy wyjątkowo upodobali sobie motyw 
uśmiechu. Na wystawie The Art of Laughter: Humour in 
the Golden Age organizowanej w Muzeum Fransa Halsa 
(Frans Hals Museum) w holenderskim Haarlemie oglą-
dać można twórczość m.in. Rembrandta, Jana Steena 
i Nicolaes Maesa. 

franshalsmuseum.nl

Jan Steen, 
Children Teaching 
a Cat to Dance 

ok. 1662/63, olej na płótnie, 
Rijksmuseum, Amsterdam, 
materiały prasowe 
organizatora 

Frans Hals, Pekelharing, 

1628-30, olej na płótnie, 
Museumlandschaft Hessen 
Kassel, Gemäldegalerie Alte 
Meister, Kassel, materiały 
prasowe organizatora
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David Hockney,  
Barry Humphires, 26th, 
27th, 28th March 2015 
from: 82 Portraits and 1 
Still-Life

Acrylic on canvas  
(one of an 82-part work), 
Guggenheim Museum 
Bilbao

David Hockney,  
Rufus Hale, 23rd, 24th,  
25th November 2015 from:  
82 Portraits and 1 Still-Life

Acrylic on canvas (one of an  
82-part work), Guggenheim  
Museum Bilbao

Rodin – Rilke – Ho-
fmannsthal. Man and 
His Genius

widok wystawy w 
Alte Nationalgalerie, 
©Nationalgalerie – 
Staatliche Museen zu 
Berlin/Andres Kilger, 
materiały prasowe 
organizatora

August Rodin, The 
Hero (Man and His 
Genius)

ok. 1896, odlew 1900 r., 
brąz, ©Nationalgalerie 
– Staatliche Museen zu 
Berlin/Andreas Kilger, 
materiały prasowe 
organizatora 
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Seria portretów wykonana zupełnie nieznanym osobom w takiej 
samej kompozycji i na tym samym ascetycznym tle nie brzmi jak 
zapowiedź jednej z najbardziej wyczekiwanych wystaw 2018. A jed-
nak tak jest. Dzieje się tak dlatego, że portrety namalował sam David 
Hockney, a ekspozycję przygotowuje Muzeum Guggenheima w Bil-
bao. W 2012 roku artysta wycofał się z artystycznego życia i w ci-
szy swojego studia w Los Angeles zaczął tworzyć portrety swoich 
współpracowników i przyjaciół. Na wystawie obejrzeć można prawie 
90 prac – już samo to nie pozostawia złudzeń, że będzie to wyjątko-
we wydarzenie. 

hockneyportraits.guggenheim-bilbao.eus

Wszyscy, choćby początkujący miłośnicy sztuki znają jedno dzieło 
Rodina – Myśliciela. Co bardziej zaznajomieni z jego twórczością 
kojarzą też Mieszczan z Calais i Pocałunek. Berlińskie Muzeum Pań-
stwowe (Staatliche Museen) z okazji zbliżającej się setnej rocznicy 
śmierci artysty postanowiło zwrócić uwagę widzów na mniej znaną 
rzeźbę pt. Człowiek i Geniusz. Ta niewielka praca datowana jest 
na rok 1896 i ukazuje uskrzydloną kobiecą postać, która unosi się 
nad mężczyzną. Rzeźba zajmuje centralne miejsce na ekspozycji, 
a wszystkie inne eksponaty są z nią tematycznie lub historycznie 
związane.

smb.museum
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César, 
Pouce

1965, bronze poli,  
Musée d'art contem-
porain, Marseille

César, 
Compression Ricard

1962, Tôle, automobile 
compressée, Centre 
Pompidou
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Wszystkim miłośnikom rzeźby polecamy wy-
brać się w najbliższym czasie do stolicy Francji. 
Z okazji zbliżającej się 20. rocznicy śmierci Ce-
sara Baldacciniego paryskie Centrum Pompi-
dou organizuje największą w historii retrospek-
tywną wystawę artysty. Dla jednych César był 
genialnym rzeźbiarzem, inni nazywają go tylko 
zdolnym majsterkowiczem. Jedno jest pewne 
– obok jego prac nie da się przejść obojętnie, 
a malowanie przez niego taniego plastiku tak, 
by przypominał marmur, spiż i złoto jest jedną 
z najwybitniejszych satyr wyśmiewających 
konsumpcjonizm. 

centrepompidou.fr
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Miasto Sztuki 
i Nauki w Walencji

Zmień perspektywę –
Walencja

Walencja to trzecia co do wielko-
ści metropolia Hiszpanii, w której 
oprócz wielu zabytków znajdziemy 
również architektoniczne perełki 
współczesności. Na południowym 
krańcu Ogrodów Turii znajduje się 
słynne Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, czyli Miasto Sztuki i Nauki. 
Całość przypomina marsjański po-
jazd kosmiczny i szczyci się mianem 
jednego z największych kompleksów 
popularno-naukowych i kulturalnych 
w Europie. Miejsce to, nazywane 
przez mieszkańców Walencji „mia-
stem przyszłości", zaprojektowane 
zostało na przełomie XX i XXI wieku 
przez jednego z najbardziej znanych 
hiszpańskich architektów i inży-
nierów budownictwa Santiago Ca-
latravę. Przy projekcie pomagał mu 
meksykański architekt Félix Cande-
la Outeriño.

„Miasto przyszłości" zbudowano 
w  miejscu dawnego koryta rzeki 
Turia, na długości prawie dwóch kilo-
metrów. Tworzy je sześć ogromnych 
elementów: Hemisfèric (kino IMAX, 
w którym można oglądać projek-
cje cyfrowe), Umbracle (otoczony 
ogrodami piękny punkt widokowy), 
Muzeum Nauki im. Księcia Filipa 
(oferujące mnóstwo zajęć interak-
tywnych), Oceanogràfic (największe 

akwarium w Europie), Pałac Sztuki 
im. Królowej Zofii (sztuki operowe) 
oraz Agora (obszar wielofunkcyjny, 
gdzie organizuje się koncerty i różne 
wydarzenia).

Chociaż wstępny kosztorys budowy 
Ciudad de las Artes y las Ciencias 
przewidywał maksymalnie budżet 
w wysokości 300 mln. euro, osta-
tecznie kwota ta została przekro-
czona niemal czterokrotnie. Jed-
nak miasteczko stało się wizytówką 
Walencji, regionu, a także w pewien 
sposób całego kraju. Budynki zapro-
jektowane przez Candelę to – obok 
Muzeum Guggenheima w Bilbao 
– najbardziej charakterystyczne 
nowoczesne obiekty w Hiszpanii. 
Z  tego między innymi powodu Mia-
sto Sztuki i Nauki przyciąga co roku 
ok. 40 milionów turystów i przynosi 
miastu gigantyczne zyski.

Mieszkańcy Walencji są niezwykle 
dumni z tego muzeum na miarę XXI 
wieku. Tutaj wszystko staje się bo-
wiem możliwe: odkrywanie tajem-
nic życia, poznawanie początków 
wszechświata, obserwacja morskich 
zwierząt i najdalszych galaktyk. Nie 
bez przyczyny mottem Walencji po-
zostaje hasło „niewiarygodne, ale 
prawdziwe"...
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W 2016 roku zostałaś laureatką 
15. edycji konkursu Artystyczna 
Podróż Hestii. Dlaczego zdecydo-
wałaś się wystartować i jaką pra-
cę wówczas zaprezentowałaś?

Konkurs APH daje możliwość zapre-
zentowania swojej pracy zarówno 
ekspertom, jak i szerokiej publicz-
ności. Z jednej strony była to dla 
mnie szansa weryfikacji moich dzia-
łań, z  drugiej – możliwość wyjścia 
ze swoją pracą poza Akademię czy 
portfolio internetowe. Do konkursu 
zgłosiłam serię prac Solar promi-
nences (Protuberancje), powstałych 
w oparciu o zdjęcia Słońca z telesko-
pów NASA. Protuberancje to wielkie 
pętle płonącej plazmy koronalnej, 
podnoszące się z powierzchni Słoń-
ca i opadające na nie z powrotem, 
najlepiej widoczne podczas całko-
witych zaćmień Słońca. Skupiłam 
się w  tej pracy właśnie na kwestii 
widzialności i percepcji, a także 
na medium – obrazy są rysowane 
„czarno na czarnym”, a powstały 
poprzez nadpalanie czarnej tektury 
i pokrywanie jej sadzą w połączeniu 
z rysunkiem. Dzięki temu, że różne 
faktury czerni (tektury, sadzy, węgla 
i ołówka) w różnym stopniu pochła-
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W obiektywie… 
Hanna Dyrcz
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Hanna Dyrcz, 
Raport Roczny grupy 
ERGO Hestii 2016 – 
Sieć

projekt publikacji  
i wizualizacji danych
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Hanna Dyrcz, 
Raport Roczny grupy 
ERGO Hestii 2016 – 
Sieć

projekt publikacji  
i wizualizacji danych
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niają lub odbijają światło, obraz poja-
wia się i znika w zależności od kąta 
patrzenia i oświetlenia. 

Zdobyłaś Nagrodę Specjalną 
Prezesa Piotra Śliwickiego, co 
oznacza, że otrzymałaś możli-
wość współpracy przy projekcie 
i realizacji koncepcji artystycznej 
Raportu Rocznego Grupy ERGO 
Hestia. Czym było dla Ciebie to 
zlecenie i jak wpłynęło na Twój 
rozwój artystyczny?

Jestem projektantką graficzną, więc 
z mojej perspektywy realizacja Ra-
portu była w naturalny sposób naj-
bardziej atrakcyjną nagrodą w kon-

kursie. W związku z tym, że zajmuję 
się m.in. projektowaniem książki, 
poprosiłam o możliwość opraco-
wania całej publikacji, od koncepcji 
artystycznej, przez „wkład” wizualny, 
aż po layout i okładkę oraz wybór pa-
pieru. Szczęśliwie pomysł został przy-
jęty przez Prezesa Piotra Śliwickiego 
– oznaczało to dla mnie dużą odpo-
wiedzialność, ale przede wszystkim 
możliwość wszechstronnego opraco-
wania Raportu od A do Z (oczywiście 
we współpracy z zaangażowanymi w 
projekt osobami z  ERGO Hestii). Dla 
mnie to wymarzona sytuacja, ponie-
waż najciekawsze efekty rodzą się 
moim zdaniem wtedy, gdy mogę spoj-
rzeć na projekt możliwie komplekso-
wo. 
Raport był moim pierwszym tak du-
żym zleceniem, przy którym praco-
wało tak wiele osób. Wymagał też 
pogłębionego researchu, tak więc 
podczas pracy nad nim niewątpliwie 
nauczyłam się wielu rzeczy, chociaż-
by związanych z produkcją tego typu 
publikacji.  

Jednak w kontekście rozwoju arty-
stycznego na pewno kluczowe było 
rozwiązanie, które przyjęliśmy. Mój 
pomysł polegał na tym, żeby skupić się 
na głównym temacie raportów w  ogó-
le, czyli liczbach, ale przedstawić je 
w nieoczywisty, atrakcyjny, a jedno-
cześnie czytelny sposób. W  związku 
z tym głównym motywem raportu są 
wizualizacje danych. Chciałam za ich 
pomocą z jednej strony pokazać, że 

dane zostawiamy wszędzie i że nie-
mal każdy z obszarów naszego ży-
cia – także działalności firmy – da się 
skwantyfikować. Za wszystkimi licz-
bami stoją natomiast obrazy. 

Publikacja składa się więc z 13 wizu-
alizacji danych, poprzedzonych opi-
sami. Każda z nich jest efektem wie-
loetapowego przetwarzania danych 
o firmie, za pomocą m.in. arkuszy 
kalkulacyjnych, programów do analizy 
sieci i obrazu, kodowania oraz, w koń-
cowej fazie, programów graficznych i 
edytorskich. Zależało mi na tym, aby 
powstałe infografiki miały źródło w 
konkretnych i rzeczywistych danych 
statystycznych, a jednocześnie mo-
gły funkcjonować jako autonomiczne 
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obrazy. Hasło przewodnie Raportu – 
„sieć” – wyznacza tematykę wizualiza-
cji, a także strukturę całej publikacji, 
która skonstruowana jest na zasadzie 
hipertekstu – pierwsza wizualizacja 
prezentuje hasła, do których odnośni-
ki znalazły się na kolejnych stronach. 

Dzięki pracy nad Raportem mogłam 
więc rozwinąć się w zakresie wizu-
alizacji danych, która aktualnie jest 
chyba moim największym „konikiem”. 
Miało to też „doraźne”, bardzo miłe 
efekty w postaci nagród, jakie zdobył 
Raport, m.in. w największym między-
narodowym konkursie na wizualizacje 
danych, The Kantar Information Is Be-
autiful Awards. 

Studiujesz na Wydziale Grafiki na 
Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie. Skąd wybór akurat tego 
medium? 

Jeśli chodzi o wybór kierunku, to za-
leżało mi na połączeniu teorii i prak-
tyki; wytwarzaniu czegoś nowego, ale 
w odpowiedzi na konkretny problem 
czy potrzebę. Chciałam, by to, co ro-
bię, było użyteczne i miało w pewnym 
sensie wpływ na rzeczywistość – 
może niekoniecznie w wymiarze ide-
alistycznie pojętej „zmiany”, ale kon-
kretnego przełożenia, np. na nasze 
otoczenie, to, jak przekazujemy i od-
czytujemy informacje, na edukację 
czy nasze przyzwyczajenia – wszyst-
ko to kształtowane jest w dużej mie-
rze przez szeroko pojęte projektowa-

nie. Wobec tego bliżej było mi zawsze 
do designu niż sztuki jako takiej. Dla-
tego też nie nazywam siebie „artyst-
ką” – to, czym się zajmuję, nie odpo-
wiada moim zdaniem stricte kategorii 
„twórczości artystycznej”, a ma cha-
rakter bardziej utylitarny – i cóż, to 
też jest dla mnie piękne.  

Nie tylko tworzysz, ale też sporo 
piszesz o sztuce. Czy bycie artyst-
ką w jakiś sposób zmienia per-
spektywę patrzenia na twórczość 
innych? 

Jak mówiłam, nie do końca postrze-
gam siebie jako artystkę. Natomiast 
własne doświadczenia w zakresie 
„tworzenia” na pewno warunkują na-
sze postrzeganie twórczości innych. 
Nie wiem, czy przez to rozumiemy ją 
lepiej – być może tylko nam się tak 
wydaje. To, w jaki sposób ktoś pracu-
je i jaki ma do tego stosunek, to kwe-
stia tak indywidualna, że nie sądzę, 
byśmy mogli tworzyć jakieś analogie 
pomiędzy naszym doświadczeniem 
a sztuką innych artystów. 

W zasadzie mogę chyba zaryzyko-
wać stwierdzenie, że sytuacja wy-
gląda w moim przypadku zupełnie 
odwrotnie. Dzięki studiowaniu histo-
rii sztuki, poznawaniu prac artystów 
współczesnych, uczeniu się innych 
sposobów myślenia i budowania 
narracji, a także dzięki opowiadaniu 
innym o różnych strategiach arty-
stycznych (tu duże znaczenie miała 

moja kilkuletnia praca jako przewod-
nik w Muzeum Sztuki Nowoczesnej) 
ja sama zaczęłam bardziej wnikliwie 
i otwarcie myśleć o własnych działa-
niach. Czyli analiza twórczości innych 
wpłynęła znacząco na moją własną. 

Czy sztuce współczesnej potrzeb-
ny jest komentarz?  

To zależy od konkretnego przypad-
ku. W niektórych komentarz jest 
niezbędny; niektóre dzieła możemy 
natomiast odbierać wyłącznie na 
płaszczyźnie emocjonalnej lub ba-
zując na własnej wiedzy. To też jest 
wielka siła sztuki, że rozgałęzia się na 

Hanna Dyrcz, 
projekt książki: 
J. L. Borges, Twórca

2016, projekt powstał 
w Pracowni Projekto-
wania Książku prof. M. 
Buszewicza na ASP 
w Warszawie
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tyle różnych metod działania i pozio-
mów kontaktu z odbiorcą.  

Czym dla Ciebie jest sztuka?

Zabawne pytanie i kompletnie nie 
wiem, co z nim zrobić. Chyba jest dla 
mnie fenomenem kulturowym, spo-
łecznym, psychologicznym. Sztuka 
jest dziwna – jest jedyną sferą działa-
nia człowieka zupełnie nieużyteczną 
i co do której nie ma żadnej reguły, 
czym być może, a czym nie powin-
na. Ze względu na cienką granicę 
pomiędzy sztuką i niesztuką, sztuka 
(przynajmniej ta deklaratywna) wie-
lokrotnie jest dla mnie źródłem kon-
sternacji, czasem podziwu, a czasem 
całkowitej rezygnacji lub zwątpienia 
we własne siły poznawcze. 

55

Czy są artyści, których twórczość 
szczególnie Cię inspiruje?
 
Jest ich wielu, są to między innymi 
Olafur Elliasson, Enri Sala, Aaron Ko-
blin, Nicholas Felton, Norman Leto, 
czy ze starszych dat: Yves Klein, Pina 
Bausch, John Cage, Bruno Schulz, 
Marcel Duchamp, René Magritte – 
co chyba wskazuje na mocne skrzy-
wienie w kierunku konceptualizmu 
i  surrealizmu. Oraz oczywiście wielu 
projektantów, ilustratorów czy archi-
tektów. 

Jakie masz plany twórcze na naj-
bliższą przyszłość?

Chciałabym skupić się na wizualiza-
cji danych oraz projektach łączących 
naukę, technologię i projektowanie.  

W Spacerowniku co miesiąc pole-
camy czytelnikom najciekawsze 
naszym zdaniem wystawy odby-
wające się w Polsce i za granicą. 
Czy jakaś ekspozycja w ostatnim 

czasie wyjątkowo Cię poruszyła? 
 
Jeśli „ostatni czas” ujmiemy w szero-
ką klamrę, to niewątpliwie duże wra-
żenie zrobiła na mnie wystawa Życie. 
Instrukcja w warszawskiej Zachęcie 
– myślenie konceptualne zarówno 
Georgesa Pereca, którego twórczość 
była punktem wyjścia dla wystawy, 
jak i samych autorów prezentowa-
nych tam prac, jest mi bardzo bliskie 
i utknęłam tam na długie godziny. 
Z wystaw do obejrzenia obecnie: 
otwarta niedawno Kultura w danych 
w Mieście Ogrodów w Katowicach, 
prezentująca badania Medialabu 
Katowice i stworzone na ich bazie 
infografiki na temat uczestnictwa 
w  kulturze oraz Gotong Royong. Rze-
czy, które robimy razem w Centrum 
Sztuki Współczesnej w Warszawie, 
która z kolei dotyczy sztuki tworzo-
nej wspólnie, w ramach społeczności 
i wraz z nią. Sztuki, która prowadzi 
do realnego działania i często także 
wymiernych efektów – materialnych, 
społecznych czy politycznych. 

Hanna Dyrcz, 
seria prac: 
Protuberancje

technika własna: palona 
tektura, węgiel, ołówek, 
2015, projekt powstał 
w Pracowni Rysunku dr 
hab. R. Kochańskiego na 
ASP w Warszawie 

Hanna Dyrcz, 
projekt serii wydaw-
niczej: Stieg Larsson, 
Trylogia Millenium

2016, projekt powstał 
w Pracowni Projektowania 
Książki prof. M. Buszewicza 
na ASP w Warszawie 
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Ewa Juszkiewicz,  
Pływaczki 
 
2009, dyptyk, olej na płótnie, 
280x180 cm każdy

Ewa Juszkiewicz jest laureatką Na-
grody Specjalnej (stypendium w Wa-
lencji) 8. edycji konkursu Artystyczna 
Podróż Hestii z 2009 roku. Jest ab-
solwentką Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Obecnie doktoryzuje się 
na Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. Artystka urodziła się w 1984 

roku, mieszka i pracuje w Warszawie.

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem 
oraz animacją. Współtworzy vidżej-
ski kolektyw AAA Tanie Wizualki. 
Zdobyła nagrodę pisma artystycz-
nego Format na III Festiwalu Sztuki 
Młodych Przeciąg w Szczecinie oraz 
wyróżnienie redakcji Art & Business 
na 40. Biennale Malarstwa Bielska 
Jesień. Nominowana do Nagrody 
Miasta Gdańska dla Młodych Twór-
ców w  Dziedzinie Kultury 2010 oraz 
do wyróżnienia Sztorm Roku 2009 
– w kategorii sztuki plastyczne. Jest 
laureatką pierwszej nagrody w kon-
kursie TheOneMinutes, trzeciej na-
grody na II Multimedia Szajna Fe-
stiwalu oraz finalistką 2. Festiwalu 
Polskich Filmów Krótkometrażowych 
Short Waves 2010. Jej prace znaj-
dują się w kolekcji Galerii Bielskiej 
BWA oraz w prywatnych kolekcjach 
w Polsce, Niemczech, Stanach Zjed-
noczonych i we Włoszech. Zaliczona 
do setki obiecujących malarzy przy-
szłości w przekrojowym albumie One 
Hundred Painters of Tomorrow, wy-
dawnictwa Thames & Hudson.
 
Ewa Juszkiewicz w swojej twórczo-
ści podejmuje przede wszystkim te-
mat portretów kobiecych. Jak sama 
przyznaje, analizuje i bada sposoby 
przedstawiania kobiecych wizerun-
ków w malarstwie na przestrzeni 
wieków: – Interesują mnie schematy 
w prezentowaniu kobiecego wizerun-
ku, przekraczanie norm estetycznych 

i kanonów obrazowania. Obecnie wie-
lu projektantów mody i performerów 
eksperymentuje z formą ludzkiego 
ciała. Zajmują się transformacją, 
przeobrażeniami figury ludzkiej lub 
samej twarzy. Niejednokrotnie posłu-
gują się różnego rodzaju mutacjami, 
traktując postać ludzką w sposób 
rzeźbiarski. Pomijają aspekt este-
tyczny na rzecz zaburzenia i dezor-
ganizacji formy. Liczy się wyrażenie 
emocji czy stanu ludzkiej kondycji, 
a reakcja odbiorcy na te działania jest 
kluczowa. To są przewodnie kwestie 
mojej pracy, w istotny sposób kształ-
tujące jej ostateczną formę. Absorbu-
je mnie tworzenie hybryd przekracza-
jących normy kanonicznego piękna, 
przełamywanie klasycznych rozwią-
zań. To właśnie robię w malarstwie, 
przełamuję klasyczne przedstawienia 
elementami niepasującymi czy nawet 
niestosownymi. U źródła tego dzia-
łania leży pytanie o piękno, pytanie 
również klasyczne w swojej istocie, bo 
przecież pojawiało się już w antyku. 
Wciąż jednak niezmiernie aktualne, 
niestety nadal niebezpiecznie nachy-
la się w kierunku kobiecości, gene-
rując przy tym szereg dyktatorskich 
kryteriów urody. Dla mnie to pytanie 
odnosi się również do granicy tego, 
co normalne, a co postrzegane jako 
już nienormalne, „freakowe”. Do wła-
snego poszukiwania jakiegoś alterna-
tywnego piękna.

Więcej o artystce:  
ewajuszkiewicz.com
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Od 8 stycznia 2018 studen-
ci kierunków artystycznych 
w  całej Polsce mogą przesy-
łać swoje zgłoszenia do kon-
kursu Artystyczna Podróż 
Hestii. To już 17. edycja ini-
cjatywy ERGO Hestii, będą-
cej istotną częścią polskiego 
obiegu sztuki współczesnej.
 
Tegoroczna edycja konkursu 
APH kierowana jest do stu-
dentów IV i V roku kierunków 
artystycznych wszystkich 
polskich uczelni wyższych. 
Na konkurs można nadsyłać 
prace z obszarów: malarstwa, 
grafiki, rzeźby i instalacji, fo-
tografii, sztuki cyfrowej i per-
formance.

Przed uczestnikami rozpo-
czynającej się 17. edycji kon-
kursu stoi szansa miesięcznej 
podróży i rezydencji arty-
stycznej w światowych cen-
trach sztuki nowoczesnej 
– Nowym Jorku i Walencji. 
Ponadto, jeden z finalistów 
otrzymuje komercyjne zlece-
nie na artystyczną koncep-
cję raportu rocznego Grupy 
ERGO Hestia. W roku 2018 
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finaliści konkursu będą mogli 
również otrzymać Nagrodę 
Fundacji Artystyczna Podróż 
Hestii w postaci 6-miesięcz-
nego stypendium, w ramach 
którego zwycięzcy będą mo-
gli rozwinąć autorski projekt 
o tematyce związanej z po-
dróżą.

Finaliści i laureaci konkursu 
APH wybierani są w kilku-
etapowym głosowaniu jury, 
w którego skład wchodzą 
uznane autorytety na pol-
skiej scenie sztuki współcze-
snej. Ugruntowana pozycja 

konkursu jest zasługą wie-
loletnich partnerów instytu-
cjonalnych, z którymi Funda-
cja APH współpracuje. Są to 
uczelnie artystyczne w całej 
Polsce, Politechnika w Wa-
lencji, Residency Unlimited w 
Nowym Jorku oraz Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w War-
szawie, gdzie odbywają się 
wystawy finalistów. 

Zgłoszenia uczestnicy mogą 
wysyłać poprzez specjalny 
panel na stronie internetowej: 
artystycznapodrozhestii .pl/
konkurs
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Harmonogram

17. edycji 
Konkursu Artystyczna 
Podróż Hestii:

25 marca 2018:
zamknięcie panelu zgłoszeń

9 maja 2018:  
ogłoszenie nazwisk finalistów 
konkursu

25 czerwca 2018:  
ogłoszenie nazwisk laureatów 
podczas wernisażu wystawy 
finałowej w Muzeum nad Wisłą 
– filii Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej w Warszawie

wernisaż: 
11 stycznia 2018, czwartek, 
godz. 18.00

Pawilon Sztuki ERGO Hestia / 
Kostrzewskiego 1 / Warszawa

wystawa trwa do 23 lutego 
2018

maciejgabka.com

Maciej Gąbka
AFTER POSITIVE

—
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl

Maciej Gąbka
„After Positive”

—

11 stycznia 2018 w Warszawie 
zapraszamy również na werni-
saż wystawy „After Positive” 
Macieja Gąbki – finalisty kon-
kursu APH z 2016 roku. Artysta 
przedstawi w Pawilonie Sztuki 
swój nowy cykl, w którym wy-
korzystuje medium sztuki jako 
poznawczą alternatywę dla 
filozofii czy fizyki. 

Czy wątpienie można wizuali-
zować? Wystawa „After Po-
sitive” jest materialną próbą 
pokazania, z jaką łatwością 
ulegamy powszechnemu złu-
dzeniu, iż zmysły w zupełności 
wystarczą, aby poznać cało-

kształt otaczającej nas rze-
czywistości. Może się bowiem 
okazać, że rzeczy, byty i zjawi-
ska, które do tej pory uważa-
liśmy za oczywiste, posiadają 
więcej odcieni niż moglibyśmy 
przypuszczać. Wystawa „After 
Positive” odsyła w obszary, 
w których trudno poruszać 
się nam – wyposażonym w ze-
ro-jedynkową mapę współ-
czesnej kultury pozna(wa)nia. 
Ekspozycja w Pawilonie Sztuki 
koncentruje się wokół pyta-
nia o to, jak sensownie wątpić 
i czy pełne zrozumienie rze-
czywistości jest tak naprawdę 
możliwe. „After Positive” – to 
z jednej strony krytyka nie-
wykorzystanych możliwości 
ludzkiego poznania, z drugiej 
przyznanie się, że przestrzeń 
ta jest w gruncie rzeczy „nie-
poznawalna”. W konsekwencji, 
w jednym i drugim przypadku, 
wątpienie staje się inspirują-
cym aspektem kondycji czło-
wieka.

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

