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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

Marcin Płonka, praca 
prezentowana na wystawie 
Topiel

Muzeum Współczesne Wrocław, 
materiały prasowe organizatora 
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Więcej informacji 
na temat wystawy 
znaleźć można 
na stronie 
internetowej: 

www.pgs.pl
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Rafał Milach, 
z cyklu Forming

2018, materiały  
prasowe organizatora

Rafał Milach,  
z cyklu The Winners

2010-2013, materiały 
prasowe organizatora

Rafał Milach,  
z cyklu The Winners

2010-2013, materiały 
prasowe organizatora

Wywarcie wpływu na jedne-
go człowieka jest trudne, ale 
umiejętne sterowanie całym 
społeczeństwem jest jednym 
z najbardziej skomplikowanych 
zadań. Odmowa Rafała Milacha 
to projekt, który pokazuje jak 
daleko mogą posunąć się sys-
temy władzy, żeby uzyskać nad 
nim kontrolę.

Historia potrafi płatać nam figle. Jeśli 
wydaje wam się, że jakaś opisywana 
sytuacja nie ma prawa się wydarzyć, 
prawdopodobnie w pewnym momen-
cie waszego życia się urzeczywistni. 
Dobrym przykładem na poparcie tej 
tezy są mechanizmy kontrolowania 
społeczeństwa przez władze niedemo-
kratycznych autokracji. Z perspektywy 
czasu trudno jest uwierzyć, że tak pro-
ste i jawnie wykorzystywane sposoby 
zarządzania masą ludzi działały tak 
skutecznie. Co więcej, w wielu krajach 
władza wciąż je wykorzystuje. Projekt 
Odmowa, realizowany przez Rafała 
Milacha skupia się na współczesnych 
systemach, które z dużym sukcesem 
zaadoptowały techniki do zbiorowego 
zarządzania świadomością obywateli. 
W efekcie stworzyły gigantyczne la-
boratorium, w którym bez względu na 
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konsekwencje powstaje model wzor-
cowej struktury społecznej. Inspiracją 
dla Milacha był program wyemitowa-
ny w 1971 roku przez radziecką tele-
wizję. Zaproszona do studia młodzież 
została poddana eksperymentom, 
które miały uświadomić telewidzom, 
w jakim stopniu sugestia i konformizm 
wpływają na odbiór rzeczywistości, 
eliminując z niej nawet najbardziej 
oczywiste fakty. Co ciekawe, władza 
nie dostrzegła wywrotowego poten-
cjału tego dzieła i zaprezentowała go 

jako pozbawioną związku z realiami 
naukową ciekawostkę. Odmowa jest 
próbą wizualnego przedstawienia 
różnych systemów kontroli i wywiera-
nia nacisku. W proces formatowania 
i przesuwania znaczeń oraz tworzenia 
nowych ideologii wpisują się zarówno 
niewinne gesty, jak i sprawdzone za-
biegi socjotechniczne. W zależności 
od regionu różnią się intensywnością, 
skalą i metodami, natomiast wszystkie 
służą konkretnej utopijnej wizji narzu-
canej przez aparat władzy. 

Rafał Milach,  
z cyklu The Museum

2016, materiały prasowe 
organizatora

Rafał Milach, z cyklu 
Chasing a White Horse

2013, materiały prasowe 
organizatora

Rafał Milach,  
z cyklu The Museum

2016, materiały prasowe 
organizatora 
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Szczegółowe informacje dotyczące 
przedsięwzięcia dostępne są na 
stronach internetowych: 

www.krolikarnia.mnw.art.pl
www.pomnik.art.pl
W

ar
sz

aw
a

Są takie dzieła sztuki, o których 
zapominamy pomimo tego, że 
mijamy je każdego dnia. O roli 
pomników, ich wpływie na toż-
samość społeczeństwa, a także 
sporach z nimi związanych opo-
wiada wystawa Pomnik. Europa 
Środkowo-Wschodnia 1918–
2018 organizowana w warszaw-
skiej Królikarni. 

Historia sztuki nie jest obiektywna. Co 
mam na myśli? Wystarczy wziąć do ręki 
dowolny album prezentujący najważniej-
sze dzieła sztuki i przejrzeć go uważnie 
strona po stronie. Z pewnością znajdzie 
się w nim bardzo wiele obrazów, sporo 
rzeźb, a przy odrobinie szczęścia także 
szkiców czy rysunków. Jest jednak jed-
na forma wyrazu, która pomimo tego, 
że ogromnie oddziałuje na ludzi, z duża 
dozą prawdopodobieństwa została po-
minięta. Mowa o pomnikach. Ktoś może 
się nie zgodzić. Przecież żaden szanujący 
się znawca sztuki nie pominąłby w swo-
im zestawieniu np. Panteonu czy Sagra-
dy Familii – może powiedzieć. To prawda, 
jednak te niezwykłej urody zabytki nie są 
pomnikami sensu stricte. Gdy mówimy 
pomniki, mamy na myśli rzeźby, które 
umieszczono w przestrzeni miejskiej, tak 
by upamiętniały niezwykle ważne wyda-
rzenia lub postaci. Co więcej, często są 
też przedmiotami sporów, a dla władz 

Kadr z filmu Huberta 
Czerepoka, Xawery 
Dunikowski

makieta Pomnika na Górze 
św. Anny, materiały prasowe 
organizatora
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są narzędziem konstruowania zbiorowej 
tożsamości. Wystawa Pomnik. Europa 
Środkowo-Wschodnia 1918–2018 w Mu-
zeum Rzeźby im. Xawerego Dunikow-
skiego w Królikarni opisuje funkcje, losy 
oraz procesy, jakim pomniki podlegają. 
Prezentuje biografie ponad dwudziestu 
monumentów z naszego regionu Europy, 
począwszy od wyłonienia projektu, po-
przez użytkowanie, po rozgrywające się 
wokół nich spory, zniszczenie, zapomnie-
nie i rozkład. Wystawa nie jest wyłącznie 
przeglądem historycznym – dotyczy rów-
nież toczących się współcześnie debat. 

Wystawa jest głównym punktem mię-
dzynarodowego projektu badawczego 
poświęconemu rzeźbie monumentalnej 
w Europie Środkowo-Wschodniej organi-
zowanego w ramach obchodów 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodlegości. 
Na projekt składają się jeszcze dwie eks-
pozycje: Ivan Meštrović / Józef Piłsudski 
poświęcona przedwojennemu projekto-
wi pomnika Marszałka w Warszawie oraz 
planowana na 2019 rok wystawa w galerii 
Biuro Wystaw, a także strona interneto-
wa, konferencja naukowa, cykl spacerów 
oraz publikacja książkowa.

Xawery Dunikowski podczas 
pracy nad Pomnikiem 
Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej 
i Mazurskiej

fot. ze zbiorów Muzeum Rzeźby 
Xawerego Dunikowskiego, 
materiały prasowe organizatora 

Pomnik Wojownika Aleksandra 
Macedońskiego

Skopije, fot. Michał Siarek, 2018, 
materiały prasowe organizatora

Tadeusz Gronowski, Twoja 
ofiarność fundamentem 
budowy szkół tysiąclecia

MNW Muzeum Plakatu, materiały 
prasowe organizatora 
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Więcej o wystawie i artyście 
przeczytać można  na stronie 
internetowej: 

www.mocak.pl
K

ra
kó
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Czy ze spuścizny, jaką pozosta-
wiają w nas tragiczne wydarze-
nia da się wyleczyć? A może rolą 
sztuki jest ostrzeganie nas przed 
popełnianiem tych samych błę-
dów po raz drugi? To tylko nie-
które pytania, jakie stawia wy-
stawa Pop-art po Holokauście 
organizowana w krakowskim 
MOCAK-u.  

W historii świata mało było tak zna-
czących ,  a zara zem tra gicznych 
wydarzeń jak II wojna światowa. Jej 
„szczególność” polega na tym, że jest 
to jeden z bardzo niewielu tej skali 
konfliktów między ludźmi, w którym 
w zasadzie trudno jest jednoznacz-
nie wskazać zwycięzcę, tego który na 
jej koniec naprawdę coś zyskał. Do 
początku XX wieku znacząca więk-
szość wojen, bitew i potyczek była 
w dużej mierze czarno-biała. Jedna 
strona wygrywała, druga przegry-
wała. Istniał zwycięzca i pokonany. 
W tym wypadku było inaczej. Nawet 
ci, którzy tuż po zakończeniu konflik-
tu w 1945 roku twierdzili, że zwycię-
żyli, ponieśli tak ogromną stratę, że 
trudno uznać ich za beneficjentów. 
To, co zostawiła po sobie wojna, to 

Boris Lurie, NIE na odwróconych 
zdjęciach pin-up girls, z cyklu 
Twarde zapisy, 

1972, technika mieszana/płótno, 
dzięki uprzejmości Boris Lurie Art 
Foundation, materiały prasowe 
organizatora 

Boris Lurie, NIE z Panią Kennedy 

1962, kolaż/płyta, dzięki 
uprzejmości Boris Lurie Art 
Foundation, materiały prasowe 
organizatora 
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z pewnością trauma. Prawdopodob-
nie jedna z największych w historii. 
Miliony ludzi przez kolejne dziesię-
ciolecia będą próbowały leczyć się 
z pozostałości, jakie odziedziczyli po 
wojnie. Wielu z nich nigdy nie wygra tej 
walki, a części sceduje swoje proble-
my na kolejne pokolenia. Nigdy wcze-
śniej i nigdy później tak wielu ludzi nie 
zostanie pokrzywdzonych. Wystawa 
Pop-art po Holokauście organizowa-
na w krakowskim MOCAK-u prezen-
tuje historię artysty, który jako jeden 
z wielu szukał rozwiązania swoich po-
wojennych problemów w tworzeniu. 
Boris Lurie był amerykańskim artystą 
pochodzenia żydowskiego, który uro-
dził się w Leningradzie, a dzieciństwo 

spędził w Rydze. Jego babka, matka, 
siostra i ukochana artysty zostały roz-
strzelane w lesie w grudniu 1941 roku. 
Boris z ojcem trafili do obozu koncen-
tracyjnego w Stutthofie, a następnie 
w Buchenwaldzie, skąd zostali wy-
zwoleni w maju 1945 roku. Po wojnie 
wyemigrowali do USA. Sztukę Lurie-
go można opisać jako sprzeciw wo-
bec dominujących w tamtym czasie 
w Stanach pop-artu i abstrakcyjnego 
ekspresjonizmu. Większość prac arty-
sty oraz materiały archiwalne należą 
do nowojorskiej Boris Lurie Art Foun-
dation, której głównym zadaniem jest 
promowanie twórczości Luriego oraz 
ostrzeganie przed trudnymi tematami 
będącymi jej inspiracją.

Boris Lurie, Bez tytułu, 
z cyklu Noże w cemencie

1972-1974, metal, drewno i beton, 
dzięki uprzejmości Boris Lurie Art 
Foundation, materiały prasowe 
organizatora 

Boris Lurie, Mort aux Juif! 
(Israel Imperialiste)

1970, lakier, olej/płótno, dzięki 
uprzejmości Boris Lurie Art 
Foundation, materiały prasowe 
organizatora 

Boris Lurie, NIE z rozciętą głową

1963, technika mieszana/płótno, 
dzięki uprzejmości Boris Lurie Art 
Foundation, materiały prasowe 
organizatora 
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Więcej informacji 
na temat wystawy 
dostępnych jest na 
stronie internetowej

www.arsenal.art.pl
P

oz
na

ń

Jedną z najbardziej wyjątko-
wych cech ludzkich myśli jest 
brak możliwości ich utrwalenia. 
To, co napisane na papierze lub 
namalowane na płótnie jest tylko 
nośnikiem pomysłu, a nie ideą 
samą w sobie. Marlon de Azam-
buja twierdzi jednak, że taki pro-
ces jest możliwy i udowadnia to 
na wystawie Medio Cuerpo (Pół-
-Ciało) organizowanej w poznań-
skiej Galerii Arsenał. 

Medio Cuerpo (Pół-Ciało) to projekt, 
którego osią jest fascynacja Marlona 
de Azambuji architekturą i możliwo-
ścią doświadczania jej za pomocą 
ciała. Twierdzi on, że architektury nie 
pojmuje się, a przez to nie odczuwa, 
tylko na jednym poziomie. Jego zda-
niem różne formy pojmowania prze-
strzeni przenikają się ze sobą i two-
rzą jedną całość. Sztywne podziały 
architektoniczne, miękkie organicz-
ne formy, architektura wyobrażona, 
a także światło współdziałają ze sobą, 
czego efektem jest wrażenie, jakie 
robi na nas architektura. Punktem 
wyjścia projektu brazylijskiego arty-
sty było zainteresowanie bryłą Galerii 
Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Poddał 
on ją uważnej obserwacji, a następ-
nie spróbował dokonać delikatnych 
zmian, które w jego przekonaniu cał-
kowicie zmieniły sposób, w jaki jest 
odbierana przez widzów. Azambuja 
stara się zmieniać zastane projekty 
i wydobywać z nich rzeźbiarski po-
tencjał tak aby, widz spojrzał na dane 
miejsce z innej perspektywy. Artysta 
ma obsesję na temat bardzo drob-
nych i subtelnych zmian, które często 

są niezauważane na pierwszy rzut 
oka. Azambuja skupił się w Arsena-
le na strukturze sufitu, która stanowi 
główną, najbardziej znaczący ele-
menty architektury galerii. Jest on 
o tyle specyficzny, że gubią się w nim 
główne linie podziału i trudno stwier-
dzić, z jakich części się składa. Twórca 
postanowił to podkreślić, wprowadza-
jąc w jego strukturę światło oraz tka-
ninę. W ten sposób tworzy częściowo 
zawieszone ściany, których kontynu-
ację wyczuwamy jedynie intuicyjnie, 
a których kulminacją jest linia światła 
wyłaniająca się na podłodze. Drugim 
ważnym elementem projektu są pra-
ce z serii Pensamientos (Myśli), które 
umieszczone są wewnątrz Medio Cu-
erpo. Są to sześcienne skrzynie w róż-
nych formatach, wypełnione miękkim 
materiałem plastycznym, w różnych 
kształtach. Powstają one za pomocą 
gestów dłoni, które artysta zanurza 
w miękkiej materii, rozmyślając jed-
nocześnie na różne, zadane samemu 
sobie tematy. Za pomocą tak proste-
go zabiegu tworzy się rodzaj „magicz-
nego obiektu”, w którym zapisują się 
myśli artysty. 

Marlon de Azambuja, 
projekt Medio Cuerpo

Galeria Miejska Arsenał, materiały 
prasowe organizatora
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Więcej informacji na 
temat przedsięwzięcia 
i poszczególnych propozycji 
znaleźć można na stronie 
internetowej: 

www.bwa.katowice.pl

K
at
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ic

e

Jeśli macie ochotę przedużyć 
sobie okres bożonarodzenio-
wego świętowania, a przy oka-
zji interesujecie się technikami 
drzeworytu i linorytu, koniecz-
nie wybierzcie się do Muzeum 
Historii  Katowic na wystawę 
Boże Narodzenie w twórczości 
Michała Klisia.

Kolejne święta Bożego Narodzenia 
za nami. Po raz kolejny spotkaliśmy 
się w rodzinnym gronie, by przy sym-
bolicznej kolacji spędzić wspólnie 
czas i zbliżyć się do siebie. Właśnie te 
pierwsze dni po okresie świątecznym 
są doskonałym momentem do tego, 
by przyjrzeć się wzajemnej relacji 
sztuki i świąt Bożego Narodzenia. Re-
lacji specjalnej, bo rola, jaką odgrywa-
ją motywy świąteczne w malarstwie 
i rzeźbie, nie mieści się w katalogu 
znanych kategorii wyszczególnionych 
przez historyków sztuki. Jest mie-
szanką wszystkich z nich. Po pierwsze 
z pewnością posiada w sobie elemen-
ty sakralne, które skłaniają widza do 
refleksji i nadają świętom wyższego 
znaczenia. Z drugiej strony są też 
lekcją historii i tradycji, bo na wielu 
z nich znaleźć można dokumentację 

Boże Narodzenie 
w twórczości  
Michała Klisia

materiały prasowe
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obchodów tego specjalnego grud-
niowego czasu. Nie można też zapo-
mnieć, że motywy nawiązujące do 
Bożego Narodzenia mają nas także 
po prostu mile nastrajać i zachęcać 
do celebracji tego wyjątkowego cza-
su. Właśnie z takiego założenia wy-
chodzi Michał Klisio, tworząc swoje 
wyjątkowe drzeworyty i linoryty. Od 
ponad 30 lat artysta obdarowuje nimi 
swoich przyjaciół, a oni nie wyobraża-
ją sobie świąt bez tego pełnego czu-
łości gestu. Teraz istnieje niepowta-
rzalna okazja, by zobaczyć obszerną 

kolekcję grafik artysty – drzeworytów 
sztorcowych, linorytów o tematyce 
bożonarodzeniowej, a także przyjrzeć 
się matrycom niektórych z nich. Wy-
stawa grafik Michała Klisia jest długo 
oczekiwanym wydarzeniem. Kolekcja 
ponad 60 miniatur graficznych, mi-
sternie wykonanych w technice dru-
ku wypukłego (drzeworytu i linorytu), 
pokazuje wysoki kunszt artystyczny. 
Przyjęło się, iż na każdą kolejną wy-
stawę Artysta wykonuje nową grafikę 
i tym razem również będzie taka nie-
spodzianka.  

Boże Narodzenie 
w twórczości  
Michała Klisia

materiały prasowe
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Więcej informacji na temat 
wystawy znaleźć można na 
stronie internetowej: 

www.mgslodz.pl
Ł

ód
ź

Jeśli wydaje wam się, że na roz-
poczęcie kariery artystycznej jest 
dla was już za późno, wybierzcie 
się na wystawę Red Black and 
Yellow organizowaną w łódzkiej 
Miejskiej Galerii Sztuki. Szybko 
zmienicie zdanie. 

Historia sztuki zna niewiele przypad-
ków późno rozpoczynanej twórczości. 
Przyzwyczailiśmy się do śledzenia 
młodzieńczych dokonań, rozkwitu 
i zmierzchu. Co więcej, zdaje nam się, 
że najwybitniejsze dzieła twórcy mu-
szą być jakkolwiek zakorzenione 
w jego młodości lub okresie dojrze-
wania. Zdaniem wielu to właśnie wte-
dy artysta ostatecznie formuje swoje 
przekonania, znajduje inspiracje, któ-
re napędzają go do działania, a także 
wybiera formę przekazu. Właśnie dla-
tego tak wyjątkowa jest postać Vero-
nici Taussig. Artystka przez wiele lat 
zajmowała się domem i dziećmi. Nie 
szukała możliwości artystycznej eks-
presji. Nie oznacza to jednak, że nie 
interesowała się sztuką. Już od cza-

Baner 
Red Black and Yellow

materiały prasowe 
organizatora 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    01/2019 23

http://www.mgslodz.pl


sów studenckich pilnie oglądała twór-
czość takich artystów, jak np. Henry 
Matisse i pomimo tego, że Taussig wy-
brała inną formę niż francuski mistrz 
płótna, wciąż twierdzi, że to właśnie 
Matisse jest jej największa inspiracją. 
Sama mówi zresztą, że Matisse ryso-
wał nożyczkami, wcinając się w kolor, 
jak sam mówił – jak rzeźbiarz w ka-
mień. Veronica przekłada ten pomysł 
bezpośrednio na rzeźbę. Efektem są 
minimalistyczne twory, który pomi-
mo tego, że subtelne, nie pozwalają 
przejść widzowi obok nich obojętnie. 
Prostota formy prac Taussig wymusza 
na widzu choćby chwilową refleksję. 
Właśnie dlatego, że warstwa seman-

tyczna jej dzieł jest tak krucha, widz 
musi się w nią zanurzyć. W ten sposób 
artystka buduje wokół oglądającego 
intymną przestrzeń odbioru. Bardzo 
ważną składową są intensywne kolo-
ry, które uderzają widza i pozostawiają 
w chwilowym zamroczeniu. Repertuar 
form i motywów w twórczości Taussig 
jest bardzo szeroki. Od regularnych 
i geometrycznych poprzez kształty 
organiczne i biomorficzne, do skom-
plikowanych wielowarstwowych struk-
tur z papieru. Sztuka Veronici Taussig 
wyrasta ze spokojnej kontemplacji 
i radości życia. Oddziałuje na widza 
poprzez kolor, wywołując określone 
stany emocjonalne. 

Zapowiedź 
Red Black and Yellow

materiały prasowe 
organizatora 

Plakat
Red Black and Yellow

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

www.wozownia.pl
To

ru
ń

Filip Pręgowski, Bez tytułu

2017, olej i akryl na płótnie, 
materiały prasowe organizatora

Filip Pręgowski, Bez tytułu

2018, akryl na płótnie, materiały 
prasowe organizatora 

Istnieją tysiące dowodów na to, 
że świat, w którym żyjemy nie 
jest jedynym. Mimo to, nie potra-
fimy sobie wyobrazić, że rzeczy-
wistość może być zbudowana 
na zupełnie innych podstawach 
niż nasza codzienność. O tym, 
co niewyobrażalne opowiada 
wystawa Horyzonty zdarzeń or-
ganizowana w toruńskiej Galerii 
Sztuki Wozownia.

Jednym z najważniejszych narzędzi 
malarza jest jego własna wyobraź-
nia. To właśnie w niej najczęściej ro-
dzą się sceny, postaci i idee, które 
poźniej stara się on przelać na płót-
no. Jednak czy rzeczywiście ramy 
wyobraźni muszą być ostatecznym 
ograniczeniem dla twórcy? W pew-
nym momencie ktoś zadał sobie py-
tanie, co znajduje się poza granicami 
ludzkiej wyobraźni. Gdyby podejść 
do tego zagadnienia stricte nauko-
wo, najbliżej tego pojęcia znajduje 
się horyzont zdarzeń. Jest to pojęcie 
z zakresu kosmologii, które oznacza 
powierzchnię znajdującą się wokół 
czarnej dziury. Fizycy określają ją 
jako granicę bez powrotu. Właśnie 
te płaszczyzny światów istniejących 
gdzieś w przestrzeni kosmicznej były 
inspiracją dla Filipa Pręgowskiego 
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przy tworzeniu wystawy Horyzont 
zdarzeń. Bliskie są mu kategorie es-
tetyczne spopularyzowane pod ko-
niec XVIII wieku, które odnoszą się 
do potęgi i nieskończoności natury. 
Wystawa Horyzont zdarzeń jest pró-
bą przedstawienia rzeczywistości, 
które istnieją, lecz znajdują się poza 
zasięgiem naszego doświadcze-
nia. Jedynymi skromnymi śladami 
jakie dowodzą ich istnienia są abs-
trakcyjne wzory generowane przez 
radioteleskopy. Wiemy o istnieniu 
światów, których  nigdy nie będzie-
my mogli doświadczyć. Z ekspozy-
cji bije tęsknota za rzeczywistością, 
która będąc całkowicie niedostępną, 
jednocześnie na tysiące sposobów 
potwierdziła swoje istnienie. Takie 
doświadczenie wzmaga wyobraźnię, 
rozwija naukowe i pseudonaukowe 
spekulacje, pobudza literaturę i kino 
science-fiction. Na wystawie zoba-
czyć będzie można prace pochodzą-
ce ze rożnych stylistycznie cyklów 
malarskich i graficznych, powstałych 
w ciągu ostatnich dwóch lat, inspiro-
wanych tęsknotą za światami istnie-
jącymi niewyobrażanie daleko. Jak 
twierdzi twórca – przygotowaniom 
do wystawy towarzyszyło też prze-
konanie, że obrazy tak odległe, jak 
romantyczne pejzaże Caspara Davi-
da Friedricha czy Odyseja kosmiczna 
Arthura C. Clarke’a i Stanleya Kubric-
ka są w istocie elementami tej samej, 
rozpisanej na stulecia narracji. 

„Horyzont Zdarzeń”
 
plakat, materiały prasowe 
organizatora 

Filip Pręgowski, Bez tytułu

2018, akryl na płótnie materiały 
prasowe organizatora 

Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Galeria Sztuki Wozownia
ul. Rabiańska 20, 87-100 Toruń
tel. 56 622 63 39, www.wozownia.pl

otwarcie wystawy w piątek
11 stycznia 2019 o godz. 18.00
wstęp wolny

wystawa trwa do 24 lutego 2019

Galeria Sztuki Wozownia
ul. Św. Ducha 6, Toruń
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Jak przekazać widzowi temat 
swoich prac, gdy słowo, które je 
opisuje, jest nieprzetłumaczal-
ne? Ten trudny temat podejmuje 
w swojej ekspozycji Topiel Mar-
cin Płonka. Wystawę oglądać 
można we wrocławskim Muzeum 
Współczesnym. 

Więcej informacji na temat 
wystawy dostępnych jest na stronie 
internetowej: 

www.muzeumwspolczesne.pl

Zdaniem lingwistów żaden język nigdy 
nie będzie skończony. Wręcz przeciw-
nie. Skończenie w rozumieniu zamknię-
cia i ograniczenia jest radykalnym za-
przeczeniem idei języka. Jego rolą 
jest umożliwienie ludziom opisywania 
wydarzeń, myśli i uczuć w sposób naj-
bardziej zbliżony do rzeczywistego 
stanu. Jeśli przyjmiemy taką definicję 
okaże się, że za każdym razem, gdy 
wymyślona zostanie nowa idea lub 
wynaleziony nowy przedmiot, powin-
no równolegle powstać nowe słowo 
je opisujące. Oczywiście, można użyć 
jednego lub kilku słów z puli już dostęp-
nych. Ale czy wtedy będziemy mieli 
pewność, że opisuje ono dokładnie to, 
co chcemy, a nie tylko zbliża odbiorcę 
do odczytania kodu? Podobnie jest ze 
słowami lub wyrażeniami, których nie 
da się przetłumaczyć na inny język, bo 
nie występują w nim naturalnie jego 
synonimy. Właśnie takim przypadkiem 
jest „topiel”, którą jako oś swojej eks-
pozycji wybrał Marcin Płonka. Wysta-
wa organizowana pod tym tytułem we 
wrocławskim Muzeum Współczesnym 
stara się dotrzeć do źródła tego sło-

Marcin Płonka, prace 
prezentowana na wystawie 
Topiel

Muzeum Współczesne Wrocław, 
materiały prasowe organizatora 
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wa. Czy skoro „topiel” jako słowo nie 
występuje w innych językach, można 
zakładać, że zjawisko, które opisu-
je jest charakterystyczne dla naszej 
przestrzeni? Pierwszym nasuwającym 
się skojarzeniem jest mickiewiczowska 
Świtezianka. Chociaż pewnie bardziej 
niż z romantycznym poematem kojarzy 
nam się z serialem Detektyw, którego 
wyjątkowo mroczny pierwszy sezon 
osadzony został pośród bagnistych 
terenów Luizjany. Topiel wciąż fascy-

Marcin Płonka, prace 
prezentowana na wystawie 
Topiel

Muzeum Współczesne Wrocław, 
materiały prasowe organizatora 

nuje jako zjawisko tak samo piękne, jak 
niebezpieczne. Marcin Płonka jest gra-
fikiem i fotografem urodzonym w 1986 
roku w Łańcucie. Ukończył projekto-
wanie graficzne na ASP we Wrocławiu. 
Studiował także w Instytucie Kreatyw-
nej Fotografii w Opavie. Początkowo 
zainteresowany fotografią dokumen-
talną (zdobywając uznanie m.in w kon-
kursach Grand Press Photo), teraz sku-
pia się bardziej na bardziej fikcyjnych 
i nieuchwytnych tematach.
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Gdy mówimy o analizie dzieła fotogra-
ficznego, najczęściej skupiamy się na 
konkretnych jego elementach lub tym, 
co zdaje nam się było intencja autora. 
Czy to na pewno dobra droga? Może 
raczej powinniśmy egoistycznie skupić 
się na nas samych. Tym, co my czuje-
my i jak na nas wpływa dzieło. Pod-
świadomie to, co znajdowało się w gło-
wie autora, staje się dużo ważniejsze od 
tego, co w momencie obserwacji dzieła 
dzieje się w naszej własnej. Podobnym 
rozważaniom poddała się Wera Bet, 
którą uderzyła bezpośredniość, a zara-
zem wieloznaczność zdjęć publikowa-
nych każdego dnia na Instagramie. Ar-
tystka skupiła się na zdjęciach jedzenia 
publikowanych na platformie. W ten 
sposób pojawiały się w jej głowie kolej-
ne pytania. „Co właściwie się wydarza 
kiedy konsumujemy zdjęcia cudzych 
posiłków na kolejnych instagramowych 
profilach? Czy jest to może estetyczna 
aprobata kompozycji kształtów i kolo-
rów reprezentująca czyjś smak i gust 
zbliżony do naszego, czy może bezpo-
średnie utożsamianie się z procesem 
konsumpcji substancji organicznych, 

Czy oglądając kolejne zdjęcia 
pięknego jedzenia na popularnym 
Instagramie nie stajemy się powoli 
sami głównym daniem? To na po-
zór absurdalne pytanie jest osią 
ekspozycji Wake, wake up holiday 
organizowanej w szczecińskiej Zo-
nie Sztuki Aktualnej. 

Wake Up Wake Up Holiday

Plakat, materiały prasowe 
organizatora

które staną się za chwilę częścią orga-
nizmu podmiotu wykonującego foto-
grafię?”. Od takiego myślenia artystka 
przeszła do  najbardziej zaskakują-
cej konkluzji, która tylko na pierwszy 
rzut oka wydaje się absurdalna – czy 
oglądając zdjęcie jedzenia odgrywa-
my rolę konsumenta czy może przed-
miotu posiłku? To co wyróżnia prace 
artystki to niezwykły humor, który ar-
tystka umiejętnie miesza z dogłębną 
analizą języka wizualnego. Wera Bet 
urodziła się w Bydgoszczy, studiowała 
na Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku oraz Uniwersytecie Artystycznym 
w Poznaniu. Brała udział w grupowych 
wystawach m.in. w Miejscu Projektów 
Zachęty w Warszawie, Galerii Silvera-
do w Poznaniu, Galerii Arsenał w Po-
znaniu, Galerii DNA w Berlinie. Ma na 
swoim koncie kilka wystaw indywidu-
alnych (Galeria Assembly w Poznaniu, 
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu). 
Więcej informacji na temat wystawy 
dostępnych jest na stronie interne-
towej: www.zona.akademiasztuki.eu/
Main/Artykul/wake-wake-up-holiday-
wera-bet 
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Ekspozycja bierze prace kryptograficzne niemieckiego twórcy jako 
punkt wyjścia i rzuca nowe światło na kilka typowych elementów i mo-
tywów w twórczości Maxa Ernsta. Okazuje się, że wiele z nich odszukać 
można wcześniej w historii sztuki. Śledząc ich drogę można dojść aż do 
starożytnego Egiptu. Można dojść do wniosku, że twórca nie tyle wymy-
śla samodzielnie dyskretne elementy swoich dzieł, co raczej subtelnie 
kradnie je z przeszłości, zapraszając widza do zabawy w dekodowanie 
i odszukiwanie inspiracji. Ernst przywłaszcza fragmenty przeszłości 
i adaptuje je do własnego surrealistyczne przesłania.

Max Ernst, Rythmes

1950, litografia, Max 
Ernst Museum Brühl 
des LVR, Stiftung 
Max Ernst, ©VG Bild-
Kunst, Bonn 2018, 
Harald Blondiau, Köln, 
materiały prasowe 
organizatora

Max Ernst, Schild für 
eine Pirantenschule

ok. 1965, fotolitografia, 
Max Ernst Musem Brühl 
des LVR, Stiftung Max 
Ernst, ©VG Bild-Kunst, 
Bonn 2018, Harald 
Blondiau, Köln, materiały 
prasowe organizatora

Max Ernst, L’oiseau rose

1956, olej na płótnie, 
Staatliche Museen zu 
Berlin, Nationalgalerie, 
©VG Bild-Kunst, Bonn 
2018, bpk/Staatliche 
Museen zu Berlin, 
Nationalgalerie/Jörg 
P. Anders, materiały 
prasowe organizatora

Czy Max Ernst, jeden z najwybitniejszych niemieckich surreali-
stów czerpał inspirację ze starożytnych hieroglifów? To główne 
pytanie, na które odpowiedź stara się znaleźć wystawa  Max 
Ernst Stealer of Marks organizowana w berlińskim Staatliche 
Museen zu Berlin.
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Eli Lotar, Tournage du film de 
Jean Renoir „Une partie de 
campagne”

1936, Centre Pompidou – Musée 
national d’art modern – Centre 
de création industriel-le ©Centre 
Pompidou, MNAM-CCI, dist. 
RMN-Grand Palais/Jean-Pierre 
Marchand ©Eli Lo-tar, materiały 
prasowe organizatora

Jean Renoir, Nana  
 
1925, ©Tamasa Distribution, 
materiały prasowe 
organizatora

Pierre-Auguste Renoir,  
La balançoire 
 
1876, ©Musée d’Orsay, dist. 
RMN-Grand Palais/Patrice 
Schmidt, materiały prasowe 
organizatora 
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Wystawa ma na celu zbadanie bardzo skomplikowanego, a zarazem 
pięknego dialogu między twórczością Pierre-Auguste Renoira i jego 
syna Jeana Renoira. Dwóch wybitnych artystów - jeden zajmujący się 
malarstwem, drugi kinem. Punkty styku między nimi wykraczają poza 
wpływ ojca na syna. Bardziej przypomina to sytuację, w której Jean 
wykuł swoją artystyczną osobowość i niezależność jako reżyser filmo-
wy, kwestionując obrazy ojca, a przez to także sztukę końca XIX wieku. 
Wystawa prezentuje nowe spojrzenie na rolę syna w rozpowszechnianiu 
prac ojca, jego relacji ze światem artystycznym i jego pracy jako cera-
mika, którą porównał do sztuki kina. Jak sam mówił „zarówno garnca-
rze, jak i reżyserzy filmu muszą pracować z ręką”.

Wszystkim miłośnikom twórczości Pierre-Auguste Renoira po-
lecamy wystawę Renoir Father and Son. Painting and Cinema 
organizowaną w paryskim Musée d’Orsay. 
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Gdybyśmy musieli polecić miłośnikom starożytnych skarbów jedno 
muzeum na świecie istnieje duża szansa, że postawilibyśmy właśnie na 
British Museum. Prawdopodobnie nigdzie na świecie nie można oglą-
dać tak bogatej kolekcji asyryjskich skarbów i rzadkich eksponatów. 
Wystawa I am Ashurbanipal, king of the world, king of Assyria skupia 
się na losach Asurbanipala, legendarnego władcy Asyryjczyków, który 
sam mianował się królem świata. W czasach Asurbanipala imperium 
asyryjskie rozciągało się od Morza Śródziemnego aż do wschodnich 
granic dzisiejszego Iraku. Na szczególną uwagę zasługują niesamowite 
zbiory bibliofilskie, które w założeniu miały być największą biblioteką na 
świecie „zbierającą całą wiedzę jaką posiadała ludzkość”. Wystawa jest 
niezwykłą okazja, by spotkać się twarzą w twarz z jednym z najwięk-
szych zapomnianych królów historii.

To będzie pierwsza, tak duża wystawa Oskara Kokoschki w Szwajca-
rii od ponad 30 lat. Prawie 200 najważniejszych dzieł artysty, a wśród 
nich m. in. monumentalny „Tryptyk Prometeusza” i „Mural dla Alma 
Mahler”, których nigdy wcześniej nie pokazywano w Szwajcarii. Oskar 
Kokoschka, obok Pabla Picassa i Francisa Picabii, uznawany jest za 
jednego z największych dwudziestowiecznych mistrzów, który do koń-
ca swojego życia pozostali wierni malarstwu figuratywnemu. Po trzech 
dekadach od ostatniej retrospektywy twórcy, Kunsthaus Zürich raz 
jeszcze decyduje się na ekspozycję poświęconą dziełom Kokoschki, 
przedstawiając go nowemu pokoleniu widzów i miłośników sztuki. 

Jeśli historia starożytna to wasz konik, jednak wciąż jesteście 
rządni nowej wiedzy koniecznie wybierzcie się do londyńskiego 
British Museum na ekspozycję zatytułowaną I am Ashurbani-
pal, king of the world, king of Assyria. 

Często zdarza się, że duże wystawy retrospektywne odsła-
niają nowe oblicza wielkich artystów. Właśnie tak dzieje się 
z Oskarem Kokoschką, którego nieznaną twarz poznać można 
w ramach wystawy Oskar Kokoschka. A retrospective organi-
zowanej w szwajcarskim Kunsthaus Zürich.
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Oskar Kokoschka. 
Eine Retrospektive

Kunsthaus Zürich, 
©Fondation Oskar 
Kokoschka/ProLitteris, 
Zürich, fot. ©Caroline 
Minjolle, materiały 
prasowe

Relief przedstawiający 
Asurbanipala polującego konno

Niniwa, Asyria, 645-635 p.n.e., 
materiały prasowe organizatora

Relief przedstawiający 
Asurbanipala walczącego 
z lwem

645-635 p.n.e., 
materiały prasowe organizatora 
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Podczas pracy nad wystawą arty-
sta współpracował z kanadyjskim 
dramaturgiem i reżyserem Kenem 
Cameronem oraz pisarką, performer-
ką i terapeutką – Ritą Bozi. Mäetamm 
wykorzystuje wspomnienia swojego 
dziadka, które poddaje twórczej in-
terpretacji. W ten sposób powstaje 
narracja bliska wielu Estończykom 
– opowieść, która łączy światopoglą-
dy trzech pokoleń, ukazując humor, 
który rodzi się w wyniku ścierania się 
różnic. Poprzez filmy, instalacje i tek-W
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy znaleźć 
można na stronie internetowej: 

www.kunstihoone.ee
KRAJE BAŁTYCKIE

Ta
lli

n,
 E

st
on

ia

Marko Mäetamm to współcze-
sny artysta estoński, który sięga 
do historii rodzinnej, by mówić o 
uchodźcach wojennych, zesła-
nych Estończykach i mentalnym 
konflikcie między Związkiem Ra-
dzieckim i Zachodem. Jak wyglą-
da ta opowieść? O tym przeko-
nać się można, odwiedzając One 
Month in Canada w Tallin Art Hall.

Wernisaż wystawy One Month 
in Canada

Tallin Atr Hall, 
fot. Mark Raidpere, materiały 
prasowe organizatora
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sty wystawa przedstawia historię 
ojca artysty, odwiedzającego swoje-
go ojca w Toronto w 1978 roku. Było 
to ich pierwsze i ostatnie spotkanie 
od 1944 roku. „Ten mityczny dzia-
dek żył w mojej głowie tak długo, jak 
długo pamiętam. Od czasu podróży 
mojego ojca różne historie z Kana-
dy i sprowadzane z niej przedmioty 
stały się integralną częścią mojego 
życia. Sądzę, że nawet moje zainte-
resowanie rysunkiem było bardzo 
inspirowane tymi cudownymi obiek-
tami i czasopismami zagraniczny-
mi” – mówi Mäetamm, opisując zna-
czenie tego wydarzenia w życiu jego 
rodziny. „Wojna łaknie rodzin, pozo-
stawiając ślady na kolejne pokole-
nia” – mówi Bozi. „Kiedy pogodziłam 
się ze smutkiem tej historii ucieczki, 
mogłam skupić się na dziwaczności 

syna, uwięzionego w Związku Ra-
dzieckim, któremu przyznano wizę 
na wizytę ojca w Toronto w 1978 roku. 
(…)Odkryłam, co ojciec Marko widział 
i czuł w tej dziwnej krainie Kanady”. 
Niemniej jednak One Month in Ca-
nada nie jest linearną dokumentacją 
historyczną, ale mieszanką żywej wy-
obraźni nastoletniego Marko z małe-
go miasteczka w południowej Estonii, 
opowieści ojca i rozdrobnionych fak-
tów z życia dziadka artysty. Wystawa 
łączy historię mówioną i rzeczywistą 
oraz mentalność Wschodu i Zacho-
du. Chociaż ta historia rodzinna jest 
łatwa do opowiedzenia, artyści nie 
skupiają się na jej prostej nostalgii. 
Sięgają głębiej, pokazując, że dzieje 
jednostki, relacje łączące konkretne 
osoby mogą stać się pretekstem do 
przekazania uniwersalnych treści. 

Wernisaż wystawy One Month 
in Canada

Tallin Atr Hall, 
fot. Mark Raidpere, materiały 
prasowe organizatora

Plakat wystawy One 
Month in Canada

materiały prasowe 
organizatora
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W tym roku zostałeś finalistą 17. 
edycji konkursu Artystyczna Po-
dróż z Hestii.  Dlaczego zdecy-
dowałeś się na udział w takim 
przedsięwzięciu i jaką pracę zapre-
zentowałeś jury?

Konkurs APH jest jednym z najbardziej 
prestiżowych konkursów studenckich 
w Polsce. Udział w finale jest na pewno 
dużym wyróżnieniem, a wystawa świet-
ną przestrzenią do zaprezentowania 
swojej sztuki. Od początku ogłoszenia 
konkursu myślałem o zgłoszeniu się, 
lecz nie do końca miał to być obraz, 
który jury wytypowało do finału. Od 
2017 pracowałem już nad cyklem dy-
plomowym, który jest rozwinięciem 
tematów z poprzedniego roku. Plano-
wałem zgłosić jeden z dużych obra-
zów, należący do tego cyklu, jednak nie 
udało mi się dokończyć go w terminie. 
Ostatniego dnia zgłosiłem, moim zda-
niem, najlepszy z poprzednich obra-
zów. Nie byłem przekonany do tego, 
że przejdę do finału. Udało się, co było 
dla mnie dużym zaskoczeniem. Zapre-
zentowałem pracę Zmęczone rzeczy. 
Jest to obraz z początków pracy nad 
cyklem Znaki na Niebie. W czasie po-
wstawania tego obrazu nie wiedziałem, 
jaki dokładnie kształt będzie miał ten 
cykl malarski. Intuicyjnie podejmowa-
łem decyzje, by później je zrozumieć 
i skonkretyzować.

Jak oceniasz prace pozostałych 
uczestników? Czy konkurencja 
była duża?

W obiektywie… 
Przemysław Garczyński
W
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Ciężko jest mi ocenić prace pozosta-
łych f inalistów oraz czy konkuren-
cja była duża. Są to zbyt różnorodne 
prace. Nie wiem, czy jestem w stanie 
określić wspólne kryterium dla nich, 
które pozwoliłoby mi na sformułowa-
nie oceny.

W swoim malarstwie łączysz tema-
tykę pejzażu i architektury. Skąd 
wypływają te fascynacje?

Pejzaż jest jednym z podstawowych 
tematów malarskich i odwołań do oto-
czenia. Zawsze miałem lekkość w od-
dawaniu farbą wrażeń zaobserwowa-
nych w naturze. Z czasem refleksja 
nad tą czynnością stała się coraz bar-
dziej dogłębna i zaczęła iść w parze 
z refleksją na temat przestrzeni jako 
takiej. Natura i człowiek komunikują-
cy się ze swoim otoczeniem to temat, 
w którym można pokazać całą historię 
ludzkości ze wszystkimi jej dziedzina-
mi. Architektura w moim malarstwie 
symbolicznie pokazuje istnienie, pa-
mięć czy twórczość człowieka. Jest 
to bardziej metafora niż analiza. Jeżeli 
poziom jest tożsamy z ziemią, to ślad 
pionowy jest znakiem kreacji, wzrostu, 
znakiem człowieka na ziemi. Inspiruje 
mnie współczesna architektura i teo-
retycy piszący o niej. Inspiruje mnie 
natura i jej milczenie, któremu to my 
nadajemy sens.

Na Twoich obrazach często poja-
wiają się figury geometryczne czy 
linie, których prostota i regularność 

Przemysław Garczyński, 
Trzepak (Znaki na Niebie) 

2018, dzięki uprzejmości 
artysty
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podkreślona zostaje intensywnymi, 
często kontrastującymi barwami. 
Dlaczego zdecydowałeś się na wy-
bór takiej właśnie stylistyki?

Zależy mi na tym, aby kolor i kształt na 
siebie mocno wpływały. Kolor jest dla 
mnie bardzo ważnym aspektem mo-
jego malarstwa. Często tworzę zesta-
wienia kolorystyczne z obserwacji rze-
czywistości.  Rzeczywistość koloru jest 
emocjonalna, intuicyjna. Nie oznacza to, 
że opiera się na prostych wzruszeniach. 
Kolor prowadzi do rzeczywistości sym-
bolicznej. Linia i geometria są językiem 
logicznej analizy, rozumu. Wynalezienie 
konturu jest jednym z najważniejszych 
„wynalazków” ludzkości. Interpretując 
rzeczywistość, staram się stworzyć 
przestrzeń, w której przetwarzam do-
świadczenie realistyczne na symbo-
liczne, zapraszając widza do wejścia 
lub obserwacji innego świata. Staram 
się stworzyć „inną przestrzeń” – rów-
noległą, ale odcinającą się od potocznie 
rozumianej materii świata. Nie jest to 
świat alternatywny, jest to uzupełnienie 
i konsekwencja bycia w rzeczywistości.

Czym przyciągnęła Cię abstrak-
cja? Czy Twoim zdaniem daje wię-
cej możliwości niż malarstwo figu-
ratywne?

Nie uważam, że abstrakcja daje więcej 
możliwości. Nie wiem też, czy jest do 
końca tak, że maluję obrazy abstrak-
cyjne. Trochę z przekąsem mówię, że 
jest tam horyzont, dom, słońce, a jak 

jest słońce, to już wiadomo, że świeci. 
Postanowiłem zamknąć „świat” w syn-
tetycznych, abstrakcyjnych formach, 
które moim zdaniem lepiej pokazują 
istotę mojego przeżycia estetycznego.
Gdy pracuję nad obrazami, pierw-
sze moje myśli, projekty odwołują się 
do czegoś, co rzeczywiście przeży-
łem, z czym się spotkałem, tego, co 
w związku z tym czuję i co rozumiem.  
Na pewno nie jest to oderwane od 
rzeczywistości. Nazwałbym to raczej 
syntezą, uproszeniem – dążącym 
do stworzenia znaku/symbolu, który 
w swojej naturze ma to, że jest wizual-
nie odrębny od tego, co przedstawia, 
ale z tego wynika i uzupełnia jego sens. 
Trudno jest mi wartościować figurację 
i abstrakcję. Obydwa sposoby przed-
stawienia łącznie pokazują szerszy kąt 
widzenia. Osobno –  amputują i bardzo 
mocno zawężają horyzont.  

W połowie stycznia w warszawskim 
Pawilonie Sztuki otwarta zostanie 
Twoja wystawa zatytułowana Per-
spektywa+. Czy możesz uchylić 
nieco rąbka tajemnicy i zdradzić, co 
zdecydowałeś się zaprezentować?

W połowie stycznia zaprezentuję ob-
razy z cyklu Znaki na Niebie, który 
rozpocząłem pod koniec 2016 roku. 
W Pawilonie Sztuki pokażę najnowsze 
obrazy i część prac, którymi obroniłem 
dyplom na Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku w 2018 roku.  Będą to naj-
mocniejsze w kolorze i w formie obrazy, 
jakie do tej pory namalowałem.

Brałeś udział w siódmej edycji pro-
jektu Gdańskie Fasady OdNowa. 
Czy możesz przybliżyć założenia 
tego projektu? Dlaczego zdecydo-
wałeś się na tak nietypową techni-
kę, jak mozaika?

Historia dekorowania gdańskich fasad 
przez artystów sięga czasów powo-
jennych. Po drugiej wojnie światowej 
fasady odbudowywanych kamienic 
zyskiwały dekoracje ścienne. Były one 
projektowane i wykonywane przez ar-
tystów związanych w tamtym czasie 
z Trójmiastem. Do tej pory możemy 
zobaczyć freski, sgraffita wykonywane 
między innymi przez Teresę Pągowską, 
Józefę Wunkową, Jacka Żuławskiego. 
W projekcie Gdańskie Fasady OdNowa 

Przemysław Garczyński,  
Bez tytułu „Znaki na Niebie”

2018, dzięki uprzejmości artysty

Przemysław Garczyński, 
Cmentarz  „Znaki na Niebie”

2018, dzięki uprzejmości artysty
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brałem udział już po raz trzeci. Jest to 
projekt, który trwa od 2013 roku. Ar-
tyści zapraszani są w celu nadania re-
montowanym kamienicom nowych de-
koracji ściennych. Na przestrzeni lat na 
fasadach pojawiało się całe spektrum 
technik artystycznych, od malarstwa 
ściennego przez sgraffito i ceramikę, po 
rzeźby odlane w aluminium. W tym roku 
miałem przyjemność zaprojektować 
i wykonywać mozaikę. Projekt składa 
się z dwóch elementów: motywu muszli 
wykonanego w technice mozaiki i ma-
larskiego przedstawienia ciągu Fibo-
nacciego. Muszla, a dokładniej muszla 
amonita, nawiązuje do historii Gdańska 
jako miasta rozwijającego się dzięki po-
łożeniu nad Morzem Bałtyckim. Wzór 
Fibonacciego, który przedstawia złotą 
proporcję, jest nawiązaniem do wpły-
wu matematyki na nauki przyrodnicze 
i estetykę. Mozaika jest techniką trwa-
łą i bardzo malarską. Dzisiaj trochę 
zapomnianą, pewnie dlatego bardzo 
pociągającą. W tej części Europy nie 
zaznaczyła silnie swojej obecności. 
W czasach powojennych pojawiała się 
częściej, natomiast teraz rzadko moż-
na zobaczyć w przestrzeni publicznej 
nową i interesującą realizację.

Gdzie szukasz inspiracji?

Pobudza mnie świat. Może jest to od-
powiedź, która wygląda na wymijają-
cą, ale to prawda. Nie istnieje dla mnie 
jeden punkt odniesienia. To, co mnie 
intryguje i wpływa na proces twórczy 
oraz pcha do działań, określam jako 

„pola wpływów/inspiracji”, które na sie-
bie częściowo zachodzą, stykają się na 
swoich granicach, tworząc nowe jako-
ści. Interesują mnie pozornie różniące 
się od siebie światy, np. rzeczywistość 
wirtualna, rzeczywistość sztuki opo-
wiadającej o przeżyciu sacrum, inter-
pretacja symboliczna poprzez znak 
czy natura w powiązaniu z architektu-
rą. Najbardziej energetyczne są pery-
feria. Może tego nie widać, ale szalenie 
inspirują mnie mistrzowie malarstwa, 
rozpoczynając od średniowiecza, 
a kończąc na współczesności.  Inspi-
ruje mnie dobra sztuka i dobrzy ludzie.

Twórczość jakich artystów stanowi 
dla Ciebie szczególne natchnienie?

Mógłbym postawić tu dwukropek 
i zacząć w porządku alfabetycznym 
wymieniać nazwiska. Za dużo postaw 
twórczych, myśli, prac. Napędza mnie 
do działania człowiek, który mówi 

Przemysław Garczyński, 
Pokój czyli Niebo  „Znaki 
na Niebie”

2018, dzięki uprzejmości 
artysty

Przemysław Garczyński, 
Zachód  „Znaki na Niebie”
 
2018, dzięki uprzejmości 
artysty
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Przemysław Garczyński, 
Wojna czyli Piekło  
„Znaki na Niebie”

2018, dzięki uprzejmości 
artysty

Przemysław Garczyński, 
Zmęczone Rzeczy  
„Znaki na Niebie”

2017, dzięki uprzejmości 
artysty

Przemysław Garczyński, 
Bez tytułu  „Znaki na 
Niebie”

2018, dzięki uprzejmości 
artysty

szczerze i nienachalnie o czymś, co do-
tyczy nas, a nie jest zależne od punktu 
historii, w którym się znajduje.

Jakie są Twoje plany twórcze na 
najbliższą przyszłość?  

Dużo malować i na dużych formatach. 
Wszystko i na zawsze. Mam rozpo-
częty cykl, który – jak czuję – czas już 
powoli finalizować. Zaczynam praco-
wać nad nowymi obrazami, w których 
zamierzam rozwinąć i skomplikować 
wcześniejsze motywy. Czuję potrzebę 
lekkiego odbicia od tego, co robiłem. 
Nie będzie to zmiana radykalna. Praca 
będzie wynikała z przestrzeni, w której 
pracuję. Nie jest to duże pomieszczenie.

W Spacerowniku co miesiąc pole-
camy naszym czytelnikom intere-

sujące wystawy odbywające się 
w Polsce i za granicą. Jaka ekspo-
zycja wywarła na Tobie szczególne 
wrażenie?

Mogę polecić wystawę, która jest 
w moim rodzinnym Lublinie: Ziemski 
– Przestrzeń w Centrum Spotkania 
Kultur, na której można zobaczyć cie-
kawych twórców związanych ze śro-
dowiskiem lubelskim. Zapraszam już 
w moim imieniu na Gdańskie Biennale 
Sztuki 2018 odbywające się w Gdań-
skiej Galerii Miejskiej. Można będzie zo-
baczyć nie tylko mój obraz, ale również 
prace interesujących artystów z Gdań-
ska. Niestety nie mogę pojechać do 
Wiednia. W tym momencie odbywa się 
tam w Muzeum Historii Sztuki wysta-
wa z okazji 450-lecia śmierci Pietera 
Breugela Starszego.
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Widok Muzeum 
Guggenheima 
w Nowym Jorku

Zmień perspektywę –
Nowy Jork

Charakterystyczna bryła tego muzeum 
stała się jedną z ikon współczesnego 
Nowego Jorku. Budynek zaprojekto-
wany przez Franka Lloyd Wrighta jest 
sam w sobie arcydziełem nowoczesnej 
architektury. Przyciąga zwiedzających, 
artystów, kuratorów, fotografów i zwy-
kłych ciekawskich z całego świata. Cho-
dzi oczywiście o słynne Muzeum Gug-
genheima położone w Upper East Side 
na Manhattanie, tuż obok Central Parku. 

Znakiem rozpoznawczym Muzeum 
Guggenheima jest ogromny, biały cy-
lindryczny budynek przykryty szklaną 
kopułą. Zaglądając do środka zoba-
czymy spiralę będącą zarówno we-
wnętrznym ciągiem komunikacyjnym, 
jak też i główną przestrzenią ekspo-
zycyjną. To właśnie za realizację tego 
rozwiązania architekt był krytykowany 
przez samych nowojorczyków, ale też 
i znawców sztuki, którzy uważali, że 
nie zapewnia on właściwej ekspozycji 
dzieł, ponieważ trudno je prezentować 
na wygiętych ścianach.

Nowojorskie Muzeum Guggenheima 
jest instytucją prywatną, która pier-
wotnie miała prezentować kolekcję 
amerykańskiego kolekcjonera, Salo-
mona Guggenheima. Obecnie mieści 
się tutaj sławna kolekcja malarstwa 
impresjonistycznego, postimpresjo-
nistycznego, wczesnego modernizmu 
i sztuki współczesnej, ponadto odby-
wają się tutaj różnego rodzaju czaso-
we wystawy sztuki. Muzeum posiada 
zbiory składające się z prac aż 169 
artystów z całego świata. Co ciekawe, 
dzisiejsza kolekcja powstała z połą-
czenia sześciu wcześniej istniejących 
zbiorów prywatnych – Solomona R. 
Guggenheima i jego siostrzenicy Peg-
gy Guggenheim, w obręb których 
wchodziła głównie sztuka bezprzed-

miotowa, abstrakcyjna i surrealistycz-
na. Muzeum swoje zbiory przekazali 
Justin Thannhauser, Katherine Dreier, 
Karla Nierendorfa oraz dr. Giuseppe 
Panza di Bium. Muzeum Guggenheima 
jest mekką dla wszystkich, którzy chcą 
głębiej zapoznać się z twórczością tak 
wybitnych artystów jak Wassily Kan-
dinsky, Paul Klee, Robert Delaunay, 
Constantin Brancusi, Piet Mondrian 
i Pablo Picasso. Znajdują się tu również 
dzieła amerykańskiej sztuki powojen-
nej z ekspresjonizmem abstrakcyjnym 
Marka Rothko na czele, pop-artowskie 
dzieła Andy'ego Warhola, Jamesa Ro-
senquista, Roya Lichtensteina oraz 
przykłady twórczości minimalistycznej 
i postminimalistycznej Richarda Serry, 
Roberta Morrisa czy Bruce'a Naumana.

Praktyczne informacje: 
Obiekt jest czynny przez cały tydzień 
w godz. 10 – 17:45 z wyjątkiem czwart-
ków (zamknięte) oraz sobót (czynne 
do 19:45). Wiele nowojorskich muzeów 
jest zamkniętych w poniedziałki, więc 
w poniedziałki muzeum przeżywa ob-
lężenie. W soboty wieczorem za wstęp 
do muzeum można zapłacić tyle, ile 
się chce. Do muzeum można dojechać 
metrem, linie 4, 5, 6 oraz Q. Zaledwie 
7 min spacerem na południe stoi inne 
znane muzeum Nowego Jorku: Metro-
politan Museum of Art.
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Izabela Łęska, 
Wytwory

rzeźba,2013

Izabela Łęska nie bez powodu zo-
stała f inalistką 12. edycji konkursu 
Artystycznej Podróży Hestii. Łęska 
realizuje subtelne w formie, mocno 
angażujące odbiorcę projekty obok  
których nie można przejść obojętnie. 
Podejmowane przez artystkę dzia-
łania często odnoszą się do ludzkiej 
pamięci i ciała. Cykl Wytwory to wy-
nik fascynacji artystki biologiczną 
materią, która w rękach Łęskiej staje 
się materiałem rzeźbiarskim – włosy 
i paznokcie to środki artystyczne-
go wyrazu, które połączone z masą 
porcelanową stają się pełnoprawnym 
dziełem sztuki.

Formy które zwykle marginalizujemy 
lub uważamy za obrzydliwe, są nie-
zwykle ważnym elementem składo-
wym świata tworzonego przez Łęską. 

Odnawialne tkanki, paznokcie, włosy, 
rzęsy to część każdego z nas – regu-
larnie usuwane i zapominane, małe 
elementy kształtujące nasze jeste-
stwo. Gdy przycinamy paznokcie nie 
myślimy o opadających skrawkach 
keratyny jako o elementach naszej 
tożsamości. Obcięte paznokcie i wło-
sy to śmieci, utylizujemy je zaraz po 
zakończonych zabiegach pielęgna-
cyjnych. Nie zdajemy sobie sprawy, że 
utylizujemy pełnowartościowe tkanki 
ludzie, zawierające unikalny kod DNA 
który definiuje każdego z nas.

Dla Łęskiej elementy ludzkiego orga-
nizmu to cenny materiał badawczy. 
Podczas realizacji projektu Wytwory 
artystka przez dziewięć miesięcy za-
bierała ze sobą wszędzie woreczek 
strunowy, do którego skrupulatnie 
zbierała gubione rzęsy. Łęska z po-
dobną troską traktowała obcinane 
przez siebie paznokcie, niezbędne do 
późniejszych realizacji. Zebrany ma-
teriał biologiczny posłużył artystce 
do zrealizowania między innymi pracy 
znajdującej się w kolekcji APH. Okrą-
gły obiekt z masy ceramicznej, oklejo-
ny paznokciami jest dumnie prezento-
wany na szklanej półeczce: to rzeźba, 
pełnoprawna instalacja artystyczna. 
Kulka zrobiona z okruchów codzien-
nej egzystencji wywołuje u widza am-

biwalentne uczucia: subtelność pracy 
intryguje i zachwyca, jednak użyty 
materiał drażni i brzydzi.

Wytwory Łęskiej odnieść można do 
tradycji szamanizmu i relacji pomię-
dzy światem rzeczywistym i magiczną 
przestrzenią świadomości. Paznokcie 
i włosy to elementy obecne w rytu-
ałach i przesądach wielu kultur, obec-
ne także w ogólnopolskiej świadomo-
ści – stąd popularny mit o włosach 
rosnących po śmierci, czy usuwaniu 
kołtuna, od którego miało zależeć 
zdrowie właściciela. Wytwory nasze-
go organizmu z jednej strony odrzu-
cają nas i brzydzą, z drugiej są częścią 
składową naszego ciała, elementem 
ludzkiego życia. Potencjał kryjący 
się w naszych ciałach porusza samą 
artystkę: „Wytwory skóry zawsze po-
wracają do tego samego punktu tak 
jak w matematycznym problemie ko-
miwojażera. Może gdyby kolekcjono-
wać wszystkie paznokcie, które wy-
rzucamy w przeciągu swojego życia 
i gdyby potem spróbować ponownie 
je skleić w pewien kontynuacyjny ciąg 
to powstałby rodzaj obiektu, który 
mógłby połączyć dach naszego domu 
na przykład z księżycem? A może twór 
taki potrafiłby sięgnąć jeszcze wyżej? 
Jeśli tak, to cóż za zmarnowany poten-
cjał twórczy kryje w sobie nasze ciało!”
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Trwa nabór prac do 18. edycji kon-
kursu APH

Na listach noworocznych postanowień 
na pewno znalazł się punkt poświę-
cony własnemu rozwojowi. 18. edycja 
konkursu APH to świetna okazja, by 
zmierzyć się z własnymi słabościa-
mi i skonfrontować swoje działania ze 
światem sztuki. Już tylko do 10 lutego 
2019 działa konkursowy panel online, 
przez który studentki i studenci IV lub 
V roku wszystkich kierunków i wydzia-
łów artystycznych na polskich uczel-
niach mogą wysyłać swoje prace.

Regulamin oraz panel zgłoszeniowy 
znajdują się na stronie: 
artystycznapodrozhestii.pl/konkurs

Warsztaty dla studentek i studen-
tów w 7 polskich miastach

Początek nowego roku to chyba naj-
lepszy moment, aby zastanowić się 
chwilę nad promocją własnej dzia-
łalności artystycznej. Dzięki dobrze 
zbudowanemu portfolio łatwiej przed-
stawić swoją twórczość szerokiemu 
gronu odbiorców. Wielu młodych 
adeptów sztuki nie do końca jednak 
wie, jak profesjonalnie zaprezentować 
swoje prace i osiągnięcia. Wiemy, że 
mówienie o swojej twórczości może 
sprawiać problemy, dlatego wraz z Bo-
gną Świątkowską (jurorką konkursu 
APH) i partnerskimi akademiami sztuk 
pięknych postanowiliśmy zorganizo-
wać specjalne warsztaty w styczniu 
2019 roku. Na 7 polskich uczelniach 
artystycznych (w Krakowie, Wrocławiu, 
Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi 
i Warszawie) podpowiemy studentom, 
jak wypełnić formularze zgłoszenio-
we, wnioski do stypendiów i stworzyć 
przejrzyste oraz interesujące portfo-
lio. Więcej informacji o warsztatach na 
stronie Fundacji APH oraz na stronach 
poszczególnych uczelni.

Portfolio jest niezbędnym elementem 
pozaakademickiego życia. Udział w 18. 
edycji konkursu APH to świetna okazja, 
aby skonfrontować realizowane działa-
nia i projekty z szeroką publicznością 
i krytyką: wypowiedzi i opinia niezależ-
nych krytyków i kuratorów to bezcen-
na wiedza, która przyda się każdemu 
młodemu adeptowi sztuki. Jury kon-

Przemysław Garczyński, 
Bez tytułu,

2018
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kursu Artystyczna Podróż Hestii to 
międzynarodowe grono profesjonali-
stów, którzy pomagają młodym twór-
com w określeniu odpowiedniej drogi 
artystycznej. 

Pierwsza wystawa w Pawilonie 
Sztuki ERGO Hestia w 2019 roku

Na początek roku 2019 w przygotowa-
liśmy dla Was nową wystawę w Pawi-
lonie Sztuki ERGO Hestia. Tym razem 
zaprezentujemy malarskie prace Prze-
mysława Garczyńskiego, który jest fi-
nalistą 17. edycji konkursu Artystyczna 
Podróż Hestii. Formalnie i tematycznie 
wystawa rozgrywa się na styku archi-
tektury i malarstwa pejzażowego.

Najnowsza wystawa w Pawilonie Sztu-
ki nosi tytuł Perspektywa + i wie-
lowymiarowo analizuje zagadnienia 
przestrzenne. W stworzonym przez 
artystę świecie nie ma bowiem miejsca 
na przypadkowe działania, a dokład-
nie przemyślane projekty elementów 
przestrzenne układają się w harmonij-
ną kompozycję. Wszystkie podejmo-
wane przez Garczyńskiego działania 

to połączenie intuicyjnego podejścia 
do rzeczywistości  z logicznym myśle-
niem o przestrzeni. Artysta nie tworzy 
jednak alternatywnego świata dla reali-
zowanych przez siebie projektów, każ-
dy element kompozycji osadzony jest 
w rzeczywistości przefiltrowanej przez 
wyobraźnię artysty.

Serdecznie zapraszamy na otwarcie 
wystawy połączone ze „śniadaniem 
z Artystą". Wydarzenie tradycyjnie już 
będzie okazją do bezpośrednich roz-
mów z młodym twórcą w niezobowią-
zującej atmosferze sobotniego przed-
południa.

Perspektywa + 
Wystawa malarstwa finalisty 17. 
edycji konkursu APH, Przemysława 
Garczyńskiego 

OTWARCIE WYSTAWY: 
12 stycznia 2019 (sobota), godz. 11.00
Pawilon Sztuki ERGO Hestia, 
ul. F. Kostrzewskiego 1, 
00-768 Warszawa

Wystawa potrwa do 22 lutego 2019

Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:
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