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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

Gaëlle Choisne, 
TEMPLE OF LOVE, 

fragment instalacji, 2019, 
dzięki uprzejmości artystki, 
materiały prasowe organizatora 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    05/2019



Więcej zarówno o wystawach, 
jak i wydarzeniach im 
towarzyszących przeczytać 
można na stronie internetowej:

mng.gda.pl
Tr
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Współcześnie coraz bardziej 
popularne staje się kolekcjono-
wanie sztuki. Na zakup warto-
ściowych dzieł mogą pozwolić 
sobie nie tylko najbogatsi, ale 
także pasjonaci ze smykałką do 
poszukiwania młodych talentów. 
Prywatne kolekcje rzadko jednak 
pokazywane są szerszej publicz-
ności. Wystawa Made in Britain 
w gdańskim Muzeum Narodo-
wym to wyjątkowa okazja, by za-
poznać się z jedną z nich. 

Robert Priseman i jego żona Ally Se-
abrook zaczęli budować swój zbiór 
w 2014 roku. Zwrócili wówczas uwagę 
na widoczny wśród młodego pokole-
nia artystów powrót do medium ma-
larstwa. To właśnie dzieła tworzone 
za pomocą tego tradycyjnego środ-
ka wyrazu stały się osią ich kolekcji. 
Jednocześnie skupili się na sztuce 
powstającej w Wielkiej Brytanii od 
2000 roku, niemniej w odniesieniu do 
grafik, rysunków i akwareli rozszerzyli 
kryterium czasu powstania prac o XX 
wiek. W efekcie powstał zbiór, będący 
niezwykle ciekawą prezentacją aktual-
nych tendencji postaw artystycznych 
brytyjskich twórców. W ramach gdań-
skiej wystawy zgromadzono 132 dzieła, 
reprezentujące różne nurty i techniki. 
Wiele pokazywanych prac sytuuje się 
na pograniczu abstrakcji i f iguracji, 
w innych odnaleźć można zaskaku-
jące połączenia formalne malarstwa, 
fotografii czy kolażu z techniką trójwy-
miarową. Zestawione ze sobą ujawniają 
refleksję nad istotą malarstwa jako me-
dium i stawiają pytanie o rolę procesu 
twórczego. Ekspozycja jest częścią 
większego projektu Made in Britain 
udostępniającego widzom najnowszą 
sztukę brytyjską. Pokazowi prac z ko-
lekcji Prisemana i Seabrook towarzy-
szy wystawa fotografii …on making. 
Dziewięć autorek prezentowanych 
zdjęć poszukuje osobistych odpowie-
dzi na uniwersalne pytania. Brytyjskie 
fotografki dzielą się refleksją nad toż-
samością narodową w kontekście zja-
wiska wielokulturowości, rozważaniami 

Dennis Jeffrey, 
Duch na przyjęciu, 

2011, olej i węgiel na lnie, fot. 
©Priseman Seabrook Collection, 
materiały prasowe organizatora
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o relacji człowieka i natury oraz jego 
kondycji wynikającej ze społecznego 
uwikłania w stereotypy i narzucane 
systemy religijne, głęboko zakorzenio-
ne w zachodnioeuropejskiej narracji. 
Nie bez przyczyny wykorzystują do 
tego tak przystępne medium, jakim 
jest fotografia. Nie podchodzą jednak 
do niego bezrefleksyjnie. Starają się 
raczej wychodzić poza ustalone ramy 
– zapisują performance, rejestrują ruch 
i sam proces kreacji. Spojrzenie na te 
dwie wystawy obok siebie pozwala na 
przyjrzenie się sytuacji współczesnej 
sztuki brytyjskiej w wielu kontekstach 
i daje możliwość zastanowienia się nad 
wyzwaniami, które stają obecnie przed 
najmłodszym pokoleniem artystów. 

Marius von Brasch, 
Przestrzenie poprzednie/
zapomniane 1, 

2011-2012, olej na lnie, fot.
©Priseman Seabrook Collection, 
materiały prasowe organizatora

David Hockney, 
Dwa jabłka, jedna cytryna 
i cztery kwiaty, 

1997, litografia, fot. ©Priseman 
Seabrook Collection, materiały 
prasowe organizatora 

Tucker Judith, 
Evi pływa, 

2007, olej na płótnie, fot. 
©Priseman Seabrook Collection, 
materiały prasowe organizatora

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    05/2019 7



Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy oraz 
program towarzyszących 
jej wydarzeń dostępne są 
na stronie internetowej

zacheta.art.pl
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Artyści szukają inspiracji w róż-
nych miejscach – otaczającej 
ich rzeczywistości, ale nie tylko. 
Nierzadko sięgają również do 
filozofii i literatury, poszukując 
w nich tematów oraz motywów. 
Wynikiem takiego literackiego 
natchnienia jest projekt TEM-
PLE OF LOVE Gaëlle Chiosne, 
k tórego najnowszą odsłonę 
oglądać można w Miejscu Pro-
jektów Zachęty. 

Francuska artystka sięga do książki Ro-
landa Barthesa Fragmenty dyskursu mi-
łosnego, która ukazała się w 1977 roku 
i od razu zyskała uznanie zarówno czy-
telników, jak i krytyków. Przede wszyst-
kim jest to dzieło traktujące o zmaga-
niach naszego języka z doświadczeniem 
miłości. Jak o niej mówić? Czy w ogóle 
możliwe jest zamknięcie tak silnego 
uczucia w systemie znaków i pojęć? 
Pytania te zderzają się w twórczości 
Chiosne z podejmowanymi przez nią 
zagadnieniami związanymi z eksplo-
atacją środowiska naturalnego i kolo-
nializmem, które pozostawiają trwałe 
ślady w otoczeniu. Wystawa w Miejscu 
Projektów Zachęty obejmuje rzeźby 
pokazywane wcześniej podczas ekspo-
zycji w Bétonsalon – Centre d’art et de 

Gaëlle Choisne, 
TEMPLE OF LOVE, 

fragment instalacji, 2019, 
dzięki uprzejmości artystki, 
materiały prasowe organizatora 

Gaëlle Choisne, 
TEMPLE OF LOVE, 

fragment instalacji, 2019, 
dzięki uprzejmości artystki, 
materiały prasowe organizatora 
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recherche w Paryżu. Warszawski pokaz 
nie jest jednak wyłącznie powtórzeniem. 
Specjalnie na tę okazję artystka zapro-
jektowała również instalacje oraz przy-
gotowała eksperymentalny film, inspi-
rowany jej niedawną podróżą na Haiti, 
skąd wywodzi się jej rodzina. Praca ta 
odwołuje się do skomplikowanej histo-
rii łączącej Polskę i Haiti. Na przełomie 
XVIII i XIX wieku Francuzi wysłali na wy-
spę legionistów, by pomogli w stłumie-
niu powstania czarnoskórej ludności. 
Część żołnierzy przyłączyła się do po-
wstańców, do dziś część z mieszkańców 
Haiti deklaruje polskie pochodzenie. 
Wideo Chiosne składa się z fragmen-

tów filmów nakręconych przez artystkę, 
a następnie zmontowanych z materia-
łami archiwalnymi dotyczącymi historii 
śmierci, miłości, polityki i poezji. War-
stwie wizualnej towarzyszy rytmiczna, 
hipnotyzująca kompozycja dźwiękowa 
The Snowhoe muzyka Arghtee. Z kolei 
instalacje rzeźbiarskie przygotowane 
z myślą o Miejscu Projektów Zachęty 
są połączeniem politycznych transpa-
rentów i malowanych tkanin pełnych 
kieszonek, abstrakcyjnych płaskich mo-
tywów oraz zatopionych przedmiotów 
i amuletów. Niektóre przywodzą wręcz 
na myśl popularne kapliczki, co nada-
je jeszcze głębszy wymiar twórczości 
Gaëlle Chiosne.

Gaëlle Choisne, 
TEMPLE OF LOVE, 

fragment instalacji – Centre d’art 
et de recherche, Paryż, 2018, 
fot. Aurélien Mole, dzięki 
uprzejmości artystki, materiały 
prasowe organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące ekspozycji oraz 
program towarzyszących jej 
wydarzeń dostępne są na 
stronie internetowej:

mnk.pl

K
ra

kó
w Kinematografia to dziedzina sztu-

ki, która rzadko staje się przed-
miotem wystaw. Choć na co 
dzień jest jednym z najbardziej 
dostępnych obszarów kultury, 
nieczęsto pojawia się możliwość 
poznania zaplecza f ilmowego 
z nieco innej perspektywy. Ta-
ka okazja właśnie się nadarza 
w związku z wystawą poświęco-
ną Andrzejowi Wajdzie, prezen-
towaną w krakowskim Muzeum 
Narodowym. 

Andrzej Wajda, 

fot. Joanna Helander, ze zbiorów 
Ośrodka KARTA, materiały 
prasowe organizatora 

Andrzej Wajda, 
projekt scenografii do Biesów, 

ze zbiorów Starego Teatru 
w Krakowie, materiały prasowe 
organizatora
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Niewątpliwie Wajda uznawany jest za 
jednego z najwybitniejszych przed-
stawicieli polskiej kinematograf ii , 
a jego f ilmy na stałe weszły do ka-
nonu. O jego światowej sławie dobit-
nie świadczy również Oscar zdobyty 
w 2000 roku za całokształt twórczo-
ści. Miejsce zaprezentowania dorob-
ku Wajdy jest nieprzypadkowe – to 
właśnie z Krakowem był on związany 
od wczesnych lat, gdzie studiował na 
Akademii Sztuk Pięknych. W 1953 
roku ukończył reżyserię w Państwowej 
Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej w Łodzi. Choć znany jest 
przede wszystkim z realizacji f ilmo-
wych, jako mistrz dramaturgii działał 
również na deskach teatru. Krakow-
ska ekspozycja porusza wszystkie te 
aspekty, opierając się na wspaniałych 
artefaktach pozostawionych przez 
Mistrza – scenariuszach, szkicach, ry-
sunkach, zapiskach czynionych pod-
czas procesu twórczego, rekwizytach 
i kostiumach, projektach scenografii 
i dokumentach produkcyjnych. Dzięki 

Andrzej Wajda, 

fot. Maciej Billewicz, 
materiały prasowe organizatora 

Kazimierz Wiśniak, 
projekt scenografii do 
Z biegiem lat, z biegiem dni 
Andrzeja Wajdy, 

ze zbiorów Starego Teatru 
w Krakowie, materiały prasowe 
organizatora 

takiemu zróżnicowaniu prezentowa-
nych obiektów, widzowie mogą za-
głębić się w proces realizacji filmów 
Wajdy, a także poznać szeroko kon-
tekst ich powstawania. Kontekst ten 
jest szczególnie istotny ze względu na 
czas, w którym powstały największe 
dzieła reżysera. Nieraz musiał zmagać 
się nie tylko z problemami produkcyj-
nymi i organizacyjnymi, ale także cen-
zurą. Szerokie pole tematyczne, które 
zarysowują twórcy ekspozycji, dotyczy 
także poszczególnych osób z otocze-
nia Wajdy – wystawa przygląda się 
tym indywidualnościom, ukazując 
ich różnorakie talenty i ścierające się 
osobowości. Eskpozycja została po-
myślana w taki sposób, by jak najsilniej 
zaangażować odbiorcę i umożliwić mu 
wtopienie się w filmowy świat za po-
mocą obrazów, dźwięków i scenogra-
ficznych reinterpretacji oryginalnych 
dekoracji. Za pośrednictwem nowo-
czesnych środków wystawa pozwala 
na doświadczenie kina w bardziej sen-
sualnej i narracyjnej formie. 
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Więcej o wystawie 
Co oczy widziały 
(czyli o obrazach, które 
kazały się namalować) 
przeczytać można na 
stronie internetowej

galeriaego.pl

P
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„Malarz ikon codzienności” – tak 
nazywany jest często Jarosław 
Modzelewski. Twórczość tego 
wnikliwego obserwatora rzeczy-
wistości prezentowana jest obec-
nie w poznańskiej Galerii Ego 
w ramach wystawy Co oczy wi-
działy (czyli o obrazach, które 
kazały się namalować).

Intrygujący tytuł ekspozycji odno-
si się do słów samego artysty, który 
swoim obrazom nadaje podmioto-
wość i sprawczość. To nie on maluje, 
ale jego płótna każą się malować. To 
zaskakujące stwierdzenie ujawnia 
egzystencjalne podejście twórcy do 
sztuki. W swoich obrazach nie ogra-
nicza się jednak do wątków zanurzo-
nych w f ilozofii. Podejmuje również 
tematy polityczne, sięga po motywy 
literackie i historyczne. Najwięcej 
uwagi poświęca człowiekowi. To wła-
śnie postać ludzka stanowi zazwy-
czaj najważniejszy element przed-
stawienia. Modzelewski skupia się na 
zwyczajnych ludziach, pokazując ich 
w ich naturalnym otoczeniu, skupio-
nych na wykonywanej akurat czynno-
ści. Otaczający ich pejzaż najczęściej 
potraktowany jest umownie i stanowi 
zaledwie punkt odniesienia dla wła-
ściwej sceny. Nierzadko bohaterom 
obrazów towarzyszą zwierzęta – rów-
nie smutne i przygaszone, co ludzie. 

Jarosław Modzelewski, 
Pan z piłką, 

2018, tempera żółtkowa na płótnie, 
materiały prasowe organizatora

Jarosław Modzelewski, 
Po sezonie (łódka), 

2019, tempera żółtkowa na płótnie, 
materiały prasowe organizatora 
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Artysta na przestrzeni lat wypracował 
swój własny, charakterystyczny styl. 
W młodzieńczych latach był współza-
łożycielem Gruppy, której członkowie 
poprzez swoją sztukę dawali wyraz 
napięciom towarzyszącym wprowa-
dzeniu stanu wojennego. Następnie 
tworzył obrazy wypełnione aurą nie-
zwykłości, potęgowaną takimi zabie-
gami formalnymi, jak podwojenia czy 
niedookreślona przestrzeń. Z czasem 
ten surrealistyczny klimat dzieł ustą-
pił miejsca realizmowi. Ten z kolei 
wraz z upływem czasu zaczął ulegać 
uproszczeniom, balansując na granicy 
abstrakcji. Nigdy jednak nie nastąpił 
w twórczości Modzelewskiego całko-
wite zerwanie z figuratywnością. Ar-
tysta jest bowiem przede wszystkim 
uważnym i wrażliwym obserwatorem 
– przygląda się ludziom, zwierzętom 
oraz światu, który ich otacza i w nich 
poszukuje inspiracji. Szczególnie wy-
czulony także na kolor i światło, które 
w jego obrazach odgrywają istotną 
rolę. Modzelewski nie ukrywa swoje-
go emocjonalnego stosunku do scen, 
które zatrzymuje na płótnie. To wła-
śnie emocje wywołane przez napotka-
ne w codzienności obrazy sprawiają, 
że jego malarstwo jest wciąż tak samo 
poruszające i aktualne. 

Jarosław Modzelewski, 
Kobaltowy obserwator, 

2019, tempera żółtkowa na płótnie, 
materiały prasowe organizatora 
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Więcej informacji na temat 
wystawy znaleźć można na 
stronie internetowej:

muzeumslaskie.pl
K
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Nie wolno zapominać o boha-
terach. Szczególnie, jeśli Ci, by 
walczyć za swoją ojczyznę, mu-
sieli nie tylko stawiać czoła wro-
gowi, ale też na nowo budować 
swoje role społeczne. Właśnie 
o nich opowiada wystawa Nie-
zapomniane. Kobiety w cza-
sie powstań i plebiscytów na 
Górnym Śląsku organizowana 
w katowickim Muzeum Śląskim. 

W ostatnich latach rocznice powstań-
cze są bardzo ważnymi wydarzeniami 
w roku. Z tego powodu rośnie także 
zainteresowanie powstańcami jako 
bohaterami historycznymi. Jednak 
istnieje bardzo konkretna grupa bo-
jowników o wolność, o których mówi 
się zdecydowanie za mało – kobie-
ty. Czy powstańcy byli grupą bardzo 
zmaskulinizowaną? Tak, ale właśnie 
z tego powodu kobiety walczące za-
sługują na osobną kartę historii. Do-
skonałym przykładem jest powstanie 

Wystawa Niezapomniane. 
Kobiety w czasie powstań 
i plebiscytu na Górnym Śląsku, 

Muzeum Śląskie w Katowicach, 
materiały prasowe organizatora 
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śląskie, w którym według historyków 
brało udział około 40-60 tysięcy 
osób. Najnowsze badania pokazują, 
że wśród nich było około 3% kobiet. 
Może się wydawać, że to liczba, która 
nie powinna mieć większego wpływu 
na przebieg zrywu. Jednak po bliższej 
analizie, można postawić śmiałą tezę, 
że kobiety udzielały się w bardzo wielu 
dziedzinach. Wbrew pozorom bardzo 
niewiele z nich działało w siłach sa-
nitarnych – tę grupę zasilali przede 
wszystkim mężczyźni, którzy prak-
tykę w tej służbie zdobywali w czasie 
działań wojennych w latach 1914–1918 
na różnych frontach. To samo dotyczy 
kurierów (głównie chłopcy i młodzień-
cy), telegrafistów i telefonistów – wete-
ranów wojennych posiadających spe-
cjalne wykształcenie wojskowe w tej 
dziedzinie. Także w sztabach formacji 

powstańczych (frontowych i zaplecza) 
siły kancelaryjne tworzone były przez 
mężczyzn, którzy lepiej niż kobiety 
władali językiem niemieckim. Mimo, 
że nigdzie nie stanowiły większości – 
kobiety angażowały się wszędzie. Ko-
pały okopy, opatrywały rannych i opie-
kowały się nimi, wykonywały szeroko 
rozumiane prace biurowe, były kurier-
kami, obsługiwały telefony i telegrafy, 
prały, gotowały, sprzątały, szyły opaski 
i były tłumaczkami. Dały się poznać 
jako grupa niezwykle oddana, odpo-
wiedzialna, karna i zdyscyplinowana, 
a pod ich adresem kierowano wiele 
pochwał. Wystawa Niezapomniane. 
Kobiety w czasie powstań i plebiscytu 
na Górnym Śląsku to próba przypo-
mnienia i podkreślenia bardzo istotnej 
roli kobiet, o których pamiętamy zde-
cydowanie za rzadko. 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy i wydarzeń 
jej towarzyszących dostępne  
są na stronie internetowej: 

msl.org.pl
Ł

ód
ź

Po odrzuceniu jednego z najbar-
dziej oczywistych elementów 
naszej rzeczywistości, świat za-
czyna wyglądać zupełnie inaczej. 
Właśnie ten wniosek był punktem 
wyjścia dla twórców wystawy 
Zjednoczona Pangea organizo-
wanej w łódzkim Muzeum Sztuki. 

Każdy z nas urodził się w świecie 
z wyznaczonymi granicami. Są dla 
nas całkowicie naturalne i pojmowal-
ne. Już kilkudniowe dziecko może 
dostać paszport, który zaświadczy, 
z którego ograniczonego terenu po-
chodzi. Dotarliśmy do miejsca, w któ-
rym granice zaczęły nas definiować. 
Okazuje się, że o wiele bardziej niż 
idee, umiejętności czy doświadcze-
nie, opisuje nas flaga lub godło pań-
stwa, z którego pochodzimy. Gdy 
ktoś poddaje pod rozważania ideę 
zniesienia sztucznych ograniczeń, 
uznajemy go za szaleńca. Jednak hi-
storia pokazuje, że wszystkie granice 
są sztuczne. Około 200-250 milio-
nów lat temu nie było podziałów na 
kraje. Ba, nie było nawet podziału na 
kontynenty. Istniał tylko jeden – Pan-
gea. Wystawa Zjednoczona Pangea 
namawia, by spróbować cofnąć się 
o krok, znaleźć dystans i przyjrzeć 
się światu jako ziemskiej wspólnocie 
wszystkich ludzi. Biorące udział w wy-
stawie artystki i artyści podsuwają 
pytania, które pomagają uruchomić 
wyobraźnię. Czy logika użyta w prze-

Agnes Denes, Pole pszenicy – 
konfrontacja: wysypisko śmieci 
Battery Park, Dolny Manhattan, 

1982, dokumentacja fotograficzna, 
Type-C print, ©artystka i Leslie 
Tonkonow Artworks + Projects, 
New York, materiały prasowe 
organizatora 

Anetta Mona Chisa, 
Lucia Tkacova, 
Rzeczy w naszych rękach, 

2014, rzeźba: stopione euromonety, 
cylindry z pianki, dzięki uprzejmości 
artystek, materiały prasowe 
organizatora 
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mysłowej hodowli zwierząt może do-
prowadzić do podobnie przedmioto-
wej produkcji życia ludzkiego? Jaki 
potencjał ekologiczny mogą mieć 
skromne działania, np. czyszczenie 
podłóg starymi ścierkami i sianie 
rzeżuchy w przestrzeni publicznej? 
Dlaczego granice, strefy i terytoria 
dzielące Ziemię są f ikcją i będą za-
wsze nieszczelne? Prace artystek 
i artystów połączone w przestrzeni 

Agnieszka Kalinowska, 
z cyklu Wodopój, 

2016, papier i sznurek, dzięki 
uprzejmości artystki i BWA 
Warszawa, materiały prasowe 
organizatora 

Agnes Denes, 
Góra drzew – Żyjąca kapsuła 
czasu – 11.000 ludzi, 11.000 
drzew, 400 lat (tryptyk), 

1992-1996, 1992/2013, wydruk 
fotograficzny, ©artystka i Leslie 
Tonkonow Artworks + Projects, 
New York, materiały prasowe 
organizatora

wystawy tworzą esej, którego materią 
jest ludzka uważność i wrażliwość na 
współzależność różnych form życia. 
Twórcy prezentujący swoje prace na 
ekspozycji stawiają odważną tezę, że 
bardziej niż definiujących nas łatek, 
potrzebujemy obrazów, pojęć i uczuć, 
które nauczą nas żyć ze sobą. Nało-
żenie skali gospodarstwa domowego 
na rozległą perspektywę planety two-
rzy filtr do patrzenia na te relacje.
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Więcej zarówno o wystawie, jak 
i samych artystach przeczytać 
można na stronie internetowej: 

wozownia.pl
To

ru
ń

Co, tak naprawdę, przywozimy 
z wyjazdów? A może bardziej 
zasadnym byłoby zapytać – co 
zawozimy w miejsca, do których 
się udajemy? To tylko niektóre 
z serii trudnych pytań stawia-
nych przez twórców wystawy 
Miraż Travel prezentowanej 
w toruńskiej Wozowni. 

Emilia Kina, Filip Rybkowski, 
Miraż Travel, 

materiały prasowe organizatora 

Każdy, k to choć raz w ybierał się 
w daleką podróż, doskonale wie, jak 
istotną rolę pełni bagaż. To, co za-
bierzemy ze sobą, będzie determi-
nować nasze dalsze działania. Jeśli 
wybierzemy źle, możemy znaleźć się 
w sytuacji bez wyjścia. Co więcej, 
równie istotna jak same przedmioty 
jest metoda ich zapakowania. Bagaż 
nie może ograniczać. Musi stać się 
naturalnym organem podróżującego, 
który bez zastanowienia będzie do 
niego sięgał po potrzebne składniki. 
Nie da się podróżować bez bagażu 
–  to właśnie główny wniosek, który 
skłonił Emilię Kinę i Filipa Rybkow-
skiego do stworzenia wystawy Miraż 
Travel. W ekspozycji artystów bagaż 
jednak nie gra roli zbioru przedmio-
tów, a doświadczeń i wspomnień, 
k tóre podróżnik zabiera ze sobą 
wszędzie, gdzie się ruszy. Zmieniając 
nasze położenie, nie jesteśmy w sta-
nie oder wać się od znanych nam 
skrótów myślowych i nie postrzegać 
świata przez pryzmat stereotypów. 
Miraż Travel to projekt o poszukiwa-
niu sensów, a pretekstów do namysłu 
nad tym problemem dostarcza wę-
drówka, w jaką zabierają nas artyści 
wraz z wyimaginowanym, tytułowym 
biurem podróży. Punktami na drodze 
widza stają się kolejne dzieła, które 
coraz wyraźniej pokazują, że nasze 
widzenie od samego początku obar-
czone jest błędem. Artyści nawiązu-
ją w swoich realizacjach do historii 
sztuki, ale także praktyk konsump-
cyjnych czy formuł reklamowych. 
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Na widza czekają też metaforyczne 
rytuały znane z przygotowań do wo-
jaży. Na ekspozycji zobaczyć będzie 
można nie tylko puste, gotowe do za-
pełnienia reklamowe roll-upy, ale też 
zniekształcone pocztówki i ogromny 
mural w minimalistycznej, skrajnie 
uproszczonej formie. Kina i  Ryb-
kowski studiowali razem na Akade-
mii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie i oboje ukończyli ją anek-
sem do dyplomu w fotograficznej pra-
cowni dr. Tomasa Agata Błońskiego. 

Filip Rybkowski, 
Borderline, 

2019, materiały prasowe 
organizatora 

Filip Rybkowski, 
Vase(s), 

2018, materiały prasowe 
organizatora 
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Dlaczego tak mało uwagi zwra-
camy na potężne siły, które ota-
czają nas każdego dnia i z każdej 
strony? O rolę dźwięku i ruchu 
we współczesnej sztuce pyta-
ją kuratorzy wystawy Wszyscy 
spotkamy się w tym samym 
miejscu organizowanej we wro-
cławskim BWA.

Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy oraz program 
towarzyszących jej wydarzeń 
dostępne są na stronie internetowej: 

bwa.wroc.pl

Dźwięki otaczają nas na każdym kro-
ku. Nawet kiedy wydaje nam się, że 
nic nie słyszymy, w rzeczywistości 
jesteśmy przez nie okrążeni.  Czasa-
mi są niezauważalnym elementem 
otoczenia, a innym razem siłą, którą 
nie pozwala swobodnie zebrać my-
śli. Pomimo tego, że dźwięk jest tak 
potężnym żywiołem, można odnieść 
wrażenie, że w świecie wydarzeń ar-
tystycznych traktowany jest po ma-
coszemu. Powstaje wiele projektów, 
wystaw i ekspozycji, w których dźwięk 
odgrywa role całkowicie drugoplano-
we i poboczne.  Podobnie podchodzi 
się do roli ruchu, jego prędkości i ryt-
mu. Wystawa Wszyscy spotkamy się 
w tym samym miejscu to połączenie 
dwóch praktyk kuratorskich odwo-
łujących się do zagadnień dźwięku 
i ruchu w kontekście sztuki współcze-
snej. Pierwsza – przygotowana przez 
Pawła Szroniaka i związana z tema-
tem percepcji dźwięku – ma wyzna-
czać rodzaj konceptualnej ramy i zor-
ganizowanego otoczenia. Druga – za 
którą odpowiadają Magdalena Za-

Aleksandra Osowicz, 
Międzygatunkowy performans, 

Ogród Miejski Jazdów, 
fot. Bartosz Górka, materiały 
prasowe organizatora

Rolf Julius, 
Dirt,

2002-2019, materiały prasowe 
organizatora 
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morska i Karolina Wycisk – skupia się 
na nowym spojrzeniu na zagadnienia 
współczesnej choreografii. Punktem 
wyjścia do części ekspozycji prezen-
towanej przez Szroniaka jest tradycja 
eksperymentu muzycznego, wytyczo-
na w połowie XX wieku przez amery-
kańskiego kompozytora Johna Ca-
ge’a. W nawiązaniu do niej proponuje 
sposób definiowania sound artu jako 
pola praktyk, które umożliwiają roz-
szerzenie pojęć dźwięku i słyszenia. 
Kurator wybrał artystów i prace, któ-
re łącząc się na tej wystawie, tworzą 
rodzaj alternatywnego kanonu. Wśród 
zaproszonych twórców znaleźli się 
między innymi Rolf Julius, Wojciech 
Bruszewski, Ryszard Waśko, Anna 
Zaradny, Sarah Hennies, Brandon La-
Belle, Artur Żmijewski czy Kama So-
kolnicka. Część projektu poświęcona 
choreografii dotyczy z kolei dyfuzji, 
czyli obszaru wspólnego między tym, 
co konkretne i materialne, a tym, co 
przemieszcza się i przeistacza. Ar-
tystki zaangażowane w projekt będą 
badać i tworzyć lokalnie uwarunko-
wane choreograf ie, wykorzystując 
jako budulec zastane materie (w tym 
te niewidzialne), układy sił i obiektów 
oraz przepływy i relacje.

Anna Nowicka, 
Sennik Powszedni,

materiały prasowe organizatora  

Anna Zaradny, 
Enjoy the Silence, 

2018, kadr z video – kolaż, 
materiały prasowe organizatora
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Nie jest to pierwszy pokaz tego artysty 
w Polsce, z którą łączy go szczególna 
więź. To właśnie tutaj w połowie lat 70., 
w Galerii Mospan w Warszawie, odby-
ła się pierwsza indywidualna wystawa 
Kovandy. Ze względu na sytuację po-
lityczną i prężnie działający reżim ko-
munistyczny, debiut poza granicami 
kraju był wówczas jedyną możliwością 
na prezentację twórczości szerszej 
publiczności. I choć sytuacja daw-
nej Czechosłowacji jest dziś zupełnie 
inna, artysta chętnie powraca do Pol-
ski, gdzie co jakiś czas przygotowy-
wane są pokazy jego twórczości. Na 
tym tle wystawa w TRAFO wydaje się 
jednak pod wieloma względami wyjąt-
kowa. Przede wszystkim na pierwszy 
plan wysuwa się tu przestrzeń i spe-
cjalnie przygotowana do niej instalacja 
site-specific. W monumentalnej sali 
wystawowej byłej stacji transforma-
torowej artysta stworzył dominującą, 
a jednocześnie subtelną i do pewne-
go stopnia intymną instalację. Składa 
się ona z przewodów elektrycznych, 
oprawek i świecących żarówek, które 
w liniach pionowych przepływają przez 
galeryjną przestrzeń. W ten sposób Ko-
vanda tymczasowo przywrócił galerii 
jej pierwotne przeznaczenie. Nie jest 
to jednak wyłącznie odniesienie do 
specyfiki miejsca, instalacja ma także 

Coraz częściej w Polsce mamy do 
czynienia z pokazami sztuki na-
szych wschodnich i południowych 
sąsiadów. Tym razem w szczeciń-
skiej Trafostacji Sztuki TRAFO za-
poznać możemy się z twórczością 
Jiří Kovandy – jednego z najbar-
dziej rozpoznawalnych współcze-
snych artystów czeskich. 

Więcej zarówno o wystawie Jiří Kovandy 
Planetarium, jak i o niezwykłej przestrzeni 
TRAFO oraz historii samego budynku 
przeczytać można na stronie internetowej: 

trafo.art

Jiří Kovanda, 
Kontakt. Idąc ulicą wpadam na 
przechodniów, 

performance, Praga, 1977, 
materiały prasowe organizatora

Jiří Kovanda, 
Bez tytułu, 

1990, z kolekcji Adam Gallery, 
materiały prasowe organizatora
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bardziej uniwersalny wymiar. Artysta 
stawia w niej pytanie o miejsce czło-
wieka w świecie i wywołuje refleksję na 
temat nieskończoności oraz niemoż-
ności objęcia wszechświata umysłem. 
Jednocześnie Kovanda krytycznie od-
nosi się do samego miejsca. Na pod-
łodze sali wystawowej artysta ułożył 
ze świecących punktów gwiazdozbio-
ry Barana, Delfina, Liry i Wagi. W ten 
sposób dyskretnie dotknął kontro-
wersji związanych z przemianą byłego 
budynku przemysłowego na „zakład 
i obserwatorium sztuki współczesnej”. 
Szczecińska wystawa jest swego ro-
dzaju podsumowaniem drogi arty-
stycznej Kovandy, którego stosunek 
do przestrzeni zmieniał się. Przemiana 
ta odbywała się stopniowo – od lat 70. 
XX wieku aż do współczesności. Była 
związana między innymi ze zmianami 
politycznymi, rozwijającą się globali-
zacją oraz rozwojem technologicznym.  

Jiří Kovanda,
Na ruchomych schodach… 
Odwrócony, wpatruję się w oczy 
osoby stojącej za mną…,

performance, Praga, 1977, 
materiały prasowe organizatora 

Jiří Kovanda, 
Bez tytułu, 

1993, drewno i linoleum, materiały 
prasowe organizatora 

Jiří Kovanda, 
szkic do wystawy 
Planetarium w TRAFO, 

2019, materiały prasowe 
organizatora
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: Wiedeńskie Kunsthistorisches Museum po raz pierwszy prezentuje 
w Austrii wystawę poświęconą wielkiemu amerykańskiemu artyście, 
Markowi Rothko. Razem ze współczesnymi mu artystami – Jacksonem 
Pollockiem, Barnettem Newmanem i Willemem de Koonigiem – Rothko 
należał do grona najbardziej znanych ekspresjonistów abstrakcyjnych, 
których działalność sprawiła, że Nowy Jork w drugiej połowie XX wie-
ku stał się centrum sztuki. Artysta nie ograniczał się jednak do pracy 
na terenie Stanów Zjednoczonych. W ciągu swojej szybko rozwijające 
się kariery odbył trzy wyjazdy do Europy, podczas których odwiedzał 
kościoły, muzea oraz podziwiał zabytki architektury. To z nich czerpał 
najwięcej inspiracji. Wiedeńska wystawa jest przeglądem twórczości 
Rothko od wczesnych dzieł figuratywnych z lat 30. po klasyczne obra-
zy abstrakcyjne z lat 50. i 60. ubiegłego stulecia, dzięki którym zyskał 
sławę na arenie międzynarodowej. 

rothko.khm.at

Mark Rothko, 
Bez tytułu, 

1950, olej na płótnie, ©1998 Kate 
Rothko Prizel & Christopher 
Rothko/Bildrecht, Vienna, 2019, 
materiały prasowe organizatora 

Mark Rothko, 
Autoportret, 

1936, olej na płótnie, ©1998 Kate 
Rothko Prizel & Christopher 
Rothko/Bildrecht, Vienna, 2019, 
materiały prasowe organizatora 
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snych artystów. Przekonać się można o tym, odwiedzając londyńskie 
Design Museum. Przygotowana tam wystawa opowiada historię Stan-
leya Kubricka, ujawniając przed widzem tajniki procesu tworzenia fil-
mów. Narracja ekspozycji pozwala krok po kroku odkrywać niezwykłe 
światy skonstruowane przez reżysera i na nowo przeżyć najważniejsze 
sceny z jego kultowych filmów – Mechanicznej pomarańczy, Full Metal 
Jacket czy Lśnienia. Wyjątkowy wgląd w umysł geniusza filmowego 
umożliwia kontakt z rozmaitymi przedmiotami, projekcje i wywiady, 
badające szczególne relacje Kubricka z Anglią, a zwłaszcza Londy-
nem. To właśnie to miasto stało się miejscem akcji wielu jego realiza-
cji, a zarazem największym źródłem inspiracji. 

designmuseum.org

Barry Lyndon, 
directed by Stanley Kubrick, 

1973-1975, Wielka Brytania/Stany 
Zjednoczone, The Chevalier de 
Balibari (James Magee), ©Warner 
Bros. Entertainment Inc., materiały 
prasowe organizatora 

Stanley Kubrick filming in the 
Centrifuge set, 2001: A Space 
Oddysey, 

materiały prasowe organizatora 
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: Sztuka to lustro, w którym odbija się historia. Składają się na nią czas, 

miejsce, w którym powstaje i ludzie, którzy stoją za jej stworzeniem – 
zarówno sam artysta, jak i szersze środowisko. Tylko kompleksowe po-
dejście pozwala więc ujawnić wszystkie konteksty, w które uwikłane jest 
dane dzieło czy temat. Wyzwanie to podjęło paryskie Musée d’Orsay, 
przygotowując wystawę Black models: form Géricault to Matisse. Eks-
ploruje ona kwestie estetyczne, polityczne, społeczne i rasowe, a także 
ukazuje reprezentację czarnoskórych postaci w sztukach wizualnych – 
od zniesienia niewolnictwa we Francji do współczesności. Twórcy eks-
pozycji skupili się przede wszystkim na zagadnieniu modeli, a co za tym 
idzie, dialogu między artystą, który maluje, rzeźbi, graweruje lub fotogra-
fuje a osobą, która mu pozuje. Poprzez wybór reprezentatywnych dzieł 
wystawa ukazuje, w jaki sposób ewoluowało przedstawianie czarnoskó-
rych postaci w sztuce, na przykładzie twórczości takich artystów, jak: 
Théodore Géricault, Edouard Manet, Paul Cézanne czy Henri Matisse. 

musee-orsay.fr

Od początków swojej kariery artystycznej w latach 80. XX wieku Ro-
gelio López Cuenca działał na styku sztuk wizualnych i środków ma-
sowego przekazu. Artysta wykorzystuje zdjęcia i teksty pochodzące 
z różnych mediów – zarówno kultury wysokiej, jak i popularnej. Często 
umieszcza je w przestrzeni publicznej, aby potępiać sytuacje przemo-
cy i dyskryminacji, operując zarówno w kategoriach historycznych, jak 
i współczesnych. Jako twórca wychodzi poza środowisko muzealne, 
kwestionując wyjątkowość dzieła sztuki i przestrzeni konwencjonalnie 
przeznaczonej do jego kontemplacji. Wystawa w Museo Reina Sofia to 
pierwsza retrospektywa artysty. Obejmuje ona pięć głównych zagad-
nień: współpracy, ekspansji poetyckiej, miasta i awangardy, nowego po-
rządku światowego i ekspansji artystycznej. Całość zamyka instalacja 
Islas (Wyspy), która zaprojektowana została specjalnie na madrycką 
wystawę. López Cuenca przedstawia w niej krytyczny przegląd tekstów 
i historycznych rycin związanych z „odkryciem” Ameryki. 

museothyssen.org M
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Widok wystawy 
Rogelio López Cuenca. 
Keep Reading, Giving Rise, 

Museo National Centro de Arte 
Reina Sofia, materiały prasowe 
organizatora 

Edouard Manet, 
Olimpia, 

1863, olej na płótnie
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Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy Gustav Klucis: Russian 
Avant-Garde Art in the 1920s-1930s 
dostępne są na stronie internetowej: 

kumu.ekm.ee

Szeroka ekspozycja w sposób cało-
ściowy obejmuje ścieżkę artystycz-
ną Klucisa, uwzględniając stosowa-
ne przez niego techniki i wyznawane 
przez niego zasady teoretyczne. Uro-
dzony na Łotwie artysta trafił do Rosji 
w 1915 roku razem z armią carską. Po 
rewolucji październikowej postanowił 
zostać tam jako strzelec. Nigdy nie 
wrócił do ojczyzny, a większość ludzi 
nie zdaje sobie sprawy z jego łotew-
skiego pochodzenia. W latach 1918-
1921 Klucis studiował we wpływowej 
szkole artystycznej Vkhutemas pod 
kierunkiem Kazimierza Malewicza 
i Antoine’a Pevsera, od początku roz-
wijając swój eksperymentalny i wizjo-
nerski styl. Ponieważ sztuka konstruk-

KRAJE BAŁTYCKIE
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Gustav Klucis to jeden z najbar-
dziej znanych rosyjskich artystów 
awangardowych i konstruktywi-
stycznych. W KUMU – Art Mu-
seum of Estonia trwa właśnie 
pierwsza na terenie kraju wysta-
wa retrospektywna tego twórcy 
łotewskiego pochodzenia. 

Gustav Klucis, 
On the Front of Socialist 
Construction, 

1927-1928, fotomontaż, kolaż, 
gwasz, ołówek, kreda, tusz i proszek 
aluminiowy, projekt do plakatu, 
Latvian National Museum of Art, 
materiały prasowe organizatora 

Gustav Klucis, 
Dynamic City, 

1919, fotomontaż, kolaż, gwasz, 
ołówek i folia aluminiowa, Latvian 
National Museum of Art, materiały 
prasowe organizatora 
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tywistyczna miała działać na rzecz 
społeczeństwa, a sam Klucis wysoko 
cenił socjalizm, postanowił poświęcić 
życie służbie Związkowi Radzieckiemu 
poprzez twórczość. Był pionierem fo-
tomontażu i miał duży wpływ na roz-
wój projektowania graficznego. Szybko 
zorientował się także w zasadach i me-
chanice komunikacji masowej, rozwi-
jając własną, imponującą wizualnie 
markę Agitprop. W nowoczesnej tech-
nologii artysta dostrzegł możliwość 
syntezy różnych form sztuki i przeła-
mania granic między kulturą wizualną, 
designem i architekturą. W ciągu pra-
wie dwudziestu lat twórczość Gustava 
Klucisa przeszła przez wszystkie ma-

nipulacyjne etapy reżimu totalitarnego. 
Pomimo jego poparcia dla władzy, ar-
tysta został stracony podczas Wielkiej 
Czystki Stalina w 1938 roku. Tallińska 
wystawa obejmuje prace Klucisa od 
wczesnych eksperymentów konstruk-
tywistycznych, aż po dzieła stworzone 
pod koniec życia. W ramach ekspo-
zycji zobaczyć można między innymi 
Dynamiczne miasto z 1919 roku, popu-
larną serię Spartakiada, znane plaka-
ty polityczne i unikalny, trójwymiarowy 
obiekt, zrekonstruowany na podstawie 
oryginalnych rysunków Klucisa. Wy-
stawa jest ogromnym przedsięwzię-
ciem i realizowana jest we współpracy 
z Latvian National Museum of Art. 

Gustav Klucis, 
The Swallows [Diving], 

1928, kolorowy papier, fotomontaż 
i gwasz, projekt pocztówki, z serii 
Physical Culture and Sport for the 
All-Union Spartakiada in Moscow, 
Latvian Museum of Art, materiały 
prasowe organizatora 

Gustav Klucis, Male and Female 
Workers: All to the Re-election 
of the Soviets! / Let’s Fulfil the 
Plan of Great Projects, 

1930, fotomontaż, kolaż, gwasz 
i ołówek, projekt plakatu, Latvian 
National Museum of Art, materiały 
prasowe organizatora 
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W obiektywie… 
Magdalena Kąkolewska
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W związku z rozpoczynającą się  
6 maja wystawą finałową 18. edy-
cji Konkursu Artystyczna Podróż 
Hestii rozmawiamy z Magdaleną 
Kąkolewską – prezesem Fundacji 
Artystyczna Podróż Hestii.

Z roku na rok rośnie liczba zgło-
szeń – co Pani zdaniem leży u pod-
łoża takiego zainteresowania kon-
kursem? 

Wiele osób mogłoby zadać pytanie, 
czy osiemnaste już spotkanie z fina-
listami konkursu Artystyczna Podróż 
Hestii nie staje się powoli pewnego 
rodzaju rutyną. Chciałabym tu bardzo 
wyraźnie podkreślić, że nasz konkurs 
jest przedsięwzięciem wyjątkowym 
właśnie dlatego, że od osiemnastu lat 
ta podróż trwa, a my mamy możliwość 
kontaktu z najbardziej utalentowany-
mi młodymi adeptami sztuki w Polsce. 
Werdyktem jury kolejne dzieła trafiają 
do zbiorów fundacji. Nasza kolekcja co 
roku powiększa się o nowe prace au-
torstwa twórców, którzy nie opuścili 
jeszcze murów akademii. Nagrodzone 
prace laureatów następnie wyruszają 
w świat i pokazywane są szerokiej pu-
bliczności w całym kraju. W ten sposób 
chcemy zachęcać do interesowania się 
sztuką oraz propagować kolekcjoner-
stwo. Sądzę, że to także są interesują-
ce powody, dla których młodzi artyści 
decydują się na udział w konkursie.

Wyjątkowe nagrody – rezydencje 
w Nowym Jorku i Wilnie – niewąt-

pliwie przyciągają młodych twór-
ców, są bowiem okazją do wyjazdu 
i poszukiwań inspiracji w zupełnie 
nowym otoczeniu. Dlaczego akurat 
te dwa miasta mogą być interesują-
ce dla artystów? 

Dwa zupełnie różne miejsca, ale w obu 
działają znakomite domy rezydencyj-
ne. Centrum rezydencyjne Residency 
Unlimited (RU) działa w Nowym Jorku 
od 2009 roku. Projekty prowadzone 
przez RU, umożliwiają artystom i kura-
torom z całego świata rozwój między-
narodowych kontaktów oraz inspiru-
jącą wymianę artystyczną. Residency 
Unlimited działa na rzecz upowszech-
niania sztuki współczesnej, między in-
nymi poprzez innowacyjny model pro-
gramu rezydencyjnego, który opiera 
się na partnerstwie, dostosowaniu się 
do potrzeb rezydentów oraz udostęp-
nieniu zasobów. Residency Unlimited 
współpracuje z wieloma instytucjami 
i partnerami strategicznymi, dzięki 
czemu odbywający tam rezydencje 
artyści czy kuratorzy otrzymują po-
moc z uwzględnieniem ich indywidu-
alnych potrzeb. 

Natomiast na artystycznej mapie 
Wilna szczególne miejsce zajmuje 
centrum sztuki współczesnej oraz in-
kubator sztuki RUPERT, leżący w pod-
wileńskiej dzielnicy Wołokumpie (lit. 
Valakampiai). RUPERT przyciąga lo-
kalnych i międzynarodowych twórców 
oraz praktyków kultury współczesnej: 
artystów wizualnych, pisarzy, kurato-

rów, muzyków, menedżerów kultury 
i pracowników akademickich, dając im 
możliwość rozwijania własnych projek-
tów poprzez kontakt z bogatą tradycją 
regionu i poprzez bardzo nowoczesne 
podejście do działań artystycznych 
w ogóle. Jako ośrodek sztuki i eduka-
cji, RUPERT jest też pewnego rodzaju 
platformą twórczej wymiany między 
artystami litewskimi i zagranicznymi. 
Program instytucji kładzie też nacisk 
na innowacyjność – w konsekwencji 
powstają tu często realizacje arty-
styczne, łączące zdawałoby się dwie 
różne dziedziny czy sfery. W ten spo-
sób powstają tam na przykład wysta-
wy, które bardzo wyraźnie odnoszą się 
do istotnych aspektów społecznych 
lub środowiskowych.

Sądzę, że to wystarczające powody, 
aby chcieć odwiedzić oba miejsca.

W ramach konkursu może zostać 
również przyznana Nagroda Spe-
cjalna Prezesa Grupy ERGO Hestia. 
Daje ona możliwość współpracy 
artystycznej przy koncepcji wizu-
alnej Raportu Rocznego na warun-
kach komercyjnych. Co wnosi dla 
obu stron taka współpraca pomię-
dzy twórcą a przedstawicielami 
dużej firmy?

Współpraca z artystą jest realnym 
sprawdzeniem, jak pozornie odległe 
od siebie światy realizują wspólny cel. 
Uczymy się od artystów kreatywności, 
cieszymy się świeżością ich spojrzenia 
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Widok wystawy finałowej
17. edycji konkursu APH 
w roku 2018,

fot. Piotr Litwic
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Pragniemy, aby naszą wystawę obej-
rzało jak najwięcej osób i miało okazję 
do wyrobienia sobie własnego zda-
nia zanim pozna opinię jury. Podczas 
trwania wystawy proponujemy udział 
w szeregu ciekawych wydarzeń towa-
rzyszących – w warsztatach i opro-
wadzaniach – tak, aby jak najwięcej 
skorzystać z możliwości aktywnego 
uczestnictwa w ekspozycji. Ci, którzy 
jednak zdecydują się poczekać na 
werdykt jury zapraszamy do odwie-
dzenia wystawy w Noc Muzeów.

Jakie zadanie stoi jeszcze przed fi-
nalistami, których prace zobaczy-
my na wystawie w Pawilonie nad 
Wisłą? 

Najważniejsze zadanie to dobre przy-
gotowanie się do spotkania z członka-
mi jury. Rozmawiamy z każdym finali-
stą przed ostatecznym dokonaniem 
wyboru laureatów. Takie spotkanie jest 
dla wielu młodych artystów trudne. 
Ważne jest, aby przemyśleli, jakie tre-
ści ich zdaniem najlepiej definiują ich 
twórczość i obraną drogę artystyczna.

Laureaci przekazują swoje prace 
do kolekcji ERGO Hestii. Jest ona 
przykładem jednej z wielu kolekcji 
korporacyjnych, które w ostatnich 
latach rozwijane są przed duże fir-
my. Dlaczego korporacje decydują 
się na inwestowanie w sztukę? 

Korporacyjne kolekcje dzieł sztuki są 
bardzo skutecznym narzędziem bu-

dowania korzystnego wizerunku firmy. 
Wielu instytucjom zależy na podkre-
śleniu swojej wiarygodności, stabilno-
ści i długofalowego charakteru działań. 
Nasza kolekcja jest zapisem czasów, 
w jakich żyjemy, jest pretekstem do 
dyskusji, do rozwoju własnych działań 
kreatywnych, do aktywnego uczest-
nictwa w kulturze.

łuje się do innego rodzaju wrażliwości 
i doświadczeń –  zmysłowych, bizne-
sowych, artystyczno-wizualnych. Po-
wstała bardzo ciekawa praca, której 
będzie można „posmakować” na wy-
stawie finałowej w Muzeum nad Wisłą.

Zeszłoroczna edycja konkursu po-
kazała, że młodzi twórcy chcą być 
zaangażowani, a swoją sztukę czę-
sto wykorzystują jako komentarz 
otaczającej ich rzeczywistości. Czy 
tego rodzaju społeczne i polityczne 
zaangażowanie widoczne jest rów-
nież w pracach tegorocznych fina-
listów? 

W najnowszej, 18. edycji konkursu 
kładziemy nacisk na pokazanie rze-
czywistości świata sztuki, na potrzebę 
zadawania pytań o kondycję artysty 
i odbiorcy we współczesnym świecie. 
Pytania te nie są łatwe, ale są pretek-
stem do merytorycznej dyskusji na 
temat postaw, doświadczeń i obaw, 
z jakimi borykamy się dzisiaj wszyscy, 
bez względu na profesję, w jakiej się 
rozwijamy. Siłą rzeczy w pracach te-
gorocznych artystów znajdziemy ko-
mentarz do trudnych wątków naszej 
codzienności.

W tym roku formuła f inału jest 
nieco inna. Najpierw 6 maja w Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej otwiera 
się wystawa finalistów, laureatów 
poznamy jednak dopiero kilka dni 
przed jej zakończeniem – 17 maja. 
Skąd taka zmiana? 

na nasze sprawy i na nasze cele, czer-
piemy z ich odwagi. To bardzo istotny 
moment w życiu naszej f irmy, kiedy 
możemy opowiedzieć o niej własnymi 
słowami, ale zobaczyć ją po zakończe-
niu projektu oczyma artysty.

W zeszłym roku laureatką Nagrody 
Specjalnej została Joanna Kunert. 
Efekty jej działań będziemy mogli 
zobaczyć podczas wystawy fina-
łowej. Czy może Pani uchylić rąbka 
tajemnicy i zdradzić, na czym pole-
gał tej projekt? 

Realizacja koncepcji Joanny Kunert, 
laureatki Nagrody Specjalnej 17. edycji 
konkursu Artystyczna Podróż Hestii, 
przyjęła ostatecznie formę odpowiedzi 
na pytanie, czym jest sukces.

Artystka poprosiła pracowników firmy 
o odpowiedź na pytania: „jak smaku-
je sukces”, „jak pachnie”, „czym jest”? 
Odpowiedzi posłużyły za bazę do ko-
lejnych kroków – opartych na aspek-
tach wizualnych, poznawczych, happe-
ningowych i finalnie – ekspozycyjnych.

Artystka postawiła tezę, że aby przy-
jąć, zrozumieć, zastanowić się i „za-
smakować” w pełni smaku sukce-
su, trzeba skorzystać z możliwości 
wszystkich zmysłów. Wielozmysło-
wość ta przekłada się na wielowymia-
rowość – zarówno samego sukcesu, 
jak też i działania zaproponowanego 
przez Artystkę. Każdy ze składowych 
elementów mówi o sukcesie, ale odwo-
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Bycie liderem jest sztuką

Kevin Asbjörnson, znany edukator 
w dziedzinie przywództwa i utytu-
łowany muzyk, postanowił spraw-
dzić towarzyszącą mu przez całe 
życie tezę, że prawdziwi liderzy 
i wielcy artyści są dwiema stro-
nami tej samej monety. Efekt? 8 
konkretnych punktów, które do-
wodzą, że te dwie bardzo specy-
ficzne grupy rzeczywiście łączy 
bardzo wiele. 

1. Dotarcie i wpływ na widownię

Jeśli chcesz być prawdziwym liderem, 
umiejętność dotarcie do szerokiej pu-
bliczności jest niezbędna. Pamiętaj, 
jednego dnia będziesz przemawiać 
do skrupulatnych pracowników dużej 
korporacji, a drugiego do młodych ar-
tystów, którzy nie uznają jakichkolwiek 
barier. Nie osiągniesz porozumienia 
z publicznością dzięki idealnej pre-
zentacji w PowerPoincie. Musisz spró-
bować się na nich otworzyć. Dopiero 
kiedy całkowicie pojmiesz ich sposób 
myślenia, potrzeby i oczekiwania, bę-
dziesz w stanie przemówić do nich 
językiem, który zrozumieją i zapamię-
tają. Współcześnie bardzo wiele uwagi 
poświęcanej jest naukowym podsta-
wom przywództwa. Tak wiele, że czę-
sto zapomina się, że podstawą zawsze 
jest relacja z ludźmi. 

2. Realna ocena wpływu

Prawdziwą sztuką nie jest stworzenie 
idealnego, uniwersalnego komunika-
tu, który za każdym razem będzie do-
cierał do publiczności równie dobrze. 
W przywództwie chodzi o umiejętność 
bezpośredniego reagowania na od-
biór publiczności. Jeśli przemawiasz 
lub uczysz grupę nowej rzeczy, już 
po pierwszych minutach widzisz, ile 
z tego, co mówisz, trafia do odbiorców. 

Jeśli niewiele - czas zmienić metodę. 
W tym aspekcie rola przywódcy jest 
bardzo zbliżona do pianisty, który musi 
nie tylko znać nuty, ale też umieć na-
stroić swój instrument. Pamiętaj, słu-
chacze o wiele lepiej pamiętają spo-
sób, w który mówiłeś niż samą treść. 
Dopasowanie jednego do drugiego jest 
prawdziwym mistrzostwem.

3. Poszukiwanie zrozumienia

Rolą lidera jest słuchać, a nie, jak mo-
głoby się wydawać, mówić. Nie chodzi 
tu o f izyczne odbieranie dźwięków 
przez ucho. Raczej o umiejętność 
otwarcia głowy na nowe możliwości, 
stanowiska innych ludzi i rysowania 
połączeń pomiędzy niezwiązanymi 
na pierwszy rzut oka elementami. Za-
miast uczyć potakiwania, lider powi-
nien zastanowić się, co może zrobić, 
by jego słuchacze zadawali właściwe 
pytania. Uważaj, na Twojej drodze 
znajduje się pułapka. Zachęć swoich 
słuchaczy do kwestionowania wza-
jemnych racji, ale nie pozwól, by za-
częli bać się wypowiadać. 

4. Stawiaj ważne pytania

Jeśli wydaje Ci się, że bycie liderem 
polega na pokazywaniu rozwiązań, to 
jesteś w błędzie. Czasami zdarza się, 
że osoba starająca się być liderem 
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bierze na siebie całość pracy i roz-
dziela tylko obowiązki. W dążeniu do 
rozwiązania o wiele produktywniejsze 
jest „zmuszanie” odbiorców do odpo-
wiadania na trudne pytania niż pod-
stawianie pod ich nos gotowych roz-
wiązań. Jeśli wypracują coś wspólnie, 
będą gotowi póżniej o to walczyć, a ich 
wspólnota będzie silniejsza. W du-
żych korporacjach dyrektorzy bardzo 
często skupiają całą swoją uwagę na 
trzech pytaniach: Co? Jak? Za ile? 
Rolą prawdziwego lidera jest pytać: 
Dlaczego? I co jeśli?

5. Balans między akcją a wnioskami

„Rób i działaj” to mantra wypisana 
w niejednej siedzibie wielkiej korpo-
racji. Skupienie na akcji jest jednym 
z największych błędów początkują-
cych liderów. Zachęcają oni do dzia-
łania za wszelką cenę, nawet kosztem 
wyciągnięcia wniosków. W efekcie ża-
den z elementów procesu twórczego 
nie jest wykonany w całości. Skupie-
ni na działaniu pracownicy nie mają 

czasu na zastanowienie się nad tym, 
co robią, a z drugiej strony nie potra-
fią oddać się temu w 100% nie znając 
powodów wykonywanych procesów. 
Jeśli nie wyciągniemy wniosków ze 
swojego działania, nigdy nie będziemy 
mieli pewności czy kolejny krok wyko-
namy w dobrą stronę.

6. Zauważanie talentów

Wiele osób, które chciałyby być praw-
dziwymi liderami ma problem z odnaj-
dywaniem talentów wśród członków 
swojego zespołu. Dlaczego? W wielu 
przypadkach prawdopodobnie dla-
tego, że układają w swojej głowie plan 
działania, a z niego wynikają konkret-
ne kompetencje, których potrzebują 
do rozwiązania zadania. W ten sposób 
tworzą się role, które później próbuje 
się dopasować do ludzi. O wiele sku-
teczniej jest podjąć przeciwny kieru-
nek działania. Najpierw poznać osoby, 
z którymi będzie się pracować, a do-
piero później wykorzystać ich zdolno-
ści do kreatywnego rozwiązania pro-
blemu. 

7.  Ćwiczenia przede wszystkim

Lider, który nie ćwiczy jest jak mu-
zyk, który nie chodzi na próby - tak 
często uderza w złe nuty, że widow-
nia przestaje go słuchać. Prawdziwe 
przywództwo nie jest orderem - nie 
zdobywa się go raz na zawsze. To 
proces ciągłego samodoskonalenia, 
kształcenia i udowadniania swoich 
kompetencji. Tylko ciągłe ćwiczenia 
pozwolą Ci poczuć się swobodnie ze 
swoim przekazanem, a tylko swoboda 
i pewność siebie pozwolą Ci utrzymać 
przy sobie słuchaczy. 

8. Inspiracja zamiast motywacji

Te dwa pojęcia stosowane są w na-
szym języku wymiennie, podczas gdy 
oznaczają coś zupełnie innego. Moty-
wacja to czynniki, które sprawiają, że 
bierzemy się do działania, a inspiracja 
to przekonanie, że nasze działania są 
słuszne i zmieniają naszą rzeczywi-
stość. Właśnie dlatego rolą lidera jest 
inspirować, a nie motywować. 
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Whitney Museum 
of American Art

Zmień perspektywę –
Nowy Jork

Wielbicielom sztuki Manhattan oferu-
je przegląd przez najważniejsze dzie-
ła z całego świata. Jednak dla tych, 
którzy chcą poznać amerykańską 
twórczość i zobaczyć jak w Stanach 
kształtuje się obecnie myśl artystycz-
na, ma prawdziwą perełkę – Whitney 
Museum of American Art.

Kolekcja Whitney to pełen przegląd 
współczesnej sztuki amerykańskiej. 
Dziś muzeum stawia przede wszyst-
kim na aktualną twórczość żyjących 
artystów. Jednak instytucja ma swoje 
początki w pierwszej połowie dwu-
dziestego wieku. Jej założycielką jest 
rzeźbiarka i kolekcjonerka Gertrude 
Vanderbilt Whitney. Początek dwu-
dziestego wieku w sztuce to wyjąt-
kowo burzliwy czas narodzin nowych 
kierunków, które odbiegały od aka-
demickich kanonów. Pionierzy tych 
awangardowych trendów, którzy na-
trafiali na opór środowiska artystycz-
nego, znaleźli swoje miejsce właśnie 
w kolekcji Whitney. W 1929 roku Ger-
trude Whitney postanowiła podaro-
wać 500 z tych dzieł Metropolitan 
Museum of Art. Jej propozycja zosta-
ła jednak odrzucona, co skłoniło ją do 
stworzenia własnej przestrzeni wy-
stawienniczej poświęconej wyłącznie 
sztuce amerykańskiej.

Obecnie Muzeum Sztuki Amerykań-
skiej Whitney mieści się w Meatpac-
king District nad rzeką Hudson. Już 
sama architektura zasługuje na uwagę 
– asymetryczny, wyrazisty budynek 
doskonale wpisuje się w otaczający go 
industrialny krajobraz. Jego nierówno-
mierna bryła pozwoliła na rozmiesz-
czenie zewnętrznych tarasów wido-
kowych, z których można podziwiać 
okolicę. Nic więc dziwnego, że nowa 
siedziba Whitney natychmiast stałą 
się atrakcją turystyczną. W końcu zo-
stała zaprojektowana przez włoskiego 
architekta Renzo Piano, współautora 
francuskiego Centrum Pompidou. 

Chociaż Whitney przez wiele lat po-
zostawało w cieniu sąsiadującej z nim 
„wielkiej trójki” nowojorskich muzeów, 
dziś świeci własnym blaskiem. Zapo-
czątkowana przez Gertrude Vander-
bilt kolekcja obecnie składa się z około 
23 000 prac ponad 3400 artystów. 
Wśród nich znajdziemy najbardziej roz-
poznawalnych amerykańskich twór-
ców, takich jak Andy Warhol, czy Mark 
Rothko. Whitney jest także domem dla 
ogromnej kolekcji prac Edwarda Hop-
pera, a swoje pierwsze retrospektywy 
mieli tutaj tak legendarni dziś artyści, 
jak Jasper Johns czy Cindy Sherman. 
Muzeum najlepiej odwiedzić podczas 
odbywającej się co dwa lata flagowej 
wystawy „Whitney Biennial”,  która jest 
wszystkim, co trzeba wiedzieć o ame-
rykańskiej sztuce współczesnej. Naj-
bliższa rozpocznie się już 17 maja i po-
trwa do 22 września.
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ja Gdy w 2014 roku Małgorzata Goli-
szewska została laureatką 13. edycji 
konkursu Artystyczna Podróż He-
stii, była już rozpoznawalną artystką. 
Głównie za sprawą debiutanckiego 
f ilmu „Ubierz mnie” - eksperyment, 
w którym artystka pozwoliła mamie, 
babci oraz koleżance wybierać dla 
siebie ubrania, pokazując tym sa-
mym, jak strój def iniuje naszą toż-
samość i przynależność społeczną. 
Praca ta zdobyła główną nagrodę na 
Festiwalu Filmowa Góra w Zielonej 
Górze, drugie miejsce w plebiscycie 
Offowe Odkrycie Roku 2011, Nagrodę 
Kina Niezależnego im. Juliusza Ma-
chulskiego (2011) oraz kilka wyróżnień 
i nagród specjalnych.

Małgorzata Goliszewska w swoich 
działaniach artystycznych sytuuje 
się na styku styku sztuki współcze-
snej i f ilmu dokumentalnego, wciąż 
eksperymentując z jego formami, po-
szerzając granice i szukając nowych 
sposobów opowiadania. Wyrazem tej 
postawy twórczej jest praca „Wszyst-
ko”, dzięki której artystka zajęła II 
miejsce w konkursie APH. W tym 
wypadku to przestrzeń wirtualna ma 
umożliwić jej szersze spojrzenie na 
rzeczywistość. Film jest zbiorem fraz 
wpisywanych w wyszukiwarkę Google, 
do których algorytmy badające tren-
dy dopisują zakończenia. Narzędzie 
mające na celu ułatwienie korzysta-
nia z wyszukiwarki w rzeczywisto-
ści ujawnia kolektywny stan umysłu 
społeczeństwa, zdradzając jego lęki, 
marzenia, a czasami po prostu gust 
– fragmenty popularnych piosenek, 
tytuły filmów czy książek. Jest to stan 
bardzo ulotny, który zmienia się wraz 
ze zmianą trendów. Na tę potężną 
społeczną statystykę mechanizm na-
kłada osobisty filtr – adres IP artyst-
ki, który zniekształca podpowiedzi 
podczas wyszukiwania. Podobnie, jak 
w filmach dokumentalnych, obojętne 
spojrzenie kamery łączy się z subiek-
tywnym wyborem artysty, tak w tym 
wypadku matematyczny algorytm 
uwzględnia osobiste preferencje użyt-
kownika.

Dopełnieniem piętnastominutowego 
filmu jest tomik poezji. Zestawione ze 
sobą podpowiedzi algorytmu tworzą 

czasami piękne, czasami absurdal-
ne, a czasami niepokojące wiersze. 
Jak we wstępie do książki pisze sama 
autorka: „Automatyczne podpowie-
dzi wyszukiwarki Google zmieniają 
się z dnia na dzień, a nawet z godziny 
na godzinę, wiernie odzwierciedlając 
poczynania Polaków w sieci. To po-
tężna i brutalnie szczera statystyka. 
Ja zobaczyłam w niej poezję. A po-
nieważ sama jej nie stworzyłam, a je-
dynie "wypatrzyłam" w internetowym 
gąszczu, musiałam ją nazwać poezją 
dokumentalną.” Goliszewska nie jest 
w swojej inspirowanej internetem 
twórczości odosobniona. Powstała 
w 2012 roku praca wpisuje się bo-
wiem w szerszy trend zwany Google 
Poetry. W tym czasie powstała także 
pierwsza strona internetowa zbierają-
ca screeny z tych nieumyślnie poetyc-
kich wpisów – blog „Google poetics” 
na platformie Tumblr.|

Poezja w filmie Goliszewskiej jest two-
rzona społecznie i przypadkowo. Jed-
nocześnie jest to wyraz bardzo osobi-
stych emocji, problemów czy przeżyć 
(o czym mogą świadczyć takie frazy, 
jak „boję się śmierci”, „nie mam orga-
zmu”) wpisywanych zazwyczaj w zaci-
szu własnego pokoju. W Google wpi-
sujemy pytania, których nie zadamy 
najbliższym, jednocześnie wspólnie 
poszukując odpowiedzi.
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Maj 2019 upływa pod zna-
kiem wystawy finałowej 18. 
edycji konkursu Artystyczna 
Podróż Hestii. Wystawa, któ-
ra przyjmuje formułę prze-
glądu najciekawszych prac 
finalistek i finalistów kon-
kursu, potrwa od 6 do 19 ma-
ja w Muzeum nad Wisłą – filii 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie. Najważniej-
szym punktem wystawy bę-
dzie Gala Finałowa 17 maja, 
podczas której poznamy na-
zwiska laureatów. 

6 — 19 maja 2019

Muzeum nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22
Warszawa

Otwarcie: 6 maja, 17.00
Gala Finałowa: 17 maja, 19.00
Noc Muzeów: 18 — 19 maja
Zamknięcie wystawy: 19 maja

Harmonogram wystawy
finałowej 18. edycji
konkursu APH
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Pierwszy dzień wystawy f inałowej 
rozpocznie się od  happeningu przy-
gotowanego przez Norberta Delmana 
(finalista edycji 2014) i kobiecą dru-
żynę futbolu amerykańskiego War-
saw Sirens. Wydarzenie odbędzie się 
6 maja (poniedziałek) o godz. 17.00 
w Muzeum nad Wisłą.

Wystawa finałowa 18. edycji konkursu 
Artystyczna Podróż Hestii to 25 róż-
norodnych propozycji, które są odbi-
ciem doświadczeń i postaw młodych 
twórców, podejmujących w swojej 
praktyce najbardziej aktualne tematy 
i problemy współczesności.

Finalistki i finaliści 18. edycji konkur-
su APH (w kolejności alfabetycznej): 
Maciej Gąbka, Karolina Gołębiowska, 
Barbara Gryka, Martyna Hadyńska, 
Xue Jiang, Karol Kobryń, Mateusz 
Kowalczyk, Joanna Krajewska, Alek-
sander Krzystyniak, Natalia Laskow-
ska, Karolina Łukawska, Karolina 
Mądrzecka, Maryna Sakowska, Mag-
dalena Sendek, Anna Shimomura, 
Jana Shostak, Aleksander Sovtysik, 
Oliwia Thomas, Jakub Tschierse, 
Wiktoria Walendzik, Kamila Winnic-
ka, Justyna Wiśniowska, Marek Wo-
dzisławski, Irena Zieniewicz, Konrad 
Żukowski.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego 
udziału w tegorocznej wystawie finało-
wej konkursu APH. Prezentacji prac 
finałowych towarzyszy bowiem wiele 
wydarzeń specjalnych, oprowadzań 
i warsztatów. Szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie Fundacji - 
LINK 1 oraz na profilu FB – LINK 2.
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl
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Martyna Borowiecka, 
Przesunięcie, 

2017

Martyna Borowiecka
Czasami stojąc przed obrazem 
widzę ruch

Pawilon Sztuki ERGO Hestia
Kostrzewskiego 1  /  Warszawa

wystawa trwa do 10 czerwca 2019

Do 10 czerwca w Pawilonie Sztuki 
ERGO Hestia trwa prezentacja twór-
czości finalistki 11. i 12. edycji konkursu 
APH – Martyny Borowieckiej. Wystawa 
Czasami stojąc przed obrazem widzę 
ruch jest odzwierciedleniem tego, co 
nieuchwytne, delikatne i efemeryczne. 

Martyna Borowiecka inspiruje się 
malarstwem dawnym, wykorzystu-
jąc uwspółcześnione symbole, znane 
z europejskiej ikonografii. Tworzy w ten 
sposób nową wersję trompe l’oeil - ma-
larstwa iluzji, które oszukuje widza po-
zorem realności i rzeczywistości w na-
malowanym świecie. To, co widzimy nie 
jest do końca oczywiste – iluzoryczny 
sposób malowania oszukuje ludzkie 
oko, stwarzając wrażenie prawdziwości 
i namacalności. 
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