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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

Widok wystawy Łukasza 
Patelczyka

materiały prasowe Fundacji 
Artystyczna Podróż Hestii
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy znaleźć 
można na stronie internetowej:

www.pgs.pl
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Jan Matejko to bez wątpienia 
jeden z najbardziej znanych pol-
skich malarzy, a jego twórczość 
na stałe zapisała się na kartach 
historii sztuki. Czy jednak wiemy 
o nim wszystko? Wystawa w Pań-
stwowej Galerii Sztuki w Sopocie 
odkrywa przed zwiedzającymi 
nowe, mniej popularne oblicze 
tego wyjątkowego artysty. 

Największe dzieła Jana Matejki znaj-
dują się w kolekcjach najbardziej pre-
stiżowych muzeów w kraju i rzadko 
są wypożyczane do innych instytucji. 
Skupiając się na wielkich historycz-
nych arcydziełach, łatwo jest jednak 
zapomnieć o innej, nieco bardziej hu-
morystycznej odsłonie działalności 
artystycznej tego mistrza pędzla. Po-
przez sięgnięcie do rysunków i szki-
ców – pochodzących w dużej mierze 
z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki 
im. B.G. Woźnickiego oraz ze zbiorów 
prywatnych – wystawa ujawnia wiele 
nieoczywistych aspektów twórczości 
Matejki. Szczególnie zwraca uwagę 
widoczna swoboda i lekkość posługi-
wania się kreską. Wiele z pokazywa-
nych prac to realizacje nieukończone, 
w których na pierwszy plan wysuwa 
się warsztat autora. W przedstawie-
niach takich jak Twardowski wywołu-
jący ducha Barbary przed Zygmuntem 
Augustem wizyjność i siła ekspresji 
zastępują statyczne, zastygłe ujęcia 
znane z wielkoformatowych płócien. 
Równie ciekawą odsłoną twórczości 
mistrza są jego płótna o charakterze 
religijnym. Niektórzy badacze, któ-
rych pogląd podziela także Bogusław 
Deptuła – współkurator wystawy, 
twierdzą, że w rysach Chrystusa z ta-
kich przedstawień, jak prezentowane 
w ramach ekspozycji szkicowe Wnie-
bowstąpienie, odnaleźć można fizjo-
nomię samego malarza. Tak daleko 
idące upodobnienie świadczyć może 
o wadze, jaką miały dla niego malowa-
ne sceny Nowego Testamentu. Twórcy 

Jan Matejko, 
Hołd Bohdana Chmielnickiego 
pod Zborowem

1859, akwarela na papierze, ze 
zbiorów Lwowskiej Narodowej 
Galerii Sztuki, materiały prasowe 
organizatora
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wystawy zwracają uwagę na wyjątko-
wą różnorodność lwowskiej kolekcji, 
która dzięki temu odkrywa wiele ob-
szarów malarskiej działalności Matejki. 
Za jedno z największych arcydzieł tego 
zbioru, pokazywane również w Pań-
stwowej Galerii Sztuki, uznawany jest 
Portret dzieci artysty. W jego żywej, 
dynamicznej formie zachwyca nie tyl-
ko precyzja przedstawienia postaci, ale 
przede wszystkim doskonałość odda-
nia wszelkiego rodzaju materiałów tka-
nych, haftowanych czy koronkowych. 
Ich faktury oddane za pomocą pocią-
gnięć pędzla wydają się tak rzeczywi-
ste, że ma się ochotę wyciągnąć rękę, 
by ich dotknąć – poczuć miękkość, ro-
dzaj splotu. To jeszcze jeden przykład 
potwierdzający świetnie wykształcony 
warsztat Matejki, który – jak się wydaje 
– w pełni mógł rozwijać się poza malar-
stwem historycznym i batalistycznym. 

Jan Matejko, 
Studium anioła do polichromii 
kościoła Panny Marii 
w Krakowie

ze zbiorów Lwowskiej Narodowej 
Galerii Sztuki, materiały prasowe 
organizatora

Jan MateJko 

kurator: Igor Chomyn
współkurator: Bogusław Deptuła

Jan M
atejko, Szym

on Starowolski z Karolem
 G

ustawem
 przed grobem

 Łokietka, 1857, w
łasność: Lw

ow
ska n

arodow
a G

aleria sztuki im
. B.G

. W
oźnickiego

patroni medialni

muzeum naroDowego w warszawIe
oraz z kolekCjI prywatnyCh

z LWoWskieJ narodoWeJ
GaLerii sztuki iM. B.G. WoźnickieGo,

wystawa Czynna
28.06–06.10.2019

 
Do 1 wrześnIa

CoDzIennIe 10:00 – 20:00
oD 2 wrześnIa

wt. – nDz. 11:00 – 19:00

Plakat do wystawy

Materiały prasowe organizatora
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Więcej o wystawie przeczytać 
można na stronie internetowej:

www.zacheta.art.pl
W

ar
sz
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a

W dzisiejszym świecie w obli-
czu bardzo szybko i intensywnie 
postępującego rozwoju techno-
logicznego człowiek coraz czę-
ściej odczuwa samotność i za-
gubienie. Szerokie zagadnienie 
wyobcowania – jednostkowego 
i społecznego – bada wystawa 
Alienacje albo następnym 
razem pożar  prezentowana 
w warszawskiej Zachęcie.  

Intrygujący tytuł wystawy odnosi się do 
tekstu amerykańskiego pisarza Jame-
sa Baldwina opublikowanego w „The 
New Yorker” w listopadzie 1962 roku. 
Już wówczas w nieco podniosłym tonie 
pisał on o kryzysowej sytuacji, w której 
znalazła się ludzkość. Kryzys, który 
wówczas miał na myśli dotyczył pro-
blemu segregacji rasowej, która jednak 
postrzegana być może jako przejaw 
szerszej kwestii wykluczenia w społe-
czeństwie, z którym – na różnych fron-
tach – mamy do czynienia również dzi-
siaj. Wniosek, który wyłaniał się z jego 
rozważań już kilka dekad temu był 
niepokojący, a w obliczu braku zmian 
i dzisiejszego narastania rozmaitych 
konfliktów społecznych nabiera tym 
większego znaczenia: jeśli pozostanie-

Camille Henrot, 
Grosse Fatigue

2013, wideo, ©ADAGP Camille 
Henrot, dzięki uprzejmości 
artystki, materiały prasowe 
organizatora 

Angelika Markul, 
Ziemia opuszczenia

2014, instalacja, Muzeum Sztuki 
w Łodzi, fot. Bartosz Górka, dzięki 
uprzejmości artystki, materiały 
prasowe organizatora
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my w stanie alienacji – wyobcowania 
względem siebie, innych i otoczenia – 
procesy degradacji będą tylko postę-
pować. Warto zatem jak najszybciej 
poszukać odpowiedzi na pytanie, jak 
możemy ten proces przełamać i czy 
jesteśmy w stanie jako ludzie dokonać 
wyraźnego zwrotu w organizacji spo-
łeczeństwa. Poszukiwanie odpowiedzi 
na te i pokrewne im pytania widoczne 
jest także w pracach zebranych na 
wystawie w Zachęcie. Prezentowa-
nych jest na niej siedem filmów uzna-
nych artystów, z których część po raz 
pierwszy pokazywana jest szerszej 
publiczności. Ukazują one w różnych 
odsłonach kondycję ludzi i  ziemi, 
zwracając szczególną uwagę z jed-
nej strony na to, co w wyniku naszych 
działań tracimy, z drugiej strony cze-
go pragniemy i potrzebujemy. Arty-

ści zaproszeni do udziału w wystawie 
pokazują, że za współczesną szeroko 
rozumianą alienacją stoją różnice po-
lityczne, ekonomiczne, rasowe, gen-
derowe, a także przemoc, chciwość 
i daleko posunięty antyhumanizm. 
Wyobcowanie pogłębiane jest dodat-
kowo poprzez postępującą izolację 
od natury, której dewastacja stała się 
obecnie realnym zagrożeniem dla na-
szej planety. Warszawska ekspozycja 
nie ma jednak wyłącznie wydźwięku 
pesymistycznego – wręcz przeciwnie. 
Twórcy biorący w niej udział aktywnie 
poszukują także rozwiązań, wskazują 
na obszary, które możemy rozwijać 
i w zakresie których możemy podej-
mować rzeczywiste działania. Jedno 
jest bowiem pewne – jeśli pozosta-
niemy bierni, prędzej czy później wy-
buchnie tytułowy pożar. 

John Akomfrah, 
Morze szaleństwa

2015, trójkanałowa instalacja 
wideo HD, ©Smoking Dogs Films, 
dzięki uprzejmości Lisson Gallery, 
materiały prasowe organizatora 

Allora & Calzadilla, 
Wielka cisza

2014, wideo, dzięki uprzejmości 
artystów, materiały prasowe 
organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy oraz samej 
artystki dostępne są na stronie 
internetowej:

www.mocak.pl

K
ra

kó
w Wakacje to czas podróży, z któ-

rych niektórzy z nas wciąż prze-
syłają bliskim pocztówki albo 
kupują je na pamiątkę odbytych 
wojaży. To właśnie chęć wysyła-
nia kartek do znajomych stała się 
dla Herty Müller pretekstem do 
tworzenia własnych kolaży, które 
oglądać można na wystawie Tam 
gdzie nie można mówić. Sło-
wo jako obraz, obraz jako słowo 
w krakowskim MOCAK-u. 

Herta Müller, 
Bez tytułu

2012, kolaż, dzięki uprzejmości 
H. Müller, materiały prasowe 
organizatora  

Jak to wszystko się zaczęło? Pasja 
Herty Müller zaczęła się w latach 80., 
kiedy to artystka – zdegustowana 
pocztówkami, które można było kupić 
– postanowiła tworzyć własne kom-
pozycje. Od tego momentu na wszyst-
kie wyjazdy zaczęła zabierać ze sobą 
nożyczki i kleje, które wykorzystywała 
do kompilowania różnych zdjęć z gazet 
według własnego pomysłu. Wycinane 
obrazki towarzyszyły zazwyczaj krót-
kim tekstom lub hasłom – także ułożo-
nym z wyciętych słów czy też poszcze-
gólnych literek. Z czasem artystka 

tak polubiła ten wizualno-tekstowy 
charakter kolaży, że ta początkowo 
hobbystyczna formuła stała się dla 
niej jednym z podstawowych środków 
wyrazu. Herta Müller wypracowała do 
tego celu swój własny, unikalny warsz-
tat pracy. W domu, w specjalnie do 
tego przeznaczonych komodach, gro-
madzi wycinki z gazet, które zazwyczaj 
segreguje alfabetycznie. Dzięki temu 
z większą łatwością wydobywa frag-
menty, które potrzebne jej są w da-
nym momencie. Konstruowanie słów 
w kolażach nie ogranicza się jednak 
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wyłącznie do wykorzystywania wycię-
tych sylab i literek. Proces ten wiąże 
się równie często z tworzeniem wła-
snych słów – rozmaitych neologizmów, 
których zarówno warstwa dźwiękowa, 
jak i wizualna, koresponduje z wizją 
artystki. Wyrazy nierzadko nabierają 
wręcz waloru sensualnego – naklejo-
ne na trzy warstwy kartonu, stają się 
oddzielnymi bytami i w obrębie ca-
łości kreują odrębne światy. Format 
pocztówki, z którego nie zrezygnowała 
na przestrzeni lat sprawia, że pole do 
działania jest ograniczone – za każdym 
razem ma bowiem możliwość opero-
wania jedynie ograniczoną liczbą słów 
(od kilkunastu do około stu). Wymusza 

Herta Müller, 
Bez tytułu

2012, kolaż, dzięki uprzejmości 
H. Müller, materiały prasowe 
organizatora  

to na artystce stosowanie skonden-
sowanej metafory, za pomocą której 
jest w stanie uchwycić interesujący 
ją wycinek rzeczywistości. Jej dzia-
łalność wymaga więc dużej precyzji 
i skupienia, a sam proces ma charak-
ter intelektualny. Nie bez przyczyny 
wystawa prac Herty Müller prezento-
wana jest w ramach cyklu poświęco-
nego przedstawianiu wieloaspektowo-
ści osobowości twórczych – filozofów 
oraz naukowców, a zarazem autorów 
prac wizualnych. Artystka – podobnie 
jak Wisława Szymborska – jest przede 
wszystkim pisarką, która materię sło-
wa postanowiła wykorzystać w zupeł-
nie nowym, świeżym kontekście.  
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Szczegółowe informacje 
dotyczące zarówno 
samej wystawy, jak 
i artystów biorących 
w niej udział znaleźć 
można na stronie 
internetowej:

www.arsenal.art.pl

P
oz

na
ń

Historia i tożsamość to zagad-
nienia, które dla artystów po-
chodzenia ukraińskiego nabie-
rają zupełnie nowego znaczenia 
w kontekście trwającej wojny 
w Donbasie. Jak je interpretu-
ją? O tym przekonać się moż-
na, odwiedzający wystawę Baj-
ka o Noworosji prezentowaną 
w poznańskim Arsenale.  

Do udziału w przedsięwzięciu zapro-
szonych zostało troje artystów: Lada 
Nakonechna, Nikita Kadan i Mykola 
Ridnyi. Każdy z nich na swój sposób 
stara się odnieść do problemu utraty 
wspólnej narracji historycznej, która 
dotknęła ich w sytuacji, w której za-
ognił się konflikt pomiędzy Ukrainą 
a Rosją – dawnym sojusznikiem. Od-
noszą się przy tym do myśli polskiego 
krytyka sztuki – Piotra Piotrowskiego, 
który mówił, że w centrum jego zain-
teresowań stoi sztuka jako praktyka 
krytyczna, do pewnego stopnia prze-
ciwhistoryczna, problematyzująca ję-
zyk oficjalnej doktryny historycznej. 
Podążanie tą drogą nie oznacza wy-
łącznie wyrażania sprzeciwu, jest raczej 
sposobem kształtowania nowej narracji 
– niedogmatycznej i otwartej na różne 
punkty widzenia. Jednocześnie artyści 
zaangażowani w ten proces podejmują 
próbę ponownego zdefiniowania roli, 
jaką w procesie odzyskiwania i kształ-
towania tożsamości odgrywa sztuka 
czy, mówiąc szerzej, kultura. Istotnym 
elementem tej dyskusji jest także miej-
sce instytucji jako takiej – muzeum czy 
galerii – w nowym dyskursie. Twórcy 
zwracają uwagę na tradycje awan-
gardowe, przeciwstawiając się za-
właszczeniu dorobku abstrakcjonistów 
ukraińskich przez termin „awangarda 
rosyjska”. Uważają to za kolejny przejaw 
dążeń imperialistycznych Rosji, która 
dominuje nawet w sferze języka. Dla 
każdego z artystów biorących udział 
w wystawie inne aspekty wysuwają się 
na pierwszy plan. Lada Nakonechna 

Mykola Ridnyj, 
kadr z filmu Uzbrojeni 
i niebezpieczni,

Galeria Miejska Arsenał 
w Poznaniu, materiały prasowe 
organizatora  

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY     08/2019 17

http://www.arsenal.art.pl


skupia się na obiekcie – w gablotach 
z kolorowym szkłem (nawiązującym 
do kolorów flag narodowych) ekspo-
nowany jest odlew kamienia, znalezio-
nego przez artystkę w jednym z miejsc 
historycznych. Nikita Kadana w swoim 
Frygijskim obelisku nawiązuje z kolei do 
mitologii i postaci Attisa, który stał się 
symbolem wiecznie odradzającej się 
przyrody. Zestawienie to dopełnia My-
kola Ridnyj, prezentujący serię filmów 
pod tytułem Uzbrojeni i niebezpieczni, 
w której koncentruje się na problemie 
militaryzacji społeczeństwa ukraiń-
skiego, zwłaszcza postawy młodzieży 
wobec przemocy i broni. Te trzy ujęcia 
zazębiają się ze sobą, tworząc krytycz-
ny obraz współczesnej Ukrainy.  

Lada Nakonechna, 
Flagi

Galeria Miejska Arsenał 
w Poznaniu, materiały prasowe 
organizatora  

Nikita Kadan, 
praca prezentowana na 
wystawie Bajka o Noworosji

w Galerii Miejskiej Arsenał 
w Poznaniu, materiały prasowe 
organizatora  
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Więcej o wystawie Pawła 
Biesoka przeczytać można na 
stronie internetowej:

www.rondosztuki.pl

natomiast szczegółowe 
informacje dotyczące Art Naif 
Festiwal dostępne są na stronie 
internetowej:

www.artnaiffestiwal.pl

K
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e

Ar t  Naif  Fe stiwal  to  je dyny 
w Polsce i największy w Europie 
międzynarodowy festiwal sztuki 
naiwnej. W ramach wydarzenia 
oglądać można prace twórców 
nieprofesjonalnych z całego 
świata ,  a wśród nich w ysta-
wę Paweł Biesok. W świecie 
sztuki prezentowaną w kato-
wickim Muzeum Śląskim, które 
jest corocznym współorganiza-
torem festiwalu.  

Istnieje kilka definicji sztuki naiwnej, 
które choć operują innymi pojęciami, 
takim jak art brut czy plastyka niepro-
fesjonalna, w rzeczywistości dotyczą 
jednej sfery działalności artystycznej 
– sztuki w sposób bezpośredni od-
noszącej się do rzeczywistości i two-
rzonej zazwyczaj przez artystów bez 
wykształcenia akademickiego. Jako 
samodzielny nurt została zdefiniowana 
dość późno, bo dopiero w latach 80. 
ubiegłego wieku, przez Anatole’a Ja-
kovsky’ego – fundatora Międzyna-
rodowego Muzeum Sztuki Naiwnej 

Wystawa Paweł Biesok.  
W świecie sztuki, Art Naif 
Festiwal

Muzeum Śląskie w Katowicach, 
fot. Michał Jędrzejowski, materiały 
prasowe organizatora 
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w Nicei. Nie bez przyczyny muzeum 
to powstało właśnie w tym miejscu 
– Francja uchodzi bowiem za koleb-
kę tego rodzaju sztuki. To właśnie 
stamtąd pochodzi bodaj największe 
grono twórców w sposób intuicyjny 
posługujących się formą i ekspresyj-
nymi środkami wyrazu, by opowie-
dzieć o wizji otaczającego ich świata 
– często idealistycznej, a jednocze-
śnie odnoszącej się do najbliższego 
otoczenia malarza czy rzeźbiarza.  
To właśnie dobrze znane, lokalne kra-
jobrazy stają się najczęściej scenerią, 
w której rozgrywają się sceny z pogra-
nicza jawy i snu. Pod tym względem 
sztuka Pawła Biesoka jest wyjątkowa. 
Punktem wyjścia jest dla niego bo-
wiem nie otaczający świat natury, ale 
dzieła innych artystów. Nie chodzi tu 
jednak o płótna jako takie, ale o to, co 
zostało na nich przedstawione. Zasto-
sowane środki formalne schodzą na 

dalszy plan i ustępują miejsca wnikli-
wej obserwacji tego, co ujęte zostało 
w ramach – rozgrywająca się akcja, 
konkretne przedmioty i architektu-
ra. Prace mistrzów pędzla, takich jak 
Chagall, Picasso czy Suberlak, prze-
filtorwane są przez indywidualne spoj-
rzenie Biesoka. Swoje prace wykonuje 
on w ramach Warsztatów Terapii Za-
jęciowej w Drogomyślu i wielokrotnie 
nagradzany był za swoje wyraziste re-
interpretacje. Wystawa w katowickim 
Muzeum Śląskim to wyjątkowa okazja, 
by zagłębić się w niezwykły świat ar-
tysty, ale też przyjrzeć się sztuce na-
iwnej jako takiej. Nie przynależy ona 
bowiem ani do kultury niskiej, ani do 
wysokiej, stanowiąc tym samym zu-
pełnie osobą dziedzinę, rządzącą się 
własnymi prawami i podlegającą od-
rębnym ocenom. To, co jest w niej naj-
ważniejsze to prawda obrazu i artysty, 
który za nim stoi.  

Wystawa Paweł Biesok.  
W świecie sztuki, Art Naif 
Festiwal

Muzeum Śląskie w Katowicach, 
fot. Michał Jędrzejowski, materiały 
prasowe organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące łódzkiej wystawy 
oraz towarzyszących jej 
publikacji znaleźć można na 
stronie internetowej:

www.msl.org.pl

Ł
ód

ź
Z jednej strony figuracja, z drugiej 
zaś badanie przestrzeni optycz-
nej obrazu – te dwa aspekty nie-
ustannie przenikają się w twór-
czości Franciszki Themerson. Jej 
prace prezentowane są obecnie 
w ramach wystawy Linie życia  
zorganizowanej w Muzeum Sztuki 
w Łodzi.  

Ar tystka urodziła się pod koniec 
pierwszej dekady XX wieku i aż do 
śmierci w 1988 roku aktywnie dzia-
łała, tworząc niezwykłe kompozycje 
malarskie i rysunki. To właśnie te dwa 
media stały się dla niej podstawowy-
mi środkami wyrazu, za pomocą któ-
rych realizowała swoje poszukiwania. 
Themerson przez krytyków uważana 
jest za artystkę na wskroś awangardo-
wą – przede wszystkim ze względu na 
intelektualny charakter jej prac oraz 
ideę angażowania widza w aktywny 
odbiór dzieła sztuki. Łódzka ekspozy-
cja skupia się na twórczości z lat 50. 
i 60., kiedy to najpełniej rozwinęła się 
samodzielna twórczość Themerson, 
a jej prace zyskały indywidualny rys 
i charakter. Przed wojną współpraco-
wała ze swoim mężem Stefanem jako 
autorka oprawy wizualnej nowator-
skich książek dla dzieci, które pisał, 
a później także współautorka filmów 
eksperymentalnych. Dopiero po woj-
nie wypracowała dojrzałą formułę 
własnej twórczości, umieszczając na 

Franciszka Themerson, 
Trzy kobiety zwracające się do 
tłumu

1962, z cyklu Ślady życia, tusz na 
papierze, ©Themerson Estate, 
materiały prasowe organizatora
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swoich obrazach i rysunkach mno-
gość przedstawień groteskowych 
zdarzeń z udziałem karykaturalnych 
postaci. Włączyło ją to w pewien spo-
sób do szerszego grona artystów, dla 
których ironiczna prześmiewczość 
stała się odpowiedzią na traumę do-
świadczeń wojennych i sposobem, by  
o nich mówić. Także przedstawienia 
Themerson z tego okresu wyraźnie 
piętnują negatywne aspekty dwu-
dziestowiecznej historii. Główna część 
wystawy obejmuje kompozycje olejne 
artystki. Biała faktura płócien jest tu 
najczęściej dynamicznie poprzecina-
na siatką linii. Prezentację malarstwa 

Franciszka Themerson, 
Przepraszam

1960, z cyklu Ślady życia, tusz na 
papierze, ©Themerson Estate, 
materiały prasowe organizatora

Franciszka Themerson, 
Wzajemność i jej rozwiązanie

1960, z cyklu Ślady życia, tusz na 
papierze, ©Themerson Estate, 
materiały prasowe organizatora

uzupełniają prace na papierze – za-
równo rysunki abstrakcyjne z cyklu 
Kaligramy, jak i anegdotyczne Ślady 
życia. Takie różnorodne zestawienie 
pozwala widzom spojrzeć na twór-
czość Themerson wielowymiarowo 
i przyjrzeć się, w jaki sposób ta sama 
problematyka jest realizowana za 
pomocą odmiennych środków for-
malnych. Historycznie ekspozycja 
nawiązuje do pierwszej wystawy in-
dywidualnej Franciszki Themerson 
w Polsce, która odbyła się w Galerii 
Zachęta w 1964 roku i obejmuje wiele 
pokazywanych wówczas prac.  
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy Osiedlowy 
Dom Kultury oraz wywiad 
z Adrianem Kolerskim dostępne 
są na stronie internetowej:

www.wozownia.pl

To
ru

ń

Czy marzycie czasem, żeby 
wsiąść do kapsuły czasu i prze-
nieść się do lat 90. ubiegłego 
stulecia? A może pamiętacie 
wypożyczalnie wideo, gdzie na 
półkach królowały kasety z naj-
większymi hitami? Właśnie do 
takich doświadczeń z końca 
XX wieku sięga Adrian Kolerski 
w ramach wystawy Osiedlowy 
Dom Kultury prezentowanej 
w toruńskiej Wozowni.  

Widok wystawy Adrian 
Kolerski: „Osiedlowy Dom 
Kultury”

Galeria Sztuki Wozownia 
w Toruniu, materiały prasowe 
organizatora 

Dla zaznajomionych z dotychcza-
sową twórczością artysty projekt 
może okazać się pewnym zaskocze-
niem. Dotychczas Kolerski tworzył 
przede wszystkim zdyscyplinowane 
pod kątem formalnym minimalistycz-
ne kompozycje malarskie. Tymcza-
sem toruńska wystawa sama w sobie 
przypomina dużą instalację, złożoną 
z poszczególnych elementów, nieko-
niecznie malarskich czy rysunkowych. 
Jeśli jednak przyjrzeć się bliżej temu 
przedsięwzięciu, dostrzec można wy-
raźne nitki łączące ekspozycję z inny-
mi pracami artysty. Ukazuje ona bo-
wiem dwa obszary: źródła twórczości 
Kolerskiego oraz rezultaty rozwijania 
tych pierwotnych fascynacji. Wystawa 
jest na wskroś osobista i odnosi się do 
dziecięcych wspomnień artysty, który 
w osiedlowej wypożyczalni kaset wideo 
– tytułowym lokalnym domu kultury – 
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spędzał długie godziny, obserwując lu-
dzi i nawiązując relacje. Rozmowy, któ-
re toczyły się w tym miejscu dotyczyły 
różnych spraw – oceny obejrzanych 
filmów, ale też innych kwestii, które 
akurat zajmowały okolicznych miesz-
kańców. Tworzył się w ten sposób swo-
isty tygiel społeczny, do którego każdy 
wrzucał swoje trzy grosze. Łyk takiej 
mikstury wiele mógłby powiedzieć 
o kulturze i codziennym życiu w la-
tach 90., kiedy nic nie wyglądało tak 
jak kiedyś, ale też w znikomym stopniu 
przypominało rzeczywistość, w której 
funkcjonujemy dzisiaj. Dla Kolerskiego 
osiedlowa wypożyczalnia była ważna 
jeszcze z innego powodu. Pociągała 
go od strony wizualnej, wabiąc kolo-
rowymi kompozycjami na okładkach 
kaset. Albo stały na półkach w pu-
dełkach, albo wypełniały specjalne 
segregatory, które kartkowało się jak 
album z malarstwem. (…)Przedstawia-
ły zazwyczaj surrealizujące obrazy, 
odległe obce pejzaże czy nastrojowe 
lub niepokojące senne wizje. (…) Czę-
sto okazywało się, że ilustracja jest 
dużo ciekawsza niż zawartość kasety 
(…) – opowiada artysta w wywiadzie 
towarzyszącym toruńskiemu pokazo-
wi. Wystawa jest efektem fizycznego 
powrotu artysty do miejsca, w którym 
się wychował, ale powrót ten okazał 
się jednocześnie odkryciem źródeł 
dotychczasowych inspiracji.  

Widok wystawy Adrian 
Kolerski: „Osiedlowy Dom 
Kultury”

Galeria Sztuki Wozownia 
w Toruniu, materiały prasowe 
organizatora 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY     08/2019 31



W
ro

cł
aw

Czy wolność to nieograniczona 
długością amerykańska droga 
i bak pełen benzyny? Z tą te-
zą z pewnością zgodziłoby się 
całe pokolenie bitników. Dzisiaj 
o słuszności tego stwierdzenia 
postanowił przekonać się Krzy-
siek Orłowski, którego wysta-
wę North America można oglą-
dać we wrocławskim Muzeum 
Współczesnym.  

Więcej o projekcie Krzyśka Orłowskiego 
i wystawie North America przeczytać można 
na stronie internetowej: 

www.muzeumwspolczesne.pl

Po gwałtownym rozwoju amerykań-
skich miast na przełomie XIX i XX wie-
ku, w latach 50. nadszedł kryzys. Nie 
ten gospodarczy, bo metropolie wciąż 
miały się świetnie, ale kryzys społecz-
ny. Młodzi ludzie, którzy całe swoje do-
tychczasowe życie spędzili w ogrom-
nych skupiskach miejskich, zaczęli się 
dusić. Z jednej strony przerastała ich 
dynamika życia w mieście, które każ-
dego dnia pędziło na złamanie karku, 
a z drugiej męczyły powtarzające się 
w zapętleniu wciąż takie same sche-
maty życia. W związku z tym postano-
wili wybrać wolność, a przez wolność 
rozumieli spontaniczny i nieuporząd-
kowany wyjazd na bardziej odludną 
i pierwotną Północ. Przemierzanie 
niekończących się dróg Ameryki stało 
się dla młodego pokolenia artystów lat 
50. kwintesencją swobody i wytchnie-
niem dającym możliwość uciszenia 
egzystencjalnych lęków. Doświadcze-
nie to było udziałem chociażby pisarza 

Krzysiek Orłowski, 
North America

materiały prasowe organizatora
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Jacka Kerouaca czy Roberta Franka, 
legendy fotograf ii, który wydanym 
w 1959 roku albumem The Americans 
przewartościował sposób myślenia 
o dokumentowaniu rzeczywistości. 
Stworzony przez niego album pozor-
nie składał się z nieuporządkowanych 
i niezwiązanych ze sobą zdjęć. Jednak 
po dłuższej analizie ukazywał się w nim 
idealny obraz amerykańskiego pań-
stwa, pełnego przeciwieństw, eklek-
tycznego i zaprzeczającego samemu 
sobie. Krzysiek Orłowski zafascyno-
wany tamtym okresem postanowił 
przebyć drogę podobną do pierwszych 
bitników. Razem z eseistą Jerzym Piąt-
kiem wyruszył do północnych stanów 
USA, by odkryć wolność i inspirację. 
Tak powstała wystawa North Ame-
rica prezentowana we wrocławskim 
Muzeum Współczesnym. Ich wyprawa 
zaczęła się w stanie Wisconsin, a za-
kończyła na lotnisku w Seattle. Jadąc 
mało uczęszczanymi drogami, pokonali 
ponad 2500 mil. Słuchając lokalnych 
radiostacji, docierali do miejsc, gdzie 
ich samochodowe radio gubiło zasięg. 
Efektem tej podróży jest subiektywna 
opowieść o ludziach i miejscach skła-
dająca się z fotografii i krótkich form li-
terackich. Ukazuje ona Amerykę taką, 
jaką chcielibyśmy zobaczyć, jaką wy-
daje się nam, że znamy. 

Krzysiek Orłowski, 
North America

materiały prasowe organizatora
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Współcześnie coraz łatwiej jest 
rozpocząć swoją przygodę z ko-
lekcjonerstwem. Zbudowanie 
kolekcji wymaga jednak czasu 
i nierzadko poświęcenia. Dla 
niektórych – tak jak dla Zbi-
gniewa Mikulskiego – staje się 
prawdziwą pasją i sensem życia. 
Zgromadzone przez niego dzieła 
oglądać można na wystawie Po-
wroty. Szwajcarska kolekcja 
Zbigniewa Mikulskiego pre-
zentowanej w Bydgoskim Cen-
trum Sztuki.  

Szczegółowe informacje dotyczące wystawy 
oraz programu towarzyszących jej wydarzeń, 
a także samej kolekcji Zbigniewa Mikulskiego 
znaleźć można na stronie internetowej:

www.bcs.bydgoszcz.pl

Wincenty Wodzinowski, 
Procesja

materiały prasowe organizatora

Często zdarza się, że wielkie i war-
tościowe kolekcje prywatne rzadko 
lub nigdy pokazywane są szerszej 
publiczności. Powodów jest wiele, ale 
jedno jest pewne – oznacza to, że ni-
gdy do końca nie wiemy, co znajduje 
się w rękach danego kolekcjonera. 
Tak właśnie było w przypadku zbioru 
Zbigniewa Mikulskiego. Sytuacja ta 
była tym bardziej skomplikowana, że 
mieszkał on na stałe w Szwajcarii i to 
właśnie tam przechowywał kupowane 
przez siebie prace. Niezmiernie cieszy 
więc fakt, że ponad osiemdziesiąt dzieł 
sztuki ze zbiorów Mikulskiego powró-
ciło do Polski i po raz pierwszy zostało 
udostępnione widzom. Co ciekawe, 
wśród nich znalazły się dzieła uwa-
żane przez lata za zaginione, takie jak 
Przekupka Wacława Szymanowskiego 
czy Wiejski skryba Włodzimierza Tet-
majera. Na duże znaczenie przypadko-
wo odkrywanych dzieł zwraca uwagę 
także kurator wystawy – Bogusław 
Deptuła: zapewne największą rewela-
cją zbioru jest namalowany przez Sta-

nisława Witkiewicza ojca i dedykowany 
Helenie Modrzejewskiej monumentalny 
batalistyczny „Odwrót spod Moskwy”. 
Udało się również odnaleźć fotografię 
przedstawiającą legendarną aktorkę 
w jej mieszkaniu na tle wyjątkowego 
obrazu. Sprowadzenie i udostępnienie 
zbioru ma więc w dużej mierze cha-
rakter historyczny i może przyczynić 
się do zmiany niektórych przyjętych 
w historii sztuki i muzealnictwie za-
łożeń. Zbigniew Mikulski był nie tylko 
wielkim miłośnikiem malarstwa, ale 
przede wszystkim światowej sławy fi-
latelistą i właścicielem największej na 
świecie kolekcji polskich obiektów fila-
telistycznych i pocztowych z XVIII i XIX 
wieku. Dlatego obok płócien takich 
mistrzów, jak Jan Matejko, Wojciech 
Kossak, Józef Brandt, Jacek Mal-
czewski czy Władysław Skoczylas, na 
bydgoskiej wystawie obejrzeć można 
najrzadszy obiekt polskiej filatelistyki 
– największy zachowany fragment ar-
kusza pierwszego znaczka pocztowe-
go z 1862 roku.  
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ia„Stare” Muzeum Wiedeńskie otwiera swoje drzwi po raz ostatni! Do-

tychczasowe galerie zostały już opróżnione w związku z projektem 
całościowej renowacji i rozbudowy budynku, otwierając tym samym 
niezwykłe pole do interakcji. Ogromy obszar wystawienniczy zamie-
nił się w wielki plac zabaw dla street artu i skateboardingu – dwóch 
subkultur, które anektują nieużywane tereny i rzucają wyzwanie na-
szemu rozumieniu uczestnictwa w przestrzeni publicznej. Wandalizm 
czy sztuka? Dziś zjawiska te mają przede wszystkim status zjawisk 
popkulturowych, postrzegane są jako ożywcze elementy miejskie-
go życia, a nawet motory turystyki i rozwoju gospodarczego. Na fali 
tego nurtu Muzeum Wiedeńskie zaprosiło wybitnych artystów, by 
przekształcili dawne sale wystawiennicze, pozwalając każdemu na 
spojrzenie na nie w zupełnie nowy sposób. Dodatkowo stare meble 
wystawowe za pomocą betonu zamieniono w skate park. W tej no-
wej artystycznej przestrzeni jest wiele do odkrycia i do zrobienia – od 
kursów skateboardowych po warsztaty z różnych technik street artu.  

www.wienmuseum.at

Paul Busk, Kryot and Skero, 
wystawa Takeover 

fot. Christoph Schleßmann, ©Wien 
Museum, materiały prasowe 
organizatora 

Phekt, 
ABC of the city, tribute to the 
writers od Vienna, wystawa 
Takeover, 

Wien Museum, fot. Christoph 
Schleßmann, ©Wien Museum, 
materiały prasowe organizatora
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a Louise Bourgeois i Pablo Picasso nigdy się nie spotkali. Należeli do róż-
nych pokoleń – Picasso urodził się pod koniec XIX wieku, a Bourgeois 
na początku XX. Podczas gdy Bourgeois doskonale znała i podziwiała 
twórczość Picassa, wydaje się, że on sam nigdy nie widział jej prac, 
które były prawie zupełnie nieznane we Francji w latach 60. i 70. ubie-
głego wieku. Dorobek tych dwóch niezwykłych osobowości zestawio-
ny został w ramach wystawy Louise Bourgeois & Pablo Picasso: Ana-
tomies of Desire, która rozpoczęła się podczas czerwcowego Zurich 
Art Weekend. Celem ekspozycji jest rozwinięcie dyskursu na temat 
pracy Bourgeois i Picassa poprzez zbadanie różnic i podobieństw 
w formalnym, tematycznym i ikonograficznym języku artystów. Inspi-
racją do zaprezentowania takiego ujęcia stała się wystawa z 2011 roku, 
zorganizowana przez Fundację Beyeler, która prezentowała prace Bo-
urgeois w dialogu z dziełami współczesnych mistrzów, potwierdzając 
tym samym jej pozycję kluczowego łącznika pomiędzy sztuką nowo-
czesną a współczesną.  

www.hausewirth.com

Louise Bourgeois, 
Bez tytułu

2009, ©The Easton Foundation 
/ 2019, ProLitteris, Zurich, dzięki 
uprzejmości Fundacji i Hauser 
& Wirth, fot. Christopher Burke, 
materiały prasowe organizatora

Pablo Picasso, 
Marie-Thérèse au beret rouge 
et au col de fourrure

1937, ©Succession Picasso / 2019, 
ProLitteris, Zurich, fot. Stuart 
Burford Photography, materiały 
prasowe organizatora  
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ia Wyśmiewany przez Hitlera, jednocześnie bliski przyjaciel Matisse’a. 

Hans Purrmann przez całe swoje życie kładł silny nacisk na dekoracyj-
ny charakter malarstwa. Wystawa The Vitality of Colour po raz pierw-
szy w Danii prezentuje twórczość tego artysty – jednego z najbardziej 
znaczących przedstawicieli sztuki modernistycznej. Barwne pejzaże, 
martwe natury konstruowane za pomocą silnych, grubych pociągnięć 
pędzla, relacje między światłem i cieniem w obrazach przedstawia-
jących wnętrza, wystudiowane akty i portrety – wszystkie te aspek-
ty obecne są w twórczości Purrmanna. Wystawa jest retrospektywą 
artysty, jednocześnie łączy jego prace z dziełami twórców, z którymi 
współpracował i którzy go inspirowali. Eskpozycja zwraca także uwa-
gę na obecność Purrmanna podczas historycznej wystawy documenta 
w Kassel, która zgromadziła twórców otwarcie krytykowanych i prze-
śladowanych przez reżim nazistowski.  

www.en.glstrand.dk

W porównaniu do współczesnych mu twórców, takich jak Bonnard czy 
Vuillard, Félix Vallotton jest mało znany. W Royal Academy of Arts oglą-
dać można retrospektywę tego szwajcarskiego malarza, która śle-
dzi jego życie i drogę artystyczną. Przybył do Paryża u zarania Belle 
Epoque i zaczął fotografować życie na ulicach miasta. Jego prace 
przyciągnęły uwagę grupy nabistów, do których wkrótce dołączył, 
współtworząc rewolucję stylistyczną. Czerpali oni inspirację z deko-
racyjnego, postimpresjonistycznego stylu Paula Gauguina i popular-
nych wówczas japońskich drzeworytów. W ramach londyńskiej eks-
pozycji zgromadzono ponad 80 obrazów i grafik, które pozwalają na 
przyjrzenie się szerokiej twórczości Vallottona – zjawiskowym pejza-
żom, fascynującym portretom i satyrycznym czarno-białym scenom. 
Kluczowym elementem wystawy jest słynna seria mrocznych wnętrz 
– Les intimités. Poszczególne prace wykorzystują uderzające kombi-
nacje kolorystyczne i są znakomitym przykładem na to, jak dziedzic-
two Vallottona odbijało się echem w XX wieku – od obrazów Edwarda 
Hoppera po filmy Alfreda Hitchcocka.  
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Félix Vallotton, 
Poivrons rouges

1915, olej na płótnie, 
Kunstmuseum 
Solothurn, Dübi-Müller 
Foundation, fot. ©SIK-
ISEA, Zurich, materiały 
prasowe organizatora

Hans Purrmann, 
Coastal landscape near Cassis

1909, olej na płótnie, z kolekcji 
prywatnej, materiały prasowe 
organizatora
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Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy The sweet sweat of the 
future dostępne są na stronie 
internetowej:

www.ndg.lt

Wydaje się, że w ostatnich latach Li-
twa podążała w jasno wytyczonym 
kierunku. Jednak w drugiej dekadzie 
XXI wieku kraj, osiągając swoje pod-
stawowe cele (członkostwo w UE 
i NATO, przyjęcie euro), nagle znalazł 
się w sytuacji zagubienia, jakby na-
gle pozbawiono go wcześniej przyję-
tych współrzędnych. Co więcej, świat 
zachodni, do którego przyłączenie 
było do tej pory ostatecznym celem 
Litwy, stał się bardziej niestabilny 
niż kiedykolwiek: Brexit, wybór Do-
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Jak postrzegamy przyszłość 
i  czego od niej oczekujemy? 
To kluczowe pytanie stało się 
punktem wyjścia dla wystawy 
The sweet sweat of the future 
organizowanej w National Galle-
ry of Art w Wilnie. Twórcy eks-
pozycji poszukują odpowiedzi, 
badając sztukę litewską z ostat-
nich czterdziestu lat i sprawdza-
jąc, w jaki sposób komentuje 
ona współczesność i odnosi się 
do przyszłości.  

National Gallery of Art w Wilnie

materiały prasowe organizatora
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nalda Trumpa na prezydenta Sta-
nów Zjednoczonych, aneksja Krymu 
i wojna na Ukrainie, coraz bardziej 
widoczne i szkodliwe zmiany klima-
tyczne – wszystko to zdemontowało 
wizję bezpiecznego świata. Dlatego 
po raz kolejny przyszedł czas na sfor-
mułowanie pytania: jak postrzegamy 
przyszłość i czego od niej chcemy? 
Wystawa skupia się na przełomowym 
okresie w sztuce – od końca lat 70. do 
początku lat 80., który naznaczony 
był zbliżającą się zmianą. Choć czę-
sto mówi się o nowej sztuce litewskiej 
rozpoczynającej się w okresie Sajū-
dis (ruch niepodległościowy późnych 
lat 80.), mniej zwraca się uwagę na 
to, w jaki sposób artyści tworzyli, nie 
zdając sobie sprawy z nadchodzą-
cych zmian, a jednocześnie głęboko je 
przeczuwając. Twórcy, których prace 
prezentowane są w ramach ekspozy-

cji, przedstawiają różne strategie na 
przyszłość. Jedni wskazują na to, że 
tytułowy pot (ang. sweat) jest meta-
forą naszych działań, które podejmu-
jemy sami albo z nich rezygnujemy, 
pozostając biernymi obserwatora-
mi pocenia się innych. W niektórych 
dziełach dostrzec można świadomą 
refleksję nad przyszłością i ukrytą 
siłę umożliwiającą wcielenie w życie 
idei i koncepcji. W innych pracach au-
torzy jawią się jako nieznajomi zwia-
stuni przyszłości. Wszystkie dzieła, 
połączone w koncentryczną struktu-
rę, tworzą jednolitą całość. Im bardziej 
jako widzowie zbliżamy się do centrum 
tej całości, tym bardziej dążymy do 
przyszłości. Jednocześnie poruszając 
się po okręgach, możemy poczuć, jak 
rozważania związane z określoną wi-
zją przyszłości pokrywają się z innymi 
wyobrażeniami.  

Plakat

materiały prasowe organizatora
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W obiektywie…
Mateusz Kowalczyk
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W tym roku zostałeś laureatem 
konkursu Ar tystyczna Podróż 
Hestii. Co skłoniło Cię do wzięcia 
udziału w tym przedsięwzięciu?

Chęć zakończenia w fajny sposób swo-
jego projektu, nad którym pracowałem 
ponad 1,5 roku.

Przedstawiłeś jury pracę zatytu-
łowaną Szaman Polski. Czy mógł-
byś opowiedzieć więcej o tym pro-
jekcie?

Ten projekt w yszedł z moich po-
przednich działań, związanych z per-
formancem i szamanizmem, ale też 
z doświadczeń, które nabywałem 
jakoś tak od początku studiów, ale 
może niekonie cznie z wią zanych 
z akademią. Przede wszystkim dużo 
czytałem o szamanizmie wschodnio-
syberyjskim i jego wpływie na kulturę 
i sztukę. Wyjście z Szamanem na ulicę 
i rozwieszanie swoich usług w formie 
ulotek było z jednej strony odniesie-
niem się do posługi, jaką taki szaman 
pełni, żeby pomagać społeczeństwu, 
a z drugiej niezłym funem w znajdowa-
niu zdjęć tych ulotek na demotywato-
rze i wykopie. Wracając do researchu 
na ten temat, to na pewno ważną in-
spiracją była dla mnie postać Amona 
Fremona, hungana Voodoo, którego 
Jerzy Grotowski w latach 80. sprowa-
dził do Polski, a o którym Bartek Ko-

nopka zrobił świetny paradokument 
Sztuka Znikania.

Zawie szony pomiędzy happe -
ningiem, rytuałem, koncertem 
i protestem ulicznym (…) organi-
zuje mecze piłki nożnej i chroni 
przed kataklizmami. Pokazuje, 
że sztuka działa, czy w to wierzymy 
czy nie – w taki sposób jury uzasad-
niało swój wybór. Czy tak właśnie 
myślisz o swojej sztuce?

Teraz brzmi to jak opis jakiegoś su-
perbohatera z komiksów Marvela, ale 
podczas czytania werdyktu przez jury 
serio wzruszyłem się. Dokładnie tak nie 
myślę, ale starałem się robić fajne ak-
cje, na tyle w kontekście „uzdrawiania”, 
na ile mogłem.

Skąd pomysł odwołania się do wie-
rzeń i rytuałów, czyli tytułowego 
szamanizmu? Jaki ładunek symbo-
liczny niesie za sobą ten kontekst?

Myślę, że w tym kontekście jest spory 
ładunek naszej instynktownej potrze-
by doświadczeń duchowych, którą 
każde z nas ma, ale przeżywa na swój 
sposób. Od dzieciństwa, z czego póź-
niej zdałem sobie sprawę, fascynował 
mnie sam aspekt doznania i obrzędu 
podczas mszy w kościele katolickim, 
a następnie w innych wierzeniach, 
a wyszło to jakoś wszystko od szama-

nizmu właśnie. Wraca jeszcze motyw 
posługi, o którym wcześniej wspo-
mniałem. W tym momencie 51-letni 
szaman z Jakucka idzie na piechotę do 
Moskwy przegonić Putina, bo według 
niego tylko czary pomogą i pozwo-
lą na przywrócenie harmonii w kraju. 
Z jednej strony podróż przez prawie 
8 tysięcy kilometrów to szaleństwo, 
a z drugiej strony to pokazuje, jak ludzie 
nadal radzą sobie z problemami i ja mu 
szczerze kibicuje.

Szaman Polski w wielu aspektach, 
między innymi poprzez wykorzy-
stanie barw narodowych w war-
stwie wizualnej, odnosi się do po-
jęcia współczesnego patriotyzmu. 
W Twoim ujęciu ma być to patrio-
tyzm, który łączy zamiast dzielić. 
Czy myślisz, że w dzisiejszym świe-
cie takie idealistyczne, pozytywne 
podejście ma szansę zaistnieć i zy-
skać odzew społeczny?

Często sobie myślę, że tak, ale też 
przychodzi zwątpienie – chyba też po-
trzebne, żeby się zmotywować do trzy-
mania się tego pierwszego. Potrzebne 
jest według mnie nie tyle idealistyczne 
podejście, co po prostu pozytywne 
i otwarte. Powiedziałbym nawet, że to 
poczucie humoru może nas uratować, 
w niektórych sytuacjach, jak będziemy 
przy tym pracować głową, a przede 
wszystkim mieć kontakt z rzeczywi-
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Julia Wiśniewska, Mateusz 
Kowalczyk, Piotr Mlacki, 
Romano Elementar

2019, wideo, dzięki uprzejmości 
artysty 

Mateusz Kowalczyk, 
Wiedźmy

2018, druk na tekstyliach, flaga, 
dzięki uprzejmości artysty

stością i będziemy na nią reagować. 
Wiem, banał.

Swoje działania performatywne 
realizujesz w przestrzeni miejskiej, 
wychodząc do ludzi. Czy w taki spo-
sób postrzegasz rolę artysty – jako 
osoby zaangażowanej społecznie?

Tak, dokładnie.

Gdzie szukasz inspiracji? Twór-
czość jakich artystów jest Ci szcze-
gólnie bliska?

Wszędzie, w codziennych sytuacjach, 
na ulicy, na proteście, w sklepie, wra-
cając wieczorem rowerem na Bródno, 
gdzie mieszkam. Bliska jest mi twór-
czość tych artystek i artystów, którzy 
są szczerzy w tym, co robią i od któ-
rych mogę się czegoś nauczyć.

Jak oceniasz prace swoich koleża-
nek i kolegów – finalistów tegorocz-
nej edycji konkursu Artystyczna 
Podróż Hestii? Czy któraś z nich 
szczególnie przykuła Twoją uwagę?

Wszystkie po kolei, ale jak myślę o ta-
kiej, co mi najbardziej siedzi jeszcze 
w głowie, to byłaby to praca Marka 
Włodzisławskiego Sky burial.

Jakie masz plany twórcze na naj-
bliższą przyszłość?

Ładnie pożegnać się z Akademią dy-
plomem magisterskim i postudiować 

jeszcze za granicą, poznać ludzi i języki. 

W Spacerowniku co miesiąc pole-
camy naszym czytelnikom intere-
sujące wystawy odbywające się 
w Polsce i za granicą. Jaka ekspo-
zycja wywarła na Tobie wrażenie 
w ostatnim czasie?

Poleciłbym wystawy, które odbywają 
się w Gdańskiej Galerii Miejskiej, w od-
dziale na Piwnej. TKollaps Zuzanny 
Czebatul, Niebieskie Psy Pata Guzika 
i Tomasza Armady, a teraz solowa wy-
stawa Marty Krześlak – warto jeździć 
do Gdańska dla takich wystaw. Poza 
tym serdecznie zapraszam teraz do 
Salonu Akademii w Warszawie na Nie 
ma miłości, wystawę kuratorowaną 
przez Magdę Lipską. 
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Przywykliśmy do tezy, że kre-
atywność jest „wartością”, któ-
rej nie da się zmierzyć, a twór-
czość artystyczna nie mieści się 
na liczbowych wykresach. Są 
jednak dwie osoby na świecie, 
które zdecydowanie nie zgodzą 
się z tym twierdzeniem – obie 
pracują na Rutgers University 
w New Jersey.  

KR
EA

T
Y

W
N

O
ŚĆ

 
M

IE
R

ZO
N

A
 W

BAJTACH
inspirując artystów tworzących póź-
niej. Analizie badaczy podlegał nie tyl-
ko temat i kompozycja dzieła, ale także 
technika jego wykonania, paleta kolo-
rów, harmonia i ruchy pędzla.  

Eksperyment, który obejmował prze-
analizowanie dwóch ba z danych 
o łącznej pojemności ponad 60 000 
różnych obiektów, został przeprowa-
dzony w sposób całkowicie zautoma-
tyzowany. Co ciekawe, na samym po-
czątku skrypt nie został wyposażony 
w jakąkolwiek „wiedzę” o historii sztuki, 
a mimo to, niedługo po rozpoczęciu 
badań, zaczął dochodzić do wniosków 
wysnuwanych wcześniej przez uzna-
nych ekspertów w dziedzinie sztuki. 
W większości przypadków wyniki pra-
cy algorytmu pokrywały się z teoriami 
przedstawianymi przez ekspertów – 
dodaje jeden z badaczy. 

Wyniki badań mogą okazać się dla nie-
których zaskakujące. Według algoryt-
mu najbardziej kreatywnym spośród 
malarzy początku XX wieku był nie-
wątpliwie Pablo Picasso. Jego Panny 
z Awinionu zdobyły najwięcej możli-
wych punktów spośród wszystkich 
dzieł powstałych między 1904 a 1911 
rokiem. Późniejszy okres (1916-1945) 

zdecydowanie należy do Pieta Mon-
driana i Georgii O'Keeffe.  

Badacze podkreślają jednak, że ich 
eksperyment nie jest idealny, a oni na 
swojej drodze napotkali ograniczenia, 
których nie udało się ominąć. Przede 
wszystkim dotyczą one dostępu do 
dzieł. Z racji automatyzacji badania 
analizie poddano tylko dzieła dostęp-
ne w formie cyfrowej. Elgammal i Sa-
leh dodają, że w miarę jak baza danych 
zdigitalizowanych obrazów będzie się 
powiększać, wyniki badań mogą ulegać 
zmianom.  

Praca algorytmu musi robić wrażenie. 
Sama możliwość zinterpretowania dzieł 
sztuki pod względem innowacyjności ich 
autorów, a także porównania ich na osi 
setek lat może się stać niezwykle istot-
nym narzędziem w pracy badaczy kultu-
ry. Czy w związku z tym historycy sztuki 
będą przedstawicielami kolejnego zawo-
du, który w niedalekiej przyszłości może 
zostać zastąpiony przez komputerowe 
skrypty? Twórcy „kreatywnego skryp-
tu” uspokajają – naszym celem nie jest 
zabranie pracy historykom, tylko wypo-
sażenie ich w nowe narzędzia do pracy, 
a wykształconego ludzkiego oka jeszcze 
długo nie uda się zastąpić.  

Ahmed Elgammal i Babak Saleh stwo-
rzyli algorytm, który jest w stanie zmie-
rzyć oryginalność i wpływ konkretnych 
dzieł sztuki na historię malarstwa. 
Dzięki wykorzystaniu skomplikowa-
nych systemów analizy kompozycji 
obrazów, programy komputerowe są 
w stanie porównać ogromną liczbę 
obrazów względem siebie i wybrać te, 
które wyróżniają się najbardziej. Jakie 
warunki musi spełnić dzieło sztuki, by 
uzyskać maksymalną liczbę punktów 
na ich skali? Podstawowe zasady są 
proste. Za najbardziej kreatywne dzie-
ła uznaje się te, które odcinają się od 
trendów z przeszłości, jednocześnie 
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Budynek CAC w Wilnie

materiały prasowe organizatora

Zmień perspektywę –
Wilno

W ostatniej odsłonie cyklu poświęcone-
go godnym uwagi punktom na kulturalnej 
mapie Wilna pisaliśmy o nowo otwartym 
muzeum sztuki współczesnej MO. Świe-
żo powstała instytucja ma jednak swoją 
znaczącą poprzedniczkę w dziedzinie 
prezentacji litewskiej i zagranicznej sztu-
ki współczesnej. Jest nią Centrum Sztu-
ki Współczesnej (lit. Šiuolaikinio meno 
centras, ang. Contemporary Art Centre), 
funkcjonujące najczęściej pod między-
narodowym skrótem CAC.

Państwowa galeria, założona w 1992 
roku, mieści się w samym centrum wi-
leńskiego starego miasta w zaadapto-
wanym modernistycznym budynku 
dawnego Pałacu Wystawowego. Prze-
strzeń CAC to pięć pomieszczeń ekspo-
zycyjnych i sala kinowa rozlokowane na 
imponującej powierzchni ponad 2000 
metrów kwadratowych, co czyni insty-
tucję największym ośrodkiem sztuki 
współczesnej w całym regionie bałtyc-
kim. Rocznie realizuje około 15 wystaw 
czasowych uzupełnianych przez liczne 
wydarzenia kulturalne, takie jak perfor-
mansy, koncerty czy wykłady. W CAC 
znajdziemy także jedną wystawę stałą: 
salę poświęconą międzynarodowemu 
ruchowi konceptualistów Fluxus, które-
go założycielem był George Maciunas, 
amerykański artysta litewskiego pocho-
dzenia. Na terenie kompleksu mieści się 
ponadto ogród rzeźby, gdzie można oglą-

dać prace (głównie aranżacje site-spe-
cific) najważniejszych litewskich repre-
zentantów tego medium, wpisujące się 
w kontekst architektonicznego założenia.

Co trzy lata wileńskie Centrum Sztu-
ki Współczesnej organizuje Bałtyckie 
Triennale – wiodące wydarzenie ar-
tystyczne w regionie. Na kolejną jego 
edycję przyjdzie nam jednak poczekać 
do roku 2021. Tymczasem odwiedzając 
Wilno w te wakacje możemy obejrzeć 
trwającą do połowy sierpnia wystawę 
Mindaugasa Navakasa – rzeźbiarza, 
autora monumentalnych form prze-
strzennych z kamienia i metalu, którego 
postkonceptualna twórczość i działal-
ność pedagogiczna silnie oddziałały na 
kilka pokoleń litewskich artystów. War-
to dodać, że w ubiegłym roku CAC we 
współpracy z warszawskim Centrum 
Sztuki Współczesnej było organizatorem 
wystawy wpisującej się we wspólne ob-
chody stulecia uzyskania niepodległości 
przez Polskę i Litwę. W projekcie Czeka-
jąc na kolejne nadejście wzięło udział 
30 artystów i kolektywów z obu krajów, 
którzy – zamiast odnosić się do histo-
rycznej przeszłości, do czego pretekst 
mogły stwarzać okoliczności wystawy 
– wspólnie poszukiwali odpowiedzi na 
pytania o współczesną kondycję sztuki 
i jej przyszłość w dynamicznie zmienia-
jących się warunkach geopolitycznych. 
Ten i inne międzynarodowe projekty za-
inicjowane przez CAC pozwalają widzieć 
je jako jedno z ważniejszych centrów na 
kulturalnej mapie Europy i obowiązkowy 
punkt podróży do Wilna. 
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wyróżniony Nagrodą Specjalną Pre-
zesa Grupy ERGO Hestia Piotra M. 
Śliwickiego. W ramach nagrody Frank 
przygotował artystyczne opracowa-
nie rocznego raportu firmy, w którym 
za pomocą środków plastycznych 
zaprezentował f inansowe w yniki 
ERGO Hestii, ale również stawiał py-
tania o rolę korporacyjnego mecena-
tu roztaczanego nad artystami czy 
zależności między światem sztuki 
i biznesu.

Obecnie Matěj Frank mieszka i two-
rzy pomiędzy dwoma miastami, pol-
skim Wrocławiem i czeską Opawą. 
Choć wiodącym w jego twórczości 
medium jest rzeźba, artysta – traktu-
jąc ją jako punkt wyjścia – poszerza 
jej rozumienie włączając w spektrum 
swoich działań również performans, 
rysunek, fotografię, a także elementy 
muzyki i tańca. Interesuje go badanie 
możliwości własnego ciała pozostają-
cego w relacji do przestrzeni i czasu 
oraz przetwarzanie tych relacji po-
przez ruch. Frank tropi mechanizmy 
nawarstwiania się informacji: przej-
ście od pojedynczych subiektywnych 
danych ku obiektywności, a dalej do 
przesycenia, informacyjnego szumu. 
Nierzadko artysta oddaje głos przy-
padkowi pozwalając swoim kompo-
zycjom na automatyczne, niekon-
trolowane rozrastanie. Tak działo się 
m.in. w nagrodzonych podczas kon-
kursu APH Przestrzeniach. Podczas 
udokumentowanego na fotografiach 
performansu, Frank obrysowywał 

kontur własnego ciała zataczając 
coraz szersze kręgi, przypominające 
linie na mapie, coraz gęstszą siecią 
oplatające postać w centrum – jego 
samego. Kolejnym etapem jego pra-
cy było przetwarzanie rysunkowych 
śladów własnej cielesnej obecności 
na formy przestrzenne: konturowe 
rzeźby o nakładających się na siebie 
kształtach ludzkiej sylwetki, w któ-
rych multiplikacja – podobnie jak we 
wcześniejszych o sto lat działaniach 
włoskich futurystów – staje próbą 
zobrazowania ruchu. Wątkiem, który 
w ostatnim czasie zdaje się intereso-
wać Matěja Franka w największym 
stopniu, jest sound art, a więc sztu-
ka operująca dźwiękiem. To właśnie 
całe spektrum dźwięków współcze-
snego świata – mechanicznych hała-
sów czy ledwo słyszalnych szumów 
– służy artyście jako nowe medium 
quasi-rzeźbiarskie, przetwarzające 
przestrzeń już nie w sposób wizualny, 
ale akustyczny.

Jako członek stowarzyszenia kultu-
ralnego Bludný kámen, Frank zajmuje 
się organizacją wystaw sztuki współ-
czesnej oraz eksper ymentalnych 
koncertów. Jest również wykładowcą 
rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu. Brał udział w wielu 
międzynarodowych projektach i wy-
stawach, m.in. w Czechach, Polsce, 
Niemczech, Hiszpanii ,  Izraelu czy 
Grecji. W 2018 roku został wyróżnio-
ny stypendium Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.  #

ko
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Rzeźba Matěja Franka 
w sopockim Parku Hestii

materiały prasowe Fundacji 
Artystyczna Podróż Hestii

Matěj Frank jest f inalistą 13. edycji 
konkursu Artystyczna Podróż Hestii 
z roku 2014, w którym wziął udział 
jako student V roku Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu na wydziale 
Malarstwa i Rzeźby. Artysta zapre-
zentował wówczas cykl fotograf ii 
dokumentujących performans zaty-
tułowany Przestrzenie, za który został 
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Artystyczna Podróż Hestii ko-
jarzona jest przede wszystkim 
jako organizator dorocznego 
konkursu dla studentów uczelni 
artystycznych i fundator atrak-
cyjnych wyjazdów na zagra-
niczne rezydencje. Jednak gdy 
opadną już konkursowe emocje, 
Fundacja APH nie traci kontaktu 
z jego laureatami, lecz aktywnie 
wspiera ich w dalszej drodze ar-
tystycznego rozwoju. Tym razem 
została partnerem wystawy Łu-
kasza Patelczyka w kaliskiej Ga-
lerii Tarasin. 
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Łukasz Patelczyk urodził się w roku 
1986 w Wejherowie. Ukończył Aka-
demię Sztuk Pięknych w Gdańsku na 
wydziale malarstwa w pracowni prof. 
Teresy Miszkin. Jest finalistą 10. edy-
cji Artystycznej Podróży Hestii z roku 
2011. Za malarski dyptyk został wyróż-
niony Nagrodą Specjalną – stypendium 
w Walencji. Patelczyk od początku 
swojej działalności artystycznej mie-
rzy się z tradycją XIX-wiecznego ma-
larstwa realistycznego; początkowo na 
warsztat brał martwe natury, w szcze-
gólności wizerunki kwiatów, które 
umieszczał na płótnach formatem 
przypominających barokowe portrety 
trumienne, co nadawało im wanitatyw-
ny wydźwięk. W późniejszym czasie 
w większym stopniu skupił się na ma-
larstwie pejzażowym, lecz dalekim od 
tradycyjnego ujęcia. Tym, co wyróżnia 
styl Patelczyka, jest łączenie realizmu 
z abstrakcją, widoki natury uzupełnia 
bowiem geometrycznymi formami – 
niespodziewanymi wtrętami z zupełnie 
innego artystycznego porządku.

Na wystawie Miraż w Galerii im. Jana 
Tarasina w Kaliszu zaprezentowanych 
zostało dziewięć najnowszych obrazów 
Łukasza Patelczyka. Znajdziemy tu 

Łukasz Patelczyk, 
Wolność

2019
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl
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szeroki wybór wątków podejmowanych 
obecnie przez artystę: pejzaże górskie 
i morskie, nokturny i zjawiska pogodo-
we, widoki nocnego nieba, wreszcie 
także studia dzikiej roślinności w kra-
jobrazach pozbawionych śladu ludzkiej 
obecności. Wszystkie one pokryte są 
dodatkową „warstwą” wspomnianych 
wcześniej abstrakcyjnych znaków, któ-
re najczęściej przyjmują formę mniej 
lub bardziej regularnie zakomponowa-
nych linii – niekiedy układających się 
promieniście, innym razem swobodnie, 
asymetrycznie. W kilku pracach obser-
wujemy rodzaj przesłonięcia kompo-
zycji kolorowymi pasami, dzięki czemu 
pejzaże sprawiają wrażenie ogląda-
nych przez barwione szkło. Ten malar-
ski „filtr” to nowy zabieg w malarstwie 

Patelczyka, wprowadzający dozę ży-
wego koloru do przeważnie monochro-
matycznych obrazów artysty. Całość 
jednak nadal wyróżnia akademicka, 
wręcz „niedzisiejsza” dbałość o detal, 
tworząca fotorealistyczne efekty na-
wet w pracach najsilniej ciążących ku 
abstrakcji. Jak w swoim tekście pisze 
kuratorka Alicja Klimczak-Dobrzaniec-
ka: „Patelczyk bez kompleksów i kom-
promisów postanowił już na początku 
drogi twórczej zmierzyć się z historią 
i wywalczyć sobie miejsce pośród ar-
tystów programowo zmagających się 
z tradycjami malarskimi”. W przestrze-
ni Galerii Tarasina mamy okazję prze-
śledzić jak młody artysta łączy dwie 
wielkie tradycje: realizmu i abstrakcji. 
Wystawa potrwa do 31 sierpnia. 

Widok wystawy Łukasza 
Patelczyka

 materiały prasowe Fundacji 
Artystyczna Podróż Hestii
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