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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

Jörg Herold 
Kaukaskie – rezultaty odczuć 
pana Blumenbacha, Czaszki, 

2006, Galeria Eigen & Art fot. 
Uwe Walter, materiały prasowe 
organizatora 
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Więcej o wystawie i kolekcji 
przeczytać można na stronie 
internetowej

mng.gda.pl
Tr

ój
m

ia
st

o

Kolekcja dzieł sztuki to nie tylko 
zbiór przypadkowych obiektów. 
Stanowi ona zamkniętą całość, 
która rządzi się swoimi prawami 
i samodzielnie wyznacza kierun-
ki. Polecamy wystawę NOMUS. 
Kolekcja  w budowie organi-
zowaną w gdańskim Muzeum 
Narodowym. 

Jeśli do tworzenia kolekcji dzieł sztuki 
podchodzi się z rozmysłem i zaangażo-
waniem, szybko można dojść do wnio-
sku, że to jedno z najtrudniejszych za-
dań stojących przed przedstawicielami 
świata sztuki. Mogłoby się wydawać, że 
zebranie kilkudziesięciu obrazów czy 
rzeźb w jednym miejscu nie powinno 
stanowić problemu. Jednak tworze-
nie kolekcji to nie tylko gromadzenie 
poszczególnych obiektów, znacznie 
trudniejszy od samej logistyki jest ich 
prawidłowy wybór. Najlepsze kolek-
cje charakteryzują się jednocześnie 
zróżnicowaniem pod względem form 
artystycznych i palety autorów, ale za-
razem wyraźnymi elementami wspól-
nymi, które spajają ją w całość. Twórcy 
ekspozycji NOMUS. Kolekcja w budo-
wie postanowili pokazać szerszej pu-
bliczności zebrane przez siebie do tej 
pory dzieła. Docelowo wystawa ma 
prezentować zbiory Gdańskiej Kolekcji 
Sztuki Współczesnej. Blisko 165 dzieł 
29 artystek i artystów zostało wybra-
nych spośród prac zakupionych przez 
Miasto Gdańsk w latach 2017 i 2018. 
Wystawa ma charakter przeglądowy, 
jednak została zaaranżowana w taki 
sposób, aby dzieła korespondowały ze 
sobą i pokazywały sposób myślenia, 
jaki przyświeca w tworzeniu zbiorów. 
Twórcy NOMUS kierują się w doborze 
prac otwarciem na innego odbiorcę, 
akcentowaniem roli kobiet w prakty-
kach awangardowych i postawangar-
dowych, zaznaczeniem roli fotografii 
dokumentalnej w kreowaniu rzeczy-
wistości i tworzeniu obrazu sztuki.  

Elvin Flamingo 
(wł. Jarosław Czarnecki), 
Klon 813, 

2017, z cyklu Dziennik Szpitalny, 
tusz pigmentowy na papierze 
Canson, materiały prasowe 
organizatora 
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Pierwsze zakupy sztuki lat 80. – grafika 
i plakat Sławomira Witkowskiego – wy-
znaczają ten właśnie kierunek. Twórcy 
kolekcji podkreślają, że interesuje ich 
przekroczenie granic tradycyjnych 
mediów poprzez prace z materiałami 
i przedmiotami znalezionymi oraz re-
lacje z codziennością i przekraczanie 
tradycyjnych wyobrażeń o tym, co jest 
lub może być sztuką. Na ekspozycji 
zobaczyć będzie można dzieła takich 
twórców, jak: Anna Baumgart, Jacek 
Niegoda, Dorota Nieznalska czy Piotr 
Wyrzykowski.

Anna Królikiewicz, 
Ślady proste, 

2016, tkanina, batyst, nici 
metalowe, rdza z terenu Stoczni 
Gdańskiej,  fot. ©Małgorzata 
Kalinowska, materiały prasowe 
organizatora

Elżbieta Jabłońska, 
Nowe Życie, 

2010, kadr z filmu, materiały 
prasowe organizatora

Anna Orbaczewska-Niedzielska, 
Bez tytułu, 

2017, z cyklu rysunków 
inspirowanych twórczością Güntera 
Grassa i Kaszubami, rysunek tuszem 
na papierze czerpanym, fot. ©Anna 
Orbaczewska-Niedzielska, materiały 
prasowe organizatora  
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy oraz 
program towarzyszących 
jej wydarzeń dostępne są 
na stronie internetowej: 

artmuseum.pl

W
ar

sz
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Jakie lekcje na temat współ-
czesności możemy odebrać, 
o b s e r w u j ą c  s z t u kę  s p r ze d 
kilkudziesięciu lat? To jedno 
z najważniejszych pytań wy-
stawy Nigdy więcej. Sztuka 
przeciw wojnie i faszyzmowi 
w XX i XXI wieku organizowa-
nej w warszawskim Muzeum 
nad Wisłą.

Czy koncentrując całą ekspozycje 
wokół materiałów historycznych i iko-
nicznych dzieł z przeszłości da się zna-
leźć odpowiedzi na pytania dręczące 
współczesne społeczeństwo? Takie 
pytanie postawili przed sobą kura-
torzy wystawy Nigdy więcej. Sztuka 
przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI 
wieku organizowanej w warszawskim 
Muzeum nad Wisłą. Ekspozycja kon-
centruje się na trzech historycznych 
momentach. Pierwszy to lata 30. XX 
wieku i najbardziej znany obraz anty-

Marek Oberländer, 
Napiętnowani, 

1955, olej na płótnie, dzięki 
uprzejmości Muzeum Ziemi 
Lubuskiej w Zielonej Górze, 
materiały prasowe organizatora 

Wilhelm Sasnal, 
Nigdy więcej wojny, 

2018, olej na płótnie, dzięki 
uprzejmości artysty, fot. Marek 
Gardulski, materiały prasowe 
organizatora 
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wojenny –  Guernica Pabla Picassa. 
Przedstawiona jest historia jego po-
wstawania i recepcji, która w wyrazi-
sty sposób odzwierciedla uwikłanie 
sztuki i polityki. Pokazany został rów-
nież międzynarodowy ruch antyfa-
szystowski przed wybuchem II wojny 
światowej oraz jego związki z ruchem 
robotniczym na przykładzie artystów 
z Republiki Weimarskiej, Grupy Kra-
kowskiej i ruchów lewicowych w Sta-
nach Zjednoczonych. Kolejny plan to 
czasy komunizmu w Polsce i wynie-
sienie antyfaszyzmu i pacyfizmu na 
sztandary – ta część wystawy dotyczy 
zwłaszcza Ogólnopolskiej Wystawy 
Młodej Plastyki Przeciw wojnie – prze-
ciw faszyzmowi w ramach V Świato-
wego Festiwalu Młodzieży i Studentów 
w 1955 roku. Ówczesne wykorzystanie 

antywojennych postaw przez komuni-
styczny aparat propagandy rezonuje 
do dziś w postaci dyskusji o polityczne 
zaangażowanie artystów. Na ostat-
nim planie wystawy ukazane jest dzi-
siejsze podejście do faszyzmu, który 
przestaje być traktowany wyłącznie 
jako historyczna formacja ideologicz-
na odpowiedzialna za ludobójstwo, 
lecz przywoływany jest w kontekście 
współczesnych narracji rasistowskich, 
antykobiecych czy przemocowych. 
Istotną rolę odgrywa tu także kryzys 
Unii Europejskiej, największego pro-
jektu pokojowego w historii kontynentu 
(będącego odpowiedzią na wydarzenia 
II wojny światowej, napędzanego wiarą 
w humanizm i uniwersalizm w nowym 
porządku politycznym) i rozlewająca 
się fala populizmów.

Wilhelm Sasnal, 
Z powrotem w Warszawie, 

2018, olej na płótnie, dzięki 
uprzejmości artysty, fot. Marek 
Gardulski, materiały prasowe 
organizatora 

Andrzej Wróblewski,
Matki (Antyfaszystki), 

1955, olej na płótnie, dzięki 
uprzejmości Muzeum Narodowego 
w Warszawie, materiały prasowe 
organizatora 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    09/2019 11



Więcej informacji na temat 
znaleźć można na stronie 
internetowej: 

mck.krakow.pl
K

ra
kó

w

W poszukiwaniu dzieł wybitnych 
polskich artystów bardzo często 
trzeba przekroczyć granice na-
szego kraju. Tym razem polecamy 
wystawę Skopje. Miasto, archi-
tektura i sztuka solidarności 
organizowaną w krakowskim MCK, 
która zabiera widza w fascynują-
cą podróż na południe Europy.  

Zygmunt Kotlarczyk, 
Ryba głębinowa, 

1964, linoryt, materiały 
prasowe organizatora 

Bronisław Chromy, 
Owca, 

1964, granit i metal, 
materiały prasowe 
organizatora 
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Przez wiele stuleci wierzyliśmy, że jako 
pierwszy i jedyny gatunek na naszej 
planecie zapanowaliśmy nad naturą. 
Uznaliśmy, że dzięki technologii, nauce 
i przemysłowi to natura zacznie dosto-
sowywać się do naszych potrzeb, a nie 
odwrotnie. Dzisiaj widzimy, że było 
to panowanie drapieżcy rozkoszują-
cego się swoją siłą, a nie rozumem. 
Współcześnie zbieramy plony braku 
ekologicznego myślenia poprzednich 
pokoleń. Dopiero niedawno u ludzi 
zaczęła wzrastać empatia w odnie-
sieniu do przyrody; dostrzegli jej ból, 
wrażliwość i piękno. Mniej więcej sto 
lat temu pojawiła się refleksja, że ist-
nienie człowieka ściśle zależy od stanu 
środowiska. Eksploatacja stopniowo 
przechodziła w poszukiwanie balan-
su. Właśnie to poszukiwanie jest mo-
tywem przewodnim wystawy Natura 
w sztuce organizowanej w krakowskim 
MOCAK-u. Na ekspozycji zobaczyć 
będzie współczesne prace ponad sie-
demdziesięciu artystów z wielu krajów, 

Rajmund Pietkiewicz, 
Pejzaż gdański,

61-1, 1961, olej na płycie 
pilśniowej, materiały 
prasowe organizatora 

Jerzy Nowosielski, 
Miasto w górach, 

1964, olej na płótnie, 
materiały prasowe 
organizatora 

wykonane w takich technikach, jak: 
malarstwo, fotografia, wideo, obiekt 
i instalacja. Wystawa została podzie-
lona na pięć części: piękno, ekologia, 
konfrontacja, materia i symbol. W pra-
cach odnoszących się do piękna arty-
ści utrwalają malownicze widoki, naśla-
dują procesy zachodzące w naturze, 
a także wywołują wrażenie obcowania 
z przyrodą oraz dają możliwość jej kon-
templowania. Ekologia to troska o stan 
środowiska naturalnego, działania na 
rzecz ochrony przyrody, ale także apo-
kaliptyczne wizje przyszłości. Konfron-
tacja obejmuje zderzenie artysty z si-
łami natury, próbę stawienia jej czoła, 
porównania sił i włączenia jej w proces 
twórczy. Materia to wykorzystanie przez 
twórców elementów organicznych, two-
rzenie przedstawień, które skupiają się 
na dokładnym oddaniu elementów na-
tury. Symbol natomiast w przeważającej 
mierze odnosi się do wizerunków zwie-
rzęcych, ilustrujących ludzkie postawy 
oraz cechy charakteru.
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy 
dostępne są na stronie 
internetowej: 

arsenal.art.pl
P

oz
na

ń

Zwolennikom teorii, że historia 
zatacza koło, a wydarzenia, któ-
re nastąpią niedługo, już kiedyś 
miały miejsce, polecamy wy-
stawę Mateusza Kuli Gorączka 
antykwaryczna w poznańskiej 
Galerii Miejskiej Arsenał. 

Dyskusje o roli artysty jako pośredni-
ka pomiędzy dziełem sztuki a odbior-
cą nie mają końca. Na jednym biegu-
nie znajdują się zwolennicy teorii, że 
to dzieło sztuki jest wtórne wobec idei 
artysty. Argumentują oni swoje zda-
nie, twierdząc, że gdyby nie kreatyw-
ny umysł artysty, idea przedstawiona 
w dziele nigdy nie ujrzałaby światła 
dziennego. Z drugiej strony znajdują się 
przedstawiciele nurtu zakładającego, 
że to idea jest podstawą sztuki, a arty-
ści są „tylko” łącznikami między pomy-
słem a odbiorcami (widzami). Do tych 
drugich z pewnością zalicza się młody 
twórca Michał Kula, którego wysta-
wę Gorączka antykwaryczna oglądać 
można w poznańskim Arsenale. Jak 
sam twierdzi, jest skromnym pośred-
nikiem pomiędzy zebranymi wydarze-
niami wizualnymi a odbiorcą. W swojej 
twórczości Kula tworzy opowieść przy 
pomocy zróżnicowanych środków wy-
razu. Posługuje się kulturowymi cytata-

Mateusz Kula, 
wystawa Gorączka 
antykwaryczna, 

Galeria Miejska Arsenał 
w Poznaniu, materiały 
prasowe organizatora 
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mi i odwołaniami, przetwarza elementy 
kultury popularnej, używa formy para-
dokumentu, włącza do swoich prac 
obiekty znalezione, a także bawi się 
estetyką kiczu i horroru. Nieobce jest 
mu też sarkastyczne poczucie humo-
ru i groteska. W ramach projektu pre-
zentowanego na wystawie twórca do-
chodzi do niepokojących wniosków, że 
faszyzm jest nieredukowalnym skład-
nikiem tożsamości nowoczesnej. Jego 
zdaniem współcześnie występujące 
formy faszyzmu łączą się z patologicz-
nymi zjawiskami późnego kapitalizmu, 
który odpowiedzialny jest za rozpad 
świata, trwałych wartości, poczucia 
bezpieczeństwa i zakorzenienia w tra-
dycji, który powoduje u młodych ludzi 
poczucie wykluczenia i braku per-
spektyw na przyszłość. Sztuka Mate-
usza Kuli zaangażowana jest głęboko 
w krytykę kulturową świata późnego 
kapitalizmu. Tytułowa Gorączka anty-
kwaryczna, podobnie jak inne działania 
artysty, gromadzi konstelację artefak-
tów, obiektów, przeczuć i zjawisk, któ-
rych dominującą cechą jest odczucie 
dekadenckiego przesytu i nostalgii. 

Mateusz Kula, 
wystawa Gorączka 
antykwaryczna, 

Galeria Miejska Arsenał 
w Poznaniu, materiały 
prasowe organizatora 
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Więcej zarówno o wystawie, jak 
i artyście przeczytać można na 
stronie internetowej: 

rondosztuki.pl
K

at
ow

ic
e

Jeśli szukalibyście dziedzin ży-
cia, które mają ze sobą jak naj-
mniej wspólnego, zestaw sztuka 
+ kolarstwo prawdopodobnie 
pojawiłby się wysoko w rankingu. 
Bartek Buczek na swojej wysta-
wie Bartek Buczek. Kolarz or-
ganizowanej w katowickim Ron-
dzie Sztuki stara się udowodnić, 
że jest zupełnie inaczej. 

Jest coś niezwykle pociągającego 
w kształtach i formach przedmiotów, 
których używamy codziennie. Jed-
nak z racji ich powszedniości bardzo 
często pomijamy proces analizy ich 
w yglądu. Wszystkim czy telnikom 
Spacerownika polecamy przeprowa-
dzenie autoeksperymentu. Wybierzcie 
dowolny przedmiot, który towarzyszy 
wam każdego dnia i wyłączając ze-
wnętrzne bodźce, zastanówcie się nad 
jego formą. Prawdopodobnie szybko 
okaże się, że jest w niej o wiele więcej 

Bartek Buczek, 
Kolarz, 

Galeria Rondo Sztuki 
w Katowicach, materiały 
prasowe organizatora 
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szczegółów i detali niż mogłoby się 
wydawać. Do głowy przyjdą wnioski 
argumentujące konkretne krzywizny 
i proste. Do podobnej konkluzji do-
tarł Bartek Buczek, czego efektem 
jest wystawa Bartek Buczek. Kolarz. 
Buczek to artysta i kolarz-amator, 
który w swojej twórczości postano-
wił połączyć swoje dwie największe 
pasje i zatarł między nimi granice: fi-
zyczne, semantyczne i tożsamościo-
we. Pokazane na wystawie prace jego 
i zaproszonych do projektu artystów 
balansują na granicy dwóch, pozor-
nie doskonale rozdzielnych światów. 
Istotnym aspektem jest tu choćby 
skupienie na formie. Świat kolarskich 
akcesoriów jest pod tym względem 
szczególnie wyrafinowany. Kaski, kie-
rownice, ramy, kostiumy, oprócz funk-
cji czysto praktycznych, są niezwykle 
dopracowanymi przedmiotami de-
signerskiego kultu. Fetyszyzowanie 

ekwipunku wynika bowiem w równej 
mierze z ich doskonałych parametrów, 
wpływających na osiągane rezultaty 
sportowe. Nastawienie na rozwinięcie 
jak największej prędkości powoduje, 
że podstawową własnością braną pod 
uwagę jest aerodynamiczny kształt 
oraz doskonałe dopasowanie do ciała 
użytkownika. Hiperrealistyczne obrazy 
Buczka przedstawiające kaski kolar-
skie ilustrują, podobnie jak sto lat temu 
rzeźby włoskich futurystów, fascyna-
cję prędkością zamkniętą w przedmio-
cie. Widz uważnie obserwujący ekspo-
zycję może dojść do wniosku, że świat 
kolarstwa jest na wielu płaszczyznach 
zaskakująco podobny do świata sztu-
ki, a terminy takie jak doping, peleton 
czy żółta koszulka lidera nabierają 
w stworzonym przez autora kontek-
ście  nowego znaczenia.  Wystawę 
oglądać można w katowickim Rondzie 
Sztuki od 14 września. 

Bartek Buczek, 
Kolarz, 

Galeria Rondo Sztuki 
w Katowicach, materiały 
prasowe organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy znaleźć 
można na stronie internetowej: 

mgslodz.pl
Ł

ód
ź

Niektórych krajobrazów nie od-
najdziemy w rzeczywistości. To 
jeden z najważniejszych wniosków 
płynących z wystawy Łukasza Pa-
telczyka Luminescencje organi-
zowanej w łódzkiej Miejskiej Gale-
rii Sztuki.  

Klasyczny podział historyków sztu-
ki względem tego, co znajduje się na 
płótnie, rozgranicza dzieła przedsta-
wieniowe i abstrakcyjne. Te pierwsze 
zbudowane są wokół kształtów zna-
nych nam z rzeczywistości, choć-
by bardzo odległej i nieodkrytej. Te 
drugie natomiast skupiają się na pre-
zentowaniu linii i form zrodzonych 
w ludzkim umyśle i nie posiadających 
realnego odzwierciedlenia. Są jednak 
artyści, których prace nie mieszczą 
się w tym spektrum. Takim twórcą 
jest Łukasz Patelczyk. Malarstwo dla 
Patelczyka to o wiele więcej niż tylko 
obraz na płótnie. Współczesny pejzaż 
stworzony przez tego artystę wykra-
cza poza ramy wypracowanych sche-
matów – korzysta z nowych rozwiązań 
i otwiera się na niekonwencjonalne 
formy. Pejzaże w wydaniu tego arty-
sty − zupełnie inne niż wszystkie – nie 
mają wiele wspólnego z odtwarzaniem 
na płótnie zaobserwowanej rzeczywi-
stości, lecz stanowią jej tłumaczenie 

Łukasz Patelczyk, 
Pieśni żałobne, 

2018, olej na płótnie, 
materiały prasowe 
organizatora 
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na abstrakcyjny język malarski. Ma-
larz eksperymentuje ze skalą, fak-
turami. Monochromatyczne płótna 
uzupełnia nowymi realizacjami, w któ-
rych z większą śmiałością wprowadza 
intensywną i żywą kolorystykę. Na-
wiązując do tradycyjnej techniki ma-
larstwa olejnego, artysta ma znaczną 
swobodę w doborze i mieszaniu farb, 
ma też możliwość wielokrotnego re-
tuszowania obrazu poprzez nakła-
danie kolejnych warstw farby. Paleta 
barw zawężona jest do monochroma-
tycznego zestawu, bo wtedy „obrazy 
mają większą siłę rażenia”, jak twier-
dzi artysta. Z tego względu kojarzony 

Łukasz Patelczyk, 
Obraz marynistyczny – 
Andrzej Lesnik na Kaszubach, 

2019, olej na płótnie, 
materiały prasowe 
organizatora 

Łukasz Patelczyk, 
Pieśni żałobne, 

2018, olej na płótnie, 
materiały prasowe
organizatora 

jest on przede wszystkim z pracami, 
których kolorystyka oscyluje wokół 
tonacji czerni i bieli. Nie stroni jednak 
od koloru; w swym dorobku ma rów-
nież „barwne obrazy”, w których pale-
ta wzbogacona jest o brązy i ciemne 
błękity. Geometryczne kształty, jak 
stwierdza malarz, można interpreto-
wać jako obecność człowieka, jego 
ingerencję w otoczenie, w naturę, 
ponieważ geometria może być tylko 
dziełem człowieka. Potęgują one siłę 
oddziaływania obrazów. Elementy 
mają formę świecących neonów, które 
zostały przymocowane do podstawy. 
Stąd tytuł wystawy Luminescencje. 
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Więcej informacji na temat 
wystawy znaleźć można na 
stronie internetowej

wozownia.pl
To

ru
ń

O tym, ile wspólnego mają ze 
sobą biologiczne geometrycz-
ne wzory i podstawowe prawa 
matematyki, dowiecie się z wy-
staw y prac Ryszarda Gier y-
szewskiego Właściwy wybór 
organizowanej w toruńskiej Ga-
lerii Sztuki Wozownia. 

Ryszard Gieryszewski, 
Agresywny kształt, 

2000, materiały 
prasowe organizatora 

Jedne z najciekawszych projektów ar-
tystycznych bardzo często wywodzą 
się z połączenia kontrastowych płasz-
czyzn. To, co na pierwszy rzut oka wy-
daje się niepołączalne, razem daje za-
skakujące efekty. W takich sytuacjach 
mówimy o zjawisku synergii. Pomimo 
tego, że matematyczne prawidła jasno 
stwierdzają, że 2+2 powinno równać 
się 4, to z racji wzajemnych zależności 
wynik jest wyższy. Doskonałym przy-
kładem na poparcie tej tezy jest twór-
czość Ryszarda Gieryszewskiego, któ-
rego wystawę Właściwy wybór można 
oglądać w toruńskiej Galerii Sztuki 
Wozownia. W jego linorytach i drze-
worytach, powstałych na przestrzeni 
ostatnich trzech dekad, odnajdziemy 
wszystkie najbardziej charaktery-
styczne cechy jego twórczości, w tym 
łączenie dwóch z pozoru sprzecznych 
języków formalnych – abstrakcji geo-
metrycznej i abstrakcji organicznej. 
Gieryszewski konsekwentnie stosuje 
formę linii, która w jego kompozycjach 
odgrywa niezwykle istotną rolę. Jed-
nak nie jest to linia idealna, do której 
przyzwyczaić mogli nas geometryści, 
a raczej twórczość oparta na pewnej 
dozie spontaniczności i niedokładno-
ści. Często zbudowana jest w sposób 
niewyraźny, niedokończony, a czasa-
mi nawet zachodzący na siebie i gi-
nący w kompozycji. Drugim najistot-
niejszym czynnikiem w twórczości 
Gieryszewskiego jest kolor, który ar-
tysta wykorzystuje z ogromnym pie-
tyzmem. W jego pracach pola kolorów 
przypominają wielkie zbiorniki energii, 
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które w każdej chwili mogą eksplo-
dować feerią barw. Sztuka jest moim 
wyborem – deklaruje Gieryszewski. 
I dodaje: Wierzę, że każdy ma przed 
sobą jakiś cel, własną niepowtarzalną 
drogę wiodącą ku odnalezieniu tego, 
czego nie jest w stanie zdefiniować. Od 
momentu, kiedy zainteresowałem się 
sztuką, ciągle ugruntowuję się w prze-
konaniu, że dokonałem właściwego 
wyboru. Praktykując systematycznie 
w tej dziedzinie, ciągle zdobywam nowe 
doświadczenia, to pozwala mi mieć nie-
ograniczone możliwości indywidualne-
go działania.

Ryszard Gieryszewski, 
T.IV.97, 

1997, materiały prasowe 
organizatora 

Ryszard Gieryszewski, 
Dwa trójkąty w 3, 

1997, materiały prasowe 
organizatora 
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Czy istnieje coś bardziej niebez-
piecznego niż przeświadczenie 
grupy o wyższości nad innymi? 
Tak, paranaukowe badania, któ-
rych zadaniem jest udowodnić, 
że jest to prawda. Wszystkim 
zainteresowanym tematem wol-
ności, różnorodności i ich pod-
staw polecamy wystawę po/wy/
miary organizowaną w Muzeum 
Narodowym we Wrocławiu. 

Więcej o przedsięwzięciu 
i poszczególnych artystach 
przeczytać można na stronie 
internetowej: 

mnwr.pl

Cały świat opiera się na punktach 
odniesienia. Bez nich zdarza nam się 
tracić kontrolę nad otaczającą nas 
rzeczywistością. Sytuacja jest dosyć 
prosta, gdy odbiór rzeczywistości jest 
jednoznaczny. Przykładowo, wszyscy 
wiemy, że woda gotuje się w 100 stop-
niach Celsjusza. A gdyby ktoś nagle 
starał się udowodnić, że jest inaczej? 
To pokazuje, jak istotne są obiektywne 
badania opisujące nasz świat. Właśnie 
tematem przekłamań w wywodach 
naukowych zajęło się artystyczne trio: 
Dorota Nieznalska, Jörg Herold i Kata-
rina Pirak Sikku. Podążyli oni śladem 
pseudonaukowych antropologicznych 
badań wykorzystywanych przeciwko 
człowiekowi i poprzez sztukę zadają 
pytania o relacje międzyludzkie. Punk-
tem wyjścia wystawy jest instalacja 
Doroty Nieznalskiej Badania SRV Sek-
tion Rassen- und Volkstumsforschung, 
która powstała jako efekt badań ar-
tystki w archiwum Instytutu Niemiec-
kich Prac na Wschodzie, założonego 
w 1940 r. Jego zadaniem było m.in. na-
ukowe opracowanie danych antropolo-

Dorota Nieznalska, 
Kolekcja Institut für Deutsche 
Ostarbeit, puppen nr 7239, 

Niemcy, ok. 1940, fot. Małgorzata 
Zwolicka, materiały prasowe 
organizatora 
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gicznych grup etnicznych. Zebrane do-
kumenty miały służyć udowodnieniu, 
że konkretne grupy nie nadają się do 
germanizacji i w związku z tym powin-
ny ulec likwidacji. Z kolei Jörga Herol-
da analiza tych badań doprowadziła do 
stworzenia dzieła Ostarbeit będącego 
rozszerzeniem prac Nieznalskiej. Pol-
sko-niemiecką perspektywę poszerza 
prezentacja prac Katariny Pirak Sikku 
ze Szwecji. Artystka, badając historię 
swojej rodziny, należącej do grupy et-
nicznej Saamów, dotarła do archiwów 
byłego Państwowego Instytutu Higieny 
Rasy w Uppsali – instytucji, która swo-
ją działalność rozpoczęła już w roku 
1922 i była pierwszą placówką na 
świecie zajmującą się naukowym ra-
sizmem. Zaproszenie do stworzenia 
wspólnej instalacji artystów pracują-
cych w bardzo różny sposób, posłu-
gujących się odmiennymi mediami 
jest świadomym wyborem i gwarancją 
powstania projektu o złożonym i wie-
lowarstwowym przesłaniu.

Jörg Herold 
Kaukaskie – rezultaty odczuć 
pana Blumenbacha, Czaszki, 

2006, Galeria Eigen & Art 
fot. Uwe Walter, materiały 
prasowe organizatora 

Dorota Nieznalska, 
Badania SRV Sektion Rassen- 
und Volkstumsforschung, 

2018, Muzeum Miasta Gdyni,  
fot. Lasse Dehn, materiały 
prasowe organizatora 

Dorota Nieznalska, 
Kolekcja Institut für Deutsche 
Ostarbeit, 

Niemcy, ok. 1940, fot. Małgorzata 
Zwolicka, materiały prasowe 
organizatora 
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Dla badaczy sztuki równie pasjo-
nujące, co dzieje konkretnych dzieł 
potraf ią być losy wielkich kolekcji 
tworzonych przez wybitnych mece-
nasów. Szczególnie kolekcje two-
rzone w Polsce często obarczone są 
tragicznymi losami. Właśnie dlatego 
wystawy prezentujące zachowane 
lub odtworzone zbiory w całości są 
tak rzadkie i interesujące. Teraz zbli-
ża się unikalna okazja, by w jednym 
miejscu móc przyjrzeć się prawie 
kompletnej słynnej kolekcji śląskiej 
tworzonej w pierwszej połowie XX 
wieku przez Tadeusza Dobrowolskie-
go. Ponadto ekspozycja zostanie uzu-
pełniona pracami nabytymi do zbio-
rów po restytucji Muzeum Śląskiego 

Jeśli walka o zachowanie konkret-
nych dzieł sztuki jest trudna, to ta 
starająca się odtworzyć całe kolek-
cje zdaje się niewykonalna. Z tego 
powodu należy doceniać każdą 
sytuację, gdy to się uda. Polecamy 
wystawę Dzieje wędrującej kolekcji 
organizowaną w Muzeum Północ-
no-Mazowieckim w Łomży. 

Więcej informacji na temat 
wystawy znaleźć można  na 
stronie internetowej: 

4lomza.pl

Baner

oraz obiektami depozytowymi. Na 
prezentowanej ekspozycji specyfika 
polskiej twórczości przedwojennej zo-
stanie pokazana przez pryzmat dzieł 
wybitnych indywidualności artystycz-
nych, malarzy kilku epok, takich jak: 
Olga Boznańska, Józef Brandt, Józef 
Chełmoński, Jacek Malczewski i Leon 
Wyczółkowski. Wymienieni artyści 
w zaciszu własnych pracowni z pa-
sją tworzyli portrety, pejzaże i sce-
ny rodzajowe, w których odbijały się 
piękno polskiego  krajobrazu, długa 
i trudna historia oraz wielokulturowe 
społeczeństwo przedwojennej Polski. 
Ich dzieła składają się na niezwykłą 
kolekcję sztuki polskiej XIX i XX wie-
ku. Powstawała ona na przestrzeni kil-

kunastu lat w czasach międzywojnia 
i miała znaleźć swoje miejsce w prze-
strzeni specjalnie dla niej stworzonej – 
w niezwykle nowoczesnym jak na owe 
czasy nowym gmachu Muzeum Ślą-
skiego w Katowicach. Jednak z racji 
zawirowań historycznych i trudnych 
losów Polski nigdy w tym miejscu nie 
została udostępniona publiczności. 
Najnowsza wystawa, powstała w po-
rozumieniu z Muzeum Północno-Ma-
zowieckim w Łomży prezentuje frag-
ment kolekcji sztuki polskiej Muzeum 
Śląskiego w Katowicach, obejmującej 
polskie malarstwo i rzeźbę do 1945 
roku. Na ekspozycji znajdują się pra-
ce powstałe w latach 1612-1929 autor-
stwa aż 38 artystów.
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aWilliam Blake był artystą wszechstronnym – malarzem, grafikiem i po-

etą, a zarazem jednym z najbardziej znanych twórców brytyjskich. Ra-
dykalny i zbuntowany stał się inspiracją dla artystów sztuk wizualnych, 
muzyków, poetów i wykonawców na całym świecie. Jego osobiste 
zmagania w okresie terroru politycznego i ucisku, stosowane innowa-
cje techniczne i zaangażowanie polityczne odbiły się wyraźnym echem 
wśród jemu współczesnych. W ramach monograficznej wystawy w Tate 
Britain prezentowana jest rekonstrukcja małego, domowego pokoiku, 
w którym w 1809 roku Blake po raz pierwszy zaprezentował swoją 
sztukę. Zabieg ten pozwala widzom na wczucie się w rolę pierwszych 
odbiorców dzieł Blake’a. Ekspozycja gromadzi ponad  300 dzieł arty-
sty – akwareli, obrazów olejnych i grafik – i stanowi tym samym najob-
szerniejszy od prawie 20 lat pokaz jego twórczości. Wystawa na nowo 
odkryje Blake’a jako artystę, którego prace są tak samo wciąż aktualne 
w XXI wieku. 

tate.org.uk

William Blake, 
„Europe” Plate i: Frontispiece, 
„The Ancient Days”, 

1827 (?), ©The Whitworth, 
The University of Manchester, 
materiały prasowe organizatora 

William Blake, 
Newton, 

ok. 1795-1805, Tate, 
materiały prasowe 
organizatora 
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ia Dla Miriam Cahn rysowanie, malowanie, fotografia, rzeźba i pisanie 
osiągają pełen sens, kiedy artystka wprawia w ruch własne ciało, spra-
wiając, że działa ono jako narzędzie performance’u. W twórczości Cahn 
centralne umiejscowienie ciała związane jest z ujęciem feministycz-
nym, które w jej pracach pojawiło się w latach 70. XX wieku. Jak sama 
mówi, wówczas jej dłonie stały się „narzędziem myślenia”, a na pierw-
szy plan wysunęło się niekonwencjonalne podejście do tradycyjnych 
mediów, takich jak malarstwo olejne czy rysunek węglem drzewnym. 
Wystawa Everyhing is equally important obejmuje działalność artystki 
od jej pierwszych zeszytów rysunkowych z lat 70. po najnowsze prace, 
w których każdy gest, każdy ruch i każda myśl są „równie ważne”. Cahn 
podejmuje w nich kluczowe dla siebie tematy, takie jak: wojna i prze-
moc, seksualność, przyroda, rodzina i  śmierć. Odważne, wielkoskalowe 
rysunki zakłócają tradycyjne postrzeganie i stawiają odbiorcę w nowej 
sytuacji. Równie istotny jest także sam układ prezentowanych dzieł – 
przestrzeń ma dla Cahn duże znaczenie, artystka bierze ją pod uwagę, 
jednocześnie pozostawiając w procesie instalacji pole do improwizacji. 

museoreinasofia.es

Miriam Cahn, 
schlafen, 

instalacja wielowymiarowa, detal: 
olej na płótnie, Gallery Mayer 
Riegger Karlsruhe, fot. Francois 
Doury, ©Miriam Cahn, materiały 
prasowe organizatora 

Miriam Cahn, 
schlafen, 

instalacja wielowymiarowa, detal: 
olej na płótnie, Gallery Mayer 
Riegger Karlsruhe, fot. Francois 
Doury, ©Miriam Cahn, materiały 
prasowe organizatora 
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ja The Coming World: Ecology as the New Politics 2030-2100 to duży pro-
jekt wystawienniczy, który gromadzi dzieła historyczne i współczesne 
ponad 50 artystów z różnych stron świata. W centrum ich zaintereso-
wania znajdują się kwestie związane ze środowiskiem, które wkrótce 
staną się najbardziej palącym problemem, a co za tym idzie – ważnym 
punktem politycznej agendy. Sugerowana w tytule oś czasu odnosi się 
do dwóch dat zaczerpniętych ze sfery popularnej nauki i kultowej fan-
tastyki naukowej. Rok 2030 to moment, w którym najprawdopodobniej 
wyczerpane zostaną istniejące zasoby ropy, a w 2100 roku – zgodnie 
z przewidywaniami Arthura C. Clarke’a z lat 60. XX w. – ludzie będą 
mogli skolonizować inne układy gwiezdne. Patrząc w przyszłość, wy-
znaczaną przez niezbyt dokładne przewidywania, wystawa uwypukla 
niepewność naszej wiedzy o nadchodzących wydarzeniach, sugerując 
jednocześnie „performatywne” rozumienie przyszłości kształtowanej 
przez nasze teraźniejsze doświadczenia. 

thecomingworld.garagemca.org 

Czy wiedzieliście, że chociaż najbardziej znany jest ze swoich kolo-
rowych obrazów i wycinanek, Henri Matisse był także wielkim rzeź-
biarzem? Mniej znane oblicze słynnego francuskiego mistrza odkryć 
można, odwiedzając wystawę Matisse – metamorphoses. Milestones 
in modern sculpture. Ekspozycja ta po raz pierwszy bada rzeźbiarski 
dorobek twórcy, koncentrując się na metodzie artystycznej, którą Ma-
tisse zastosował w prawie wszystkich swoich kluczowych realizacjach. 
Wyrastając z pozornie naturalistycznego podejścia, jego postacie w co-
raz większy stopniu rozwijały się w kierunku abstrakcji, co doprowadzi-
ło do wypracowania charakterystycznej, radyklanej stylizacji. Podobny 
proces dostrzec można także w jego obrazach i rysunkach, a wystawa 
po raz pierwszy bada te relacje. Zgromadzono ponad 70 dzieł Matis-
se’a z całego świata, które w połączeniu z reprodukcjami historycznych 
fotografii, filmów i muzyki, doskonale prezentują metodę twórczą arty-
sty. Prezentację uzupełniają różnorodne obiekty wskazujące na źródła 
inspiracji Matisse’a – zdjęcia przedstawiające akty, elementy sztuki 
afrykańskiej i starożytnej. 

kunsthaus.ch Z
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Henri Matisse, 
Nu couché de dos, 

1944, Musée Matisse, Nice, fot. 
François Fernandez, ©Succession 
Henri Matisse/2019 ProLitteris, Zurich, 
materiały prasowe organizatora

Tita Salina, 
1001st Island – The Most 
Sustainable Island in the 
Archipelago, 

2015, kadr z video, dzięki 
uprzejmości artystki, materiały 
prasowe organizatora 
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Szczegółowe informacje dotyczące 
interdyscyplinarnej wystawy Mērija’s 
Journey. The Grosvalds Family Story 
dostępne są na stronie internetowej: 

lnmm.lv

Poprzez historię znakomitej ryskiej ro-
dziny wystawa przybliża zarówno losy 
poszczególnych jej członków, jak i ło-
tewską kulturę na przestrzeni niemal 
100 lat. Głównym bohaterem wystawy 
jest Mērija Grīnberga Jr., jednocześnie 
jedna z dawnych pracowniczek mu-
zeum, której udało się zabezpieczyć 
dużą część skarbów z muzeów łotew-
skich i sprowadzić je z powrotem do 
Rygi z Niemiec, gdzie zostały wywie-
zione na krótko przed końcem II wojny 
światowej. Pod względem koncepcyj-
nym wystawa pokrywa się z dokumen-
tacją podróży Mēriji spisaną przez 

KRAJE BAŁTYCKIE
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Historia kraju to nie tylko wiel-
kie wydarzenia polityczne, ale 
przede wszystkim opowieści 
ludzi. Taki właśnie indywidual-
ny sposób patrzenia na historię 
wybrali twórcy wystawy Mēri-
ja’s Journey. The Grosvalds 
Family Story prezentowanej 
w łotewskim Narodowym Mu-
zeum Sztuki.  

Mērija Grīnberga Jr.
at her mother’s, 
Mērija Grīnberga St. salon 
of crafts and design, w tle 
porcelanowe talerze Baltars, 

1928, kolekcja Museum of the 
History of Riga and Navigation, 
materiały prasowe organizatora
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Kristine Želve, jednak historia życia 
osobistego Mēriji została poszerzona, 
aby w tym kontekście zaznaczyć waż-
ne wydarzenia z życia jej dalszej rodzi-
ny i historii Łotwy. Autorzy wystawy 
zdecydowali się na osobisty, intymny 
ton, w którym przegląda się opowieść 
o losach kraju. Rodzinne pamiętniki, 
dziecięce Mēriji i jej brata, wyblakłe 
zdjęcia, pamiątki i szereg eksponatów 
zabezpieczonych przez Mēriję tworzą 
opowieść o klanie Grosvaldsów. W ra-
mach wystawy zaprezentowane zo-
staną przedmioty związane z rodziną 
i pochodzące z różnych muzeów na 
Łotwie, między innymi Łotewskiego 
Narodowego Muzeum Sztuki, Muzeum 
Historii i Nawigacji w Rydze, Narodowe-
go Archiwum Łotwy, a także z kolekcji 
prywatnych. Autorzy wystawy szcze-

gólnie doceniają możliwość współpra-
cy z Värmlands Muzeum w Karlstad 
w Szwecji. To właśnie stamtąd sprowa-
dzono dwadzieścia jeden dzieł Jázep-
sa Grosvaldsa z jego cyklów malarskich 
Strzelcy i Wschód, które na Łotwie po 
raz pierwszy zostaną pokazane szerszej 
publiczności. Do Szwecji dzieła te trafiły 
po II wojnie światowej i stanowią obec-
nie część tamtejszej kolekcji. Rodzina 
Grosvaldsów nie tylko przyczyniła się 
do odzyskania wielu dzieł wywiezionych 
w czasie wojennej zawieruchy, ale także 
do zachowania kultury łotewskiej w róż-
nych jej przejawach. Wśród znanych 
postaci rodu znaleźli się między innymi 
badacze i popularyzatorzy etnografii ło-
tewskiej, prawnicy oraz wieloletni dyrek-
tor Towarzystwa Łotewskiego w Rydze, 
a także dyplomaci i ambasadorzy. 

Jāzeps Grosvalds, 
Portrait of Mērija Grīnberga, 

1913, olej na płótnie, kolekcja 
Latvian 

Mērija Grīnberga Jr. with the 
crown od Pērkone County, 

lata 30. XX w., fot. Vilis Rīdzenieks, 
salon „Klio”, kolekcja Museum of 
the History of Riga and Navigation, 
materiały prasowe organizatora 
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W obiektywie…
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W 2011 roku zostałaś finalistką 10. 
edycji konkursu Artystyczna Po-
dróż Hestii. Co skłoniło Cię wów-
czas do udziału w tym przedsię-
wzięciu?

Artystyczna Podróż Hestii już wtedy 
była konkursem o dużej randze, cie-
szącym się popularnością wśród stu-
dentów. Nie było i chyba nadal nie ma 
zbyt wielu opcji na rynku sztuki dla 
młodych artystów na tak prestiżowy 
wyjazd czy stypendium artystycz-
ne. Ale i finałowa wystawa (wówczas 
w Państwowej Galerii Sztuki w Sopo-
cie) dla wszystkich f inalistów, a na 
pewno dla mnie, była motywacją do 
poważnej konfrontacji w tzw. artworl-
dzie. 

Jaką pracę zaprezentowałaś jury?

To było dość duże płótno. Jedna 
z pierwszych, praktycznie w pełni 
abstrakcyjnych studenckich prac 
malarskich. Na obrazie gdzieniegdzie 
majaczyły jeszcze echa figuratywno-
ści (tak jak w moim malarskim aneksie 
do dyplomu), ale z perspektywy czasu 
widzę, że sposób traktowania płótna 
był już w pełni abstrakcyjny, być może 
jeszcze nieco nieświadomy. W górnej 
części obrazu, z dużą dozą autoironii, 
napisałam malarskim gestem I’m miss 
World.  Pamiętam, że byłam wówczas 
pod silnym wpływem prac Cecily Brown 
i jestem nadal, pomimo że dla tej artyst-
ki to postać jest osią obrazu. 

J a k – z  p e r s p e k t y w y  cz a s u  – 
udział w konkursie wpłynął na 
Twój rozwój artystyczny?

Bardzo, chociaż nie mam na to kon-
kretnych dowodów, poza zapisem 
w resumé. Myślę, że wewnętrznie 
wpłynął na moje dojrzewanie.

We wrześniu w warszawskim Pa-
wilonie Sztuki oglądać możemy 
Twoją wystawę Wszystko ok? Czy 
możesz opowiedzieć nieco więcej 
o koncepcji tego projektu?

Pytanie zadane w tytule wystawy, jak 
i sama wystawa z mojego punktu wi-
dzenia mówią o sprawdzaniu rzeczy-
wistości. W tym nastroju niepewności 
prezentuję najnowsze cykle malarskie 
– pytania dla mnie najbardziej aktu-
alne, te bez odpowiedzi i te rodzące 
kolejne pytania. I w takim samym, ra-
czej prowokacyjnym tonie zostawiam 
odbiorcę. Więc jest to wystawa ma-
larstwa, po prostu. 

Twoje obrazy pulsują kolorami, są 
wręcz neonowe. Skąd wybór takiej 
właśnie palety barwnej? 

Z przyzwolenia na niepowagę i zaba-
wę, zapożyczenia tego, co przypisy-
wane jest sztuce dziecięcej, popowej, 
czy nawet psychodelicznej. Przede 
wszystkim też z chęci do pracy na 
kontrapunkcie, czyli czerni, która 
jest silnie obecna na moich płótnach. 
I nie jest to czerń głęboka, nokturno-

wa, a płaska i graficzna, która uderza 
swoją „niemalarskością”. Z drugiej zaś 
strony ja te kolory po prostu „widzę” 
w miarę pracy nad obrazem, a jest to 
raczej intuicyjny proces. Półtony czy 
rozmyte pastele, które pojawiają mi 
się w laserunkach, tak jakby same 
prosiły się o pełne spektrum. Szcze-
rze mówiąc, nie przywiązuję się zbyt-
nio do koloru, to może być tymczaso-
we. Gdybym definiowała swoją sztukę 
i tym samym tożsamość artystyczną 
tylko poprzez określoną gamę kolo-
rystyczną, to byłaby dla mnie bardzo 
płytka postawa.

Poprzez swoje prace prowadzisz 
nieustanną grę z odbiorcą, pusz-
czasz do niego oko i zmuszasz do 
szukania nieoczywistości. Skąd 
u Ciebie to zamiłowanie do grote-

Pracownia  
Doroty Pawiłowskiej, 

fot. Adam Gut, dzięki  
uprzejmości artystki 
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ski i czarnego humoru? 
Nie będę odkr y wcza , mówiąc, że 
w komedii możemy naprawdę głębo-
ko doznawać świata. Jest w niej pro-
stota i prawda niezasłonięta przez 
cynizm czy konstrukty myślowe. I to 
jest mój wentyl zarówno w życiu pry-
watnym, jak i artystycznym. Poczucie 
humoru jest nam bardzo poważnie 
potrzebne, a raczej bardzo niepoważ-
nie potrzebne, zwłaszcza – jak to się 
mówi – w dzisiejszych czasach. Ma-
rzy mi się społeczeństwo, które prze-
pracowuje zbiorowe tragedie, ale nie 
jest to lament, a śmiech przez łzy. Bo 
w komedii najlepsze jest to, co kolek-
tywne, przeżywane wspólnie, na ta-
kim połączeniu z odbiorcą mi zależy. 
Długo zastanawiało mnie, czy skoro 
w abstrakcji nie ma treści, to czy wła-
ściwie jest w niej miejsce na groteskę. 
Ten język wizualny wydaje się jednak 
istnieć ponad podziałami. Podczas 
wystaw słuchałam ludzi, którzy pa-
trząc na moje obrazy, opowiadali mi 
całe opowieści! I w osi tych narracji 
byli oni sami, pomimo że formalnie na 
płótnach nie ma żadnych bohaterów, 
do których mogliby się odnieść. 

Podstawowymi mediami, z któ-
r ych korzystasz są malarstwo 
i grafika, ale bliska jest Ci jesz-
cze jedna – wydawałoby się, że 
bardziej odległa – dziedzina arty-
styczna. Na deskach Klubu Kome-
diowego uprawiasz improwizację 
teatralną . Czy te dwa obszary 
działania coś łączy?

Bezpośredni przekaz, nieskrępowana 
twórczość, autentyczność. W impro-
wizacji nawet grając postać, gram jed-
nak przede wszystkim siebie. Czerpię 
ze swoich doświadczeń, nieraz bar-
dzo wstydliwych. Ale magia sceny 
polega na tym, że widownia i tak uzna 
to za fikcję, bardzo autentyczną fik-
cję, w której mogą się przejrzeć. Co 
jest wspólne, to praca ze strumieniem 
świadomości, bez uprzedniego planu. 
W przypadku impro – bez scenariu-
sza, w przypadku malarstwa – bez 
projektu.

Gdzie szukasz inspiracji?

Bardzo porusza mnie świat zewnętrz-
ny, natura i te sprawy. Łatwo się łapię 
na piękno przyrody, cykam foty za-
chodów słońca, impulsem do działa-
nia jest jednak emocjonalność. Tra-
gizm i komedia, w końcu „no drama, 
no fun”. Poza tym, szczerze mówiąc, 
niespecjalnie szukam.. .  wszystko 
uderza mnie jakby obuchem w gło-
wę, doprasza się o uwagę, wyraże-
nie. To chyba cecha ludzi wrażliwych 
wizualnie.

Twórczość jakich twórców jest Ci 
szczególnie bliska? W jaki sposób 
ich prace oddziałują na Ciebie 
jako artystkę?

Przede wszystkim wspomniana już 
Cecily Brown. Bardzo żałuję, że bę-
dąc w Nowym Jorku, nie zobaczyłam 
żadnej dużej ekspozycji jej prac. Jest 

Dorota Pwiłowska,  
Born this way,  
 
2018, olej i akryl na płótnie,  
fot. Adam Gut, dzięki  
uprzejmości artystki
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Dorota Pawiłowska,  
Mom, I’m trying,  
 
2018, olej i akryl na płótnie,  
fot. Adam Gut, dzięki  
-uprzejmości artystki 

moim „role model” z czasów studenc-
kich, zarówno ona, jak i wiele innych 
artystek, również tych, które pozna-
łam osobiście. Bycie artystką to dla 
mnie nadal subtelna forma feminizmu. 
I nie mam tu na myśli sztuki stricte fe-
ministycznej, a życie w intymnej rela-
cji ze sztuką, jakąkolwiek. Formalnie, 
sięgając korzeni, ważne są dla mnie 
prace pierwszych abstrakcjonistów. 
Kandinsky pięknie, w bardzo prosty 
i uniwersalny sposób mówi o języku 
abstrakcji. Muzykalność malarstwa 
jest cechą, którą silnie czytam w jego 
pracach. Poeta Jacek Dobrowolski 
powiedział mi kiedyś, że maluję tro-
chę jak w improwizacji jazzowej, …
ujmując to w karby kompozycji. Mi te 
muzyczne porównania są bardzo bli-
skie, tylko, że jazz to jednak praca ze-
społowa, a ja w pracowni jestem zu-
pełnie sama. Ponadto paradoksalnie 
Willem de Kooning, czy Arshile Gorky 
i ekspresjonizm... czy np. chłodne, 
modernistyczne prace plakacistów 
japońskich z lat 60.-80. Generalnie 
przyciąga mnie różnorodność, zaś 
bawią manifesty artystyczne z gatun-
ku „sztuka jest tym i niczym innym”.

Jakie masz plany twórcze na naj-
bliższą przyszłość?

Cyfrowe. Pracuję już nad malarskim 
„digitalowym” cyklem, dalekim od 
grafiki użytkowej, którą zajmuję się na 

co dzień. Trochę mnie martwi, że tra-
dycyjne malarstwo jest jednak bardzo 
nieekologiczną sprawą. Chciałabym 
połączyć się z narzędziem cyfrowym 
i nabrać w nim wprawy, jaką mam 
w tradycyjnych analogowych tech-
nikach. Efekty mogą być naprawdę 
uderzająco podobne i trochę mnie 
bawią pytania o „autentyczność” ta-
kiego obrazu, tak jakby z perspekty-
wy Instagramera miało to jakiekol-
wiek znaczenie. Wszyscy siedzimy 
i oglądamy sztukę również na tele-
fonach.  Poza tym ja zawsze rozglą-
dam się i szukam okazji, aktualnie do 
współpracy w przestrzeni: na styku 
scenografii i działań site-specific.  

W Spacerowniku co miesiąc pole-
camy naszym czytelnikom intere-
sujące wystawy odbywające się 
w Polsce i za granicą. Jaka ekspo-
zycja przyciągnęła Twoją uwagę 
w ostatnim czasie?

Farba znaczy krew w Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej – dużo pytań pojawiło 
mi się po obejrzeniu tej wystawy. Poza 
tym w tym roku byłam w Japonii i to 
co zobaczyłam kompletnie przerosło 
moje oczekiwania. W Tokio polecam 
wszystko – od muzeów sztuki współ-
czesnej po małe prywatne galerie 
w dzielnicy Harajuku. A lokalnie z cie-
kawością oraz lekkim uśmieszkiem 
oczekuję nadchodzącego Warsaw 
Gallery Weekend.
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Sztuka planowania czyli dla-
czego ludzie biznesu mogliby 
wymienić się kalendarzami 
z artystami. 

Jeśli do tej pory nie udało nam 
się przekonać Was, że liderzy biz-
nesu mają wiele wspólnych cech 
z artystami, tym razem mamy ar-
gument decydujący. W tym krót-
kim tekście pokażemy, że proces 
powstawania dzieła sztuki jest do 
złudzenia podobny do dobrze za-
planowanego biznesu.

Po przeczytaniu tytułu tego tekstu 
prawdopodobnie wielu z naszych czy-
telników uśmiechnie się i powie: „to nie-
możliwe”. A jednak. Okazuje się, że po 
rozłożeniu na czynniki pierwsze proce-
su powstawania dzieła sztuki i kroków 
planowania nowego przedsięwzięcia 
okazuje się, że widać w nich wyraźne 
podobieństwa. Nie wierzycie? Oto 5 
konkretnych etapów pracy artystów.

PRZYGOTOWANIE
Mówi się, że nowy biznes określa się już 
w pierwszych dniach działania. Podob-
nie jest z dziełem sztuki. Dla artysty nie 
ma nic gorszego niż konieczność prze-
rywania pracy ze względu na nieprzygo-
towanie. Właśnie dlatego wszystkie far-
by, płótna i dłuta muszą leżeć na swoim 
miejscu. Funkcje tych atrybutów w świe-
cie biznesu spełniają dobra kwerenda, 
badania rynku i planowanie strategiczne.

TWORZENIE
Gdy wszystko jest już gotowe, można 
przystąpić do działania. Ono także 
wygląda bardzo podobnie w świecie 
sztuki i biznesu. Wszystko sprowadza 
się do jak najsprawniejszego i dokład-
nego przeniesienia idei na grunt rze-
czywistości. Najdociekliwsi stwierdzą, 
że różnica kształtuje się w czasie. Ich 
zdaniem biznes tworzy się znacznie 
dłużej niż powstaje dzieło sztuki. Niech 
kontrargumentem będzie historia Mi-
chała Anioła, któremu namalowanie 
fresków na sklepieniu Kaplicy Sykstyń-
skiej zajęło ponad 4 lata.  

REFLEKSJA
Pomimo tego, że to jeden z najważniej-
szych etapów procesu kreatywnego, 
bardzo często jest zaniedbywany. Trze-
ba pamiętać, że dopiero wyciagnięcie 
dobrych, konstruktywnych wniosków 
lub zmierzenie się z opinią publiczną 
pozwoli nam się rozwinąć. Nie zanie-
dbujmy refleksji!

INSPIRACJA
To pierwszy moment, w którym nowa 
idea pojawia się w naszej głowie. Nie-
zależnie od tego, czy jest to pomysł 
na kompozycję obrazu, czy zarys 
koncepcji nowego biznesu, w naszej 
świadomości aktywuje ją coś, co zo-
baczyliśmy lub usłyszeliśmy. To miej-
sce, w którym należy rozprawić się 
z jednym z największych mitów doty-
czących kreatywnego myślenia. Fakt, 
że wymyśliliśmy nową rzecz, ogląda-
jąc konkretne zjawisko, nie oznacza, 
że jest ono całkowicie za to odpowie-
dzialne. Prawdopodobnie od dawna 
zastanawialiśmy się nad tym tema-
tem, a dana chwila pozwoliła nam tyl-
ko połączyć kropki w głowie. 

SZLIFOWANIE
Dla wielu twórców to najmniej cieka-
wy etap procesu kreatywnego. Dla-
czego? Bo stoi dokładnie pomiędzy 
ekscytującym momentem pojawienia 
się nowej inspiracji, a ostatecznym 
wdrożeniem jej w życie. Szlifowanie 
polega na doprowadzeniu koncepcji 
do stanu „wykonalności”. Umówmy się 
– szansa na to, że w jednej chwili do 
głowy przyjdzie gotowy plan nowego 
projektu ze wszystkimi szczegółami, 
jest niewielka. Dużo częściej zdarza 
się, że jako pierwszy w głowie pojawia 
się tylko zarys tego, co chcielibyśmy 
stworzyć. To właśnie na tym etapie 
w biznesie pisze się pierwsze bizne-
splany i szkice. 
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Zmień perspektywę –
Nowy Jork

Według szacunków w Nowym Jorku 
znajduje około 1 500 galerii sztuki, co 
czyni miasto największym na świecie 
skupiskiem przestrzeni artystycznych. 
Z tak imponującej liczby niełatwo wy-
brać te godne uwagi, zwłaszcza, gdy na 
zwiedzanie ma się ograniczony czas. 
Po raz kolejny zatem przygotowaliśmy 
naszą rekomendację.

David Zwirner Gallery została otwarta 
na nowojorskim SoHo w roku 1993 
jako relatywnie skromna przestrzeń 

„Power 100” – listy najważniejszych po-
staci świata sztuki współczesnej presti-
żowego magazynu „ArtReview”. Oprócz 
sieci firmowanej własnym nazwiskiem, 
w latach 2000-2009 współtworzył ga-
lerię Zwirner & Wirth jako partner inne-
go topowego marszanda, Iwana Wirtha. 
David Zwirner ponadto dał się poznać 
jako filantrop organizując liczne aukcje 
charytatywne, m.in. na rzecz ofiar ataku 
na World Trade Center i poszkodowa-
nych podczas trzęsienia ziemi na Haiti. 

Odwiedzając Nowy Jork tej jesieni 
warto zajrzeć na wystawy proponowa-
ne przez Zwirnera i jego zespół. Od 10 
września w siedzibie przy West 20th 
Street można oglądać pokaz prac jed-
nego z najważniejszych artystów mię-
dzywojennych – Paula Klee. Wystawa 
zatytułowana „1939” obejmuje obra-
zy z ostatniego roku życia wybitnego 
abstrakcjonisty. W tym samym czasie 
i lokalizacji odbędzie się także retro-
spektywa Anni Albers, jednej z pionie-
rek wykorzystania tkaniny w sztuce 
współczesnej. Co ciekawe, Albers przez 
pewien czas była studentką Paula Klee 
w Bauhausie, co buduje interesujący 
pomost pomiędzy obiema ekspozycja-
mi. Z kolei siedziby przy West 19th oraz 
East 69th Street oferują „podzielony” 
na dwie galerie przegląd malowniczych 
fotografii Roy’a DeCaravy, dostępny dla 
zwiedzających od 5 września. W pierw-
szej z nich odbędzie się także wystawa 
niezwykle lirycznego malarstwa pej-
zażowego autorstwa młodego artysty 
z Brazylii, Lucasa Arrudy.

David Zwirner Gallery,  
Nowy Jork

 fot. materiały prasowe galerii

wystawiennicza. Dziś, ponad ćwierć 
wieku później, przedsięwzięcie Da-
vida Zwirnera znacznie się rozrosło 
zyskując prawdziwie globalny zasięg. 
W samym Nowym Jorku jego galeria 
posiada aż trzy lokalizacje (w Chel-
sea oraz na Upper East Side), a ko-
lejne znajdują się w Londynie i Hong 
Kongu. Na październik bieżącego roku 
planowane jest także otwarcie siedzi-
by w Paryżu, a na rok 2020 – czwartej 
już nowojorskiej, której budynek ma 
zaprojektować sam Renzo Piano.

Galerie Davida Zwirnera wyróżniają 
się programem złożonym z najważniej-
szych nazwisk sztuki współczesnej. 
Do wystawianych w ich przestrzeniach 
artystów należą m.in. prekursorzy mini-
mal artu Donald Judd i Dan Flavin, Josef 
Albers, Jeff Koons, Michaël Borremans, 
Luc Tuymans i wielu innych. Wśród no-
wojorskich przybytków Zwirnera pa-
nuje nieformalny podział: galeria przy 
West 20th Street prezentuje przede 
wszystkim muzealnej klasy wystawy 
„klasyków” XX wieku, ta przy West 19th 
Street natomiast skupia się na pracach 
współczesnych, żyjących artystów. 

Sam David Zwirner to pochodzący 
z Niemiec uznany marszand i kolekcjo-
ner sztuki. Nieprzerwanie od 2012 roku 
plasuje się w czołowej piątce przeglądu 
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Zdobywcą głównej nagrody w 13. edy-
cji konkursu Artystyczna Podróż He-
stii w roku 2014 został Xawery Wol-
ski – ówczesny student IV roku ASP 
w Krakowie na Wydziale Grafiki. W tej 
odsłonie konkursu uczestnicy po raz 
pierwszy mogli zgłaszać prace nie tyl-
ko wykonane w technice malarstwa, 
rzeźby i grafiki, ale także wykorzystu-
jące z tzw. nowe media. Jury doceniło 
wówczas zaprezentowaną przez Wol-
skiego pracę audiowizualną Lamella, 
która trafiła do kolekcji firmy ERGO 
Hestia. 

Bohaterem wideo są… ślimaki, a do-
kładnie ich afrykańska odmiana. Nie 
jest to jednak oczywiste na pierwszy 
rzut oka, ponieważ artysta filmował ich 

powolne ruchy w dużym zbliżeniu, aż 
do stopnia zatarcia czytelności kształ-
tów, które stają się swoistą organiczną 
abstrakcją. Sam tytuł zaczerpnięty 
został z tekstu francuskiego filozofa 
Jacques’a Lacana – lamella jest w nim 
bezkształtną libidalną istotą pozosta-
jącą w ciągłym ruchu, rodzajem ucie-
leśnienia ludzkich lęków dotyczących 
„obcego”. Wolski mówiąc o swoim pro-
jekcie wskazywał na fascynację tym, 
co dziwne, powszechnie postrzegane 
jako nieestetyczne, ale również nie-
oczekiwanie zmysłowe. Jak sam twier-
dzi, film może być postrzegany wręcz 
jako pornograficzny poprzez skojarze-
nia z ludzką fizjologią i seksualnością, 
ciała ślimaków przypominają bowiem 
narządy płciowe, zarówno żeńskie, jak 
męskie, tworząc fantastyczny „narząd 
idealny”. Jednocześnie przyznaje się 
do inspiracji kinem science-fiction, 
zwłaszcza tym z lat 70. i 80. z kulto-
wym Obcym na czele. Interesująca 
jest także oprawa dźwiękowa na-
grania. Xawery Wolski wybrał w tym 
celu Là Ci Darem La Mano z opery 
Don Giovanni Mozarta – utwór o jed-
noznacznie erotycznym wydźwięku 
pojawiający się w scenie, w której 
rozpustny tytułowy bohater próbuje 
uwieść młodą dziewczynę. Klasyczna 
melodia została jednak przez arty-
stę zniekształcona w taki sposób, że 
staje się niepokojącym jednostajnym 
dźwiękiem, kojarzącym się raczej z ki-
nem grozy niż XVIII-wieczną operą. 

W ramach nagrody ufundowanej 

przez grupę ERGO Hestia, Xawery 
Wolski odbył rezydencję artystyczną 
w Nowym Jorku, wspominaną później 
przez niego jako doświadczenie na 
granicy realności, w którym czuł się 
jak bohater filmu. Podróż stała się in-
spiracją dla przygotowanej przez ar-
tystę wystawy Stracone–znalezione 
w warszawskiej galerii Propaganda. 
Wolski zamierzał zaprezentować na 
niej f ilmy nagrane w Nowym Jorku, 
jednak pechowo wszystkie nagrania 
stracił. Ostatecznie powstała więc 
wystawa o micie Nowego Jorku jako 
mieście możliwości i sukcesu, o nie-
trwałym medium artystycznym, jakim 
jest wideo, wreszcie – o samej figurze 
młodego artysty w podróży.

Xawery Wolski (niekiedy posługują-
cy się także nazwiskiem Xawery De-
skur lub Deskur-Wolski) krakowską 
Akademię Sztuk Pięknych ukończył 
w roku 2015, jest również absolwen-
tem tamtejszej AMA Film Academy. 
W Krakowie nadal mieszka i pracuje. 
Zajmuje się tak różnorodnymi dziedzi-
nami sztuki, jak malarstwo, rzeźba, in-
stalacja, fotografia, wideo i ingerencje 
w przestrzeń miejską. Współtworzył 
grupy artystyczne Więcej Światła oraz 
Spirala, organizował także wydarzenia 
kulturalne w galerii Bunkier Sztuki. 
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Xawery Wolski, 
Lamella, 

2014 - materiały 
prasowe Fundacji 
Artystyczna Podróż 
Hestii
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Wrzesień, tradycyjnie już, jest nie-
zwykle pracowitym miesiącem dla 
Artystycznej Podróży Hestii. Warsaw 
Gallery Weekend, wystawy finalistów 
konkursu, seminaria… Warto być na 
bieżąco z naszymi działaniami.

Po raz kolejny fundacja APH jest part-
nerem dorocznego Warsaw Gallery 
Weekend – największej tego typu cy-
klicznej imprezy w Polsce. W dniach 
20-22 września aż 27 warszawskich 
galerii oferuje otwarte wejścia na 
wystawy i wydarzenia towarzyszące. 
Wśród uczestników między innymi 
Galeria Propaganda, Fundacja Galerii 
Foksal, Raster czy BWA Warszawa.

W Pawilonie Sztuki ERGO Hestia 
otworzy się pierwsza w powakacyj-
nym sezonie wystawa. Tym razem 
zaprezentujemy malarstwo Doroty 
Pawiłowskiej na pokazie zatytułowa-
nym Wszystko ok?, który rozpocznie 
się w sobotę 7 września od tradycyj-
nego śniadania z artystką. Pawiłowska 
jest finalistką 10. edycji konkursu APH 

z 2011 roku. Jej malarstwo, na pozór 
przyjemne i wręcz dekoracyjne, przy 
wnikliwej obserwacji okazuje się jed-
nak niepokojące. Pastelowe czy neo-
nowe kolory kłębią się, nawarstwiają, 
zdają się walczyć między sobą o uwa-
gę w zbyt ciasnych dla siebie ramach 
płótna, poprzecinane ekspresyjnymi 
pociągnięciami czarnej farby. Doro-
ta Pawiłowska to mistrzyni czarnego 
humoru, czemu daje wyraz nie tylko 
w swoim abstrakcyjnym malarstwie, 
lecz również w występach scenicz-
nych, artystka bowiem zajmuje się 
również improwizacją teatralną i stan-
d-upem. Wystawa Wszystko ok? po-
trwa do 22 listopada.

To jednak nie koniec wydarzeń, pod-
czas których zobaczyć można pra-
ce f inalistów Artystycznej Podróży 
Hestii. Przez cały sierpień Józef Ga-
łązka, laureat konkursu z roku 2017, 
przemierzał Polskę wraz ze swoją 
mobilną pracownią rzeźbiarską „Wi-
dok”. Była ona zarazem punktem pre-
zentacji sztuki powstającej w drodze, 
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:
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będącej zapisem ulotnych wrażeń 
z podróży. Forma pracowni na kołach 
inspirowana jest kramami jarmarcz-
nymi czy handlem ulicznym i nawią-
zuje do nomadycznego charakteru 
pracy artysty. Gałązka swój pomysł 
zaczerpnął z… wózków z hot dogami, 
które widział w Nowym Jorku pod-
czas rezydencji artystycznej ufun-
dowanej przez APH. Od 20 września 
jego pracownię oraz rzeźby można 
oglądać w warszawskim Biurze Wy-
staw. Widzowie z Trójmiasta z kolei 
mają okazję zobaczyć prace innej fi-
nalistki konkursu, Izabeli Chamczyk, 
podczas zbiorowej wystawy Tylko 
zepsute zegary pokazują dokładny 
czas w Gdańskiej Galerii Miejskiej. 
Malarstwo Chamczyk prezentowane 

będzie w doborowym towarzystwie, 
m.in. Romana Opałki ,  Stanisława 
Dróżdża czy dwóch członków kulto-
wej Gruppy. Wystawa otwiera się 13 
września i potrwa do 10 listopada.

Spragnionym wiedzy polecamy na-
tomiast seminarium Sztuka i biznes 
– inspiracje i współpraca organizo-
wane przez Szkołę Główną Handlo-
wą. Jedną z panelistek będzie prezes 
Artystycznej Podróży Hestii, Magda-
lena Kąkolewska. Zaproszeni goście 
przedstawią istniejące i proponowane 
strategie budowania pomostu pomię-
dzy światem artystycznym i przed-
siębiorcami. Spotkanie odbędzie się 
w czwartek 19 września w godzinach 
10:00-16:00 na uczelni SGH.
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