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Michał Korchowiec, praca prezentowana na wystawie Michał Korchowiec & Hajar Moussa. Post traumatic sex disorder, Trafostacja Sztuki w Szczecinie, materiały prasowe organizatora
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Wrocław

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii zaprasza
do lektury kolejnego numeru Spacerownika,
w którym polecamy najciekawsze wydarzenia
artystyczne i prezentujemy skrót najważniejszych wydarzeń Artystycznej Podróży Hestii.
Zachęcamy do czytania i do odwiedzania
Galerii i Muzeów!
Wiadomości APH

Baltazar Fajto,
Cabo da Roca z cyklu Saudade,
fotografia, 50 x 70 cm

Szczegółowe informacje
dotyczące wystawy dostępne
są na stronie internetowej:

Trójmiasto

www.pgs.pl
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Tadeusz Brzozowski,
Chwat,
1973, olej na płótnie, materiały
prasowe organizatora

Wszystkim miłośnikom sztuki planującym założenie własnej kolekcji polecamy wystawę Wielość porządków. Od
Cybisa do Strzemińskiego.
Kolekcja Grażyny i Jacka
Łozowskich organizowaną
w sopockiej Państwowej Galerii
sztuki, która w niezwykły sposób
ukazuje najwyższe standardy
kolekcjonowania.
5

Za każdym razem, gdy mamy okazję
oglądać wystawę stworzoną przez
prywatnych kolekcjonerów, jesteśmy
pod ogromnym wrażeniem pracy
i pasji włożonej w taki projekt, często
trwający kilkadziesiąt lat. Wyjątkowe
jest także to, że przez pryzmat wyboru prac i sposobu ich eksponowania
często można dowiedzieć się czegoś
o samym kolekcjonerze. Tak jakby
tworzony przez niego zbiór unaoczniał
niektóre jego cechy. Doskonale widać
to na przykładzie wystawy Wielość
porządków. Od Cybisa do Strzemińskiego. Kolekcja Grażyny i Jacka Łozowskich. Przed rokiem sopocka PGS
zaprezentowała pierwszą część wybitnej w skali kraju kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich, która przedstawiała
dzieła okresu Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Tym razem
przyszedł czas na prace powojenne.
W tym zakresie zbiór Łozowskich jest
jeszcze bogatszy. Dokładnie przed
pięćdziesięciu laty szesnastoletni wówczas młodzieniec, wysyłany przez ojca
do pracowni Jana Cybisa, dokonywał
pierwszych zakupów. To był zbiór ojcowski, który stał się zaczątkiem przyszłej kolekcji. Obecnie liczy ona około
300 pozycji – sam właściciel nie jest
pewien ich ostatecznej liczby – blisko
100 artystów z ostatnich 70 lat. W zbiorze Łozowskich dobrze reprezentowane jest malarstwo kolorystów. Na wystawie zobaczyć można m. in. dzieła
Jana Cybisa, Hanny Rudzkiej-Cybisowej, Piotra Potworowskiego, Artura
Nachta-Samborskiego, Juliusza Stud-

nickiego czy Jerzego Wolffa. Obecni
są także klasycy polskiej nowoczesności, tacy jak: Władysław Strzemiński,
Henryk Stażewski, Wacław Szpakowski, Mieczysław Janikowski, Wojciech
Fangor, Aleksander Kobzdej, Andrzej
Gieraga, Koji Kamoji. Ta wyjątkowo bogata i złożona kolekcja, bez wątpienia
jedna z najlepszych w kraju, ma bardzo silny rys osobisty, który sprawia,
że wyróżnia się na tle innych. Dla pary
wrocławian zbieranie sztuki, rozmyślanie o niej, delektowanie się nią stało
się sposobem na życie, a temu celowi
podporządkowane zostały wszelkie
pozostałe działania.
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Jerzy Tchórzewski,
W wieczornych światłach,
1956, olej na płótnie, materiały
prasowe organizatora
Wojciech Fangor,
B-103,
1966, olej na płótnie, materiały
prasowe organizatora
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Więcej informacji na temat
wystawy znaleźć można
na stronie internetowej:

Warszawa

www.zacheta.art.pl
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Spektakl Apocalypsis cum
figuris,
(scenariusz i reżyseria: Jerzy
Grotowski, Instytut Badań
Metody Aktorskiej – Teatr
Laboratorium, Wrocław, 1968),
fot. Maurizio Buscarino/Instytut
im. Jerzego Grotowskiego we
Wrocławiu, materiały prasowe
organizatora

Oglądając spektakl, zdarza nam
się całkowicie skupiać na grze
aktorskiej. Zapominamy jednak,
że równie istotną rolę odgrywa
tworzona często z pietyzmem
scenografia. Przypomina nam
o tym wystawa Zmiana ustawienia. Polska scenografia
teatralna i społeczna XX i XXI
wieku organizowana w warszawskiej Zachęcie.

Stanisław Wyspiański,
szkic dekoracji do spektaklu
Protesilas i Laodamia,
(autor, inscenizacja: Stanisław
Wyspiański, Teatr Miejski,
Kraków, 1903),
kredka, tusz i papier, Muzeum
Narodowe w Krakowie, materiały
prasowe organizatora
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Wystawa Zmiana ustawienia. Polska
scenografia teatralna i społeczna
XX i XXI wieku jest czwartą w historii
Zachęty przeglądową wystawą poświęconą scenografii teatralnej. Jej
koncepcja to autorska wizja Roberta
Rumasa — cenionego artysty wizualnego i scenografa. Ekspozycja w nowym świetle ukazuje najważniejsze
zjawiska scenograficzne kształtujące
przestrzeń i estetykę przedstawień
teatralnych oraz wydarzeń polityczno-społecznych w Polsce. Duży przekrojowy pokaz stanowi nowatorską próbę
całościowego przedstawienia procesu ewolucji scenografii: od pierwszej
reformy teatru do współczesności,
z uwzględnieniem problemów, zjawisk i wynikających z nich reperkusji

nieodłącznych dla zrozumienia roli
tej dziedziny zarówno w historii polskiego teatru, jak i historii kultury. Według organizatorów teatr jest czułym
instrumentem rejestrującym zmiany
społeczno-kulturalne, zaś będąca
jego częścią scenografia to również
narzędzie teatralizowania przestrzeni publicznej. Scenografia jako medium kształtujące przestrzeń, choć
jest efemeryczna, ma nośną funkcję
i duży zasięg. Bardzo często na długo pozostaje w pamięci publiczności,
a jej przykłady zapisują się na kartach
historii. Obojętnie czy podprogowo
subtelna, czy propagandowa, jest zaprojektowanym dziełem samym w sobie. Wystawa unaocznia rangę, funkcje
oraz role społeczne pełnione przez
scenografię w przestrzeni artystycz-

nej, a także w rzeczywistości pozaartystycznej. Celem twórców wystawy
jest przedstawienie historii scenografii polskiej z uwzględnieniem przemian
plastyki teatralnej, jednak bez podejmowania stricte akademickiej dyskusji. Ekspozycja obejmuje kluczowe
wątki wpisane w historię teatru, a także sprawy, z którymi zmaga się współczesny teatr w szerokim kontekście
aktualnych zjawisk kulturowych. Wystawa to także efekt współpracy Zachęty z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, który prowadził
projekt badawczy Zmiana ustawienia.
Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku. W połowie 2020
roku nakładem Instytutu Teatralnego
zostanie wydana publikacja prezentująca wyniki tych badań.

Defilada z okazji XXX-lecia
Polski Ludowej w trakcie
obchodów Narodowego Święta
Odrodzenia Polski,
Warszawa, 1974, fot. Jan
Morek/PAP, materiały prasowe
organizatora
Spektakl Portret
(autor: Jan Paweł Gawlik, reż.
Jerzy Jarocki, scenografia:
Jerzy Juk Kowarski, Stary
Teatr, Kraków 1988),
fot. Wojciech Plewiński/
Instytut Teatralny im. Zbigniewa
Raszewskiego, Warszawa,
materiały prasowe organizatora
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Więcej o wystawie przeczytać
można na stronie internetowej:

Kraków

www.mocak.pl
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Hans Grundig,
Umieranie,

Sytuacje graniczne zmuszają
człowieka do tworzenia. Teza ta
znajduje potwierdzenie w pracach
zgromadzonych na wystawie Wymazać hańbę! organizowanej
w krakowskim MOCAKu.

1937, sucha igła na papierze,
Miejsce Pamięci i Muzeum
Sachsenhausen, materiały
prasowe organizatora
Hans Grundig,
Demonstracja młodzieży II,
1951, olej na desce, Muzeum
Sztuk Pięknych, Lipsk, materiały
prasowe organizatora
13

O tym, że przestrzeń i otoczenie wpływa na artystę, nie trzeba nikogo przekonywać. To, co nas otacza, rezonuje
poprzez nasz nastrój, a co za tym idzie
– decyduje o tym, jak postrzegamy
świat. Właśnie dlatego tak niezwykłe
są prace powstałe w sytuacjach granicznych dla artystów. Taką sytuacją
niewątpliwie był przymus przebywania w obozie koncentracyjnym. Prace
powstałe w takich warunkach są dodatkowo niezwykłe, kiedy pomyśli się
o kondycji psychicznej twórców. Tragiczne zniewolenie i odarcie z ludzkiej
godności potrafiły zabrać całą chęć
do życia, a mimo to część z nich potrafiła tworzyć. Okazją do zapoznania

Rudolph Carl von Ripper,
Niemieccy chrześcijanie,
1938, akwaforta, Miejsce Pamięci
i Muzeum Sachsenhausen,
materiały prasowe organizatora
Karel Zahrádka,
Ceramika,
1941, rysunek tuszem i kredą,
Miejsce Pamięci i Muzeum
Sachsenhausen, materiały
prasowe organizatora

się z pracami byłych więźniów obozów koncentracyjnych Oranienburg
i Sachsenhausen jest wystawa Wymazać hańbę! organizowana w krakowskim MOCAKu. Powstała ona przy
współpracy z Muzeum Sachsenhausen, które od roku 1961 roku gromadzi twórczość więźniów Oranienburga
i Sachsenhausen z wielu krajów Europy. W zbiorach znajduje się około tysiąca obiektów, w tym obrazy, rysunki,
rzeźby i własnoręcznie wykonywane
przedmioty codziennego użytku. Do
niedawna prace te prezentowano jednak wyłącznie jako ilustracje rzeczywistości obozowej i traktowano raczej
jako dokumenty niż sztukę. Tytuł krakowskiej ekspozycji zapożyczono od
cyklu grafik jednego z tych twórców
Écraser l’infâme! (Wymazać hańbę!)
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z 1938 roku, w którym autor – jako jeden z pierwszych – ukazał grozę i brutalność hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Narracja wystawy opiera
się nie tylko na pracach powstałych
w trakcie uwięzienia, ale również stworzonych przed wojną oraz po wyzwoleniu, niezwiązanych z przeżyciami
obozowymi. Częścią ekspozycji są
materiały multimedialne, fotografie
i archiwalia. Pozwalają one przedstawić losy poszczególnych artystów,
a tym samym zaprezentować ich
twórczość w kontekście biograficznym. Ekspozycja w MOCAKu nie tylko
przybliża dzieła z obozów koncentracyjnych jako historyczny materiał
źródłowy, ale przede wszystkim daje
wgląd w proces twórczy kształtowany
przez przeżycia artystów.
15

Wszystkim spragnionym pobudzenia swojej kreatywności polecamy wystawę Wkraczając
w nowy wymiar organizowaną
w poznańskim Centrum Kultury
Zamek.

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

Poznań

www.ckzamek.pl
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Autoportret Sophie TaeuberArp,
Strasburg, 1926, materiały
prasowe organizatora
Sophie Taeuber-Arp,
Cztery przestrzenie ze
złamanym, niebieskim
krzyżem,
1932, materiały prasowe
organizatora
17

Prace geometryczne mają niezwykłą
moc otwierania naszych głów. Wystarczy jedno spojrzenie na obraz wykonany w tym stylu i odbiorca zaczyna
mieć wrażenie, że jego umysł płata mu
figle. Podczas gdy nasze oczy widzą
kwadraty, trójkąty i koła, nasza wyobraźnia szybko procesuje je w konkretne sceny, motywy i odwołania
z rzeczywistości. Twórczość Sophie
Taeuber-Arp uznaje się za modelowe
odzwierciedlenie abstrakcyjno-geometrycznych koncepcji, jakie rozwinęły się w pierwszej połowie XX wieku w różnych krajach, także w Polsce.
Wystawa zaprezentuje dorobek Sophie
Taeuber-Arp z okresu od końca lat 20.
XX wieku do przedwczesnej, tragicznej śmierci artystki w styczniu 1943
roku. Na przestrzeni lat Taeuber-Arp
wypracowała swój charakterystyczny,
unikalny styl i zbudowała świadomość
siebie jako wolnej, nieograniczonej konwencjami artystki. Bohaterka wystawy, razem z artystami pokroju Hansa
Arpa, Alexandra Caldera, Joana Miró
czy Katarzyny Kobro, złożyła podpis
pod Manifestem dymensjonistycznym
– jednym z najważniejszych tekstów
programowych awangardy w historii

sztuk wizualnych, stworzonym przez
Charlesa Sirato w 1936 roku. Wkład
Sophie Taeuber-Arp w rozwój nurtu abstrakcyjnego i geometrycznego
oraz znaczenie jej dorobku były przez
wiele lat niedostrzegane i niedoceniane. Jednak późniejsze badania i ocena
jej dzieł pokazały, że miała ona bardzo
wymierny wpływ na historię malarstwa
w swoim okresie. W wielu jej pracach
można odkryć fascynację malarstwem,
architekturą, matematyką, fizyką, filozofią, tańcem i modą. Co ciekawe,
wystawie towarzyszyć będzie bogata
oferta warsztatów, podczas których
wielokształtne płaszczyzny, barwne
figury, przecinające się linie z obrazów
artystki staną się pretekstem do stworzenia autorskich obiektów abstrakcyjnych. Dzięki współpracy z Teatrem
Animacji uczestnicy będą mieli okazję
poznać tajemnice pracowni krawieckiej i lalkarskiej, a twórczość Sophie
Taeuber-Arp posłuży jako kontekst do
analizy m.in.: biżuterii jej czasów, geometrii w sztuce i teatru dadaistów.
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Nic Aluf,
Sophie Taeuber z Głową Dada,
ok. 1920, materiały prasowe
organizatora
Sophie Taeuber-Arp,
Wycinki kół, koła i linie,
1932, materiały prasowe
organizatora
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Skąd pewność, że to my kształtujemy rzeczywistość, a nie ona
nas? A może nasza rola ogranicza się do pasywnej predestynacji i próby rozumienia tego,
co nas otacza? To tylko jedno
z wielu ważnych pytań, jakie zadają twórcy wystawy O naturze
świata organizowanej w katowickim BWA.

Więcej informacji dotyczących
wystawy i artystów znaleźć
można na stronie internetowej:

Katowice

www.bwa.katowice.pl
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Monika Grzymała,
Raumzeichnung (stone and the
song of silence),
2016, Reykjavik, materiały prasowe
organizatora
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Bardzo często przyjmujemy, że wizja świata, którą budujemy w swojej
głowie od najmłodszych lat, jest uwarunkowana naszymi cechami charakteru. Zakładamy, że osoba odważna
będzie podchodziła do rzeczywistości w sposób bardziej bezpośredni,
a pojawiające się przeszkody będzie
rozpatrywała jako wyzwania. A gdyby
odwrócić ten mechanizm i zadać sobie pytanie: czy konkretne momenty
i doświadczenia determinują nasze postrzeganie? Takiego wyzwania podjęli
się twórcy wystawy O naturze świata.
Według nich "obraz świata dla każdego
przybiera tajemniczą formę własnego
unikalnego pejzażu, bez wątpienia
wypełnionego znakami nieustannego
ścierania się przeciwieństw". W efekcie jesteśmy skazani na permanentny
proces dostosowywania się i podejmowania niekończących się prób opisu oraz zrozumienia naszych wyobrażeń o rzeczywistości. W zmiennym
kalejdoskopie świata poszukujemy

nowych sposobów ekspresji i próbujemy zrozumieć doświadczenia egzystencjalne, w tym przeświadczenia
światopoglądu, pragnień, uczuć, wartości i ideałów. Na wystawie zobaczyć
można prace dwójki artystów: Moniki
Grzymali i Damiena Deroubaix. Oboje
to artyści obecnych czasów, jednak
bez wątpienia ich twórczość wynika
z przeszłości. Została zainicjowana
nade wszystko problematyką minionego wieku, który wymusił i nadal wymusza na artystach ciągłe poszukiwania
określonych, nowych praktyk w stosunku do zmieniającego się świata. Na
ekspozycji Damien Deroubaix prowadzi nas w świat diagramów, symboli,

myśli, w którym obraz postaci, przedmiotów, natury jest bardzo wyrazisty
i ostry, a zarazem zyskuje wymiar zniekształcony przez zwielokrotnienie oraz
echo powtórzenia i niedopowiedzenia
ich kształtu. Monika Grzymala natomiast dokonuje prostego aktu: oddziela treść od formy, dotykalną materię
od przedstawianej wartości. Poprzez
kombinację linii i form próbuje uwolnić się od otaczającej rzeczywistości.
Za pomocą formowanych w dłoniach
taśm buduje nową czasoprzestrzeń,
aranżuje nową architekturę. Każda
z tych linii staje się drżącym zapisem
jej doświadczenia i ukazuje relację artystki z otaczającą rzeczywistością.

Damien Deroubaix,
Garage days re-re-visited,
2019, drzeworyt i atrament, praca
w trakcie realizacji, widok w atelier,
dzięki uprzejmości artysty,
materiały prasowe organizatora
SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY 11/2019
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Więcej informacji o wydarzeniu
znaleźć można na stronie
internetowej:

Łódź

www.cmwl.pl
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A. Chciuk, K. Krzewiński,
performance w ramach 16.
Międzynarodowego Triennale
Tkaniny,
fot. HaWa, materiały prasowe
organizatora

Organizowane w łódzkim Centralnym Muzeum Włókiennictwa Międzynarodowe Triennale Tkaniny
to idealna okazja, by bliżej przyjrzeć się mniej oczywistej i często
zapominanej sztuce, jaką jest tworzenie tkanin.
25

Międzynarodowe Triennale Tkaniny to
najstarsza i najważniejsza prezentacja
zjawisk związanych z medium tkaniny
w Polsce. W tym roku odbędzie się już
po raz 16., jednak tym razem organizatorzy wprowadzili znaczące zmiany.
Reguła zakładająca pracę komisarzy
z różnych krajów, którzy rekomen-

Alex Younger,
Solidarity,
2017, złoty medal, fot. HaWa,
materiały prasowe organizatora
16. Międzynarodowe Triennale
Tkaniny,
Centralne Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi,
fot. HaWa, materiały prasowe
organizatora

dowali artystów do udziału w wydarzeniu, podyktowana była specyfiką
czasów i znacząco ułatwiała realizację kolejnych odsłon Triennale. Jednak w dobie pełnej swobody i łatwości obiegu informacji organizatorzy
postanowili nawiązać bezpośredni
kontakt z artystami. Po raz pierwszy
w historii łódzkich spotkań Triennale
objął opieką kurator. Tego zadania
podjęła się Marta Kowalewska, która
od lat bada historię i rozmaite konteksty tkaniny artystycznej, jak również
analizuje i popularyzuje dokonania
polskich twórców na tym polu. Po raz
pierwszy prezentacja została także
poświęcona jednemu tematowi przewodniemu, a jest nim „przekraczanie
granic”. Ten temat zawiera w sobie
wiele problemów współczesności,
które redefiniują znaczenie tożsamości naszej cywilizacji, grup etnicznych, społecznych czy każdego z nas
z osobna. Jak twierdzą organizatorzy:
w dobie nagromadzenia stale zmieniaSPACEROWNIK ARTYSTYCZNY 11/2019

jących się czynników jesteśmy niemal
cały czas zmuszani do przesuwania
granic naszego rozumienia rzeczywistości lub do ich wyznaczania, choćby
w kwestii godności lub poczucia osobistego bezpieczeństwa. Wyjątkowym
wydarzeniem towarzyszącym Triennale będzie także specjalny pokaz
wystawy Dialogi – poza granicami.
Do udziału w tej wyjątkowej wystawie
zaproszonych zostało wielu artystów
z różnych krajów, a wśród nich: Caroline Achaintre, C.T. Jasper i Joanna
Malinowska, Piotr Uklański oraz Anne
Wilson. Co ważne, tradycją Triennale
jest obecność, obok głównej prezentacji, Ogólnopolskiej Wystawy Tkaniny Unikatowej oraz Ogólnopolskiej
Wystawy Miniatury Tkackiej, które
także zmieniły swoją formę i są organizowane pod opieką kuratorów.
Te trzy wydarzenia tworzą szeroką
i całościową panoramę zjawiska, jakim jest współczesna tkanina artystyczna.
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Więcej zarówno o wystawie, jak
i samym artyście przeczytać
można na stronie internetowej:

Toruń

www.csw.torun.pl

Czy da się przecenić wpływ
nowych technologii na nasze
życia? Twórcy wystawy Homo
Cellularis organizowanej w toruńskim CSW pokazują nam, że
zdecydowanie bliżej nam do lekceważenia tego wpływu.
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Piotr Krzymowski,
Swombie,
szklana głowa, kable routera
internetowego pokryte siarczanem
miedzi, 2019, materiały prasowe
organizatora
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Rzeczywistość wirtualna nas przerosła. W zasadzie nie ma powodu, by
wciąż nazywać ją wirtualną. To po
prostu rzeczywistość. Jedyna, jaką
mamy. To, co wirtualne zrosło się
z tym, co rzeczywiste na stałe. Nasze
codzienne urządzenia i platformy internetowe stały się rozszerzeniem nas
samych – zarówno naszych ciał, jak
i umysłów. Czy w związku z tym staniemy się ubezwłasnowolnieni? Jeśli
nie od woli maszyn, to z pewnością od
własnych ograniczeń. Istnieje szansa,
że za kilka pokoleń działania, które
dzisiaj swobodnie wykonujemy samodzielnie, będą sprawiać nam ogromne
trudności, bo przekażemy je urządzeniom. Wiedzieliśmy, że nowe technologie całkowicie zmienią nasze życia,
a i tak udało nam się nie doszacować
ich wpływu na nas. Wraz z rozwojem
technologii mamy do czynienia z nowymi możliwościami: natychmiastowym
komunikowaniem się na całym świecie, bezustannym i nieograniczonym
kreowaniem, udostępnianiem i kopiowaniem danych oraz byciem wszędzie
jednocześnie. Rozważania nad tym
tematem stały się osią wystawy Homo
Cellularis prezentującej twórczość Piotra Krzymowskiego. Wyrażenie to po
raz pierwszy pojawiło się w tekstach
Maurizia Ferrarisa, włoskiego socjologa
i filozofa analizującego wpływ urządzeń
mobilnych na nasze życie. W pracach
pokazanych na wystawie Piotr Krzymowski wraz z kuratorem Mateuszem
Kozieradzkim odnoszą się do badań na
temat naszych zachowań w mediach

społecznościowych oraz użytkowania
urządzeń elektronicznych. Artysta łączy własną, mieszaną technikę i zestawia z nią techniki tradycyjne, tworząc
np. fotografię analogową z hasztagiem
lub sitodruk z farbą termochromiczną,
aktywowaną dotykiem. Twórca analizuje symbole, takie jak hasztagi czy
emotikony, i poddaje je analizie. Prace
Krzymowskiego to wypadkowa wielu
czynników, ale punktem wyjścia stają
się te małe, codzienne czynności: logowanie do smartfona czy rozmowa
na czacie – a więc zajęcia na tyle powszechne, że przestajemy zwracać na
nie uwagę, a tym bardziej nie zastanawiamy się nad ich naturą i sensem.
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Piotr Krzymowski,
29.10.17, 1:51 PM – 30.10.17, 1:51
PM,
Instagram Story użytkownika
@markvandelli: piksele
z cyfrowego zdjęcia zamienione
na ziarna piasku, 2017, materiały
prasowe organizatora
Piotr Krzymowski,
Swombie,
szklana głowa, fragmenty twarzy
manekina, baterie potraktowane
kwasem siarkowym, 2019,
materiały prasowe organizatora
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Więcej informacji na temat
wystawy znaleźć można na
stronie internetowej:

Wrocław

www.bwa.wroc.pl
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Einar i Jamex de la Torre,
Remorse,
materiały prasowe organizatora

Czy od nadmiaru pięknych
przedmiotów wokół nas można
się rozchorować? Jeden z najbardziej znanych francuskich literatów twierdził, że tak, a bracia
de la Torre podzielają jego zdanie.
Efektem ich działań jest wystawa
Syndrom florencki organizowana we wrocławskim BWA.
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Kołatanie serca, zawroty głowy, halucynacje – to tylko niektóre efekty tzw.
syndromu Stendhala. Francuski pisarz
opisywał w swoich dziennikach z początku XIX wieku, że właśnie z takimi
przypadłościami musiał zmagać się
podczas swoich pierwszych wizyt we
Florencji. Tłumaczył je zbyt wysokim
stężeniem pięknych dzieł sztuki, z którymi w tym wyjątkowym włoskim mieście obcuje się na każdym kroku. Przez
wiele lat syndrom ten opisywany był
tylko przez Stendhala, do czasu gdy do
naukowej dyskusji wniosła go włoska
lekarka Graziella Magherini pracująca
we florenckim szpitalu. Ten specyficzny zestaw objawów jest też punktem
wyjścia wystawy meksykańskich braci
de la Torre organizowanej we wrocławskim BWA. Będzie to pierwsza okazja
do zobaczenia twórczości utalentowanego rodzeństwa w Polsce. Einar
i Jamex de la Torre tworzą złożone
scenografie, które przez swoją eklektyczność i rozbudowanie ocierają się
o formę komercyjnego kiczu. Co ciekawe, artystom bardzo sprawnie udaje się łączyć tę stylistykę z tradycyjną
meksykańską estetyką, co daje niepowtarzalne efekty. Bracia wykorzystują mnogość wielowarstwowych form
i mediów jak szkło, wielkoformatowe
druki soczewkowe czy scenograficzne elementy – opowiadają kuratorzy,
Dominika Drozdowska i John Moran.
Popkultura przenika się barokową estetyką, a inspiracje sztuką prekolumbijską, totemiczną stają ramię w ramię z obiektami współczesnej kultury

materialnej, budują swoisty muzealny
plan, na granicy sztuki wysokiej i kiczu.
Nie ma już świętości, żadne granice nie
zostają nieprzekroczone. Po wejściu
na wystawę widz zostaje siłą wciągnięty w artystyczną pułapkę. Zostaje
pozbawiony wyboru i jest zmuszony
oglądać czy tego chce, czy nie. Artyści poruszają zagadnienia dotyczące
nacjonalizmu, migracji, rasizmu i percepcji kulturowej, tym samym mówią
o rzeczywistości odartej z ułudy, niepozbawionej jednak blichtru i sztuczności
– dopowiadają kuratorzy.

Einar i Jamex de la Torre,
Transdifferentiation II,
materiały prasowe organizatora
Einar i Jamex de la Torre,
Age of Enlighment,
materiały prasowe organizatora
Einar i Jamex de la Torre,
GOP,
materiały prasowe organizatora
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www.trafo.art
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MIKRO
Co artyści pochodzący z dwóch
różnych krańców świata – Polski
i Maroka – mogą mieć ze sobą
wspólnego? Czy w twórczości zakorzenionej w tak odmiennych kręgach kulturowych da się znaleźć
punkty styku? Odpowiedzi na te pytania można szukać w szczecińskim
TRAFO, gdzie prezentowana jest
wystawa Michał Korchowiec &
Hajar Moussa. Post traumatic
sex disorder.

Wydawać by się mogło, że zestawieni niezależnie działających twórców,
których na pierwszy rzut oka więcej
dzieli niż łączy, może okazać się karkołomnym zadaniem. A jednak odwiedzając szczecińską ekspozycję już na
wstępie warto zadać sobie pytanie,
o to, czy odległość i kontekst mają aż
takie znaczenie, gdy dotykamy tematów uniwersalnych? Bo takim właśnie
jest wątek cielesności podejmowany
przez dwójkę artystów, których prace
splatają się na ekspozycji w spójną,
zmysłową opowieść o dramacie ciała
jako miejscu doświadczeń oraz o potrzebie znalezienia bezpieczeństwa.
Hajar Moussa i Michał Korchowiec nie
przedstawiają rozwiązań. Przyglądają
się raczej różnym sytuacjom i wyciągając z nich wnioski, formułują kolejne pytania. Wychodzą w nich od tego,
czym w ogóle jest ciało? Zastanawiają się, na ile jest wynikiem projekcji
kulturowych, a na ile subiektywnym
narzędziem doświadczenia świata.
Zarówno rysunki marokańskiej ilustratorki, jak i instalacje kokonów-hamaków i malarstwo Michała Korchowca przepełnione są pożądliwością
i cierpieniem. Nie przypadkowo tytuł
wystawy jest przekształconym angielskim sformułowaniem post traumatic
stress disorder (zespół stresu pourazowego), czyli określenia odnoszącego się do zaburzenia psychicznego,
będącego formą reakcji na skrajnie
stresujące wydarzenie (traumę), które przekracza zdolności danej osoby
do radzenia sobie i adaptacji. W tym
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Michał Korchowiec,
praca prezentowana
na wystawie Michał
Korchowiec & Hajar
Moussa. Post traumatic
sex disorder,

Szczecin

Szczegółowe informacje
dotyczące zarówno wystawy,
jak i artystów dostępne są na
stronie internetowej:

Trafostacja Sztuki
w Szczecinie, materiały
prasowe organizatora

przypadku tytułowy stres zamieniony
jest na seks – to on staje się symbolicznym czynnikiem traumatyzującym,
wokół którego budowana jest narracja. Budowana przez artystów historia koncentruje się na biologiczności,
utracie ciała, a co za tym idzie – tożsamości oraz na byciu w zawieszeniu.
Fascynacja ciałem i życiem nie jest
pozbawiona bólu i naznaczona lękiem.
Cielesność jest jednocześnie czymś
jak najbardziej naturalnym, pierwotnym, jak i tabu – elementem, który
staramy się wykluczyć z dyskursu. Dla
obojga artystów jest to temat szeroko
eksplorowany. Hajar Moussa prowadziła badania nad tą problematyką już
podczas studiów, kiedy eksplorowała
świat prostytucji, transwestytyzmu
i czarnej magii. Następnie postanowiła studiować teologię na Uniwersytecie Genewskim, aby lepiej zrozumieć
i rozszyfrować kodeks religijny i płeć
społeczną. Już samo to pokazuje,
z jak rozbudowaną i niejednostronną
narracją możemy zetknąć się na wystawie w TRAFO.
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Nam June Paik,
TV Garden,
1974-1977, jednokanałowa
instalacja wideo z żywymi
roślinami i kolorowe monitory
telewizorów, dzięki uprzejmości
Kunstsammlung NordrheinWestfalen, Dusseldorf, ©Estate of
Nam June Paik, materiały prasowe
organizatora
Nam Jun Paik i Shigeko Kubota,
Merce by Merce by Paik
Part Two: Merce and Marcel,
współpraca: Charles Atlas,
Merce Cunningham i Shigeko
Kubota,
dzięki uprzejmości Electronic Arts
Intermix (EAI), Nowy Jork, ©Estate
of Nam June Paik, materiały
prasowe organizatora
39

Londyn, Wielka Brytania
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MAKRO

Eksperymentalna, innowacyjna, a zarazem zabawna twórczość Nam
June Paika wywarła duży wpływ na dzisiejszą sztukę i kulturę. Był
pionierem wykorzystania telewizji i wideo w sztuce i ukuł frazę „elektroniczna autostrada”, przewidując przyszłość komunikacji w erze Internetu. W Tate Modern prezentowana jest obszerna wystawa tego artysty – hipnotyczna przestrzeń, w której obrazy i dźwięki wzajemnie się
przenikają. W ramach ekspozycji zgromadzono ponad 200 dzieł – od
robotów wykonanych ze starych ekranów telewizyjnych, po innowacyjne prace wideo i wielkoskalowe instalacje, takie jak Kaplica Sykstyńska z 1993 roku. Urodzony w Korei Południowej Nam Jun Paik, w czasie
swojego życia rozwijał praktykę artystyczną przekraczającą geograficzne granice i dyscypliny. Londyńska wystawa dotyczy jego bliskiej
współpracy z wiolonczelistką Charlotte Moorman, podkreślone zostały
także wątki jego współpracy z innymi artystami awangardowymi – muzykami, choreografami i poetami.

Wiedeń, Austria

Obrazy Caravaggia, rzeźby Berniniego i inne dzieła o kluczowym znaczeniu dla wczesnego baroku rzymskiego po raz pierwszy można
oglądać razem w wiedeńskim Kunsthistorisches Museum. W pierwszej
połowie XVII wieku Rzym był centrum sztuki, które przyciągało wielu
utalentowanych artystów. To tam narodziły się nowe koncepcje – zainicjowane przez Caravaggia i kontynuowane przez Berniniego – które wpłynęły na całą Europę. Artyści przedstawiali ciała w ruchu, który
odzwierciedlał skomplikowane stany emocjonalne malowanych czy
rzeźbionych postaci. Takie połączenie rzeczywistości z duchowością
było nowatorskie i stało się cechą charakterystyczną dla całej epoki
baroku. Wystawa otwiera dialog między rzeźbą a malarstwem i ujawnia,
jak Caravaggio i Bernini byli rozumiani przez im współczesnych. Ponad
70 dzieł zgromadzonych na ekspozycji opowiada o zdumieniu, przerażeniu, miłości, cierpieniu i współczuciu, ubierając te skrajne emocje
w przepiękną szatę wizualną.

www.caravaggio-bernini.khm.at
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Michelangelo Merisi da
Caravaggio,
Narcyz,

Gian Lorenzo Berninin,
Meduza,

ok. 1601, Gallerie Nazionali
d’Arte Antica, Palazzo Barberini,
©Gallerie Nazionali di Arte Antica
– Bibliotheca Hertziana, Instituto
Max Planck per la storia dell’arte/
Enrico Fontolan, materiały
prasowe organizatora

1638-1640, Musei Capitolini,
Palazzo die Conservatori,
©Sovrintendenza Capitolina,
Musei Capitolini – Pinacoteca
Capitolina, Rzym, ©fot. Andrea
Jemolo, materiały prasowe
organizatora

Paryż, Francja

Wilhelm Morgner,
The Tree,

Przez całą swoją karierę – od początków lat 60. XIX wieku aż po swoje
ostatnie dzieła powstające po 1900 roku – Edgar Degas uczynił z opery
centralny punkt swojej twórczości. Była zarazem nieustającym źródłem
inspiracji, jak i miejscem pracy, gdzie często bywał ze szkicownikiem.
Badał różne przestrzenie – pokój i scenę, loże, foyer, salę taneczną,
rozmawiając z tymi, którzy je zaludniali – tancerzami, śpiewakami, muzykami i widzami. Ten zamknięty wszechświat stał się dla niego mikrokosmosem o nieskończonych możliwościach i umożliwiał prowadzenie
różnorodnych eksperymentów formalnych: patrzenie z wielu punktów
widzenia, obserwowanie kontrastowego oświetlenia oraz badanie ruchu i prawdziwości gestu. Paryska wystawa jest pierwszą tego typu
ekspozycją, rozważającą związki Degasa z operą na tak szeroką skalę.
Z prac zgromadzonych w Musée d’Orsay wyłania się niezwykły portret
XIX-wiecznej Opery Paryskiej.

1911, olej na płótnie, ©Museum Wilhelm
Morgner, Soest, fot. Thomas Drebusch,
materiały prasowe organizatora

Edgar Degas,
La loge,
1885, pastel na papierze, Los
Angeles, Hammer Museum, The
Armand Hammer Collection,
Don de The Armand Hammer
Foundation, ©Hammer Museum,
Los Angeles, materiały prasowe
organizatora
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Wydawałoby się, że są artyści tak znani, że nic nowego już o nich nie
można powiedzieć. Czy takim artystą jest także Vincent van Gogh?
Wystawa Städel Muzeum we Frankfurcie nad Menem udowadnia, że
jest wprost przeciwnie. Ekspozycja koncentruje się na kształtowaniu się
„legendy van Gogha” około 1900 roku, a także jej znaczeniu w niemieckiej sztuce współczesnej. Wystawa odnosi się także do szczególnej
roli właścicieli galerii i muzeów, prywatnych kolekcjonerów i krytyków
sztuki, którzy na początku XX wieku przyczynili się do określenia Van
Gogha „ojcem sztuki nowoczesnej”. Do 1914 roku w zbiorach niemieckich – prywatnych i publicznych – znajdowało się w sumie około 150
dzieł artysty, a więc bardzo dużo. W tym samym czasie niemieccy
artyści zaczęli energicznie badać twórczość Van Gogha, a jego malarstwo stało się wzorem i znaczącym źródłem inspiracji, szczególnie dla młodych ekspresjonistów. Idąc tym tropem, twórcy wystawy
podtrzymują tezę, że pojawienie się modernizmu w Niemczech byłoby
niemożliwe bez jego sztuki.

www.staedelmuseum.de
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Frankfurt nad Menem, Niemcy

www.musee-orsay.fr

KRAJE BAŁTYCKIE

W OBIEKTYWIE

www.mo.lt
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Wilno, Litwa

Więcej o wystawie i procesie jej
przygotowywania przeczytać można
na stronie internetowej:

Każdego z nas kształtują nie
tylko własne doświadczenia,
ale i szerszy kontekst historyczny. Muzeum MO zaprasza
do sięgnięcia do swoich korzeni i odkrywania nowej wystawy
The Origin of Species: 1990s
DNA, która pokazuje, jak zmieniał się świat pod koniec ubiegłego stulecia.

Wystawa The Origin of Species:
1990s DNA,
MO Museum, Wilno, materiały
prasowe organizatora
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Ostatnie dziesięciolecie XX wieku to
również pierwsza dekada istnienia niepodległej Litwy, w której zapisana jest
najnowsza historia państwa. Wystawa,
obejmująca dzieła sztuki, przedmioty,
opowieści zebrane od ludzi i współczesne instalacje, przedstawia historię
Litwy w latach 90. – okresie wielkich
przełomów i zmian. Twórcy ekspozycji
skupiają się nie tylko na wydarzeniach
historycznych, ale przede wszystkim
na ludziach, których sytuacja życiowa
radykalnie się zmieniła – pojawiły się
nowe możliwości i zagrożenia. Wystawa
unika więc bezpośredniej narracji politycznej, w zamian wprowadzając per-

Wystawa The Origin of Species:
1990s DNA,
MO Museum, Wilno, materiały
prasowe organizatora
Wystawa The Origin of Species:
1990s DNA,
MO Museum, Wilno, materiały
prasowe organizatora

spektywę codziennego życia. Kuratorzy próbowali zidentyfikować zjawiska
charakterystyczne dla tego okresu i zilustrować je za pomocą przedmiotów
codziennego użytku, a także dzieł sztuki odnoszących się bezpośrednio do
tematu przewodniego wystawy. Wśród
wielu zjawisk tego okresu odwiedzający będą mogli rozpoznać i przypomnieć sobie siebie w latach 90.,
a także na nowo odkryć tę dekadę –
zapowiedziała Miglė Survilaitė, wymieniając także kilka prac, które zwiedzający będą mogli zobaczyć na wystawie.
Wśród nich znalazł się między innymi
kostium olimpijski, stworzony przez japońską projektantkę Issey Miyake, noszony przez Litwinów uczestniczących
w Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie
w 1992 roku, a także kioski, które były
wówczas bardzo popularne i znalazły
odzwierciedlenie w twórczości Liudasa
Parulskisa. Ciekawe wydaje się, że rówSPACEROWNIK ARTYSTYCZNY 09/2019

nież publiczność została zaproszona
do wzięcia udziału w procesie tworzenia wystawy, na której znalazły się podarowane albo pożyczone przez ludzi
przedmioty (wycinki prasowe, zeszyty,
ubrania, różnego rodzaju sprzęty). Na
uwagę zasługuje także bardzo rozbudowany i zróżnicowany zespół kuratorski.
W jego skład weszli analitycy kultury,
pisarze, historycy kultury, muzealnicy – badacze z różnych dziedzin. Taki
zespół umożliwił zaprezentowanie nowego spojrzenia i wykorzystanie podejścia odmiennego od dotychczasowych
praktyk muzealnych. Wystawa jest
wynikiem długich dyskusji i zderzenia
rozmaitych perspektyw. Architektura
ekspozycji przywodzi na myśl scenografię. Każdy rozdział opowieści i prezentowane zjawisko musiały znaleźć
swój symbol-instalację. To właśnie te
instalacje – dzieła sztuki – uzupełniają
i porządkują całą przestrzeń wystawy.
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W obiektywie…
Baltazar Fajto
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W 2016 roku znalazłeś się wśród
finalistów 15. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Co wówczas skłoniło Cię do udziału w takim przedsięwzięciu?
Ilość konkursów dla artystów, a szczególnie fotografów, jest tak wielka, że
można spędzić całe życie jedynie na
wysyłaniu kolejnych zgłoszeń. Dlatego
umiejętność wybierania właściwych
jest bardzo cenna. W przypadku APH
było to dość prostym wyborem – jest
to konkurs, który zdobył dość dużą
uwagę studentów, laureaci i finaliści
wcześniejszych edycji pozostawali
widocznymi twórcami, co pozwalało
założyć, że konkurs w jakiś sposób
jest czujny na to, co się dzieje pośród
najmłodszego pokolenia artystów.
Jaką pracę zaprezentowałeś jury?
Pokazywałem mój cykl Saudade, opowiadający o podróży na najbardziej
odległe punkty Europy, i o tym jak ta
podróż przekładała się na podróż wewnętrzną. W tamtym czasie cykl był
jeszcze otwartą pracą.
Jak – z perspektywy czasu –
udział w konkursie wpłynął na
Twój rozwój artystyczny?
Wejście do finału APH było dla mnie
jednym z sygnałów o końcu etapu
tworzenia który był nastawiony jedy-

nie na naukę, a o rozpoczęciu etapu,
w którym moje prace mogą jakoś
rezonować z odbiorcą i można próbować zajmować mu czas i głowę.
Myślę, że ta zamiana pozwoliła mi po
studiach przekuć Saudade w swoją
debiutancką książkę fotograficzną.
W pewnym stopniu zmieniła się moja
widoczność, chociaż dalej jest zdecydowanie minimalna, to zaowocowało to udziałem w kilku wystawach.
Wkrótce jedna z moich prac będzie
częścią wystawy Podróż Ergo Sum
w Galerii Białej w Lublinie, i jest to wynik bycia finalistą APH.
W Twojej twórczości często stawiasz pytania o zależności między
człowiekiem a miejscem. Czy Twoje podróże zbliżyły Cię do uzyskania odpowiedzi?
Na pewno miejsce dla mnie może być
bardzo silną opowieścią, często doświadczam, jak moje wnętrze na różne sposoby wylewa się na zewnątrz,
a czasami odwrotnie. Miejsca mogą
być bardzo pojemne w znaczenia,
które im nadajemy. Na pewno jeszcze
będę używał miejsc jako nośników
opowieści, w bliskiej przyszłości będę
fotografował lasy pierwotne, co stanie
się pewnym segmentem cyklu, nad
którym zaczynam pracę.
Jednym z Twoich ostatnich pro49

jektów było stworzenie albumu
o skrajnych miejscach w Europie.
Czy udało Ci się w tej podróży dotrzeć do granic naszej wspólnoty?
Tak, byłem w sześciu punktach granicznych: Cabo da Roca w Portugalii, urwisko Látrabjarg na Islandii,
Nordkapp w Norwegii, grecka wyspa
Gavdos, Stambuł i miasto Workuta
w głębi rosyjskiej tundry. Islandzka
część ostatecznie nie trafiła do cyklu.
Dość interesującym elementem tych
podróży był fakt, że tytuł najbardziej
wysuniętego punktu Europy w danym
kierunku często był używany przez
więcej niż jedno miejsce, pojawiały
się różne komplikacje w definiowaniu
Europy. Geografia w tym przypadku
okazała się mniej arbitralna niż się
spodziewałem.
Sam piszesz o sobie, że cenisz fotografię za możliwość pracy na
polach otwartych pytań. Czy to
oznacza, że w swojej twórczości nie
szukasz odpowiedzi na pytania dotyczące rzeczywistości?
Nie, mam na myśli to, że w pracy fotograficznej jestem najbardziej elastyczny na to co pojawia się w procesie tworzenia. Kiedy malowałem lub
robiłem grafiki zawsze miałem jakiś
ogólny obraz tego nad czym pracuję. W przypadku fotografii ten ogólny
obraz również istnieje, tylko na innym

poziomie – wydźwięku jaki chcę żeby
dany projekt miał. Jakie pojedyncze
obrazy będą go budować nie wiem
jeszcze długo po rozpoczęciu procesu tworzenia. Dzięki temu jest to dla
mnie przygoda, ale przede wszystkim
daje to możliwość ciągłej weryfikacji
wyjściowych założeń. Mogę pozwalać,
żeby to praca mnie zmieniała.
Gdzie szukasz inspiracji?
W ciągu ostatnich trzech lat przeczytałem więcej książek niż przez resztę
swojego życia, więc pomysły związane z moją działalnością artystyczną
wychodzą przede wszystkim stamtąd.
Głównie wpływa na mnie szeroko pojęta humanistyka, non-fiction, ostatnio
też filozofia ze względu przygotowania
do nowego cyklu.
W Spacerowniku co miesiąc polecamy naszym czytelnikom ciekawe wystawy w Polsce i za granicą.
Co Ty byś polecił?
W czasie Warsaw Gallery Weekend
Andrzej Tobis złożył sprawozdanie
roczne ze swojego świetnego projektu A-Z w galerii Jednostka. Wszystkim zmęczonym polską rzeczywistością ten cykl może pomóc odświeżyć
perspektywę i docenić jak wyjątkowo
magiczne potrafi być nasze otoczenie.
Baltazar Fajto,
Cabo da Roca z cyklu Saudade,
fotografia, 50 x 70 cm
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Wyjmuj ze sztuki
i wkładaj w przywództwo
SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY 09/2019

Do tej pory w części naszego
Spacerownika poświęconej działaniom artbrandingowym często
przedstawialiśmy Wam historię
ze świata sztuki, która pozwalała
znaleźć analogie między artystami i liderami. Dzisiaj pójdziemy
krok dalej. Ten artykuł powstał,
żeby pokazać konkretne elementy, które można wynieść
z poznawania sztuki i zastosować
w przywództwie.

Odwaga robienia nowych, niedoskonałych rzeczy, których nikt nie
zrozumie.
Kiedy piszesz wiersz do własnej szuflady lub coś rysujesz bez zamiaru publikowania, możesz łatwo wyłączyć
wewnętrznego krytyka. Nie martwisz
się o końcowy efekt. To właśnie jest odwaga tworzenia. Często nie ma potrzeby
zastanawiać się, czy nasza praca pasuje do reguł, czy jest dobra czy zła i czy
przekracza granice czy nie. Jest taka,
jaka jest. To przekłada się na wzorce zachowania w Twoim życiu zawodowym.
Działając w ten sposób stajesz się bardziej pewny siebie i chętniej pokazujesz
swój styl.
Otwartość na różne perspektywy.
Kiedy idziesz do galerii i widzisz nowoczesną instalację z przerobionych
przedmiotów codziennego użytku, możesz to lubić lub nie, ale obserwujesz.
Po chwili orientujesz się, że zaczynasz
wyrabiać sobie opinię. Takie sytuacje
pokazują, że można mieć otwartą głowę
i to nie wpływa na nasze poczucie bezpieczeństwa. To pomoże Ci w przypadkach pracy nad innowacyjnymi i łamiącymi reguły projektami.
Kreatywność pomaga w rozwiązywaniu problemów i programowaniu.
Skopiowanie czegoś, co istnieje nie jest
łatwe. Odtworzenie procesu powstawania czegoś, co już ktoś zbudował wymaga dużo pracy. Zbudować coś, co nigdy
nie istniało to dopiero wyzwanie. Na co
dzień mierzą się z nim nie tylko pisarze,
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ale też programiści i projektanci. Właśnie o tym jest sztuka – o tworzeniu nowych bytów w świecie, gdzie “wszystko
już było”.
Skupienie to podstawa.
Czas na eksperyment. Spróbuj malować jakiś obiekt, jednocześnie myśląc
o czymś innym. Podpowiadamy, jest to
prawie niemożliwe. W momencie, gdy
łapiemy ołówek, wyłączamy rozbiegany umysł i poprawiamy skupienie się na
tym, co pod ręką. Kiedy umysł jest przytłoczony problemami i nie może znaleźć
rozwiązania, sposobem na przerwę
może być pisanie lub rysowanie.
Radość życia.
Żyjemy w czasach, gdy dotrzymywanie
terminów i wykreślanie zadań z listy “do
zrobienia” to nieodłączony element naszego życia. Niestety, czasem wpadamy w tryb, w którym nic oprócz pracy
się nie liczy. Zupełnie jakby namacalne
wyniki były jedynym dobrym powodem
do życia. Pamiętajmy, że zajmowanie
się śpiewem albo robieniem na drutach
może być czystą przyjemnością i to sedno samego działania. Przyjemność tworzenia dla tworzenia. To może przynieść
prawdziwą ulgę umysłom nakierowanym
na cel.

Tekst powstał na podstawie artykułu
Grega Albrechta, Sztuka i przywództwo – co mają wspólnego?

PERSPEKTYWĘ

Zmień perspektywę –
Christie’s
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ZMIEŃ
Dotychczas w dziale Zmień
perspektywę polecaliśmy naszym czytelnikom głównie godne odwiedzenia muzea czy galerie. Tym razem również my nieco
„zmieniamy perspektywę” i proponujemy wizytę w niecodziennym miejscu, jakim niewątpliwie
jest nowojorska siedziba domu
aukcyjnego Christie’s.

Siedziba Christie's
w Nowym Jorku
(fot. wikipedia.org)

Christie’s to, obok Sotheby’s, najsłynniejsza sieć domów aukcyjnych
na świecie, o prawdziwie globalnym
zasięgu i rekordach cenowych przyprawiających o zawrót głowy. Ten,
oryginalnie angielski, dom aukcyjny
został założony w 1766 roku w Londynie przez marszanda Jamesa Christie.
Dziś firma ma swoje siedziby w blisko
stu lokalizacjach na świecie, między
innymi w Paryżu, Bangkoku, Moskwie,
Dubaju i – oczywiście – w Nowym
Jorku. Ta ostatnia założona została
w roku 1977 przy Park Avenue, a dwadzieścia lat później przeniosła się do
prestiżowego Rockefeller Center. To
właśnie w nowojorskim oddziale Christie’s padł rekordowy dotychczas wynik aukcyjny: w listopadzie 2017 roku
sprzedano tu słynny obraz Leonarda
da Vinci „Salvator Mundi” (czyli wizerunek Chrystusa-zbawiciela) za sumę
ponad 450 milionów dolarów. Nabywcą okazał się książę Badr bin Abdullah
bin Mohammed Al Farhan, obecny
minister kultury Arabii Saudyjskiej.
Do innych spektakularnych sprzedaży zaliczyć można licytowane w Christie’s „Kobiety z Algieru” Picassa, czy
liczne dzieła czołowych artystów w historii sztuki, jak Claude Monet, Gustav
Klimt, Amadeo Modigliani, Francis Bacon, Piet Mondrian i wielu innych. Na
aukcjach pojawiają się także pamiątki
po znanych postaciach historycznych
i współczesnych, od Napoleona Bonaparte po Audrey Hepburn. Christie’s
prowadził (i nadal prowadzi) nieustający wyścig biznesowy z Sotheby's,
55

najstarszym domem aukcyjnym na
świecie, jednak przebił jego dochody
w roku 1996 i do dziś dzierży palmę
pierwszeństwa w branży.
Co ciekawe, instytucja zajmująca się
sprzedażą tak cennych dzieł, chętnie
otwiera swoje podwoje dla zwiedzających – i w dodatku nie pobiera za to
żadnej opłaty. Będąc w Nowym Jorku możemy więc zobaczyć muzealnej
klasy obrazy czy rzeźby zupełnie za
darmo. Obiekty prezentowane są na
wystawach przedaukcyjnych, więc jest
to także jedna z nielicznych okazji, aby
obejrzeć wartościowe dzieła sztuki zanim trafią do prywatnych kolekcji i, być
może, na długie lata znikną z oczu szerszej publiczności.
Na listopad nowojorski Christie’s planuje kilka znaczących aukcji. Najciekawszą wydaje się być aukcja impresjonizmu i sztuki nowoczesnej (11
listopada) rozpoczynająca wydarzenie
„20th Century Week”. Na aukcji oraz
towarzyszącej jej wystawie będzie
można podziwiać dzieła takich sław,
jak Monet, Pissarro, Kandinsky, Picasso czy Dali. W ofercie znajdziemy także
polski akcent, czyli portret dwóch młodych dziewcząt pędzla Tamary Łempickiej. A ceny? Cóż, można określić
je jako „mało przystępne”: estymacje
(czyli szacowane wartości prac) zaczynają się od 400 tysięcy dolarów,
a kończą na 18 milionach. Tym bardziej
cieszy fakt, że zwiedzanie wystawy
przedaukcyjnej jest na każdą kieszeń.

Jury dziewiątej edycji Artystycznej
Podróży Hestii doceniło obraz Marty Antoniak zatytułowany „Powiązania”, który obecnie eksponowany jest
w budynku Marina I – jednej z siedzib
spółki ERGO Hestia. Choć do konkursu artystka zgłosiła realistyczny
i mocny w swej wymowie obraz chłopca z zawiązanymi oczami półleżącego
na podłodze pustego pokoju, z biegiem czasu odeszła jednak od prosto
rozumianego realizmu malarskiego
na rzecz poszukiwań zmierzających
w kierunku ekspresyjnej abstrakcji.

Marta Antoniak,
Powiązania,

#kolekcja

2010, olej, płótno (fot.
materiały prasowe
Fundacji APH)
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Marta Antoniak to dziś uznana artystka i wykładowczyni akademicka,
jednak początki jej kariery w świecie sztuki związane są z Artystyczną
Podróżą Hestii. W roku 2010, jeszcze
jako studentka Wydziału Malarstwa
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, została laureatką III nagrody
w konkursie APH. W następnych latach przyszły kolejne wyróżnienia,
m.in. podczas 42. Biennale Malarstwa
„Bielska Jesień 2015” czy w 11. Konkursie Gepperta we Wrocławiu.

W nowszych pracach Antoniak postać
ludzka pojawia się przeważnie sprowadzona do swojego anatomicznego
wnętrza – układu kości, mięśni i nerwów; portretowany człowiek zostaje
„wywrócony na drugą stronę”. Malarka posługuje się mocną paletą barw,
często używa farb wyciskanych z tubki bezpośrednio na płótno, co tworzy
wyraziste efekty fakturowe. Oprócz
typowych malarskich tworzyw, Marta Antoniak sięga także po materiały nieoczywiste, jak choćby… plastik
z roztopionych dziecięcych zabawek,
stanowiący swoiste ready made rodem ze sztuki dadaistycznej. Eksploruje przy tym wspomnienia z własnego dzieciństwa przywołując postacie
ze starych kreskówek czy kultowych
bohaterów zbiorowej wyobraźni swojego pokolenia. Szczególnie przez nią
lubiane są miniaturowe zabawki dołączane do popularnych kinder-nie-
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spodzianek, którymi ciasno wypełnia
powierzchnie płócien, jak w średniowiecznych kompozycjach spod znaku
horror vacui – lęku przed pustką. Niemal obsesyjnie zbierane przez artystkę figurki pochodzą z internetowych
portali aukcyjnych czy targów staroci,
gdzie traktowane są niemal jak śmieci
o znikomej wartości. Trafiając w obręb
dzieł Antoniak zyskują drugie życie.
Marta Antoniak nie ogranicza się
w swojej twórczości do malarstwa
uzupełnianego jedynie trójwymiarowymi dodatkami. Od kilku lat chętnie
wkracza także na pole rzeźby, instalacji
i site specific, czyli sztuki nieodłącznie
wpisanej w kontekst miejsca, dla którego powstaje. Pozostają one jednak
formalnie wpisane w tę samą estetykę,
co obrazy – barwną, choć niepokojącą,
czerpiącą z „wykopalisk” popkultury
doby polskiej transformacji.
Marta Antoniak wystawiała swoje
prace na wystawach indywidualnych
i zbiorowych w tak znaczących instytucjach, jak krakowski MOCAK, BWA
w Katowicach czy stołeczna Fundacja Galerii Foksal. Obecnie jej projekt
„Atlas” można oglądać w Hotelu Bristol Art w Busku Zdroju w ramach dorocznego cyklu „Kalendarz Artystyczny” – Antoniak została zaproszona do
udziału w jego jubileuszowej, dziesiątej edycji. Wystawa, jak na kalendarz
przystało, trwa od 1 stycznia do 31
grudnia 2019 roku.

WIADOMOŚCI APH
SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY 11/2019

Zaproszenie na wystawę
Podróż ergo sum
(fot. materiały Fundacji APH)

Listopad w Artystycznej Podróży Hestii stoi pod znakiem długo
oczekiwanej zbiorowej wystawy
laureatów i finalistów naszego
konkursu. „Podróż ergo sum”,
bo taki tytuł nosi pokaz, otworzy
się 15 listopada w Galerii Białej
w Lublinie i potrwa do końca roku – 31 grudnia.

Zgodnie z nazwą, koncepcja kuratorska zbudowana została wokół szeroko
rozumianego motywu podróży, potraktowanej jako formujące doświadczenie w życiu człowieka. Na wystawie
znajdziemy zatem prace dotyczące
podróżowania sensu stricto, a więc
przemieszczania się w nieznane wcześniej zakątki świata, pozwalające podróżnikowi skonfrontować się z miejscami i kulturami diametralnie różnymi
od jego własnej, tak jak robi to m.in.
Baltazar Fajto w swoim cyklu fotografii
ze skrajnych punktów kontynentu eu59

ropejskiego. Podejmowane są także
wątki dotyczące przemieszczania nie
w celach turystycznych, ale z konieczności wymuszonej trudną sytuacją,
tak jak ma to miejsce w przypadku
uchodźców z krajów dotkniętych rozmaitymi kryzysami – takie spojrzenie zaprezentował Jakub Danilewicz
w swoim poruszającym wideo zatytułowanym „Precious”. Wielu artystów podeszło jednak do tematu podróży nieco bardziej metaforycznie, prezentując
prace dotyczące „podróży wewnętrznych” – opartych na autorefleksji i dą-
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl
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Wystawa w Lublinie to nie jedyna
okazja na spotkanie z finalistami konkursu APH. Przypominamy, że od 30
października można oglądać wystawę indywidualną Krzysztofa Maniaka
w galerii BWA Tarnów. Maniak, laureat
I nagrody w naszym konkursie z 2015
roku, skupia się w swojej twórczości na
działaniach wpisujących się w kontekst
najbliższego otoczenia jego miejsca
zamieszkania – miasteczka Tuchów
w Małopolsce. Artysta w swoich kameralnych performensach, fotografiach
i filmach celebruje naturalny krajobraz
i pogłębia (niemal nieobecne w życiu
wielu społeczeństw XXI wieku) związki
człowieka z przyrodą. Prace Krzysztofa Maniaka opowiadające o jego podróżach niedaleko od domu prezentowane
będą także na wystawie „Podróż ergo
sum”. W listopadzie polecamy zatem
podróże do Lublina i Tarnowa na spotkanie z twórczością finalistów APH.
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efektów ich przemyśleń na wystawie
w Galerii Białej.
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żeniu do samopoznania. Znajdziemy tu
więc dzieła nawiązujące do doświadczeń duchowych (jak podróże świadomości współczesnych mistyków
dokumentowane przez Laurę Ociepę),
badania własnej tożsamości poprzez
wnikliwe eksplorowanie miejsca swojego urodzenia i zamieszkania (fotografie Krzysztofa Maniaka) czy zupełnie współczesnej formy podróżowania
po świecie bez wychodzenia z domu
dzięki możliwościom internetu (uchwycone w osobliwej poezji algorytmów
Google’a kolekcjonowanej przez Małgorzatę Goliszewską). Wreszcie Piotr
Urbaniec i Natalia Zalewska skupili się
na dokumentowaniu i rozkładaniu na
czynniki pierwsze podstawowego zjawiska ruchu, który jest najważniejszą
składową podróżowania – ale i życia
samego w sobie. W sumie czternaścioro artystów i artystek związanych
z Artystyczną Podróżą Hestii zaprezentowało swoje unikalne spojrzenie na
to, czym dla nich jest dla nich podróż.
Serdecznie zapraszamy do oglądania

