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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

Maciej Walczak,
Amok 5,
2018, sitodruk, fot. M. Walczak,
materiały prasowe organizatora

Więcej informacji na temat
wystawy znaleźć można na
stronie internetowej:

Dla fotografów nie ma nic cenniejszego niż uczestnict wo
w momencie, w którym z niczego powstaje coś. Właśnie takie
szczęście miał Roman Morawski, którego wystawę Dawno
temu nad Bałtykiem prezentującą początki powstawania
Gdyni oglądać można w Muzeum Miasta Gdyni.

Trójmiasto

www.muzeumgdynia.pl
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Roman Morawski,
Koszary marynarki wojennej
i port w Gdyni,
pocztówka fotograficzna,
lata 20. XX wieku, materiały
prasowe organizatora prasowe
organizatora
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Przez wiele stuleci pozostawała niewielką wioską rybacką, by w XX wieku
rozwinąć się w jedno z największych
miast w Polsce – Gdynia. Port gdyński
i powstające wraz z nim miasto należą
do najważniejszych polskich przedsięwzięć gospodarczych ostatnich stu lat.
Dokumentacją wizualną tego procesu
zajmowało się wielu fotografów z całego kraju. Jednym z nich był Roman
Morawski, który w swoich zdjęciach
uwiecznił nie tylko rozwój nabrzeża
czy Marynarki Wojennej RP, ale również codzienne sceny z życia miasta
i jego mieszkańców. Wystawa Dawno temu nad Bałtykiem. Gdynia lat
20. XX wieku w obiektywie Romana
Morawskiego, którą oglądać można
w Muzeum Miasta Gdyni przenosi widza w czasy, kiedy małe skupisko na
oczach Polaków zmieniało się w wielkie miasto portowe. Roman Morawski był prawdopodobnie pierwszym
fotografem, który na stałe osiedlił się
w Gdyni. Ten pochodzący ze Lwowa handlowiec i fotograf przybył tam

w 1921 roku. Przy ulicy Starowiejskiej 2
otworzył pierwszą w Gdyni hurtownię
materiałów piśmienniczych i biurowych. W tym samym miejscu prowadził także hurtową i detaliczną sprzedaż wyrobów tytoniowych. Oprócz
handlu zajmował się również fotografowaniem. Przy Szosie Gdańskiej 71
(obecnie ulica Morska) prowadził zakład fotograficzny – formalnie zarejestrowany na jego żonę Sewerynę. Jest
autorem wielu pocztówek fotograficz-

Roman Morawski,
Plaża w Gdyni,
pocztówka fotograficzna, lata
20. XX wieku, materiały prasowe
organizatora
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nych z widokami Gdyni, w tym również budującego się portu. W swoich
pracach uwiecznił rozwój floty wojennej, ale też ludzi, którzy tworzyli port
i miasto – od bezimiennych robotników
i marynarzy, przez przedstawicieli administracji samorządowej, po dostojników odwiedzających Gdynię. Na
wystawie zaprezentowanych zostało
ponad 300 pocztówek fotograficznych Morawskiego, na których widać
krok po kroku, jak powstawało miasto.

Dawno temu nad Bałtykiem
Plakat
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W rzeczywistości, która zalewa
nas ogromem informacji i na każdym kroku bodźcuje komunikatami, w które powinniśmy wierzyć,
warto odwiedzić wystawę artystki, która komentuje nasz świat
znacznie zgrabniej i na pewno
celniej niż nagłówki wiadomości.
Polecamy wystawę Miriam Cahn
Ja, istota ludzka w warszawskim
Muzeum nad Wisłą.

Szczegółowe informacje
dotyczące wystawy znaleźć
można na stronie internetowej:

Warszawa

www.artmuseum.pl
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Miriam Cahn,
Wojowniczka, 12.8.13,
2013, akwarela i pastele na
papierze, dzięki uprzejmości
artystki oraz Galerie Jocelyn
Wolff, Paris i Meyer Riegger, Berlin/
Karlsruhe, materiały prasowe
organizatora

Miriam Cahn,
Bomba atomowa,
1986, akwarela na papierze,
dzięki uprzejmości artystki oraz
Galerie Jocelyn Wolff, Paris
i Meyer Riegger, Berlin/Karlsruhe,
materiały prasowe organizatora
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Zachęcamy, by przy kolejnej wizycie
w muzeum czy galerii, przeprowadzić
na sobie autoeksperyment. Warto raz
na jakiś czas poddać oglądane dzieła
nie tylko analizie pod względem estetycznym, ale też logicznym. Upraszczając – zamiast zadawać sobie pytanie, w jaki sposób artysta sprawił, że
obraz wygląda w określony sposób,
spróbować skupić się na poszukaniu
odpowiedzi na pytanie o to, co chciał
skomentować. To proste doświadczenie może każdemu z nas pokazać,
że sztuka ma nie tylko funkcję estetyczną, ale też prowokacyjną, a artysta nie jest tylko wytwórcą pięknych
przedmiotów, ale bystrym i czujnym
obserwatorem rzeczywistości. Właśnie taką obserwatorką jest Miriam
Cahn, której wystawę zatytułowaną
Ja, istota ludzka już niedługo oglądać
będzie można w warszawskim Muzeum nad Wisłą. Od przeszło czterech dekad artystka daje świadectwo
społecznym konfliktom, kryzysom
i stanom wyjątkowym, snując namysł
nad współczesną kondycją człowieka
oraz sprawczością obrazu malarskiego wobec tematów takich, jak: wojna
i przemoc, seksualność, natura, relacje rodzinne i śmierć. U podstaw bogatej twórczości Cahn, obejmującej
nie tylko malarstwo, ale również rysunek, performans, tekst i film, leży
bezkompromisowy sprzeciw wobec
wszelkich przejawów przemocy, co
czyni jej praktykę wyjątkowo aktualną. Za kluczowy dla rozwoju artystycznego Cahn można uznać udział

artystki w trzech międzynarodowych
wydarzeniach artystycznych: były to
Documenta 7 w 1982 roku (z których
Cahn wycofała swoją pracę w akcie
protestu), kuratorowana przez Jean-Christophe'a Ammanna wystawa
monograficzna z 1983 roku w Kunsthalle w Bazylei, gdzie po raz pierwszy na przykładzie własnych relacji
rodzinnych przyglądała się podziałowi
świata na to, co męskie i to, co kobiece, oraz 41. Biennale Weneckie, gdzie
w 1984 roku reprezentowała Szwaj-

carię. A jednak prawdziwa przemiana
dokonała się w twórczości artystki
w połowie lat 80., kiedy Cahn do swoich prac na papierze włączyła kolor
oraz kilka lat później, kiedy w wieku
45 lat zwróciła się ku sugestywnemu,
intuicyjnemu malarstwu. Międzynarodową sławę przyniósł Cahn udział
w Documenta 14 w 2017 roku, które
ugruntowały jej pozycję jako artystki
reprezentującej jedną z najbardziej
wyrazistych postaw zaangażowania
we współczesność i jej problemy.

Miriam Cahn,
Kuessenmuesen, 8.4+2.5.18,
2018, pastel na papierze, dzięki
uprzejmości artystki oraz Galerie
Jocelyn Wolff, Paris i Meyer
Riegger, Berlin/Karlsruhe,
materiały prasowe organizatora
Miriam Cahn,
BŁĘKIT,
21.7.17, 2017, olej na płótnie,
dzięki uprzejmości artystki oraz
Galerie Jocelyn Wolff, Paris
i Meyer Riegger, Berlin/Karlsruhe,
materiały prasowe organizatora
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Nic nie daje takiego wglądu w historyczne wydarzenia, jak relacja bezpośredniego uczestnika.
Właśnie dlatego, gdy tylko mamy
możliwość go wysłuchać, powinniśmy czuć się w obowiązku, żeby
to zrobić. Polecamy wystawę Jan
Hrynkowski. Opowieść artysty organizowaną w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Więcej informacji na temat
wystawy znaleźć można na
stronie internetowej:

Kraków

www.mnk.pl
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Jan Hrynkowski,
Taniec,
1918, własność prywatna,
materiały prasowe organizatora

Jan Hrynkowski,
Autoportret,
1930, własność prywatna,
materiały prasowe organizatora
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Niewiele polskich grup artystycznych
miało taki wpływ na rozwój sztuki, jak
Ekspresjoniści Polscy, którzy przekształcili się poźniej w Formistów. Jej
początki wiążą się z zainicjowanymi
przez Zbigniewa Pronaszkę Wystawami Niezależnych organizowanymi
w Krakowie. Ekspozycje były polską
odpowiedzią na paryskie Salon de
Independants i stanowiły reakcję na
dominujące w Polsce konserwatywne
poglądy na sztukę. Pierwsze wystawy
grupy prezentowały twórczość takich
artystów, jak: Andrzej i Zbigniew Pronaszkowie, Tytus Czyżewski, Xawery
Dunikowski czy Jacek Mierzejewski
i Eugeniusz Żak. Zdarzało się, że wystawy były zamykane niedługo po ich
otwarciu ze względu na zbyt kontrowersyjne i „postępowe” podejście do
sztuk wizualnych (taka sytuacja miała
miejsce w przypadku wystawy Tytusa
Czyżewskiego w Pałacu Sztuki w Krakowie). W 1914 roku wspólna działalność artystów i organizacja corocznych Wystaw Niezależnych zostały

przerwane przez wybuch pierwszej
wojny światowej. Do tych idei powrócili dopiero w 1917 roku, tworząc nową
grupę artystyczną – Ekspresjonistów
Polskich. Do ważnych artystów i teoretyków grupy należał Leon Chwistek,
który w 1919 roku ekspresjonizm uważał za symbol protestu przeciw sztuce
oficjalnej. Teraz historię tej niezwykłej
grupy przybliża nam wystawa Jan
Hrynkowski. Opowieść artysty, która
prezentuje okres pierwszej połowy XX
wieku widziany z perspektywy bezpośredniego uczestnika tych zdarzeń. Bohaterem wystawy jest Jan Hrynkowski
– malarz, grafik i scenograf, który poprzez gromadzone przez siebie archiwum przybliża nam relacje, nastroje
i uczucia panujące wśród Ekspresjonistów Polskich, a później Formistów.
Zgromadzone przez Hrynkowskiego dzieła sztuki i archiwalia stanowią
oś scenariusza wystawy, stworzoną
przez samego artystę. Jego twórczość
niezwykle różnorodna stylistycznie,
tematycznie i pod względem stosowanych technik zachowała niezwykłą żywość do ostatnich dzieł. Na wystawie
pracom Hrynkowskiego towarzyszy
sztuka jego nauczycieli i kolegów, należących do grona najwybitniejszych
artystów polskich XX wieku.
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Jan Hrynkowski,,
Opowieść artysty,
Plakat
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Więcej o projekcie,
poszczególnych
artystach i ich
działaniach przeczytać
można na stronie
internetowej:

www.arsenal.art.pl

Performans Valentine Tanz/
Vala T. Foltyn
fot. Maciej Krajewski/Galeria
Miejska Arsenał w Poznaniu,
materiały prasowe organizatora
Wystawa Kreatywne stany
chorobowe,

Poznań

Galeria Miejska Arsenał w
Poznaniu, materiały prasowe
organizatora
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Wspólnota i solidarność to jedne z najważniejszych elementów życia każdego z nas. Czas
najwyższy wysłuchać, co mają
do powiedzenia o współdziałaniu osoby, dla których stało się
ono sednem istnienia. Polecamy mocną, ale ważną wystawę
Kreatywne Stany Chorobowe
organizowaną w poznańskiej Galerii Miejskiej Arsenał.
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Analizując historię sztuki, bardzo szybko można dojść do wniosku, że wspólnota artystów jest niesamowitym zjawiskiem. Niewykonalnym zadaniem jest
próba policzenia wszystkich przypadków, w których to dyskusja, spór czy
przyjaźń kierowała działaniem twórców
największych dzieł. Jeśli spróbujemy
odejść dwa kroki od wspomnianego
zjawiska i poszukać podobnych współżyjących i współdziałających grup, które wspierają się wzajemnie i motywują
do dalszego działania, okaże się, że podobne zależności pojawiają się w najmniej spodziewanym miejscu – wśród
ludzi walczących z chorobą. Dla wielu z
nich choroba to praktyka, nie metafora; to codzienne przyjmowanie tabletki antyretrowirusowej i niecodzienna
chemioterapia. To jednak, przede

Wystawa Kreatywne stany
chorobowe,
fot. Maciej Krajewski/Galeria
Miejska Arsenał w Poznaniu,
materiały prasowe organizatora

wszystkim, solidarność dająca siłę
i bezwzględna krytyka społeczeństwa
opartego na micie samowystarczalnej
jednostki. Amazonki udowadniają, że
tworzenie możliwych do zamieszkiwania światów to całkiem zwyczajna
sprawa. Można zacząć od wspólnej
porannej gimnastyki, a po południu na
ulicach zamanifestować solidarność,
maszerując po swoje prawa. Dyskusja
ta dała efekt w postaci pierwszej profesjonalnie zorganizowanej wystawy
sztuki artystów, którzy żyją z HIV. Kreatywne Stany Chorobowe zorganizowane w poznańskiej Galerii Miejskiej
Arsenał to ekspozycja ujawniająca
i przełamująca tabu niewidoczności.
Ten kontekst ma doprowadzić do normalizacji życia z HIV, tak aby, jak obecnie choroba nowotworowa, przestało
być stygmatyzujące. Prezentowani na
wystawie artyści: Piotr Nathan, Bartek
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Arobal Kociemba i Szymon Adamczak
odnosząc się do swoich osobistych doświadczeń, pozwalają dostrzec zmianę
w rzeczywistości nosicieli HIV w ciągu
ostatnich kilkudziesięciu lat: od epidemii AIDS i żniw śmierci lat 80. i 90.
XX w., przez traumę funkcjonowania
w ramach opresyjnej służby zdrowia, stygmatyzacji społecznej i autostygmatyzacji, po moment, kiedy właściwie leczone zakażenie HIV staje się
jedynie pozbawioną objawów chorobą
przewlekłą i zarazem źródłem praktyki artystycznej. Na wystawie prezentowane są również materiały poświęcone heroicznej działalności polskich
grup aktywistek i aktywistów, przede
wszystkim Społecznemu Komitetowi ds. AIDS, Zjednoczeniu Pozytywni
w Tęczy i Stowarzyszeniu Sieć Plus
oraz kampanie społeczne: HIVokryzja
i Niewykrywalni.
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Stanowisko człowieka wobec
natury od dawna zaczyna przypominać postawę zbuntowanego nastolatka, który wie, że jego
działania prowadzą w złą stronę,
ale stara się tego nie dostrzegać.
Do nabrania dystansu i zastanowienia się, czy wiemy, co robimy,
namawia wystawa Duch natury
i inne bajki prezentowana w katowickim Muzeum Śląskim.

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

Katowice

www.muzeumslaskie.pl
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Agnieszka Polska,
The new sun,
wystawa Duch natury i inne bajki,
Muzeum Śląskie w Katowicach,
materiały prasowe organizatora
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Budowana od dwudziestu lat kolekcja
Fundacji Sztuki Polskiej ING gromadzi dzieła powstałe w ciągu ostatnich
trzech dekad. Ten obszerny, choć
w pewnym stopniu ograniczony zbiór,
reprezentuje zróżnicowanie polskiej
sztuki. W ramach kolejnej jubileuszowej
wystawy, kurator Marek Pokorný podjął niezwykle trudną próbę odejścia
od przypisanych im numerów ewidencyjnych i spojrzenia na zbiór z zupełnie
nowej, oddalonej perspektywy. Zainteresowała go sytuacja dialogu w relacji
pomiędzy człowiekiem i przyrodą. Wydawać by się mogło, że to jedna z najbardziej naturalnych i bezbłędnych
relacji, jaką możemy zaobserwować.
W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. To związek pełen nieporozumień,
błędów i czynionych z rozmysłem
cierpień. Zainspirowany twórczością
niemieckiego filozofa i powieścią Jana
Potockiego Rękopis znaleziony w Saragossie Pokorný sformułował pytania: Człowiek jako racjonalna część

natury, próbując zbawić świat, podąża splątanymi ścieżkami. Może już się
na nich zgubił, może wciąż ma w sobie
nadzieję. Czy jednak natura w ogóle
to zauważa? Czy człowiek w ogóle zna
naturę? A może zniszczy nie tylko ją,
ale także – jako jej część – samego siebie? Dzięki pracom ze zbiorów Fundacji Sztuki Polskiej ING kurator odważył
się wywołać ducha natury w muzeum
– jednym z najbardziej cywilizowanych
miejsc w świecie człowieka. Odbiorca
przekraczając próg wystawy, wchodzi w niepewną sferę opowieści, której sam jest współautorem. Przecież
każdy z nas ma jakąś relację z naturą.

Jedni lepszą, drudzy gorszą. Jednak
każdy powinien zauważyć, że jego działania rezonują. Mapa, którą znajdziemy
na wystawie, jest jedynie wskazówką
w Naszej podróży. Fundacja Sztuki
Polskiej ING, która została założona
w 2000 roku, gromadzi prace współczesnych artystek i artystów polskich.
Ukazuje i interpretuje zjawiska występujące w polskiej sztuce od początku
lat 90. XX wieku. Kolekcja obejmuje
obrazy, zdjęcia, rysunki, wideo, rzeźby
i instalacje. Poza dziełami uznanych artystów, znajdują się w niej także prace
twórców młodszej generacji, urodzonych w latach 70., 80. i 90.

Duch natury i inne bajki,
Baner
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Więcej informacji na temat
wystawy znaleźć można na
stronie internetowej:

Łódź

www.mgslodz.pl

Doceniającym precyzję i staranność w twórczości artystycznej
polecamy wystawę Macieja Walczaka Horror Vacui organizowaną w łódzkiej Galerii Bałuckiej.
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Maciej Walczak,
Mantra 8,
2018, tusz na papierze,
fot. M. Walczak, materiały prasowe
organizatora
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Jaką wagę dla poznania dzieła ma wykorzystany przez artystę kolor? Czy
rezygnując z barwnych przedstawień,
artysta na pewno skazuje swoje dzieło na płaskość i jednoznaczność? To
prawdopodobnie dwa najważniejsze
pytania, jakie powinniśmy sobie zadać
przed odwiedzeniem wystawy Macieja Walczaka Horror Vacui. Kuratorka
wystawy, Dominika Pawełczyk, w tekstach towarzyszących ekspozycji stawia sprawę jasno: Podczas gdy u wielu
twórców kluczowe znaczenie osiąga
kolor, który staje się nośnikiem wyrazu, energii, Walczak świadomie z niego rezygnuje, skupiając się jedynie
na czerni i bieli, napięciach linii, grze
konturem i aranżacjach płaszczyzny.
Światło w pracach jest zbalansowane
i porównywalne. Artysta nie chce akcentować konkretnych fragmentów
kompozycji czy miejsc zajmowanych
przez postaci. Te zawsze są symboliczne i zanurzone w groteskowej ilustracji
o cechach awantury. Na wystawie artysta zaprezentuje swoją twórczość
graficzną, reportaż z działań u zbiegu
ulicy Kilińskiego i Północnej, gdzie powstał mural Horror vacui – alegoria wewnętrznej wojny i groteskowa ilustracja
awantury. Ponadto artysta pomalował
również pozostałości jednej z posesji przy ulicy Włókienniczej. Wszystkim działaniom towarzyszy stylistyka
przepełnienia (postaciami, scenami),
precyzyjny, linearny rysunek, a także
oszczędna, czarno-biała forma. Maciej Walczak jest studentem Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi wyróżnionym

Nagrodą Rektora i Nagrodą Miejskiej
Galerii Sztuki w Łodzi w 36. Konkursie
im. Władysława Strzemińskiego – Sztuki Piękne. Artysta poza rysunkiem tuszem i sitodrukiem tworzy interwencje
w przestrzeni Łodzi. Warsztat Walczaka ciągle pulsuje – nowe pomysły
i projekty każą artyście sprawdzać
się w różnych mediach. Koncepty jego
prac bardzo często ewoluują od prostego rysunku, przez ilustrację i grafi-

kę, aż po użycie stworzonych symboli
w przestrzeni miejskiej i na przedmiotach codziennego użytku. Patrząc na
jego dzieła, można dojść do wniosku,
że opowiadają one o kłębiących się
w jego głowie przemyśleniach, emocjach i obawach. Zastępując słowa
obrazem, daje upust uczuciom, którymi nie chciałby dzielić się wprost – co
według przyjętych norm mogłoby zostać zrozumiane jako oznaka słabości.

Maciej Walczak,
Żniwa, 2018,

Maciej Walczak,
mural Horror vacui,

sitodruk, fot. M. Walczak, materiały
prasowe organizatora

fragment, ul. Kilińskiego, Łódź, fot.
D. Pawełczyk, materiały prasowe
organizatora
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Więcej zarówno o samej
wystawie, jak i artystach
przeczytać można na stronie
internetowej:

Centrum Sztuki Współczesnej
w Toruniu, materiały prasowe
organizatora

Czytelnikom zainteresowanym
zjawiskiem artystycznego czerpania ze źródeł i poszukiwania
inspiracji w pracach dawnych
mistrzów, polecamy wystawę
ARTUUM MOBILE prezentowaną w toruńskim Centrum Sztuki
Współczesnej Znaki Czasu.

Toruń

www.csw.torun.pl

Wystawa ARTUUM MOBILE:
Świat Saskii Boddeke i Petera
Greenawaya, Gods room,
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Współczesne interpretacje dzieł dawnych mistrzów często kojarzą nam się
z nieumiejętnym czerpaniem z tego,
co wybitne. Wystawa Artuum mobile
organizowana w toruńskim Centrum
Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, na
której zobaczyć można artystyczne
działania Petera Greenwaya i Saskii
Boddeke udowadnia nam jednak, że
da się to zrobić w sposób przemyślany i wybitny. Peter Greenaway zdobył
światowy rozgłos dzięki swoim wysmakowanym wizualnie filmowym interpretacjom wybitnych dzieł malarskich,
zwłaszcza okresu dawnego. Będąc
wybitnym interpretatorem dzieł innych
epok, sam jednocześnie stał się inspiracją dla twórczych dokonań kolejnych
pokoleń artystów. Autorką koncepcji wystawy jest zaś Saskia Boddeke,
uznana artystka multimedialna i reżyserka. Ekspozycja składa się z trzech
wyraźnych części. W pierwszej z nich
widz zostaje postawiony przed multimedialną instalacją H is for Horse,
H is for Hope. Stanowi ona interpretację motywu czterech jeźdźców Apokalipsy i pokazuje nierówność pomiędzy
chorobą i zarazą, łaknieniem i głodem
oraz przemocą i wojną. W drugiej części zwiedzający zostają zaproszeni
do Atelier Greenawaya – specjalnie
zaaranżowanej w CSW przestrzeni,
w której artysta, otoczony swoimi obrazami, inspirującymi przedmiotami
i atrybutami malarskimi, będzie przez
całe trzy dni tworzył na oczach widzów
nowe kompozycje artystyczne, niczym
we własnym studio. W przestrzeni Ate-

lier zaprezentowanych zostanie ok. 90
prac, pochodzących z cyklów: Mitologie, Dynastie, Części ciała, Pary Małżeńskie, Studio Rembrandta, Dzieci
Uranu, Holenderskie krajobrazy oraz
Żywioły. Pokazywane obrazy i rysunki
powstały w ciągu ostatnich dziesięciu
lat w technice akrylowej na tekturze
z elementami kolażu. Ostatnim elementem ekspozycji jest Nieme kino
– przestrzeń, w której na wygodnych
kanapach, w domowej atmosferze, publiczność będzie mogła obejrzeć film
dokumentalny Alfabet Greenawaya,
obraz Saskii Boddeke opowiadający
o Peterze Greenawayu oraz ich córce
– Pip. Wystawa jest kolejną ekspozycją z rozpoczętego w 2018 roku cyklu
Sztuka Świata, który obejmuje wystawy i działania artystyczne prezentujące dokonania sztuki europejskiej
i światowej.

Wystawa ARTUUM MOBILE:
Świat Saskii Boddeke i Petera
Greenawaya, Conquest,
Centrum Sztuki Współczesnej
w Toruniu, materiały prasowe
organizatora
Wystawa ARTUUM MOBILE:
Świat Saskii Boddeke i Petera
Greenawaya, Famine Statue,
Centrum Sztuki Współczesnej
w Toruniu, materiały prasowe
organizatora
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Szczegółowe informacje dotyczące
wystawy dostępne są na stronie
internetowej:

Wrocław

www.muzeumwspolczesne.pl
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Wojciech Pukocz,
Flaga (316),
2019, akryl na płótnie, materiały
prasowe organizatora

Dlaczego to, co zakryte interesuje nas najbardziej? Czy sami
sobie obiecujemy, że za zasłoną znajdziemy to, czego skrycie pragniemy? Motyw tajemnicy skrywanej przed ludzkim
podejmuje wystawa Wojciecha Pukocza Więcej niż 1000
słów we wrocławskim Muzeum
Współczesnym.
33

Gdy po raz pierwszy mamy możliwość
obcowania ze sztukami wizualnymi,
bardzo często odbieramy je jednopłaszczyznowo. Optyka naszego oka
we współpracy z rozumem podpowiada nam, że przed nami stoi fizyczny
przedmiot stworzony z ramy, płótna
i farb. Jednak w rzeczywistości formuła obrazu wymyka się tej prostej klasyfikacji. Obraz jest zarazem zależny
i niezależny od materii. Z jednej strony
potrzebuje obiektów i ciał, aby zaistnieć: farby, płótna, pędzla, błony fotograficznej, kamery, aparatu i postaci
modela, krajobrazów, aktorów i scenerii. Jednakże z drugiej strony, szczególnie w dobie nowych technologii,
ulotność obrazu wydaje się jego cechą
niezbywalną. Przecież świadomość
elementów, z jakich powstał, nie jest
jedynym, co pozostaje w naszej głowie
po wyjściu z galerii czy muzeum. To, co
najistotniejsze, to powidoki zachowane
pod naszymi powiekami, które już na
zawsze zdeterminują nasze postrzeganie dzieła. Siłą obrazu jest zarówno
jego materialność – możliwość fizycznej interakcji, jak i jej brak oraz to, co ze
sobą niesie – uruchamiane skojarzenia
i przeżycia estetyczne. Nie można jednak wysnuć z tych rozważań wniosku,
że obraz mógłby wyzbyć się swojej materialnej formy. Jesteśmy przyzwyczajeni do postrzegania otaczającego nas
świata przez oko i to właśnie widzialne
reprezentacje uczuć, stanów i symboli są dla nas najbardziej zrozumiałe.
Z tego też powodu, gdy chcemy opowiedzieć historię niematerialnego bytu

np. ducha, musimy mu nadać fizyczną
formę, choćby tak prostą i schematyczną, jak lewitujący materiał. Forma
popkulturowej reprezentacji duchów
jako zjaw unoszących białą tkaninę, jest
silnie spleciona z ciemniejszą stroną
historii Stanów Zjednoczonych. W XIX
wieku amerykańscy mordercy i złodzieje chcący ukryć swoją twarz używali tzw. sack mask – maski wykonanej
z płóciennego worka i sznura. Jednakże zasłonięta twarz nie jest jedynie
domeną bandytów. Współcześnie postać okryta czarną tkaniną uruchamia
skojarzenie z muzułmańską praktyką
purdah, polegającą na zakrywaniu ciała przed publicznym widokiem. Obecne debaty na temat dopuszczalnego
stroju kobiety – burkini na francuskiej
plaży czy chusty w Teheranie – możemy również odczytać jako dalekie
echo sporu ikonofilów z ikonoklastami
rozgrywanego współcześnie na polu
ciała kobiety.

Wojciech Pukocz,
kadr z filmu Bez tytułu,
2019, wideo HD, 7’20, materiały
prasowe organizatora

Wojciech Pukocz,
Duch (310),
2019, akryl na płótnie, materiały
prasowe organizatora
Wojciech Pukocz,
Czarny duch,
2019, druk solwentowy, materiały
prasowe organizatora
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www.muzeum.bydgoszcz.pl

MIKRO

Bydgoszcz

Więcej zarówno o samej wystawie,
jak i artystce przeczytać można na
stronie internetowej:

Gdzie znajduje się granica między procesem artystycznym,
a skończonym dziełem? Wystawa Priscilli Romero Ucieleśniona pamięć prezentowana w bydgoskim Muzeum Okręgowym
pokazuje, że w zupełnie innym
miejscu, niż nam się wydaje.

Ucieleśniona
pamięć,
wystawa prac
Priscilli Romero
– laureatki MTG
Kraków 2018,
materiały prasowe
organizatora
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Gdy myślimy o pracach z dziedziny
sztuk wizualnych, bardzo często skupiamy się na ostatecznym efekcie
działań artysty. Niezwykle rzadko przyglądając się obrazowi, zastanawiamy
się nad procesem jego powstawania.
Nasza uwaga skoncentrowana jest na
ostatnim kroku działań twórcy, a przecież proces jest znacznie dłuższy. Każdy obraz, rzeźba, instalacja, a nawet
zapis performansu na początku był
tylko zbiorem elementów składowych.
Blejtram, farby, pędzel i ręka oraz
umysł autora – dopiero połączenie
tych wszystkich części może skutkować dziełem, które cieszy nasze oko.
Wystawa Ucieleśniona pamięć organizowana w bydgoskim Muzeum Okręgowym pokazuje, że czasami proces działań artystycznych jest równie istotny, co
końcowy efekt. Na wystawie zobaczyć

będzie można prace Priscilli Romero,
kostarykańskiej artystki, która w 2018
roku została laureatką Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie.
Zgodnie z koncepcją organizatorów
nagrodą dla laureata jest wystawa monograficzna z katalogiem, przygotowana w muzeum. Romero swobodnie
porusza się w dziedzinie site-specific,
tworząc unikatowe obiekty i instalacje graficzne – aranżacje przestrzenne, stanowiące jedność z miejscem,
w którym są prezentowane, za każdym
razem tworząc bogatą, metaforyczną
sieć kontekstów. W pracy twórczej Priscilla Romero wykorzystuje opracowaną przez siebie technikę lateksografii,
z płynnego lateksu wykonując odlewy,
będące zarówno „graficznymi obiektami”, jak i matrycami. W związku z tym
w jej twórczości przedmioty niezbędne
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do wykonania dzieła stają się obiektami samymi w sobie. Romero jest adiunktem na Wydziale Grafiki i Rysunku
Szkoły Sztuki i Komunikacji Wizualnej
na Uniwersytecie Narodowym w Kostaryce. Obecnie pracuje nad rozprawą
doktorską w dziedzinie sztuki zatytułowaną Produkcja i badanie na Uniwersytecie Politechnicznym w Walencji.
W autorskiej koncepcji bydgoskiej
wystawy istotne są także nawiązania
do historii miasta i jej mieszkańcówów.
Inspiracją dla powstającej koncepcji
były dwa pobyty artystki w Bydgoszczy
– w 2018 roku, bezpośrednio po otrzymaniu nagrody oraz wiosną 2019 roku,
kiedy uczestniczyła w warsztatach połączonych ze zbieraniem materiałów –
odcisków/odlewów części ciała lub elementów konstrukcji budynków, które
włączone zostały do ekspozycji.
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www.tate.org.uk

Dora Maar,
Untitled (Hand-Shell),
Dora Maar,
Model in Swimsuit,

1934, fotografia, Centre Pompidou,
Musée National d’Art Moderne,
Paryż, fot. ©Centre Pompidou,
MNAM-CCI, dist. RMN-Grand
Palais, ©ADAGP, Paris and DACS,
Londyn 2019, materiały prasowe
organizatora

1936, fotografia, The J. Paul Getty
Museum, Los Angeles, ©ADAGP,
Paris and DACS, Londyn 2019,
materiały prasowe organizatora
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Londyn, Wielka Brytania
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MAKRO

W latach 30. prowokujące fotomontaże Dory Maar stały się ikonami
surrealizmu. Jej umiejętność dostrzegania niezwykłości widoczna
jest także w jej komercyjnych zdjęciach związanych z modą i reklamą, a także w społecznych projektach dokumentalnych. Artystka nie
pozostawała obojętna na coraz bardziej napiętą sytuację polityczną
w Europie, a jej nazwisko znaleźć można wśród podpisów na licznych
lewicowych manifestach – dla kobiet w tamtym czasie był to radykalny gest. Ogromny wpływ na jej karierę miał niewątpliwie związek z Pablem Picassem. Dokumentowała ona między innymi powstawanie jego
najbardziej politycznej pracy – Guerniki. Wspólnie wykonali także serię
portretów łączących eksperymentalne techniki fotograficzne i graficzne. W późniejszych latach życia Dora Maar skoncentrowała się na malarstwie, szukając inspiracji w poezji, filozofii i praktykach religijnych. Do
ciemni powróciła dopiero w latach 70. Londyńska wystawa retrospektywna wnikliwie bada długą karierę artystki i prezentuje ją w kontekście
twórczości jej współczesnych.

Wiedeń, Austria

Na początku XX wieku artyści zaczęli, jak nigdy wcześniej, stosować
emocje jako narzędzie stylistyczne. Kierowani instynktem i w opozycji do kanonów akademickich młodzi buntownicy z drezdeńskiej społeczności artystów „Die Brücke” wprowadzili na płótno sceny rodem
ze swojej duszy i wyobraźni. Buntując się przeciwko społeczeństwu
uprzemysłowionemu i jego konwencjom, dążyli także do reformy życia
opartej na naturze. W tym samym czasie grono redaktorów odpowiedzialnych za monachijski almanach „Der Blaue Reiter” szukało możliwości wewnętrznej ingerencji w sztukę, która umożliwiłaby tworzenie dzieł
prawdziwie intuicyjnych. To właśnie wtedy kolory odegrały decydującą
rolę, działając jako główny nośnik dramaturgii obrazu. Na wystawie,
której kuratorem jest Ivan Ristić, Muzeum Leopolda prezentuje po raz
pierwszy w Wiedniu około 120 eksponatów ze szwajcarskiej kolekcji
Braglia i niemieckiej kolekcji Johenning, w tym prace Emila Noldego,
Maxa Pechsteina, Ernsta Ludwiga Kirchnera, Ericha Heckela, Wassilia
Kandinskiego, Alexeja von Jawlenskiego, Marianne von Werefkin, Augusta Mackego i Franza Marca, a także Pauli Modersohn-Becker, Paula
Klee i Lionela Feiningera.

www.leopoldmuseum.org
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Marianne von Werefkin,
The Avenue,

August Macke,
Women in the Park (with White
Umbrella),

ok. 1917, ©Fondazione Gabriele
e Anna Braglia, Lugano, fot.
Christoph Münstermann, materiały
prasowe organizatora

1913, ©Stiftung Renate und
Friedrich Johanning, fot. Linda
Inconi-Jansen, materiały prasowe
organizatora
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Paryż, Francja

Antependium,
złota zasłona ołtarza,

Faire son temps to niezwykle obszerna prezentacja prac jednej z kluczowych postaci sztuki współczesnej, Christiana Boltanskiego. W tym
roku mija dokładnie trzydzieści pięć lat od ostatniej wystawy artysty
w Centre Pompidou. Trzydzieści pięć lat, podczas których jego twórczość uległa przemianie. Artysta porzucił zamiłowanie do archiwów
i inwentarzy, dzięki którym stał się znany jako jedna z głównych postaci
w sztuce pamięci i zaczął rozwijać pracę w formie lekcji ciemności i medytacji o śmierci poprzez rozległe instalacje i eksponaty. Ekspozycja
ukazuje ścieżkę około pięćdziesięciu dzieł Boltanskiego, prezentujących wielkość i ambicje artysty naznaczonego własną historią i pięćdziesięcioma latami kwestionowania roli i głosu artysty w społeczeństwie. Boltanski ukazuje się widzom jako mitolog, który snuje opowieści
o dzieciństwie i dorosłości. Artysta spróbował oderwać się od siebie,
nabrać dystansu i połączyć swoją historię z historią ludzkości.

©fot. RMN-Grand Palais (Musée de Cluny –
Musée National du Moyen Âge)/Michel Urtado,
materiały prasowe organizatora

Christian Boltanski,
Le Coeur,
2005, lampa świecąca nad nagraniem bicia serca, widok instalacji
w Mathildenhöhe Darmstadt Institute, Niemcy 2006, dzięki
uprzejmości Christiana Boltanskiego, fot. ©Wolfgang Günzel,
materiały prasowe organizatora
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W tym roku wypada dokładnie 1000. rocznica konsekracji katedry
w Bazylei. Wydarzenie obchodzone jesienią 1019 roku w obecności
cesarza Henryka II stało się pretekstem do stworzenia wyjątkowej wystawy Gold&Glory, na której zaprezentowane zostały cenne artefakty
wypożyczone ze zbiorów prywatnych i publicznych w Europie i Stanach
Zjednoczonych, ilustrujące centralną rolę Henryka II i jego „złotych prezentów” w historii Bazylei. Ekspozycja podkreśla znaczenie wydarzeń,
które okazały się przełomowe dla historii miasta: upadku królestwa
Burgundii, włączenia Bazylei do królestwa wschodniofrankijskiego
oraz przyznania biskupowi bazylejskiemu przywilejów i terytoriów,
które wzmocniły jego pozycję. Ten historyczny proces zakończył się
konsekracją katedry w 1019 roku i darem cesarskim dla kościoła bazylejskiego. Najważniejszym punktem wystawy jest złoty ołtarz, który na
czas wystawy wraca do historycznego domu po raz pierwszy od wielu
dziesięcioleci. Wypożyczenie ołtarza, który Henryk II prawdopodobnie
podarował katedrze w Bazylei przy okazji konsekracji budynku, stanowi
wyjątkową okazję do zaprezentowania jej pośród innych darów cesarza,
których historia jest ściśle związana z historią miasta nad Renem.

www.kunstmuseumbasel.ch
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Bazylea, Szwajcaria

www.centrepompidou.fr
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www.lnmm.lv
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KRAJE BAŁTYCKIE
Choć historia sztuki zapisała
na swoich kartach nazwiska
wielu artystów, niektórzy wybitni twórcy wciąż pozostają
nieznani szerszemu gronu odbiorców. Wyjątkową okazję, by
poznać taką postać i jej prace,
daje Łotewskie Narodowe Muzeum Sztuki, gdzie prezentowana jest wystawa Aleksandra
Beļcova (1892-1981). Painting.
Graphics. Porcelain od Baltars Workshop.

Aleksandra Beļcova,
White and Black,
1925, olej na płótnie, z kolekcji
Latvian National Museum of Art,
fot. Normunds Brasliņš, materiały
prasowe organizatora

Aleksandra Beļcova urodziła się w Rosji, gdzie jej nazwisko nie jest znane
poza wąskim kręgiem specjalistów. Nie
można jej jednak nazwać emigrantką
w tradycyjnym tego słowa znaczeniu.
Po studiach w Penza School of Art
spędziła rok akademicki w Petrogradzie u słynnego awangardowego artysty Nathana Altmana. Przybyła do Rygi
w maju 1919 roku, by odwiedzić swojego
przyszłego męża – artystę Romansa
Sutę. Szybko znalazła swoje miejsce
45

Ryga, Łotwa

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

na lokalnej scenie kulturalnej, stała
się częścią ryskiego środowiska artystycznego, a dziś zaliczana jest do grona klasyków łotewskiego modernizmu.
Na wszystkich etapach kariery ważny
był dla Beļcovej kontakt z artystami ze
szkoły paryskiej. Zarówno jej kubistyczne kompozycje z początku lat 20., jak
i prace powstające w kolejnych latach
w stylu Nowej Rzeczowości nawiązywały do nurtów obecnych wówczas
w sztuce francuskiej. Żywym epizodem
w twórczości Beļcovej jest jej fascynacja stylem japońsko-francuskiej artystki Tsuguharu Fouijita – delikatną, kaligraficzną linią, zniuansowaną gradacją
tonalną i szczególnym połyskiem białej
powierzchni charakterystycznym dla
jej prac. W latach 1923-1931 kilkukrotnie odwiedziła południową Francję. Podróże te nie tylko pomogły jej przezwyciężyć śmiertelną chorobę – gruźlicę,
ale także okazały się silnym impulsem
twórczym – wykonała tam swoje najlepsze prace. Szczególnie wyróżniają
się jej liryczne pejzaże Vence, ujęte
w delikatnej tonacji, nietypowej dla
przyrody południowej. Twórczość Aleksandry Beļcovej jest więc bardzo róż-

Aleksandra Beļcova,
Sukubs. Decorative Panel No. 2,
olej na płótnie, z kolekcji Latvian
National Museum of Art, fot.
Normunds Brasliņš, materiały
prasowe organizatora
Aleksandra Beļcova,
talerz dekoracyjny
Construction,
1926, śr. 24 cm, porcelana,
malowanie na szkliwie, z kolekcji
Romans Suta and Aleksandra
Beļcova Museum, fot. Normunds
Brasliņš, materiały prasowe
organizatora

norodna. Nie posługiwała się ona także
wyłącznie jedną techniką. Była również
malarką porcelany, ilustratorską i graficzką. Sięgała po akwarele i po pastele. W drugiej połowie lat 20. XX wieku
artystka aktywnie uczestniczyła w pracach pracowni malarstwa porcelany
Baltars, w której działali także Romans
Suta i Zygmunt Vidbergs. Beļcova często sięgała po motywy folklorystyczne
i wzory geometryczne, a okazjonalnie
również po motywy religijne. W czasach
radzieckich zwróciła się ku malarstwu
portretowemu. Przedstawiała przede
wszystkim swoich przyjaciół – pisarzy, aktorów, śpiewaków operowych
SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY 12/2019

i tancerzy baletowych, co pozwoliło jej
stosunkowo łatwo dostosować się do
wymagań realizmu socjalistycznego.
Aleksandra Beļcova nigdy nie przestała działać i jako starsza kobieta wciąż
brała udział w wystawach i aktywnie
udzielała się na łotewskiej scenie artystycznej. Wystawa prezentowana w Rydze jest pierwszą dużą retrospektywąprac artystki, obejmującą wspomniane
obrazy, grafikę i malowaną porcelanę.
Jest to wydarzenie tym bardziej wyjątkowe, że większość pokazywanych
eksponatów do tej pory znajdowała się
w mieszkaniu artystki i nie była udostępniana szerszej publiczności.
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PERSPEKTYWĘ

Zmień perspektywę –
Wilno
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ZMIEŃ
Muzea i galerie sztuki kojarzą
Wam się tylko z obrazami wiszącymi na ścianach? Nic bardziej
mylnego. W grudniowym wydaniu Zmień perspektywę zabieramy Was do miejsca, które
nacisk kładzie na sztukę współczesną w jej filmowym wydaniu.

Jonas Mekas Visual Arts
Center - wnętrze
(fot. oficjalna strona instytucji
www.jonasmekas.com)

Centrum Sztuk Wizualnych Jonasa
Mekasa (lit. Jono Meko Vizualiųjų Menų
Centras, ang. Jonas Mekas Visual Arts
Center) to awangardowa instytucja,
jakiej nie powstydziłyby się Nowy Jork
czy Berlin. Jej założycielem i patronem
był Jonas Mekas – litewsko-amerykański twórca filmowy, pisarz i kustosz,
często nazywany „ojcem chrzestnym
amerykańskiej awangardy filmowej”.
Mekas urodził się w roku 1922 w wiosce
nieopodal Birż, a Litwę opuścił w latach
40. udając się do Niemiec, a następnie
za ocean – do wymarzonego Nowego
Jorku. Choć nie miał artystycznego
wykształcenia (studiował bowiem filozofię), szybko stał się rozpoznawalną
postacią środowiska awangardowych
twórców filmowych współtworząc ruch
znany jako New American Cinema.
Współpracował przy tym z postaciami
takiego formatu, jak m.in. Andy Warhol,
Salvador Dali czy Yoko Ono i John Lennon. W dobie coraz nowszych technologii, Mekas zaczął wykorzystywać
w swoich pracach wieloekranowe instalacje, przy pomocy których wyświetlał znane już publiczności filmy. Prace
te były prezentowane na prestiżowym
51. Biennale w Wenecji w 2005 roku.
Choć Jonas Mekas znakomitą część
swojego długiego, blisko stuletniego
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życia spędził w Ameryce, nigdy nie
przestał uważać się za Litwina. Utrzymywał stały kontakt z krajem swojego
pochodzenia, chcąc przyczyniać się
do jego rozwoju na polu kultury i sztuki. W związku z tym 10 listopada 2007
roku otworzył w Wilnie Centrum Sztuk
Wizualnych swojego imienia. Znajdują
się w nim archiwa i biblioteka poświęcone awangardzie filmowej, których
przeważającą część stanowią zbiory
Mekasa oraz George’a Maciunasa – innego litewskiego „gwiazdora” międzynarodowego środowiska artystycznego, twórcy ugrupowania Fluxus.
Oprócz części archiwalnej, do której
powinni zajrzeć najbardziej zapaleni
miłośnicy alternatywnej kinematografii, Centrum posiada też, oczywiście,
galerię prezentującą cykliczne wystawy współczesnej sztuki bazującej na
wideo, fotografii i nowych mediach.
Centrum Mekasa pokazuje dzieła zarówno światowych klasyków konceptualnej sztuki filmowej, jak również prace
młodych, dobrze zapowiadających się
twórców. Jeśli planujecie spotkanie
z najnowszymi trendami w sztukach
wizualnych stojących na światowym
poziomie, wizyta w instytucji Jonasa
Mekasa to obowiązkowy punkt wyprawy do Wilna.

Daniel Cybulski,
Manifest,

#kolekcja

2012, tusz na płótnie,
210x150 cm
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W tym miesiącu zaglądamy głębiej do #kolekcji sztuki współczesnej ERGO Hestii i przypominamy sylwetkę Daniela
Cybulskiego – laureata Nagrody
Specjalnej w 11. edycji Artystycznej Podróży Hestii z roku 2012.

Daniel Cybulski urodził się w 1980 roku
w Gdańsku. Na tamtejszej Akademii
Sztuk Pięknych studiował na Wydziale
Malarstwa pod kierunkiem prof. Jerzego Ostrorógskiego, dyplom uzyskał w 2013. W tym samym roku został
uhonorowany nagrodą Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w konkursie
„Najlepsze dyplomy 2013”. Kształcił się
także w Hochschulle für Künste w niemieckiej Bremie, a w 2018 roku uzyskał
tytuł doktora sztuki.
Do konkursu APH Cybulski, wówczas
student IV roku, zgłosił swój obraz na
płótnie zatytułowany Manifest. Nie było
to jednak klasyczne malarstwo olejne
czy akrylowe – dzieło zostało wykonane tuszem. Młody artysta zakomponował płótno w monochromatycznych odcieniach czerni, bieli i szarości.
Na neutralnym jasnym tle pojawiły się
zrytmizowane kreski i plamy, mogące na pierwszy rzut oka przypominać
zaszyfrowany tekst pisany na kartce
papieru – być może właśnie tytułowy
manifest – z wyraźnie wyodrębnionym
nagłówkiem na górze i równymi rzędami dalszej treści rozciągniętej od marginesu do marginesu. Ten „tekst” jednak nie trzyma się swoich wierszy, ale
rozlewa się drobnymi strużkami i spływa w dół, wyglądając nieco jak nitki na
tkackim krośnie. W ten sposób pionowe
linie tworzą naturalną przeciwwagę dla
poziomów. Całość robi tym większe
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wrażenie, że powstała na płótnie o imponującym rozmiarze 210x150 cm.
Sam Daniel Cybulski mówi o swojej
twórczości: „Zajmuję się głównie obrazem malarskim i związanymi z nim
pojęciami: przedmiotowości dzieła
sztuki, jego budowy, statusu i oddziaływania w przestrzeni. (…) Tworzę prace/
prezentacje działające silnie wrażeniowo, wymykające się możliwościom
stworzenia ich słownego ekwiwalentu”.
Takim właśnie pytaniem o przedmiotowość obrazu i grą z jego funkcją był
konkursowy Manifest – praca, w której
artysta z jednej strony operuje tuszem
i odwołaniami do drukowanego tekstu,
a z drugiej strony typową dla malarstwa
ekspresją plamy barwnej i dużym formatem, który z łatwością zdominuje
przestrzeń, w której jest prezentowany.
Oprócz malarstwa Daniel Cybulski tworzy także przestrzenne instalacje. Zwykle posługuje się w nich podobnym zestawem barw, jak w przypadku obrazu
w kolekcji, czyli czerni, bieli i barw ziemi.
Artysta dziś pracuje jako pedagog
akademicki na macierzystej Akademii
w Gdańsku oraz w związanej z nią galerii Zbrojownia Sztuki. Dziś mieszka
i tworzy w Sopocie. Jego prace znajdują się między innymi w kolekcjach Muzeum Narodowego w Gdańsku, Galerii
Sztuki w Legnicy czy Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

WIADOMOŚCI APH
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Zaproszenie na wystawę
Infiltracja
(materiały Fundacji APH)

Czy chcemy czy nie, koniec roku zbliża się wielkimi krokami.
Mamy już grudzień, za chwilę
wszędzie będzie można usłyszeć „Last Christmas”, a nasze
myśli krążyć będą jedynie wokół
barszczu z uszkami i brokatu na
Sylwestra. To idealny czas na
tradycyjne całoroczne podsumowania, te prywatne i zawodowe. Co wydarzyło się w Fundacji
APH w 2019 roku?

Zaczniemy może od Pawilonu Sztuki.
Zorganizowaliśmy dla was 5 wystaw
naszych finalistów. Zaczęliśmy od malarstwa Przemysława Garczyńskiego,
następnie kontemplowaliśmy samotność z fotografiami Pawła Franika.
Martyna Borowiecka pokazała nam, że
malarstwo iluzoryczne nie było charakterystyczne jedynie dla baroku, a zdjęcia Alka Małachowskiego zabrały nas
w przyjemną, wakacyjną podróż nad
polskie morze. 6 wystawa otworzyła
się 30 listopada i zostanie z nami do
24 stycznia. W ostatni w tym roku pro53

jekcie Anna Shimomura postanowiła
skupić się na budynku, który bardzo
dobrze widać z okien Pawilonu Sztuki. Chodzi oczywiście o brutalistyczny
wieżowiec przy Sobieskiego 100, który
kładzie cień nad warszawskimi Sielcami.
Wybudowany w latach 80 budynek od
początku wzbudzał wiele kontrowersji –
nowoczesne mieszkania przeznaczone
były dla pracowników ambasady ZSSR
i związanych ze Związkiem Radzieckim
oficjeli. Nie dziwi więc fakt, że okoliczni
mieszkańcy szybko ochrzcili wieżowiec
„szpiegowcem”. Nadszedł jednak czer-

Do końca roku można także zobaczyć
wystawę „Podróż ergo sum” w Galerii
Białej w Lublinie. Na wystawie prezentowanych jest 13 prac finalistów i laureatów konkursu APH, każda z nich
dotyczy szeroko rozumianej podróży.
Kuratorka projektu, Ines R. Artola, wybrała najciekawsze prace, które mówią
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artystycznapodrozhestii.pl

Co przyniesie nam rok 2020? Tego nie
wie nikt, każdy ma jakieś marzenia, obawy, plany. Jest pewne: 19 edycja konkursu przed nami. Więcej już niedługo!
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

W maju 2019 roku zakończyliśmy także
18 edycję konkursu Artystyczna Podróż
Hestii. Zgłosiło się do nas 405 studentów z całej Polski, co uczyniło tą edycję
wyjątkową pod względem frekwencji.
Żadna z edycji organizowanego przez
Fundację konkursu nigdy nie ma narzuconego tematu, ale zawsze towarzyszy
nam (studentom, pracownikom) jakaś
myśl przewodnia. W tym roku było to
„Under pressure” oraz „Reakcja”: każdy
z nas codziennie działa pod presją, zmaga się z wygórowanymi oczekiwaniami
i walczy z własnymi słabościami. Podczas 18 edycji konkursu przygotowaliśmy więc dla wszystkich rozbudowy
program warsztatów i zajęć, który miały pomóc w walce z presją, zrelaksować
nasze ciało i umysł.

12/2019

o podróży w sposób niestandardowy:
pamiętajmy, że to nie tylko przemieszczanie się z punktu A do punktu B, to
również bardziej abstrakcyjne pojęcie.
Czy żeby udać się w podróż musimy naprawdę spakować plecak i kupić bilet?
Czy może wystarczy przeczytać książkę i zastanowić się chwilę nad sobą?
Jeśli nie macie jeszcze planów na Sylwestra, wpadajcie do Lublina – „Podróż
ergo sum” można oglądać do 31 grudnia.
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wiec 1989 roku, Polska oficjalnie uwolniła się od komunistycznego reżimu,
oficjele, szpiedzy i ambasadorowie wrócili za wschodnią granicę. Budynek przy
Sobieskiego 100 został, opustoszały
szkielet dawnego ustroju, duchologiczna pamiątka dosłownie i w przenośni.
Shimomura to performerka i artystka
konceptualna. W projekcie „Infiltracja”
artystka zabawi się w szpiega: stacjonując w Pawilonie Sztuki postara się
zinfiltrować wrogie terytorium, poznać
wszystkie jego tajemnice i krążące
wokół Sobieskiego 100 urban legends.
Przez lornetkę ustawioną w galerii Shimomura bacznie będzie obserwować
wrogi obiekt, by poznać wszystkie jego
tajemnice. Dodatkowo artystka wcieli
się w rolę medium – wykorzystując do
tego zmodyfikowaną na potrzeby sytuacji tablicę oujia Shimomura postara
się porozumieć z duchem komuny. „Infiltracja” to może mało świąteczna wystawa, ale chcemy pocieszyć wszystkich fascynatów bożonarodzeniowych
dekoracji - u nas też wszystko będzie
czerwone.

