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

Wiadomości APH

Maciej Walczak, 
Amok 5,

2018, sitodruk, fot. M. Walczak, 
materiały prasowe organizatora
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Więcej informacji na temat 
wystawy znaleźć można na 
stronie internetowej:

www.muzeumgdynia.pl
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Dla fotografów nie ma nic cen-
n ie j sze go  n iż  u cze s tn i ct wo 
w momencie, w którym z nicze-
go powstaje coś. Właśnie takie 
szczęście miał Roman Moraw-
ski, którego wystawę Dawno 
temu nad Bałtykiem prezen-
tującą początki powstawania 
Gdyni oglądać można w Mu-
zeum Miasta Gdyni.  

Przez wiele stuleci pozostawała nie-
wielką 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 przedsię-
wzięć gospodarczych ostatnich stu lat. 
Dokumentacją wizualną tego procesu 
zajmowało się wielu fotografów z ca-
łego kraju. Jednym z nich był Roman 
Morawski, który w swoich zdjęciach 
uwiecznił nie tylko rozwój nabrzeża 
czy Marynarki Wojennej RP, ale rów-
nież codzienne sceny z życia miasta 
i jego mieszkańców. Wystawa Daw-
no temu nad Bałtykiem. Gdynia lat 
20. XX wieku w obiektywie Romana 
Morawskiego, którą oglądać można 
w Muzeum Miasta Gdyni przenosi wi-
dza w czasy, kiedy małe skupisko na 
oczach Polaków zmieniało się w wiel-
kie miasto portowe. Roman Moraw-
ski był prawdopodobnie pierwszym 
fotografem, który na stałe osiedlił się 
w Gdyni. Ten pochodzący ze Lwo-
wa handlowiec i fotograf przybył tam 

Roman Morawski, 
Koszary marynarki wojennej 
i port w Gdyni, 

pocztówka fotograficzna, 
lata 20. XX wieku, materiały 
prasowe organizatora  prasowe 
organizatora  
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w 1921 roku. Przy ulicy Starowiejskiej 2 
otworzył pierwszą w Gdyni hurtownię 
materiałów piśmienniczych i biuro-
wych. W tym samym miejscu prowa-
dził także hurtową i detaliczną sprze-
daż wyrobów tytoniowych. Oprócz 
handlu zajmował się również fotogra-
fowaniem. Przy Szosie Gdańskiej 71 
(obecnie ulica Morska) prowadził za-
kład fotograficzny – formalnie zareje-
strowany na jego żonę Sewerynę. Jest 
autorem wielu pocztówek fotograficz-

Roman Morawski, 
Plaża w Gdyni, 

pocztówka fotograficzna, lata 
20. XX wieku, materiały prasowe 
organizatora  

Dawno temu nad Bałtykiem

Plakat 

nych z widokami Gdyni, w tym rów-
nież budującego się portu. W swoich 
pracach uwiecznił rozwój floty wojen-
nej, ale też ludzi, którzy tworzyli port 
i miasto – od bezimiennych robotników 
i marynarzy, przez przedstawicieli ad-
ministracji samorządowej, po dostoj-
ników odwiedzających Gdynię. Na 
wystawie zaprezentowanych zostało 
ponad 300 pocztówek fotograficz-
nych Morawskiego, na których widać 
krok po kroku, jak powstawało miasto.  
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy znaleźć 
można na stronie internetowej:

www.artmuseum.pl
W

ar
sz
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a

W rzeczywistości, która zalewa 
nas ogromem informacji i na każ-
dym kroku bodźcuje komunikata-
mi, w które powinniśmy wierzyć, 
warto odwiedzić wystawę artyst-
ki, 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. 

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 este-
tycznym, ale też logicznym. Uprasz-
czając – zamiast zadawać sobie pyta-
nie, 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 doświad-
czenie może każdemu z nas pokazać, 
że sztuka ma nie tylko funkcję este-
tyczną, ale też prowokacyjną, a arty-
sta nie jest tylko wytwórcą pięknych 
przedmiotów, ale bystrym i czujnym 
obserwatorem rzeczywistości. Wła-
śnie taką obserwatorką jest Miriam 
Cahn, której wystawę zatytułowaną 
Ja, istota ludzka już niedługo oglądać 
będzie można w warszawskim Mu-
zeum nad Wisłą. Od przeszło czte-
rech dekad artystka daje świadectwo 
społecznym konfliktom, kryzysom 
i stanom wyjątkowym, snując namysł 
nad współczesną kondycją człowieka 
oraz sprawczością obrazu malarskie-
go wobec tematów takich, jak: wojna 
i przemoc, seksualność, natura, rela-
cje rodzinne i śmierć. U podstaw bo-
gatej twórczości Cahn, obejmującej 
nie tylko malarstwo, ale również ry-
sunek, performans, tekst i f ilm, leży 
bezkompromisowy sprzeciw wobec 
wszelkich przejawów przemocy, co 
czyni jej praktykę wyjątkowo aktu-
alną. Za kluczowy dla rozwoju arty-
stycznego Cahn można uznać udział 

Miriam Cahn, 
Bomba atomowa, 

1986, akwarela na papierze, 
dzięki uprzejmości artystki oraz 
Galerie Jocelyn Wolff, Paris 
i Meyer Riegger, Berlin/Karlsruhe, 
materiały prasowe organizatora 

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  
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artystki w trzech międzynarodowych 
wydarzeniach artystycznych: były to 
Documenta 7 w 1982 roku (z których 
Cahn wycofała swoją pracę w akcie 
protestu), kuratorowana przez Je-
an-Christophe'a Ammanna wystawa 
monograficzna z 1983 roku w Kuns-
thalle w Bazylei, gdzie po raz pierw-
szy na przykładzie własnych relacji 
rodzinnych przyglądała się podziałowi 
świata na to, co męskie i to, co kobie-
ce, 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 swo-
ich prac na papierze włączyła kolor 
oraz kilka lat później, kiedy w wieku 
45 lat zwróciła się ku sugestywnemu, 
intuicyjnemu malarstwu. Międzyna-
rodową 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, 
BŁĘKIT,

21.7.17, 2017, olej na płótnie, 
dzięki uprzejmości artystki oraz 
Galerie Jocelyn Wolff, Paris 
i Meyer Riegger, Berlin/Karlsruhe, 
materiały prasowe organizatora

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 
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Więcej informacji na temat 
wystawy znaleźć można na 
stronie internetowej:

www.mnk.pl
K
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Nic nie daje takiego wglądu w hi-
storyczne wydarzenia, jak rela-
cja bezpośredniego uczestnika. 
Właśnie dlatego, gdy tylko mamy 
możliwość go wysłuchać, powin-
niśmy czuć się w obowiązku, żeby 
to zrobić. Polecamy wystawę Jan 
Hrynkowski. Opowieść arty-
sty organizowaną w Muzeum Na-
rodowym w Krakowie.  

Jan Hrynkowski, 
Autoportret,

1930, własność prywatna, 
materiały prasowe organizatora

Jan Hrynkowski, 
Taniec,

1918, własność prywatna, 
materiały prasowe organizatora

Niewiele polskich grup artystycznych 
miało taki wpływ na rozwój sztuki, jak 
Ekspresjoniści Polscy, którzy prze-
kształcili się poźniej w Formistów. Jej 
początki wiążą się z zainicjowanymi 
przez Zbigniewa Pronaszkę Wysta-
wami 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 Pro-
naszkowie, Tytus Czyżewski, Xawery 
Dunikowski czy Jacek Mierzejewski 
i Eugeniusz Żak. Zdarzało się, że wy-
stawy były zamykane niedługo po ich 
otwarciu ze względu na zbyt kontro-
wersyjne i „postępowe” podejście do 
sztuk wizualnych (taka sytuacja miała 
miejsce w przypadku wystawy Tytusa 
Czyżewskiego w Pałacu Sztuki w Kra-
kowie). W 1914 roku wspólna działal-
ność artystów i organizacja corocz-
nych Wystaw Niezależnych zostały 
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przerwane przez wybuch pierwszej 
wojny światowej. Do tych idei powró-
cili dopiero w 1917 roku, tworząc nową 
grupę artystyczną – Ekspresjonistów 
Polskich. Do ważnych artystów i teo-
retyków grupy należał Leon Chwistek, 
który w 1919 roku ekspresjonizm uwa-
żał 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 bezpo-
średniego uczestnika tych zdarzeń. Bo-
haterem wystawy jest Jan Hrynkowski 
– malarz, grafik i scenograf, który po-
przez gromadzone przez siebie archi-
wum przybliża nam relacje, nastroje 
i uczucia panujące wśród Ekspresjo-
nistów Polskich, a później Formistów. 
Zgromadzone przez Hrynkowskie-
go dzieła sztuki i archiwalia stanowią 
oś scenariusza wystawy, stworzoną 
przez samego artystę. Jego twórczość 
niezwykle różnorodna stylistycznie, 
tematycznie i pod względem stosowa-
nych technik zachowała niezwykłą ży-
wość do ostatnich dzieł. Na wystawie 
pracom Hrynkowskiego towarzyszy 
sztuka jego nauczycieli i kolegów, na-
leżących do grona najwybitniejszych 
artystów polskich XX wieku. 

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
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Wspólnota i solidarność to jed-
ne z najważniejszych elemen-
tów życia każdego z nas. Czas 
najwyższy wysłuchać, co mają 
do powiedzenia o współdziała-
niu osoby, dla których stało się 
ono sednem istnienia. Poleca-
my mocną, ale ważną wystawę 
Kreatywne Stany Chorobowe 
organizowaną w poznańskiej Ga-
lerii Miejskiej Arsenał.  

Analizując historię sztuki, bardzo szyb-
ko można dojść do wniosku, że wspól-
nota artystów jest niesamowitym zjawi-
skiem. Niewykonalnym zadaniem jest 
próba policzenia wszystkich przypad-
ków, w których to dyskusja, spór czy 
przyjaźń kierowała działaniem twórców 
największych dzieł. Jeśli spróbujemy 
odejść dwa kroki od wspomnianego 
zjawiska i poszukać podobnych współ-
żyjących i współdziałających grup, któ-
re wspierają się wzajemnie i motywują 
do dalszego działania, okaże się, że po-
dobne zależności pojawiają się w naj-
mniej spodziewanym miejscu – wśród 
ludzi walczących z chorobą. Dla wielu z 
nich choroba to praktyka, nie metafo-
ra; to codzienne przyjmowanie tablet-
ki antyretrowirusowej i niecodzienna 
chemioterapia. To jednak, przede 

Wystawa Kreatywne stany 
chorobowe, 

Galeria Miejska Arsenał w 
Poznaniu, materiały prasowe 
organizatora  

Performans Valentine Tanz/
Vala T. Foltyn

fot. Maciej Krajewski/Galeria 
Miejska Arsenał w Poznaniu, 
materiały prasowe organizatora  
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wszystkim, solidarność dająca siłę 
i bezwzględna krytyka społeczeństwa 
opartego na micie samowystarczalnej 
jednostki. Amazonki udowadniają, że 
tworzenie możliwych do zamieszki-
wania 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 pro-
fesjonalnie zorganizowanej wystawy 
sztuki artystów, którzy żyją z HIV. Kre-
atywne Stany Chorobowe zorganizo-
wane w poznańskiej Galerii Miejskiej 
Arsenał to ekspozycja ujawniająca 
i przełamująca tabu niewidoczności. 
Ten kontekst ma doprowadzić do nor-
malizacji życia z HIV, tak aby, jak obec-
nie choroba nowotworowa, przestało 
być stygmatyzujące. Prezentowani na 
wystawie artyści: Piotr Nathan, Bartek 

Wystawa Kreatywne stany 
chorobowe, 

fot. Maciej Krajewski/Galeria 
Miejska Arsenał w Poznaniu, 
materiały prasowe organizatora 

Arobal Kociemba i Szymon Adamczak 
odnosząc się do swoich osobistych do-
świadczeń, pozwalają dostrzec zmianę 
w rzeczywistości nosicieli HIV w ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat: od epi-
demii AIDS i żniw śmierci lat 80. i 90. 
XX w., przez traumę funkcjonowania 
w ramach opresyjnej służby zdro-
wia, stygmatyzacji społecznej i auto-
stygmatyzacji, po moment, kiedy wła-
ściwie leczone zakażenie HIV staje się 
jedynie pozbawioną objawów chorobą 
przewlekłą i zarazem źródłem prakty-
ki artystycznej. Na wystawie prezen-
towane są również materiały poświę-
cone heroicznej działalności polskich 
grup aktywistek i aktywistów, przede 
wszystkim Społecznemu Komiteto-
wi ds. AIDS, Zjednoczeniu Pozytywni 
w Tęczy i Stowarzyszeniu Sieć Plus 
oraz kampanie społeczne: HIVokryzja 
i Niewykrywalni. 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy oraz 
program towarzyszących jej 
wydarzeń dostępne są na 
stronie internetowej:

www.muzeumslaskie.pl
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Stanowisko człowieka wobec 
natury od dawna zaczyna przy-
pominać postawę zbuntowane-
go nastolatka, który wie, że jego 
działania prowadzą w złą stronę, 
ale stara się tego nie dostrzegać. 
Do nabrania dystansu i zastano-
wienia się, czy wiemy, co robimy, 
namawia wystawa Duch natury 
i inne bajki prezentowana w ka-
towickim Muzeum Śląskim.  

Budowana od dwudziestu lat kolekcja 
Fundacji Sztuki Polskiej ING groma-
dzi 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 pod-
jął niezwykle trudną próbę odejścia 
od przypisanych im numerów ewiden-
cyjnych i spojrzenia na zbiór z zupełnie 
nowej, oddalonej perspektywy. Zainte-
resowała go sytuacja dialogu w relacji 
pomiędzy człowiekiem i przyrodą. Wy-
dawać by się mogło, że to jedna z naj-
bardziej naturalnych i bezbłędnych 
relacji, jaką możemy zaobserwować. 
W rzeczywistości jest zupełnie ina-
czej. To związek pełen nieporozumień, 
błędów i czynionych z rozmysłem 
cierpień. Zainspirowany twórczością 
niemieckiego filozofa i powieścią Jana 
Potockiego Rękopis znaleziony w Sa-
ragossie Pokorný sformułował pyta-
nia: Człowiek jako racjonalna część 

Agnieszka Polska, 
The new sun,

wystawa Duch natury i inne bajki, 
Muzeum Śląskie w Katowicach, 
materiały prasowe organizatora 
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natury, próbując zbawić świat, podą-
ża 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 sie-
bie? Dzięki pracom ze zbiorów Funda-
cji Sztuki Polskiej ING kurator odważył 
się wywołać ducha natury w muzeum 
– jednym z najbardziej cywilizowanych 
miejsc w świecie człowieka. Odbiorca 
przekraczając próg wystawy, wcho-
dzi w niepewną sferę opowieści, któ-
rej sam jest współautorem. Przecież 
każdy z nas ma jakąś relację z naturą. 

Jedni lepszą, drudzy gorszą. Jednak 
każdy powinien zauważyć, że jego dzia-
łania rezonują. Mapa, którą znajdziemy 
na wystawie, jest jedynie wskazówką 
w Naszej podróży. Fundacja Sztuki 
Polskiej ING, która została założona 
w 2000 roku, gromadzi prace współ-
czesnych artystek i artystów polskich. 
Ukazuje i interpretuje zjawiska wystę-
pujące w polskiej sztuce od początku 
lat 90. XX wieku. Kolekcja obejmuje 
obrazy, zdjęcia, rysunki, wideo, rzeźby 
i instalacje. Poza dziełami uznanych ar-
tystów, znajdują się w niej także prace 
twórców młodszej generacji, urodzo-
nych 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: 

www.mgslodz.pl
Ł

ód
ź

Doceniającym precyzję i staran-
ność w twórczości artystycznej 
polecamy wystawę Macieja Wal-
czaka Horror Vacui organizo-
waną w łódzkiej Galerii Bałuckiej.  

Jaką wagę dla poznania dzieła ma wy-
korzystany przez artystę kolor? Czy 
rezygnując z barwnych przedstawień, 
artysta na pewno skazuje swoje dzie-
ło na płaskość i jednoznaczność? To 
prawdopodobnie dwa najważniejsze 
pytania, jakie powinniśmy sobie zadać 
przed odwiedzeniem wystawy Macie-
ja Walczaka Horror Vacui. Kuratorka 
wystawy, Dominika Pawełczyk, w tek-
stach towarzyszących ekspozycji sta-
wia sprawę jasno: Podczas gdy u wielu 
twórców kluczowe znaczenie osiąga 
kolor, który staje się nośnikiem wyra-
zu, energii, Walczak świadomie z nie-
go 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 ak-
centować konkretnych fragmentów 
kompozycji czy miejsc zajmowanych 
przez postaci. Te zawsze są symbolicz-
ne i zanurzone w groteskowej ilustracji 
o cechach awantury. Na wystawie ar-
tysta zaprezentuje swoją twórczość 
graficzną, reportaż z działań u zbiegu 
ulicy Kilińskiego i Północnej, gdzie po-
wstał mural Horror vacui – alegoria we-
wnętrznej wojny i groteskowa ilustracja 
awantury. Ponadto artysta pomalował 
również pozostałości jednej z pose-
sji przy ulicy Włókienniczej. Wszyst-
kim działaniom towarzyszy stylistyka 
przepełnienia (postaciami, scenami), 
precyzyjny, linearny rysunek, a także 
oszczędna, czarno-biała forma. Ma-
ciej Walczak jest studentem Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi wyróżnionym 

Maciej Walczak, 
Mantra 8,

2018, tusz na papierze, 
fot. M. Walczak, materiały prasowe 
organizatora  
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Nagrodą Rektora i Nagrodą Miejskiej 
Galerii Sztuki w Łodzi w 36. Konkursie 
im. Władysława Strzemińskiego – Sztu-
ki Piękne. Artysta poza rysunkiem tu-
szem i sitodrukiem tworzy interwencje 
w przestrzeni Łodzi. Warsztat Wal-
czaka ciągle pulsuje – nowe pomysły 
i projekty każą artyście sprawdzać 
się w różnych mediach. Koncepty jego 
prac bardzo często ewoluują od pro-
stego rysunku, przez ilustrację i grafi-

Maciej Walczak, 
Żniwa, 2018,

sitodruk, fot. M. Walczak, materiały 
prasowe organizatora

Maciej Walczak, 
mural Horror vacui,

fragment, ul. Kilińskiego, Łódź, fot. 
D. Pawełczyk, materiały prasowe 
organizatora  

kę, aż po użycie stworzonych symboli 
w przestrzeni miejskiej i na przedmio-
tach codziennego użytku. Patrząc na 
jego dzieła, można dojść do wniosku, 
że opowiadają one o kłębiących się 
w jego głowie przemyśleniach, emo-
cjach i obawach. Zastępując słowa 
obrazem, daje upust uczuciom, który-
mi nie chciałby dzielić się wprost – co 
według przyjętych norm mogłoby zo-
stać zrozumiane jako oznaka słabości.  
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Więcej zarówno o samej 
wystawie, jak i artystach 
przeczytać można na stronie 
internetowej:

www.csw.torun.pl
To

ru
ń

Czytelnikom zainteresowanym 
zjawiskiem artystycznego czer-
pania ze źródeł i poszukiwania 
inspiracji w pracach dawnych 
mistrzów, polecamy wystawę 
ARTUUM MOBILE prezentowa-
ną w toruńskim Centrum Sztuki 
Współczesnej Znaki Czasu. 

Wystawa ARTUUM MOBILE: 
Świat Saskii Boddeke i Petera 
Greenawaya, Gods room,

Centrum Sztuki Współczesnej 
w Toruniu, materiały prasowe 
organizatora  

Współczesne interpretacje dzieł daw-
nych 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 przemyśla-
ny i wybitny. Peter Greenaway zdobył 
światowy rozgłos dzięki swoim wysma-
kowanym wizualnie filmowym interpre-
tacjom wybitnych dzieł malarskich, 
zwłaszcza okresu dawnego. Będąc 
wybitnym interpretatorem dzieł innych 
epok, sam jednocześnie stał się inspi-
racją dla twórczych dokonań kolejnych 
pokoleń artystów. Autorką koncep-
cji wystawy jest zaś Saskia Boddeke, 
uznana artystka multimedialna i reży-
serka. Ekspozycja składa się z trzech 
wyraźnych części. W pierwszej z nich 
widz zostaje postawiony przed mul-
timedialną instalacją H is for Horse,  
H is for Hope. Stanowi ona interpreta-
cję motywu czterech jeźdźców Apoka-
lipsy i pokazuje nierówność pomiędzy 
chorobą i zarazą, łaknieniem i głodem 
oraz przemocą i wojną. W drugiej czę-
ści zwiedzający zostają zaproszeni 
do Atelier Greenawaya – specjalnie 
zaaranżowanej w CSW przestrzeni, 
w której artysta, otoczony swoimi ob-
razami, inspirującymi przedmiotami 
i atrybutami malarskimi, będzie przez 
całe trzy dni tworzył na oczach widzów 
nowe kompozycje artystyczne, niczym 
we własnym studio. W przestrzeni Ate-
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lier zaprezentowanych zostanie ok. 90 
prac, pochodzących z cyklów: Mitolo-
gie, Dynastie, Części ciała, Pary Mał-
żeńskie, 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 ele-
mentem ekspozycji jest Nieme kino 
– przestrzeń, w której na wygodnych 
kanapach, w domowej atmosferze, pu-
bliczność będzie mogła obejrzeć film 
dokumentalny Alfabet Greenawaya, 
obraz Saskii Boddeke opowiadający 
o Peterze Greenawayu oraz ich córce 
– Pip. Wystawa jest kolejną ekspozy-
cją z rozpoczętego w 2018 roku cyklu 
Sztuka Świata, który obejmuje wy-
stawy i działania artystyczne prezen-
tujące 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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Dlaczego to, co zakryte intere-
suje nas najbardziej? Czy sami 
sobie obiecujemy, że za zasło-
ną znajdziemy to, czego skry-
cie pragniemy? Motyw tajem-
nicy skrywanej przed ludzkim 
podejmuje w ystawa Wojcie-
cha Pukocza Więcej niż 1000 
słów we wrocławskim Muzeum 
Współczesnym.  

 Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy dostępne są na stronie 
internetowej:

www.muzeumwspolczesne.pl

Gdy po raz pierwszy mamy możliwość 
obcowania ze sztukami wizualnymi, 
bardzo często odbieramy je jedno-
płaszczyznowo. Optyka naszego oka 
we współpracy z rozumem podpowia-
da nam, że przed nami stoi fizyczny 
przedmiot stworzony z ramy, płótna 
i farb. Jednak w rzeczywistości formu-
ła obrazu wymyka się tej prostej kla-
syfikacji. Obraz jest zarazem zależny 
i niezależny od materii. Z jednej strony 
potrzebuje obiektów i ciał, aby zaist-
nieć: farby, płótna, pędzla, błony foto-
graficznej, kamery, aparatu i postaci 
modela, krajobrazów, aktorów i sce-
nerii. Jednakże z drugiej strony, szcze-
gólnie 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 postrze-
ganie dzieła. Siłą obrazu jest zarówno 
jego materialność – możliwość fizycz-
nej interakcji, jak i jej brak oraz to, co ze 
sobą niesie – uruchamiane skojarzenia 
i przeżycia estetyczne. Nie można jed-
nak wysnuć z tych rozważań wniosku, 
że obraz mógłby wyzbyć się swojej ma-
terialnej formy. Jesteśmy przyzwycza-
jeni do postrzegania otaczającego nas 
świata przez oko i to właśnie widzialne 
reprezentacje uczuć, stanów i sym-
boli są dla nas najbardziej zrozumiałe. 
Z tego też powodu, gdy chcemy opo-
wiedzieć historię niematerialnego bytu 

Wojciech Pukocz, 
Flaga (316),

2019, akryl na płótnie, materiały 
prasowe organizatora
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np. ducha, musimy mu nadać fizyczną 
formę, choćby tak prostą i schema-
tyczną, 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 zło-
dzieje chcący ukryć swoją twarz uży-
wali tzw. sack mask – maski wykonanej 
z płóciennego worka i sznura. Jednak-
że zasłonięta twarz nie jest jedynie 
domeną bandytów. Współcześnie po-
stać okryta czarną tkaniną uruchamia 
skojarzenie z muzułmańską praktyką 
purdah, polegającą na zakrywaniu cia-
ła przed publicznym widokiem. Obec-
ne debaty na temat dopuszczalnego 
stroju kobiety – burkini na francuskiej 
plaży czy chusty w Teheranie – mo-
żemy również odczytać jako dalekie 
echo sporu ikonofilów z ikonoklastami 
rozgrywanego współcześnie na polu 
ciała kobiety.  

Wojciech Pukocz, 
Duch (310),

2019, akryl na płótnie, materiały 
prasowe organizatora

Wojciech Pukocz, 
kadr z filmu Bez tytułu,

2019, wideo HD, 7’20, materiały 
prasowe organizatora  

Wojciech Pukocz, 
Czarny duch,

2019, druk solwentowy, materiały 
prasowe organizatora 
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Gdzie znajduje się granica mię-
dzy procesem artystycznym, 
a skończonym dziełem? Wysta-
wa Priscilli Romero Ucieleśnio-
na pamięć prezentowana w byd-
goskim Muzeum Okręgowym 
pokazuje, że w zupełnie innym 
miejscu, niż nam się wydaje.  

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

www.muzeum.bydgoszcz.pl

Ucieleśniona 
pamięć,

wystawa prac 
Priscilli Romero 
– laureatki MTG 
Kraków 2018, 
materiały prasowe 
organizatora  

będzie można prace Priscilli Romero, 
kostarykańskiej artystki, która w 2018 
roku została laureatką Międzynaro-
dowego Triennale Grafiki w Krakowie. 
Zgodnie z koncepcją organizatorów 
nagrodą dla laureata jest wystawa mo-
nograficzna z katalogiem, przygoto-
wana w muzeum. Romero swobodnie 
porusza się w dziedzinie site-specific, 
tworząc unikatowe obiekty i instala-
cje graficzne – aranżacje przestrzen-
ne, stanowiące jedność z miejscem, 
w którym są prezentowane, za każdym 
razem tworząc bogatą, metaforyczną 
sieć kontekstów. W pracy twórczej Pri-
scilla Romero wykorzystuje opracowa-
ną przez siebie technikę lateksografii, 
z płynnego lateksu wykonując odlewy, 
będące zarówno „graficznymi obiekta-
mi”, jak i matrycami. W związku z tym 
w jej twórczości przedmioty niezbędne 

do wykonania dzieła stają się obiekta-
mi samymi w sobie. Romero jest ad-
iunktem na Wydziale Grafiki i Rysunku 
Szkoły Sztuki i Komunikacji Wizualnej 
na Uniwersytecie Narodowym w Ko-
staryce. Obecnie pracuje nad rozprawą 
doktorską w dziedzinie sztuki zatytuło-
waną Produkcja i badanie na Uniwer-
sytecie 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 otrzy-
maniu nagrody oraz wiosną 2019 roku, 
kiedy uczestniczyła w warsztatach po-
łączonych ze zbieraniem materiałów – 
odcisków/odlewów części ciała lub ele-
mentów konstrukcji budynków, które 
włączone zostały do ekspozycji. 

Gdy myślimy o pracach z dziedziny 
sztuk wizualnych, bardzo często sku-
piamy się na ostatecznym efekcie 
działań artysty. Niezwykle rzadko przy-
glądając się obrazowi, zastanawiamy 
się nad procesem jego powstawania. 
Nasza uwaga skoncentrowana jest na 
ostatnim kroku działań twórcy, a prze-
cież proces jest znacznie dłuższy. Każ-
dy 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 skutko-
wać dziełem, które cieszy nasze oko. 
Wystawa Ucieleśniona pamięć organi-
zowana w bydgoskim Muzeum Okręgo-
wym pokazuje, że czasami proces dzia-
łań artystycznych jest równie istotny, co 
końcowy efekt. Na wystawie zobaczyć 
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aW 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 rekla-
mą, 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 radykal-
ny gest. Ogromny wpływ na jej karierę miał niewątpliwie związek z Pa-
blem Picassem. Dokumentowała ona między innymi powstawanie jego 
najbardziej politycznej pracy – Guerniki. Wspólnie wykonali także serię 
portretów łączących eksperymentalne techniki fotograficzne i graficz-
ne. W późniejszych latach życia Dora Maar skoncentrowała się na ma-
larstwie, szukając inspiracji w poezji, filozofii i praktykach religijnych. Do 
ciemni powróciła dopiero w latach 70. Londyńska wystawa retrospek-
tywna wnikliwie bada długą karierę artystki i prezentuje ją w kontekście 
twórczości jej współczesnych. 

www.tate.org.uk

Dora Maar, 
Model in Swimsuit,

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

Dora Maar, 
Untitled (Hand-Shell), 

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 
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ia Na początku XX wieku artyści zaczęli, jak nigdy wcześniej, stosować 

emocje jako narzędzie stylistyczne. Kierowani instynktem i w opozy-
cji do kanonów akademickich młodzi buntownicy z drezdeńskiej spo-
łeczności 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 odpowie-
dzialnych za monachijski almanach „Der Blaue Reiter” szukało możliwo-
ści 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, Au-
gusta Mackego i Franza Marca, a także Pauli Modersohn-Becker, Paula 
Klee i Lionela Feiningera. 

www.leopoldmuseum.org

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

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

Marianne von Werefkin, 
The Avenue,

ok. 1917, ©Fondazione Gabriele 
e Anna Braglia, Lugano, fot. 
Christoph Münstermann, materiały 
prasowe organizatora
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ja Faire son temps to niezwykle obszerna prezentacja prac jednej z klu-
czowych 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 twór-
czość 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 me-
dytacji o śmierci poprzez rozległe instalacje i eksponaty. Ekspozycja 
ukazuje ścieżkę około pięćdziesięciu dzieł Boltanskiego, prezentują-
cych wielkość i ambicje artysty naznaczonego własną historią i pięć-
dziesięcioma latami kwestionowania roli i głosu artysty w społeczeń-
stwie. 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. 

www.centrepompidou.fr

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 wy-
stawy 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 pre-
zentów” 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 bazy-
lejskiego. 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. 
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Antependium,
 złota zasłona ołtarza,

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

www.lnmm.lv

Aleksandra Beļcova urodziła się w Ro-
sji, 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 Petrogra-
dzie u słynnego awangardowego arty-
sty Nathana Altmana. Przybyła do Rygi 
w maju 1919 roku, by odwiedzić swojego 
przyszłego męża – artystę Romansa 
Sutę. Szybko znalazła swoje miejsce 

KRAJE BAŁTYCKIE
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Choć historia sztuki zapisała 
na swoich kartach nazwiska 
wielu artystów, niektórzy wy-
bitni twórcy wciąż pozostają 
nieznani szerszemu gronu od-
biorców. Wyjątkową okazję, by 
poznać taką postać i jej prace, 
daje Łotewskie Narodowe Mu-
zeum Sztuki, gdzie prezento-
wana jest wystawa Aleksandra 
Beļcova (1892-1981). Painting. 
Graphics. Porcelain od Bal-
tars Workshop. 

Aleksandra Beļcova, 
White and Black,

1925, olej na płótnie, z kolekcji 
Latvian National Museum of Art, 
fot. Normunds Brasliņš, materiały 
prasowe organizatora 

na lokalnej scenie kulturalnej, stała 
się częścią ryskiego środowiska arty-
stycznego, a dziś zaliczana jest do gro-
na klasyków łotewskiego modernizmu. 
Na wszystkich etapach kariery ważny 
był dla Beļcovej kontakt z artystami ze 
szkoły paryskiej. Zarówno jej kubistycz-
ne kompozycje z początku lat 20., jak 
i prace powstające w kolejnych latach 
w stylu Nowej Rzeczowości nawiązy-
wały do nurtów obecnych wówczas 
w sztuce francuskiej. Żywym epizodem 
w twórczości Beļcovej jest jej fascyna-
cja stylem japońsko-francuskiej artyst-
ki Tsuguharu Fouijita – delikatną, kali-
graficzną linią, zniuansowaną gradacją 
tonalną i szczególnym połyskiem białej 
powierzchni charakterystycznym dla 
jej prac. W latach 1923-1931 kilkukrot-
nie odwiedziła południową Francję. Po-
dróże te nie tylko pomogły jej przezwy-
ciężyć śmiertelną chorobę – gruźlicę, 
ale także okazały się silnym impulsem 
twórczym – wykonała tam swoje naj-
lepsze prace. Szczególnie wyróżniają 
się jej liryczne pejzaże Vence, ujęte 
w delikatnej tonacji, nietypowej dla 
przyrody południowej. Twórczość Alek-
sandry Beļcovej jest więc bardzo róż-
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norodna. Nie posługiwała się ona także 
wyłącznie jedną techniką. Była również 
malarką porcelany, ilustratorską i gra-
ficzką. Sięgała po akwarele i po paste-
le. W drugiej połowie lat 20. XX wieku 
artystka aktywnie uczestniczyła w pra-
cach pracowni malarstwa porcelany 
Baltars, w której działali także Romans 
Suta i Zygmunt Vidbergs. Beļcova czę-
sto 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 – pisa-
rzy, aktorów, śpiewaków operowych 

i tancerzy baletowych, co pozwoliło jej 
stosunkowo łatwo dostosować się do 
wymagań realizmu socjalistycznego. 
Aleksandra Beļcova nigdy nie przesta-
ła działać i jako starsza kobieta wciąż 
brała udział w wystawach i aktywnie 
udzielała się na łotewskiej scenie arty-
stycznej. Wystawa prezentowana w Ry-
dze jest pierwszą dużą retrospektywą-
prac artystki, obejmującą wspomniane 
obrazy, grafikę i malowaną porcelanę. 
Jest to wydarzenie tym bardziej wy-
jątkowe, że większość pokazywanych 
eksponatów do tej pory znajdowała się 
w mieszkaniu artystki i nie była udo-
stępniana szerszej publiczności.  

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 
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Jonas Mekas Visual Arts 
Center - wnętrze

(fot. oficjalna strona instytucji 
www.jonasmekas.com)

Zmień perspektywę –
Wilno

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-amerykań-
ski 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 filo-
zofię), 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 Len-
non. W dobie coraz nowszych techno-
logii, Mekas zaczął wykorzystywać 
w swoich pracach wieloekranowe in-
stalacje, przy pomocy których wyświe-
tlał 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 

życia spędził w Ameryce, nigdy nie 
przestał uważać się za Litwina. Utrzy-
mywał stały kontakt z krajem swojego 
pochodzenia, chcąc przyczyniać się 
do jego rozwoju na polu kultury i sztu-
ki. W związku z tym 10 listopada 2007 
roku otworzył w Wilnie Centrum Sztuk 
Wizualnych swojego imienia. Znajdują 
się w nim archiwa i biblioteka poświę-
cone awangardzie filmowej, których 
przeważającą część stanowią zbiory 
Mekasa oraz George’a Maciunasa – in-
nego litewskiego „gwiazdora” między-
narodowego środowiska artystyczne-
go, twórcy ugrupowania Fluxus.  

Oprócz części archiwalnej, do której 
powinni zajrzeć najbardziej zapaleni 
miłośnicy alternatywnej kinematogra-
fii, Centrum posiada też, oczywiście, 
galerię prezentującą cykliczne wysta-
wy współczesnej sztuki bazującej na 
wideo, fotografii i nowych mediach. 
Centrum Mekasa pokazuje dzieła za-
równo światowych klasyków konceptu-
alnej 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 wypra-
wy do Wilna. 

Muzea i galerie sztuki kojarzą 
Wam się tylko z obrazami wiszą-
cymi na ścianach? Nic bardziej 
mylnego. W grudniowym wyda-
niu Zmień perspektywę za-
bieramy Was do miejsca, które 
nacisk kładzie na sztukę współ-
czesną w jej filmowym wydaniu. 
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Daniel Cybulski urodził się w 1980 roku 
w Gdańsku. Na tamtejszej Akademii 
Sztuk Pięknych studiował na Wydziale 
Malarstwa pod kierunkiem prof. Je-
rzego Ostrorógskiego, dyplom uzy-
skał 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 nie-
mieckiej 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 wyko-
nane tuszem. Młody artysta zakom-
ponował płótno w monochromatycz-
nych odcieniach czerni, bieli i szarości. 
Na neutralnym jasnym tle pojawiły się 
zrytmizowane kreski i plamy, mogą-
ce na pierwszy rzut oka przypominać 
zaszyfrowany tekst pisany na kartce 
papieru – być może właśnie tytułowy 
manifest – z wyraźnie wyodrębnionym 
nagłówkiem na górze i równymi rzęda-
mi dalszej treści rozciągniętej od mar-
ginesu do marginesu. Ten „tekst” jed-
nak nie trzyma się swoich wierszy, ale 
rozlewa się drobnymi strużkami i spły-
wa w dół, wyglądając nieco jak nitki na 
tkackim krośnie. W ten sposób pionowe 
linie tworzą naturalną przeciwwagę dla 
poziomów. Całość robi tym większe 

wrażenie, że powstała na płótnie o im-
ponującym rozmiarze 210x150 cm. 

Sam Daniel Cybulski mówi o swojej 
twórczości: „Zajmuję się głównie ob-
razem malarskim i związanymi z nim 
pojęciami: przedmiotowości dzieła 
sztuki, jego budowy, statusu i oddziały-
wania w przestrzeni. (…) Tworzę prace/
prezentacje działające silnie wraże-
niowo, wymykające się możliwościom 
stworzenia ich słownego ekwiwalentu”. 
Takim właśnie pytaniem o przedmio-
towość 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 for-
matem, który z łatwością zdominuje 
przestrzeń, w której jest prezentowany. 
Oprócz malarstwa Daniel Cybulski two-
rzy także przestrzenne instalacje. Zwy-
kle posługuje się w nich podobnym ze-
stawem 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 ga-
lerii Zbrojownia Sztuki. Dziś mieszka 
i tworzy w Sopocie. Jego prace znajdu-
ją się między innymi w kolekcjach Mu-
zeum Narodowego w Gdańsku, Galerii 
Sztuki w Legnicy czy Państwowej Gale-
rii Sztuki w Sopocie. 
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Daniel Cybulski, 
Manifest, 

2012, tusz na płótnie, 
210x150 cm

W tym miesiącu zaglądamy głę-
biej do #kolekcji sztuki współ-
czesnej ERGO Hestii  i  przy-
pominamy sylwetkę Daniela 
Cybulskiego – laureata Nagrody 
Specjalnej w 11. edycji Artystycz-
nej Podróży Hestii z roku 2012. 
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Czy chcemy czy nie, koniec ro-
ku zbliża się wielkimi krokami. 
Mamy już grudzień, za chwilę 
wszędzie będzie można usły-
szeć „Last Christmas”, a nasze 
myśli krążyć będą jedynie wokół 
barszczu z uszkami i brokatu na 
Sylwestra. To idealny czas na 
tradycyjne całoroczne podsu-
mowania, te prywatne i zawodo-
we. Co wydarzyło się w Fundacji 
APH w 2019 roku? W
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Zaczniemy może od Pawilonu Sztuki. 
Zorganizowaliśmy dla was 5 wystaw 
naszych finalistów. Zaczęliśmy od ma-
larstwa Przemysława Garczyńskiego, 
następnie kontemplowaliśmy samot-
ność z fotografiami Pawła Franika. 
Martyna Borowiecka pokazała nam, że 
malarstwo iluzoryczne nie było charak-
terystyczne jedynie dla baroku, a zdję-
cia 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 pro-

jekcie Anna Shimomura postanowiła 
skupić się na budynku, który bardzo 
dobrze widać z okien Pawilonu Sztu-
ki. 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-

Zaproszenie na wystawę 
Infiltracja

(materiały Fundacji APH)
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl
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wiec 1989 roku, Polska oficjalnie uwol-
niła się od komunistycznego reżimu, 
oficjele, szpiedzy i ambasadorowie wró-
cili za wschodnią granicę. Budynek przy 
Sobieskiego 100 został, opustoszały 
szkielet dawnego ustroju, duchologicz-
na pamiątka dosłownie i w przenośni. 
Shimomura to performerka i artystka 
konceptualna. W projekcie „Infiltracja” 
artystka zabawi się w szpiega: stacjo-
nując w Pawilonie Sztuki postara się 
zinfiltrować wrogie terytorium, poznać 
wszystkie jego tajemnice i krążące 
wokół Sobieskiego 100 urban legends. 
Przez lornetkę ustawioną w galerii Shi-
momura bacznie będzie obserwować 
wrogi obiekt, by poznać wszystkie jego 
tajemnice. Dodatkowo artystka wcieli 
się w rolę medium – wykorzystując do 
tego zmodyfikowaną na potrzeby sy-
tuacji tablicę oujia Shimomura postara 
się porozumieć z duchem komuny. „In-
filtracja” to może mało świąteczna wy-
stawa, ale chcemy pocieszyć wszyst-
kich fascynatów bożonarodzeniowych 
dekoracji  - u nas też wszystko będzie 
czerwone.  

Do końca roku można także zobaczyć 
wystawę „Podróż ergo sum” w Galerii 
Białej w Lublinie. Na wystawie prezen-
towanych jest 13 prac finalistów i lau-
reatów konkursu APH, każda z nich 
dotyczy szeroko rozumianej podróży. 
Kuratorka projektu, Ines R. Artola, wy-
brała najciekawsze prace, które mówią 

o podróży w sposób niestandardowy: 
pamiętajmy, że to nie tylko przemiesz-
czanie się z punktu A do punktu B, to 
również bardziej abstrakcyjne pojęcie. 
Czy żeby udać się w podróż musimy na-
prawdę spakować plecak i kupić bilet? 
Czy może wystarczy przeczytać książ-
kę i zastanowić się chwilę nad sobą? 
Jeśli nie macie jeszcze planów na Syl-
westra, wpadajcie do Lublina – „Podróż 
ergo sum” można oglądać do 31 grudnia.

W maju 2019 roku zakończyliśmy także 
18 edycję konkursu Artystyczna Podróż 
Hestii. Zgłosiło się do nas 405 studen-
tów z całej Polski, co uczyniło tą edycję 
wyjątkową pod względem frekwencji.  
Żadna z edycji organizowanego przez 
Fundację konkursu nigdy nie ma narzu-
conego 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, zma-
ga się z wygórowanymi oczekiwaniami 
i walczy z własnymi słabościami. Pod-
czas 18 edycji konkursu przygotowa-
liśmy  więc dla wszystkich rozbudowy 
program warsztatów i zajęć, który mia-
ły pomóc w walce z presją, zrelaksować 
nasze ciało i umysł.  

Co przyniesie nam rok 2020? Tego nie 
wie nikt, każdy ma jakieś marzenia, oba-
wy, plany. Jest pewne: 19 edycja konkur-
su przed nami. Więcej już niedługo!
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