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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

Jerzy Sołtan, 
D’Apres Monsieur Léger II, 

1962-1993, kolekcja Muzeum 
ASP w Warszawie, materiały 
prasowe organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące zarówno samej 
artystki, jak i wystawy Ave 
Kobieta dostępne są na 
stronie internetowej: 

mng.gda.pl

Tr
ój
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ia

st
o

Mimo że postać kobieca jest kluczo-
wym motywem twórczości artystki, 
w jej dorobku odnaleźć można bar-
dzo niewiele portretów. Ważniejsze 
jest dla Białeckiej zobrazowanie tego, 
co składa się na kobiecość i buduje 
jej siłę, określa status, mówi o kondy-
cji i rolach, jakie odgrywa we współ-
czesnym świecie. Malowane przez 
nią kobiety są więc postaciami mo-
numentalnymi, wyrażającymi głębo-
kie emocje. Ujmowane są przy tym 
w chłodne ramy formalne – niemal 
pozbawione koloru, monochroma-
tyczne. Surowość przedstawień nie 
odbiera im jednak mocy przekazu, 
wręcz przeciwnie – uwypukla dra-
matyzm scen, a co za tym idzie wagę 
podejmowanej problematyki. A jest to 
problematyka na wskroś współcze-
sna. Artystka pokazuje kobiety jako 
ikony, od najmłodszych lat hartowa-
ne do wyznaczonej im roli społecz-
nej, której trudno się przeciwstawić. 
W tym sensie jest to także sztuka sil-
nie feministyczna, przesiąknięta dą-
żeniem do ukazania młodych dziew-
cząt, dojrzałych matron i staruszek 
jako kobiet niezależnych, odważnych, 
obdarzonych mocą sprawczą. Re-
alizując przyjęte założenia, Białecka 
sięga do tradycji malarstwa wielkich 
mistrzów – przede wszystkim rene-
sansu i baroku. Odwołuje się między 
innymi do ikonografii Madonny z Dzie-
ciątkiem czy utrwalonych w kulturze 
wizerunków świętych. Za każdym 
razem twórczo je przetwarza, jak 
w przypadku obrazu Sebastian, gdzie 

Beata Ewa Białecka,  
Pieta

2007, olej na płótnie, 
materiały prasowe 
organizatora 

Beata Ewa Białecka to artyst-
ka, która w centrum zaintere-
sowania stawia postać kobiecą. 
Jej twórczość malarska niemal 
w całości poświęcona została 
temu tematowi. Różnym sposo-
bom ujęcia kobiety na płótnie 
przyjrzeć się można podczas re-
trospektywnej wystawy Beata 
Ewa Białecka. Ave Kobieta, 
prezentowanej  w gdańskim 
Muzeum Narodowym. 
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zamiast mężczyzny widzimy postać 
małej dziewczynki nakłutej strzała-
mi. W szerokim wachlarzu kobiecych 
przedstawień w yjątkowe miejsce 
zajmuje matka. Uniwersalną formę 
przedstawień artystka osadza we 
współczesnym kontekście. Często 
też do postaci matek, przyjaciółek, 
dziewczynek dołącza komentarz 
słowny. Wprowadza na płótno bande-

role ze sloganami oraz cytatami rekla-
mowymi damskich firm odzieżowych. 
Z kolei w jej najnowszych pracach za-
uważyć można sięganie po wielowie-
kową tradycję pełnego haftu. Wpro-
wadzenie tej techniki – traktowanej 
wyłącznie jako zajęcie kobiece – do 
malarstwa Białeckiej odgrywa istot-
ną rolę w obrazowej narracji i potęguje 
feministyczną wymowę prac artystki. 

Beata Ewa Białecka,  
Konterfekt Sweet Dreams

2016, olej na płótnie i haft, 
materiały prasowe organizatora 

Beata Ewa Białecka, 
Hodigitria

2009, 2014, olej na płótnie, 
haft, cekiny i koraliki, materiały 
prasowe organizatora 
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Więcej zarówno o wystawie 
w warszawskiej Zachęcie, jak 
i pozostałych przedsięwzięciach 
jubileuszowych przeczytać 
można na stronie internetowej:  

zacheta.art.pl

W
ar

sz
aw

a

Jerzy Sołtan, Lech Tomaszewski 
i  Andrzej Jan Wróblewski to 
trzy osobistości twórcze, które 
stoją za powstaniem Wydziału 
Wzornictwa Przemysłowego 
A k a d e m i i  S z t u k  P i ę k n y c h 
w Warszawie. Ich koncepcje 
z rozmaitych dziedzin – archi-
tektury, rzeźby czy wzornic-
twa – prezentowane są obec-
nie w Zachęcie – Narodowej 
Galerii Sztuki w ramach wystawy 
Przestrzeń niewysłowiona.

Tytuł ekspozycji odnosi się do pojęcia 
wprowadzonego przez Le Corbusiera 
– l’éspace indicible, które miało opi-
sywać nowoczesną przestrzeń sztuki, 
w której architektura nie ogranicza 
się do „zwykłego” projektowania użyt-
kowego. Jednak nie tylko pojedyncze 
hasło, ale i  całokształ t twórczości 
oraz postawa Corbusiera są tu waż-
nym punktem odniesienia, zwłaszcza 
zważywszy na bliską współpracę Je-
rzego Sołtana z francuskim architek-
tem i jego fascynację mistrzem. To 
właśnie Sołtan w latach 50. XX wieku 
kierował Zakładami Doświadczalnymi 
ASP, które były multidyscyplinarnym 
biurem projektowym. Sam Wydział 
Wzornictwa został powołany zarzą-
dzeniem Ministerstwa Kultury i Sztuki 
dopiero w czerwcu 1977 roku, a jego 

Andrzej J. Wróblewski, 
Maska, 

ok. 1956, fotografia czarno-biała, 
archiwum artysty, materiały 
prasowe organizatora 

Lech Tomaszewski, 
Powierzchnia jednostronna o 
nieskończonej liczbie gałęzi, 

depozyt w Muzeum ASP 
w Warszawie, materiały 
prasowe organizatora 
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prof il  zdeterminował y różnorodne 
obszary zainteresowań jego „ojców 
założycieli”. Wystawa prezentowana 
w warszawskiej Zachęcie podzielo-
na została na trzy części. Ekspozycję 
otwiera sala SZTUKI , gdzie można 
bliżej przyjrzeć się pracom artystów, 
zwykle postrzeganym jako margines 
ich zainteresowań, a mimo to, dają-
cych głębszy wgląd w ich postaw y 
artystyczne i podejście do twórczo-
ści. W tej części widzowie znajdą więc 
między innymi rysunki Jerzego Sołta-
na wykonane w obozie w Murnau oraz 
serię prac ukazującą jego fascynację 
wielkimi klasykami dwudziestowiecz-
nej awangardy. Obok nich znajdują się 
dzieła Lecha Tomaszewskiego zain-
spirowane światem matematyki oraz 
fotograficzne studia form naturalnych 

Andrzeja J. Wróblewskiego. W kolejnej 
sali zatytułowanej PRZESTRZEŃ pre-
zentowane są modernistyczne pro-
jekty architektoniczne trójki artystów, 
natomiast trzecia i zarazem ostatnia 
części wystawy kieruje uwagę odwie-
dzających ku WZORNICTWU. Znaleźć 
tu można pojedyncze, indywidualne 
projekty, będące wyrazem bliskich 
artystom systemów projektowania. Te 
prace pionierów polskiego nowocze-
snego designu wskazują na potencjał 
środowiska warszawskich projek-
tantów w tamtym czasie. Ekspozycja 
Przestrzeń niewysłowiona wpisuje się 
w szerszy cykl kilku wystaw zorgani-
zowanych z okazji czterdziestolecia 
powstania osobnego Wydziału Wzor-
nictwa Przemysłowego przy stołecznej 
Akademii Sztuk Pięknych. 

Jerzy Sołtan, 
Krzesło, 

1954, kolekcja Muzeum ASP 
w Warszawie, materiały 
prasowe organizatora

Lech Tomaszewski, 
Litera „A”. Model 
powierzchni jednostronnej, 

1963, kolekcja Muzeum ASP w 
Warszawie, materiały prasowe 
organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy Poznanie. 
Zapominanie. Przebudzenie. 
Japońska sztuka buddyjska 
z kolekcji polskich znaleźć 
można na stronie internetowej: 

manggha.pl

K
ra

kó
w Związki religii i sztuki sięgają 

jeszcze czasów starożytnych. 
Kultura europejska zdominowa-
na została jednak przez chrze-
ścijaństwo, którego silna eks-
pansja uniemożliwiła rozwijanie 
się innych nurtów, pozostających 
w związku z odmiennymi wierze-
niami. Okazją, by lepiej poznać 
tego rodzaju twórczość jest wy-
stawa Poznanie. Zapominanie. 
P r z e b u d z e n i e .  J a p o ń s ka 
sztuka buddyjska z kolekcji 
polskich.

Ekspozycja przygotowana została 
przez krakowskie Muzeum Sztuki 
i Techniki Japońskiej Manggha przy 
współpracy z największymi państwo-
wymi instytucjami, które udostępni-
ły swoje zbiory. Wśród nich znalazły 
się między innymi Muzeum Azji i Pa-
cyf iku w Warszawie oraz oddziały 
Muzeum Narodowego w Warszawie, 
Krakowie i  Poznaniu. Dzięki temu 
powstała przekrojowa wystawa uka-
zująca wszechobecny wpływ bud-
dyzmu na sztukę i – szerzej – kulturę 
japońską. Buddyzm przyczynił się 
bowiem do powstania wszystkich 
tych dziedzin sztuki, które tradycyj-
nie kojarzą się z Krajem Kwitnącej 
Wiśni. Od rzeźby i malarstwa po ka-
ligraf ię i poezję haiku. Wśród dzieł 
zgromadzonych na ekspozycji na 
szczególną uwagę zasługuje rzeźba, 
reprezentowana w szerokim wybo-
rze. W ramach w ystaw y możemy 
podziwiać posągi przedstawiające 
buddę, bóstwa buddyjskiego pante-
onu czy wybitnych mnichów. Te figu-
ry to nie tylko wspaniałe przykłady 
japońskiej estetyki. Stanowią one 
także materialny wykład buddyjskiej 
nauki, przemawiając do widza języ-
kiem symboli.  Ważnym elementem 
wystawy jest malarstwo ukazujące 
m.in. mandale (jap. mandara) przed-
stawiające Czystą Ziemię Buddy 
Amidy oraz obrazy przyjścia-i-powi-
tania (jap. raigōzu), na których Ami-
da w otoczeniu orszaku wychodzi 
na spotkanie swojego umierającego 
wyznawcy. Niemniej istotne są drze-

Wernisaż wystawy Poznanie. 
Zapominanie. Przebudzenie. 
Japońska sztuka buddyjska z 
kolekcji polskich,

 materiały prasowe organizatora
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woryty ukiyo-e, ukazujące japońskie 
społeczeństwo okresu Edo, o których 
po raz pierwszy usłyszeliśmy więcej 
podczas ubiegłorocznej w ystawy 
Podroż do Edo prezentowanej w war-
szawskim Muzeum Narodowym. Bud-
dyzm wyraźnie odcisnął swoje pięt-
no we wszystkich obszarach kultury 

japońskiej. Rodzimi artyści twórczo 
czerpali z wzorców chińskich, inspi-
rując się tamtejszą sztuką, ale i stale 
ją przekształcając według własnych 
potrzeb. W ten sposób powstał zu-
pełnie nowy rodzaj twórczości, nie-
rzadko uprawianej bezpośrednio 
przez buddyjskich duchownych. 

Wernisaż wystawy Poznanie. 
Zapominanie. Przebudzenie. 
Japońska sztuka buddyjska z 
kolekcji polskich,

 materiały prasowe organizatora

Plakat na wystawę Poznanie. 
Zapominanie. Przebudzenie. 
Japońska sztuka buddyjska z 
kolekcji polskich,

 materiały prasowe organizatora
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Więcej zarówno o kolekcji 
Kunstmuseum Villa Zandersi, 
jak i rozpoczynającej się 15 
czerwca wystawie przeczytać 
można na stronie internetowej:

arsenal.art.pl

P
oz

na
ń

Papier to wyjątkowo delikat-
ne tworzywo, oferujące zara-
zem szeroką gamę możliwości. 
W jaki sposób da się artystycz-
nie w ykorzysty wać jego po-
tencjał przekonać się można 
odwiedzając Galerię Miejską 
Arsenał w Poznaniu, gdzie 15 
czerwca zostanie otwarta eks-
pozycja Porządek i  chaos . 
Wystawa fragmentu kolekcji 
Kunstmuseum Villa Zanders. 

Michael Wittassek, 
o.T., 

2016, fotoinstalacja złożona 
z trzech części, fot. Michael 
Wittassek, materiały prasowe 
organizatora 

Andreas My, 
Obiekt, 

fot. z archiwum artysty,  
materiały prasowe organizatora 

Będzie to wyjątkowa okazja, by zoba-
czyć dzieła, które na co dzień znaj-
dują się w muzeum nieopodal Kolonii. 
Villa Zanders to niezwykłe miejsce. 
Została wzniesiona w latach 70. XIX 
wieku wśród przepięknej scenerii 
niewielkiego miasteczka Bergisch 
Gladbach. Budynek powstał z inicja-
tywy Marii Zanders, która po śmier-
ci męża przejęła rodzinną papiernię. 
Zasłynęła przy tym jako mecenaska 
kultury. W swojej posiadłości prowa-
dziła salon, w którym gościła wybit-
nych artystów i znane osobistości 
świata kultury i nauki. Z czasem Villa 
przeszła na własność miasta i zaczęto 
organizować w niej wystawy. Prezen-
towana jest w niej przede wszystkim 
sztuka papieru, czyli dzieła z papieru 
lub powstałe na papierze. Na rozbu-
dowaną kolekcję muzeum składają się 
setki prac. Wśród nich znaleźć można 
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dzieła wybitnych artystów, takich jak 
John Cage, Christo, Wolf Vostell czy 
Robert Rauschenberg. Prace znaj-
dujące się w zbiorach Vilii Zanders 
są także bardzo zróżnicowane pod 
względem formalnym. Zgromadzono 
tu zarówno rysunki, odbitki graficzne, 
jak i fotografie, akwarele, kolaż, a na-
wet przestrzenne obiekty o zaskaku-
jących układach i rozmiarach. Wybór 
prac na poznańską wystawę nie był 
więc prosty. Posłużono się kluczem, 
który ujawniony został także w samym 
tytule ekspozycji. Zdecydowano się 
bowiem zaprezentować dzieła przyna-
leżące do dwóch kategorii – porządku 
i chaosu. Regularne, precyzyjne i har-
monijne w wydźwięku prace posta-
nowiono zestawić z energią kontrolo-

wanej destrukcji i nagromadzeniem 
elementu, przypominającym bałagan. 
Co ciekawe, na wystawie pokaza-
ne zostaną także realizacje polskich 
twórców – Henryka Stażewskiego 
i Ryszarda Waśko, które stanowią 
część kolekcji Villi Zanders. Ponadto 
udział w przedsięwzięciu zapowiedzieli 
także dwaj artyści współcześni – An-
dreas My i Michael Wittasek, związani 
z tą instytucją. Pierwszy z nich tworzy 
z drobno ciętych pasków kartonu duże 
obiekty o organicznych kształtach 
i na poznańskiej wystawie będziemy 
mogli oglądać jego najnowszą pracę. 
Natomiast Michael Wittasek zdecy-
dował wykonać się papierową rzeźbę 
site-specific – wymyśloną specjalnie 
z myślą o ekspozycji w Arsenale.   

John Cage, 
Eninka 3, 

1986, fot. Michael Wittassek, 
materiały prasowe organizatora 

Widok wystawy Michaela 
Toengesa Arbeiten auf Papier  
w Villa Zanders, 

fot. Michael Wittassek,  
materiały prasowe organizatora 
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Więcej zarówno o samej 
artystce, wystawie Inne 
światy, jak i Festiwalu Kręgi 
sztuki przeczytać można na 
stronie internetowej

mhk.katowice.pl

K
at

ow
ic

e

W tym roku już po raz 9. zorga-
nizowany został w Katowicach 
Festiwal Kręgi Sztuki. Tym ra-
zem połączony został także z ob-
chodami Dni Polsko-Czeskich, 
które odbywają się na prze-
mian w Katowicach i w Ostrawie. 
W związku z tymi wydarzenia-
mi w Oddziale Grafiki Muzeum 
Historii Katowic prezentowana 
jest wystawa Ivy Krupicovej, za-
tytułowana Inne światy.

Ekspozycja prezentuje twórczość 
czeskiej  ar t ystki ,  zajmującej  s ię 
przede wszystkim grafiką, projekto-
waniem książek i typografią. Iva Kru-
picová pochodzi z Brna, a od 2012 
roku pracuje jako asystent w Kate-
drze Grafiki i Rysunku Wydziału Ar-
tystycznego Uniwersytetu Ostraw-
s k i e go .  D o św iad cze n i e  t wó rcze 
zdobywała, opracowując graficznie 
książki, co stało się dla niej okazją 
do poszukiwania nowych rozwiązań 
w technikach graficznych oraz eks-
perymentów z różnymi materiałami. 
Tworzy także książki artystyczne. 
W projektach tych sama przeprowa-
dza cały proces powstawania obiektu 
– od projektowania po czynności in-
troligatorskie. Jak zauważa profesor 
Mariusz Pałka, w cyklu Małe światy 
uwagę zwraca przede wszystkim fa-
scynacja ulotną materią, która przyj-
muje różne formy istnienia. Iva tworzy 
swoje światy, wykorzystując matrycę 
graficzną. To dzięki transparentności 
nałożonych na siebie odbitek uzysku-

Baner na wystawę 
Inne Światy

materiały prasowe 
organizatora
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je ostateczną formę. Sama artystka 
szczególny nacisk kładzie na inspi-
racje naturą, która przenika przez jej 
prace. Jej celem jest umożliwienie 
widzom wyobrażenia sobie własnych, 
tytułowych „innych przestrzeni”. Pod-
czas katowickiej wystawy prezento-
wane są dwa cykle litografii. Szcze-
gólnie interesujące wydają się prace 
poświęcone kosmosowi. Wykonane 
zostały one na jednym kamieniu lito-
graficznym, co umożliwiło zróżnico-
wanie ich pod względem natężenia 
kolorystycznego. Od zupełnie ciem-
nych prac, w których pojawiają się je-
dynie drobne punkciki świetlne, prze-
chodzimy więc do bardziej złożonych 
kompozycji, w których poszczególne 
plamy nachodzą na siebie, a ich układ 
podlega ciągłej przemianie. Choć 
prace prezentowane w Katowicach 
to dwuwymiarowe odbitki graficzne, 
artystka mówi o nich jako o książce 
rozłożonej na ścianie. Książce, której 
poszczególne strony mają za zadanie 
wciągnąć widza w historię, pozwolić 
mu na stworzenie własnej opowieści. 

Plakat na wystawę  
Inne Światy

materiały prasowe 
organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące przedsięwzięcia 
i artystów biorących w nim 
udział dostępne są na stronie 
internetowej:

msl.org.plŁ
ód

ź
Mówi się,  że burzliwe czasy 
sprzyjają powstawaniu wiel-
kiej sztuki i kształtowaniu się sil-
nych osobowości artystycznych. 
Jedną z takich postaci jest nie-
wątpliwie Nadia Léger. Jej drogę 
twórczą prześledzić można pod-
czas wystawy Czerwona ma-
teria, prezentowanej w Muzeum 
Sztuki w Łodzi.

Nadia Léger, 
Staline et la pionniere  
(Stalin i pionierka), 

1953, olej na płótnie, © Estate of 
Nadia Léger, Francja, materiały 
prasowe organizatora 

Artystka urodziła się w pierwszych 
latach XX wieku na terenie dzisiejszej 
Białorusi jako Wanda Chodasiewicz. 
Uczyła się u Władysława Strzemiń-
skiego w smoleńskim oddziale założo-
nej przez Kazimierza Malewicza w Wi-
tebsku akademii suprematystycznej. 
Następnie przyjechała do Warszawy, 
by podjąć studia na Akademii Sztuk 
Pięknych. Wkrótce potem wyszła za 
mąż za malarza – Stanisława Grabow-
skiego, z którym 1925 roku wyjechała 
do Paryża. Tam w Académie Moder-
ne poznała swojego drugiego męża 
– Fernanda Légera, który wówczas 
pracował jako wykładowca. Łódzka 
ekspozycja podążająca śladami Nadii 
to podróż przez konteksty historyczne 
i polityczne, kluczowe dla przemian 
w dwudziestowiecznych ruchach 
awangardowych. Wystawa podzielo-
na została na trzy części, z których 
każda przedstawia twórczość artyst-
ki w nieco innym ujęciu. Wprowadze-
niem do wystawy jest sala poświęcona 
związkom Nadii z powstaniem w Ło-
dzi Międzynarodowej Kolekcji Sztuki 
Nowoczesnej grupy a.r. W tej części 
pokazana została rola, jaką mieszka-
jąca już wówczas we Francji artystka 
odegrała w kontaktach pomiędzy śro-
dowiskami twórców polskich i fran-
cuskich. Prowadząc periodyk „L’Art 
Contemporain – Sztuka Współczesna”, 
przyczyniła się do ożywienia wymiany 
myśli i koncepcji artystycznych na are-
nie międzynarodowej. Bezpośrednią 
kontynuacją tego obrazu jest kolejna 
część łódzkiej ekspozycji, skupiająca 
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się na okresie powojennym. Wówczas 
artystka jeszcze silniej włączyła się 
w działalność na rzecz Związku Ra-
dzieckiego i zaangażowała się w two-
rzenie w nurcie realizmu socjalistycz-
nego. Ostatnia część wystawy biegnie 
dwutorowo. Z jednej strony ukazuje 
Nadię Léger jako aktywną politycznie 
i twórczo komunistkę, z drugiej zaś 
zwraca uwagę na kształtowanie się 
u niej indywidualnego stylu malarskie-

go. Powstał on wyniku paradoksalnej 
syntezy społecznego zaangażowania 
z tradycją suprematystyczną, z której 
wyrosła jako uczennica Strzemińskie-
go we wczesnych latach swojego roz-
woju artystycznego. Nadia powróciła 
wówczas do twórczości Malewicza, 
który mniej więcej w tym samym cza-
sie został rozpoznany również na Za-
chodzie. Ogłosiła się uczennicą dwóch 
ikon awangardy – Malewicza i Légera. 

Nadia Petrova (Nadia Léger), 
Marchande de poissons 
(Sprzedawczyni ryb), 

1950, olej na płótnie, © Estate of 
Nadia Léger, Francja, materiały 
prasowe organizatora 

Nadia Petrova (Nadia Léger), 
Nature morte aux bottes 
(Martwa natura z butami), 

1950, olej na płótnie, © Estate of 
Nadia Léger, Francja, materiały 
prasowe organizatora
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Szczegółowe 
informacje dotyczące 
poszczególnych 
wydarzeń znaleźć 
można na stronie 
internetowej:  

csw.torun.pl

To
ru

ń

Moty wem przewodnim tegorocz-
nej, 9. już edycji festiwalu, była grafi-
ka projektowa z Islandii, tradycyjnie 
skonfrontowana ze współczesnymi 
zjawiskami na arenie polskiej sztuki 
projektowej. Ta niewielka wyspa, hen 
na skraju Europy, stała się przestrze-
nią działania artystów, zajmujących 
się na szeroką skalę sztuką użytkową 
i wzornictwem. I choć Skandynawia 
już od jakiegoś czasu postrzegana 
jest jako potęga w tej dziedzinie, naj-
częściej mówi się raczej o Szwecji, 
Danii i Norwegii, zaś niewielka Islan-
dia pozostaje nieco na uboczu. Tym 
bardziej interesujące wydają się zało-
żenia festiwalowe, przybliżające to, co 
w obszarze dzieje się na wyspie. W ra-

Atli Hilmarsson,  
praca prezentowana 
w ramach 9. edycji 
Międzynarodowego 
Festiwalu Grafiki 
Projektowej PLASTER, 

materiały prasowe 
organizatora

Ragnar Freyr,  
praca prezentowana 
w ramach 9. edycji 
Międzynarodowego 
Festiwalu Grafiki 
Projektowej PLASTER, 

materiały prasowe 
organizatora

Jak co roku w maju w Toruniu od-
był się Międzynarodowy Festiwal 
Grafiki Projektowej PLASTER, 
d o  t e j  p o r y  zn a ny  p o d  n a-
zwą Międzynarodowy Festiwal 
Plakatu i Typografii. Wydarzenie 
to objęło nie tylko warsztaty 
i konferencje, ale także w jego ra-
mach zorganizowano kilka wy-
staw, które oglądać można jesz-
cze w czerwcu. 

mach festiwalu przygotowano cztery 
wystawy, z których większość można 
nadal oglądać w toruńskim Centrum 
Sztuki Współczesnej Znaki Czasu 
i jego okolicach. Wystawa ID ICE, pre-
zentowana na parterze, poświęcona 
jest współczesnej islandzkiej grafice 
projektowej. Ekspozycja o przewrot-
nej nazwie I’m Not the Island to z kolei 
plenerowa wystawa tematyczna (bul-
war CSW), konfrontująca postawy 
polskich i islandzkich grafików, od-
noszących się do tytułowej senten-
cji. Jest ona swoistym komentarzem 
do konferencji, która odbyła 11 maja 
z udziałem artystów. Podczas niej wy-
stąpili między innymi: Gabríel Markan, 
Atli Hilmarsson, NinnaThorarinsdottir, 
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Dominika Czerniak-Chojnacka, Filip 
Tofil / Syfon Studio i Michał Mierzwa 
/ Uniforma. Wydarzenie to miało cha-
rakter dialogu artystycznego skupia-
jącego się wokół zagadnienia izolacji 
twórczej, relacji z otoczeniem oraz 
kontaktów artystycznych i rynko-
wych. Uczestnicy starali się odpo-
wiedzieć na pytanie, jak postrzegają 
siebie artyści oraz czy wyobcowa-
nie jest złem koniecznym, czy raczej 
twórczym przywilejem. Zostały także 
odczytane przekazy designerów po-
chodzących ze skrajnie różniących 

się między sobą miejsc, takich jak 
wyspa i ląd stały, centrum i peryfe-
ria, miasto i wieś. Konferencja zosta-
ła w całości nagrana, zainteresowani 
mogą więc sięgnąć do plików audio, 
by posłuchać twórców i stworzyć 
szerszy kontekst dla oglądania ekspo-
zycji. Ostatnim z trwających w CSW 
przedsięwzięć jest Wystawa związana 
z typografią i ilustracją: Ninna Thora-
rinsdottir/ilustracja, Gabríel Markan, 
Björn Loki Björnsson and Elsa Jóns-
dóttir/typografia, którą oglądać moż-
na na tarasie toruńskiego CSW. 

Ragnar Freyr,  
praca prezentowana 
w ramach 9. edycji 
Międzynarodowego 
Festiwalu Grafiki 
Projektowej PLASTER, 

materiały prasowe 
organizatora

Plakat na 
Międzynarodowy 
Festiwal Grafiki 
Projektowej PLASTER, 

materiały prasowe 
organizatora 
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Czy istnieje coś równie odle-
głego jak sztuka i sport? To tyl-
ko pozory! O niezwykłym połą-
czeniu tych dziedzin w osobie 
Tomasza Opani – artysty i spor-
towca – opowiada w ystawa 
Salon Wzornictwa, przygoto-
wana w BWA Wrocław. 

Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy dostępne 
są na stronie internetowej: 

bwa.wroc.pl

gdzie znajdziecie także 
specjalnie przygotowany 
słowniczek, który pomoże wam 
wejść w dialog z artystą. 

O swojej sztuce mówi jako o nieusta-
jącym procesie eksperymentowa-
nia. To, co tworzy i jak tworzy, wynika 
z tego, w jakim miejscu w danym mo-
mencie się znajduje – zarówno fizycz-
nie, jak i duchowo. Tomasz Opania to 
artysta wszechstronny. Zajmuje się 
rzeźbą, instalacją i performance’em. 
W 1944 roku ukończył studia we wro-
cławskiej Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych i otrzymał dyplom 
z rzeźby w pracowni profesora Leona 
Podsiadłego. Od 2011 roku związany 
jest z Akademią Sztuk Pięknych, gdzie 
prowadzi między innymi Pracownię 
Działań w Przestrzeni Publicznej. Jest 
to obszar szczególnie mu bliski, gdyż 
jako artysta od początku starał się wy-
chodzić poza ustalone ramy instytucji 
kultury. Jego twórczość jest w dużej 
mierze interaktywna. Opania zachęca 
widzów, by nie pozostawali bierni, ale 
stali się aktywnymi odbiorcami sztuki. 
Podczas wystawy Salon Wzornictwa 
artysta przygląda się sportowcowi, 
a sportowiec artyście. Jak kształtuje 
się ta relacja i co z niej wynika? Obie 
postaci konstruują się, niedowierzają 
sobie nawzajem, ale też zanurzają się 
w życiu na różne sposoby. O tym wła-
śnie jest ten projekt: o życiu, którego 
doświadczamy wedle pewnych wzor-
ców kulturowych i praktyk egzysten-
cjalnych. Sam tytuł ekspozycji stanowi 
zarazem określenie obiektów, które 
są w jej ramach prezentowane. Spora 
część przedstawianych dzieł to wymy-
ślone przez artystę prototypy przyrzą-

Tomasz Opania, 
Gadka-szmatka, 

2009, materiały prasowe 
organizatora 
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dów do ćwiczeń, zmieniających odbiór 
sztuki w performance wykonywany 
przy udziale widza. Opania rzuca więc 
swoim odbiorcom wyzwanie, proponu-
jąc aktywny kontakt ze sztuką. Zaan-
gażowanie odbiorców w przygotowane 
przez niego aktywności może ujawnić 
ważne prawdy dotyczące relacji mię-
dzyludzkich. Tak jest między innymi 
w przypadku projektu Ławki dla dwoj-
ga, która ma pokazać, kto dominuje 
w związku. Artysta zachęca do zwra-
cania uwagi na szczegóły, detale takie 
jak ułożenie rąk czy nóg, które kształ-
tują nasz odbiór rzeczywistości i to, 
w jaki sposób jesteśmy postrzegani 
przez innych ludzi. 

Tomasz Opania, 
Polscy rodzice  
niemieckich dzieci, 

2010, materiały prasowe 
organizatora

Tomasz Opania, 
Trener Osobisty, 

2012, materiały prasowe 
organizatora
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Już na wstępie widz zostaje niemal 
siłą wciągnięty w niezwykle trudną 
i nieoczywistą relację autorki pro-
jektu z jej matką. Ta najbardziej pod-
stawowa z relacji ludzkich nie tylko 
obarczona jest od samego początku 
ogromnym bagażem emocjonalnym, 
ale też w wielu momentach może za-
wiadywać życiem młodego człowie-
ka. Jak przyznaje sama artystka, to 
od tej więzi zaczęła się jej twórczość, 
początkowo traktowana przez nią 
samą jako forma autoterapii. Tragiko-
mizm relacji spowodował, że trudno 

Baner na wystawę
Ja ci życzę najlepiej
 
materiały prasowe 
organizatora 

W życiu każdego młodego czło-
wieka nadchodzi moment, w któ-
rym gwałtownie zaczyna poszu-
kiwać autorytetu. Najlepiej, by 
ten znajdował się tuż obok, każ-
dego dnia będąc na wyciągnięcie 
ręki. W takim wypadku oczywi-
stym wyborem są rodzice, któ-
rzy –  chcąc, nie chcąc – stają się 
pomnikami moralności. Czy taka 
relacja może zakończyć się hap-
py endem? O tym opowiada wy-
stawa Małgorzaty Goliszewskiej 
Ja ci życzę jak najlepiej, zor-
ganizowana w bytomskiej galerii 
Kronika.

Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy dostępne są na stronie 
internetowej: 

kronika.org.pl
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było szukać artystycznych inspiracji 
na innym polu niż to prywatne. W wie-
lu miejscach matka jest nie tyle dro-
gows ka ze m  d o  p o d e jm owanyc h 
działań, ale raczej instrukcją, których 
błędów nie popełniać po drodze. Au-
torka projektu, rezygnując w pewnym 
momencie z obserwacji matki, za-
czyna poszukiwać nowych wzorów 
kompetencji, wiedzy i doświadczenia. 
Na swej drodze spotyka wiele auto-
rytetów, przewodników, mistrzów, 
nauczycieli. Z czasem najważniejszy 
okazuje się autorytet mędrca, wyni-
kający z życiowego doświadczenia, 
nabytej wiedzy, związany nie tylko ze 
znajomością realiów życia, ale także 
sensu egzystencji. Goliszewska szu-
ka go na dancingach dla seniorów, 
w sanatoriach, podczas wielogodzin-

Małgorzata Goliszewska
 
materiały prasowe organizatora 

nych rozmów z dojrzałymi kobietami, 
we wspólnej wymianie doświadczeń. 
Tak poznaje Jolkę, doświadczoną 
życiowo kobietę, która mimo wieku 
i trudnych przeżyć zaczyna na nowo 
śpiewać i marzyć o młodzieńczej 
pierwszej miłości. Dopiero towarzy-
stwo starszych, dojrzałych kobiet 
poz wala osią gnąć Goliszewskiej 
moment ulgi i ukojenia. Małgorzata 
Goliszewska jest absolwentką Aka-
demii Sztuki w Szczecinie i Szkoły 
Wajdy w Warszawie. Obecnie jest 
doktorantką na UAP. Do tej pory po-
kazywała swoje prace m. in. w Rosji, 
Chinach, Tajlandii, Włoszech i Au-
strii. Jest też laureatką konkursu Ar-
tystyczna Podróż Hestii z 2016 roku. 
Najczęściej realizuje projekty z po-
granicza performance’u i dokumentu.
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Po raz pierwszy w historii londyńska galeria Tate Modern opowiada 
o nierozerwalnych związkach historii fotografii i sztuki abstrakcyjnej. 
Wystawa Shape of light. 100 years of photography and abstract art 
to pierwsza tak duża ekspozycja badająca skomplikowane relacje 
pomiędzy tymi dwoma obszarami sztuki od 1910 roku aż do dnia dzi-
siejszego. Przywołuje innowacyjne rozwiązania w dziedzinie fotografii 
i pokazuje, w jaki sposób jej twórcy reagowali na zmiany zachodzące 
w sztuce, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju abstrakcji. W ra-
mach wystawy prezentowane są zarówno prace największych pionie-
rów fotografii, takich jak Man Ray czy Alfred Stieglitz, jak i realizacje 
współczesnych mistrzów. Specjalnie na potrzeby wydarzenia powsta-
ło także najnowsze dzieło Antoniego Cairnsa, Mayi Rochat i Daisuke 
Yokota, działających wspólnie artystów współczesnych. 

tate.org.uk

Wassily Kandinsky, 
Swinging, 

1925, olej na papierze, Tate 
Modern, materiały prasowe 
organizatora 

Man Ray, 
Unconcerned Photograph, 

1959, Museum of Modern Art,  
New York, ©Man Ray Trust/
ADAGP, Paris and DACS, 
London 2018, materiały prasowe 
organizatora 
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Claude Monet, 
Weeping Willow, 

pomiędzy 1920 a 1922 rokiem, olej 
na płótnie, Paryż, Musée d’Orsay, 
Philippe Meyer donation, 2000, 
©RMN-Grand Palais (Musée 
d’Orsay)/Adrien Didierjean, 
materiały prasowe organizatora

Ernst Ludwig Kirchner, 
Sertigtal, 

1926, olej na płótnie, Bünder 
Kunstmuseum Chur, © Bünder 
Kunstmuseum, materiały prasowe 
organizatora 
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Wędrowiec nad morzem mgły Caspa-
ra Davida Friedricha to jeden z naj-
bardziej  znanych i  powszechniej 
rozpoznawanych obrazów w historii 
malarstwa. Dzieło to stało się punk-
tem wyjścia dla wystawy Wanderlust. 
From Caspar David Friedrich to Au-
guste Renoir, zorganizowanej w ber-
lińskiej Alte Nationalgalerie. Ekspozy-
cja prezentuje ważny temat wędrówki 
– zarówno rzeczywistej, jak i ducho-
wej – obecny w sztuce od XIX wieku 
aż po słynne dzieła sztuki współcze-
snej. Od okresu romantyzmu artyści 
intensywnie odkrywali dla siebie na-
turę – obserwowali ją, a podczas pie-
szych eskapad mieli okazję przyjrzeć 
się jej z zupełnie nowej perspektywy, 
co znalazło odzwierciedlenie w ich 
dziełach. Piesza wędrówka pozwoli-
ła na bliższe – fizyczne i zmysłowe – 
obcowanie z naturą. Wśród obrazów 
prezentowanych na wystawie znala-
zły się arcydzieła takich twórców, jak 
Karl Friedrich Schinkel, Gustave Co-
urbet czy Emil Nolde. Pokazują one, 
jak przez cały wiek XIX wszechobec-
ny był w sztuce motyw wędrowca. Nie 
tylko w Niemczech, ale i wielu innych 
krajach Europy – Francji, Wielkiej Bry-
tanii czy krajach skandynawskich.  

smb.museum

Nie ma chyba na świecie miłośnika sztuki, który choć raz nie widział 
zdjęcia lub reprodukcji Nenufarów Claude’a Moneta. Do dziś przez 
wielu historyków sztuki cykl ten uznawany jest za jeden z najważniej-
szych pomostów pomiędzy malarstwem realistycznym a nurtem im-
presjonizmu. Ci sami badacze podkreślają też jego wielki wpływ na 
rozwój amerykańskiego malarstwa abstrakcyjnego. Ponoć to właśnie 
Monet miał być bezpośrednią inspiracją i „przyzwoleniem” dla mło-
dych twórców na malowanie dzieł bardziej abstrakcyjnych i mniej figu-
ratywnych. Wystawa zorganizowana w paryskim Musée de l’Orangerie 
to doskonała okazja, by zobaczyć najpóźniejsze dzieła francuskiego 
mistrza, eksponowane tuż obok dzieł takich artystów, jak Jackson 
Pollock, Mark Rothko, Barnett Newman czy Clyfford Still. Autorzy 
wystawy podkreślają, że w takim kontekście całkowicie zmienia 
się odbiór słynnych nenufarów, ale też nowego charakteru nabierają 
abstrakcyjne dzieła amerykańskich malarzy.

musee-orangerie.fr
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Alberto Giacometti, 
Grande tête mince, 

1954, malowany gips, Fondation 
Giacometti, Paris, ©Succession 
Alberto Giacometti/2018, 
ProLitteris, Zurich, materiały 
prasowe organizatora 

Francis Bacon, 
Portrait of Isabel Rawsthorne 
standing in a street in Soho, 

1967, olej na płótnie, ©The 
Estate of Francis Bacon. 
All rightsreserved/2018, 
ProLitteris, Zurich , Photo: ©bpk/
Nationalgalerie, Staatliche Museen 
zu Berlin/Jörg P. Anders, materiały 
prasowe organizatora 
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Jak wiele może łączyć dwóch arty-
stów jednego pokolenia? Zorganizo-
wana w szwajcarskiej Bazylei wysta-
wa Bacon-Giacometti jest niezwykle 
interesującym potwierdzeniem tezy, 
że prace twórców działających w tym 
samym czasie i podejmujących po-
dobne tematy, mogą wizualnie różnić 
się w każdym punkcie. Jednak w tle 
zawsze odnaleźć można punkt styku 
tych dwóch światów. Mimo że zarów-
no Francis Bacon, jak i Alberto Gia-
cometti uważali się za realistów i jako 
główny przedmiot swojej twórczości 
obierali ludzkie ciało, widz na pierw-
szy rzut oka może mieć trudności ze 
znalezieniem w ich dziełach punktów 
wspólnych. Organizatorzy wystawy 
w Fondation Beyeler postawili sobie za 
cel wykazać, że tych dwóch mistrzów 
łączy więcej niż na pozór mogłoby się 
wydawać. W ramach ekspozycji oglą-
dać można ponad 100 prac obu arty-
stów, z których część po raz pierwszy 
zaprezentowana została europejskiej 
publiczności.

fondationbeyeler.ch
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Jest to pierwsza tego typu ekspozy-
cja twórczości tych trzech artystek 
prezentowana na terenie krajów bał-
tyckich. Przedsięwzięcie to zostało 
zrealizowane we współpracy z Fun-
dacją Marii Lassnig w Wiedniu, Fun-
dacją Árpád Szenes-Vieira da Silva 
w Lizbonie oraz pracownią Louise 
Bourgeois. Dzięki temu w ramach 
ekspozycji udało się zgromadzić po-
nad 50 prac pochodzących z różnych 
kolekcji. Chociaż artystki znane są 
głównie ze swojej twórczości malar-
skiej (Lassnig i da Silva) oraz rzeź-
biarskiej (Bourgeois), kurator wysta-
wy – Amer Abbas – zaprasza widzów 
do przyjrzenia się bliżej ich rysun-
kom. Stanowią one nie tylko formal-
ną kontynuację ich działalności w in-
nych obszarach sztuki, ale ujawnia się 
w nich także wyemancypowany język 
osobisty, który służył im jako spo-
sób wyrażania najskrytszych myśli 
i uczuć. Sam tytuł wystaw – Moi, non-
-moi – odnosi się do pojęcia wprowa-
dzonego przez francusko-litewskiego 
filozofa, Emmanueal Levinasa. Miało W
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Maria Helena Vieira  
da Silva, 
Château en Espagne, 

1950, ©Arpad Szenes – 
Vieira da Silva Foundation, 
fot. Pierre Guibert, materiały 
prasowe organizatora 

Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy Moi, non-
moi oraz życia i twórczości 
artystek znaleźć można na 
stronie internetowej:

galerijavartai.lt

KRAJE BAŁTYCKIE
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Louise Bourgeois, Maria Lassnig 
i Maria Helena Vieira da Silva to 
trzy artystki, których twórczość 
malarska, rzeźbiarska i interme-
dialna niewątpliwie odcisnęła 
trwałe piętno na sztuce XX wie-
ku. Dlaczego tak się stało? O tym 
przekonać się można, odwiedza-
jąc poświęconą im wystawę Moi, 
non-moi, zorganizowaną w wi-
leńskiej Galerija VARTAI.
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ono odzwierciedlać kondycję ludzką, 
w której człowiek zarazem jest sobą 
i „innym”. W rysunkach prezentowa-
nych na wystawie ujawnia się właśnie 
owo performatywne non-moi (nie-ja). 
Możliwość rysowania w dowolnym 
miejscu i czasie pozwoliła rysunkom 
funkcjonować jako dziennik, który 
ujawnia ambicje artystyczne kobiet 
i ich wizję, a także osobiste, intym-
ne doświadczenia. Louise Bourgeois 
powiedziała kiedyś: rysuję w nocy, 
w łóżku, opierając się o poduszki. 
Może grać jakaś muzyka. W przeciw-
nym razie po prostu słucham dźwię-
ków ruchu ulicznego. Przechowuję 

moje ilustrowane dzienniki z najwięk-
szą ostrożnością. Rozluźniają mnie 
i pomagają mi zasnąć (…). Wszystkie 
moje myśli są wizualne. Rysunki są 
więc sztuką autorefleksyjną, bezpo-
średnią. Nie ma w niej miejsca na au-
tocenzurę. Artystki są wierne sobie, 
a także widzom. Wszystkie trzy uży-
wają tego samego języka – prostej li-
nii – do opowiadania o różnych, choć 
czasem również nakładających się na 
siebie, tematach. To właśnie ten język 
odzwierciedla ich wyjątkowy sposób 
myślenia i tworzenia i sprawił, że zna-
lazły się w gronie najbardziej znanych 
artystów na świecie.

Maria Lassnig w Ludwig 
Museum w Kolonii, 

Niemcy, 2009,  
fot. Till Niermann
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W zeszłym roku zostałeś laure-
atem 16. edycji konkursu Arty-
styczna Podróż Hestii. Co skłoni-
ło Cię do wzięcia udziału w tym 
p r z e d s i ęw z i ę c i u  i  j a k ą  p r a c ę 
przedstawiłeś jury?

Skusiła mnie możliwość zaprezento-
wania mojej rzeźby w Pawilonie nad 
Wisłą, bardzo podoba mi się ta prze-
strzeń. Uważam, że ma świetne wa-
runki ekspozycyjne. Rzeźba, którą za-
prezentowałem, była moją licencjacką 
pracą dyplomową na ASP w Łodzi. 
Nie miałem wcześniej możliwości po-
kazania jej w galeryjnych warunkach. 

W obiektywie… 
Józef Gałązka 
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Praca, którą zaprezentowałem na 
wystawie finalistów, to portret mojego 
dziadka. Jest to opowieść o niezwy-
kle inspirującym człowieku, składają-
ca się filmu dokumentalnego, dwóch 
rzeźb oraz instalacji.

Od ubiegłorocznej gali finałowej 
minął już niemal rok. Czy z per-
spektywy czasu możesz ocenić, 
jak udział w konkursie i zwycię-
stwo wpłynęły na Twój rozwój jako 
artysty?  

Bycie docenionym daje niezłego 
kopa, ale istnieje też niebezpieczeń-
stwo spoczęcia na laurach. Trudno 
jest powiedzieć, jak to dokładnie na 
mnie wpłynęło, na mój rozwój. Może 
bardziej utwierdziło mnie, żeby trwać 
w tym, co robię.

W uzasadnieniu swojej decyzji 
członkowie jury wskazywali mię-
dzy innymi na wykorzystywanie 
przez Ciebie różnorodnych tech-
nik artystycznych. Skąd pomysł na 
takie łączenie, na pozór odległych, 
sposobów obrazowania?

No właśnie, skąd się biorą pomysły? 
Sam chciałbym wiedzieć. Pomysły 
przychodzą zazwyczaj same, nie wia-
domo skąd, ale trzeba być na nie przy-
gotowanym, szukać, rozglądać się. 
Bohater, o którym chciałem opowie-
dzieć, nie dał się zamknąć w jednym 
medium, musiałem znaleźć sposób 
na opowiedzenie o różnych aspektach 

jego życia. Stąd właśnie pojawił się 
film, pozwalający pokazać wynalazki 
dziadka oraz instalacja, pozwalająca 
widzowi ich dotknąć, poczuć zapach 
smaru i kurzu, no i rzeźba, pozwalają-
ca uwiecznić bliską mi osobę.

Szczególną wagę przywiązujesz do 
dbałości o formę, jednak – jak sam 
mówisz – nie chcesz, by Twoje pra-
ce były czysto estetyczne. Co jest 
zatem dla Ciebie najważniejsze 
w procesie tworzenia i co chcesz 
przekazywać odbiorcom Twojej 
sztuki?

Nie mam i chyba nigdy nie znajdę od-
powiedzi na to pytanie. Za każdym 
razem, kiedy zabieram się do jakiegoś 
projektu, chcę opowiedzieć o czymś 
innym. Nie staram się wyrobić wła-
snego stylu albo manifestować kon-
kretnego programu, każdy projekt jest 
odrębną koncepcją. W procesie bar-
dzo sobie cenię poznawanie nowych 
technik i materiałów, poszukiwanie 
rozwiązań estetycznych czy technicz-
nych. Bardzo lubię to dłubanie w ma-
terii.

W swoich projektach sięgasz po 
tematy aktualne. W przedsięwzię-
ciu Shelter for wild bees z 2014 
roku odwoływałeś się do problemu 
stale zmniejszającej się populacji 
owadów zapylających, projektując 
„hotele” zapewniające optymalne 
siedliska do rozmnażania dzikich 
gatunków pszczół. Czy zaanga-

Józef Gałązka,  
Portret Dziadka,  
 
2016, fot. Piotr Litwic
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żowanie społeczne sztuki jest dla 
Ciebie ważne i jak w tym kontek-
ście postrzegasz swoją rolę jako 
artysty? 

Uważam, że sztuka nie powinna mieć 
żadnych obowiązków czy ról. Szuka 
ma oczywiście olbrzymie predyspo-
zycje do tego, żeby angażować się 
w takie tematy, ale powinno to wyni-
kać z indywidualnej decyzji artysty. 
W tym konkretnym przypadku bardzo 
zainteresował mnie temat owadów 
zapylających, a ponieważ nie mam 
odpowiedniego miejsca na ul z miod-
nymi pszczołami, postanowiłem zająć 
się tymi dzikimi. Do dzisiaj mieszkają 
w ogrodzie u moich dziadków.

W swoich pracach chętnie sięgasz 
do lokalnych źródeł – rodzinnych 
opowieści i bliskich relacji. Wyda-
je się jednak, że w Twoich rękach 
zyskują one wymiar uniwersalny. 
Czy w taki właśnie sposób o nich 
myślisz? 

W moich rękach pozostają one cały 
czas rodzinne. Myślę, że ta uniwer-
salność rodzi się dopiero w spotka-
niu z innymi ludźmi, kiedy zaczynamy 
wymieniać się swoimi wspomnienia-
mi, kiedy zaczyna się rozmowa albo 
kiedy zaczynamy dostrzegać, że 
w naszym otoczeniu są rzeczy na-
prawdę niezwykłe, takie jak wynalaz-
ki mojego dziadka.

Jakie masz plany twórcze na naj-

Józef Gałązka,  
Portret Dziadka,  
 
2016, fot. Piotr Litwic

bliższą przyszłość?

Będę szukał dla siebie miejsca, do-
słownie i niedosłownie. W tym roku 
kończę studia na ASP, więc czeka 
mnie wyprowadzka z murów uczel-
ni. Przede mną poszukiwania i urzą-
dzanie własnej pracowni. Jestem 
również bardzo ciekaw, jak będzie 
wyglądał ten czas. Planuję również 
odpocząć i przyszykować w mojej 
głowie i życiu trochę miejsca na nowe 
przedsięwzięcia.
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 Widok z DUMBO na 
Empire State Building 
oraz Manhattan Bridge. 

(Fot. MusikAnimal, 
16.07.2017, źródło: 
commons.wikimedia.org)

Zmień perspektywę –
Nowy Jork

W centrum Nowego Jorku jest takie 
miejsce, gdzie z dala od turystycz-
nego i zakupowego zgiełku można 
odpocząć i zebrać swoje rozpędzone 
myśli. To miejsce nazywa się DUMBO. 

Można tam trafić kierując się ze środ-
kowego Manhattanu w stronę Bro-
oklynu.  DUMBO to skrót od Down 
Under the Manhattan Bridge Over-
pass. To dzielnica ukr y ta między 
dwoma mostami – Manhattan Bridge 
i Brooklyn Bridge. Jeszcze kilka lat 
temu nikt nie chciał tam mieszkać. 
Okolica zmieniła w ciągu ostatnich 
kilku lat ,  od stref y przemysłowej 
w enklawę z przestronnymi loftami, 
galeriami i modnymi butikami. 

W parku pod Brooklyn Bridge moż-
na odpocząć od hałasu Manhattanu. 
Stąd można zrobić zdjęcie Empire 
State Building idealnie wpasowanego 
w Manhattan Bridge. Liczne wystawy 
w dawnych fabrykach przyciągają 
znane nazwiska. W D.U.M.B.O Art 
Center na 30 Washington St. podzi-

wiać można interesujące wystawy 
sztuki nowoczesnej. W każdy pierw-
szy czwartek miesiąca od godziny 
17:30 odbywa się tu Gallery Walk. 
Oznacza to, że wszystkie znajdujące 
się tu galerie, księgarnie i restauracje 
pozostają otwarte do późna w nocy 
i mają specjalne oferty dla klientów. 
Można się tu również natknąć na wie-
le ciekawych wydarzeń, rozgrywają-
cych się na środku ulicy.

DUMBO jest dobrym przykładem 
nienachalnej deindustrializacji. Część 
dawnych magazynów przebudowu-
je się na mieszkania, część zajęły 
nowoczesne f irmy – bardzo często 
działające w branży IT. Gdzienie-
gdzie otworzyły się małe kawiarnie 
i lokale o iście artystycznej atmos-
ferze. DUMBO wygląda więc trochę 
jak stary, ale na nowo i dobrze zor-
ganizowany ogród, a nie miejsce, do 
którego wpuściło się lekkomyślne-
go architekta krajobrazu, który wy-
dając ogromne budżety, tworzyłby 
pseudohistoryczną pustynię.
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Natalia Jamróz,  
Papierówki,  
 
papier, 90 x 90 cm, 2016.

honorową w ogólnopolskim konkursie 
rzeźbiarskim Homo Modernus – por-
tret człowieka współczesnego (2014) 
oraz Nagrodę Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego dla studentów 
uczelni artystycznych (2013).

W swoich obiektach i rzeźbach świa-
domie wykorzystuje takie środki ar-
tystyczne, które wzbudzają konkret-
ne emocje u odbiorcy. W roku 2016 
zaprojektowała statuetki Architekci 
Zrównoważonego Rozwoju,  które 
wręczono po raz pierwszy liderom do-
brych zmian w Polsce podczas uro-
czystej gali upamiętniającej Światowy 
Dzień ONZ, zorganizowanej przez UN 
Global Compact Network Poland.

Fabryki, złomowiska i składowiska 
odpadów są dla mnie niewyczerpal-
ną kopalnią inspiracji. W tych nieco-
dziennych dla innych ludzi miejscach, 
odnajduję rzeczy, które przerabiam 
na swój własny artystyczny język. 
Materiałom przeznaczonym do uty-
lizacji daję nowe życie, zmienia się 
ich forma, ale charakter pozostaje. 
Papierówki powstały z odpadów hur-
towni papieru. Moje zainteresowanie 
wzbudziły plastry zwiniętej, kilkuna-
stometrowej papierowej taśmy, która 
leżała w stercie makulatury. Znalezio-
ny materiał zaczęłam przekształcać, 
nadając mu nową formę, znaczenie, 
wartość. Jednak papier nie został 
pozbawiony swojej pierwotnej pla-
styczności, jest w ciągłym procesie 
naturalnego odkształcania.

Natalia Jamróz jest finalistką konkur-
su Artystyczna Podróż Hestii z 2016 
roku. Absolwentka Wydziału Rzeźby 
na Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. Rocznik 1990. Artystka zajmu-
je się rysunkiem i rzeźbą, a głównym 
tematem, jaki porusza w swoich pra-
cach, jest geometria. Bierze aktyw-
ny udział w wystawach, plenerach 
i konkursach artystycznych. W 2016 
roku została finalistką Think Tank 
lab Triennale, otrzymała też Nagro-
dę Marszałka Województwa Pomor-
skiego w ramach 8. edycji konkursu 
Najlepszych Dyplomów ASP. Rok 
wcześniej została laureatką Stypen-
dium Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz stypendium SAPE-
RE AUSO za osiągnięcia artystyczne, 
otrzymała także główną nagrodę na 
15. międzynarodowych warsztatach 
Iron Casting w Gdańsku. W latach 
poprzednich otrzymała Stypendium 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go (2014), pierwszą nagrodę i wyróż-
nienie w ogólnopolskim konkursie Na-
uka inspiracją sztuki. Od mikroświata 
do wszechświata (2014), nagrodę 
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Znamy f inalistów 17. edy-
cji konkursu Artystyczna 
Podróż Hestii!

Uznanie jury zyskały prace 
i postawy twórcze 25 młodych 
adeptów sztuki z całej Polski. 
Drugi etap konkursu odbędzie 
się już 25 czerwca w Muzeum 
nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie, 
gdzie podczas wernisażu wy-
stawy finałowej ogłoszone zo-
staną nazwiska laureatów.

Jury konkursowe swoją decy-
zję podjęło po zapoznaniu się ze 
wszystkimi nadesłanymi propo-
zycjami. Na tegoroczne zapro-
szenie do wejścia w pole sztuki 
odpowiedziało aż 395 młodych 
twórców z całego kraju. To stu-
denci IV i V roku kierunków ar-
tystycznych prowadzonych na 
wszystkich polskich uczelniach. 

Finaliści w pracach zgłoszonych 
do konkursu APH posługują się 
różnymi mediami i poruszają się 
w szerokim spektrum odniesień 
społecznych i artystycznych. 
W ten sposób stają się niejako 
reprezentantami poglądów, do-
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świadczeń i postaw współcze-
snej młodej generacji. Tak rozu-
miany przegląd sztuki tworzonej 
przez najmłodsze pokolenie ar-
tystów stanowi właśnie kontekst 
wystawy finałowej w Muzeum 
nad Wisłą. Wydarzeniu towarzy-
szy zawsze uroczyste ogłosze-
nie nazwisk laureatów konkur-
su oraz prezentacja kolejnego 
Raportu Rocznego. Agnieszka 
Mastalerz, która odpowiada za 
koncepcję tegorocznego RR, 
zebrała sny pracowników ERGO 
Hestii. Artystkę zainteresował 
obszar myśli, który jest nieprze-
widywalny i nie podlega kontroli. 

F i n a l i ś c i  1 7.  e d yc j i  ko n -
kursu APH (w kolejności 
alfabetycznej): 

Bruno Althamer, Adelina Ci-
mochowicz, Jakub Danilewicz, 
Przemysław Garczyński, Zu-
zanna Grochowska, Barbara 
Gryka, Marcin Janusz, Kata-
rzyna Kalinowska, Hanna Ka-
szewska, Klaudia Krynicka, Zu-
zanna Kryńska, Joanna Kunert, 
Zuzanna Malinowska, Karolina 
Mądrzecka, Renata Motyka, 
Jan Możdżyński, Laura Ocie-
pa, Maryna Sakowska, Mateusz 
Sarzyński, Jana Shostak, Joan-
na Tochman, Olga Tuz, Natalia 
Zalewska, Paulina Żmuda, Kon-
rad Żukowski.

SAVE THE DATE

Wernisaż wystawy finałowej:

25 czerwca 2018, 
poniedziałek, godz. 19.00

Muzeum nad Wisłą, 
Wybrzeże Kościuszkowskie 22, 
Warszawa
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl
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http://www.artystycznapodrozhestii.pl/pl/
http://www.artystycznapodrozhestii.pl/pl/
https://www.instagram.com/konkursaph/
https://www.facebook.com/ArtystycznaPodrozHestii/?fref=ts

