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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

Andrzej Wróblewski, 
Szofer (Szofer niebieski), 

1948, olej na płótnie, 89 x 120 
cm, kolekcja prywatna, materiały 
prasowe organizatora 
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Szczegółowe 
informacje dotyczące 
zarówno ekspozycji, 
jak i poszczególnych 
twórców dostępne są  
na stronie internetowej:

pgs.pl

Jak wskazuje sam tytuł, w ramach 
ekspozycji zgromadzono prace trzech 
artystów japońskich, których twór-
czość przypadła na czasy powojenne. 
Choć wszyscy oni tworzyli w podob-
nym okresie, ich projekty znacząco 
różnią się zarówno pod względem 
podejmowanej tematyki, jak i wyko-
rzystywanych środków formalnych. 
Jednocześnie w sposób dobitny 
świadczą oni o bogactwie i wysokiej 
wartości plakatu japońskiego, którego 
przykłady – zwłaszcza te z 2. połowy 
XX wieku – należą do najciekawszych 
odsłon tego gatunku w całej historii 
światowego plakatu. Jak do tego do-
szło? Swoją popularność plakat ja-
poński zawdzięcza przede wszystkim 
twórcom, którym udało się umiejęt-
nie powiązać wielusetletnią tradycję 
rodzimego malarstwa i grafiki z aktu-
alnymi trendami sztuki nowoczesnej. 
Te na pozór odległe techniki okazały 
się mieć zaskakująco wiele elemen-
tów wspólnych. Zasługą projektantów 
było dostrzeżenie tych zbieżności i ich 
twórcze wykorzystanie w nowych re-
alizacjach plakatowych. Czym zatem 
charakteryzują się prace artystów, 
które oglądać można w sopockiej 
PGS? Yusaku Kamekura należy do 
pierwszej generacji powojennej i jest 
jej najwybitniejszym przedstawicie-
lem. W jego twórczości przejawia się 
fascynacja Bauhausem i zachodnim 
modernizmem, które to inspiracje 
w zetknięciu z klimatem zaczerpnię-
tym z rodzimej kultury tworzą nie-
zwykłą mieszankę przejawiającą się 

Yusaku Kamekura, 
Tokyo 1964 wzn. 90, 

1963, fot. Pracownia Fotografii 
Cyfrowej Muzeum Narodowego 
w Poznaniu, materiały 
prasowe organizatora 

Shigeo Fukuda, 
Shikaku sakasu ’85, 

1985, fot. Pracownia Fotografii 
Cyfrowej Muzeum Narodowego 
w Poznaniu, materiały 
prasowe organizatora 

Przedstawiciele Polskiej szkoły 
plakatu na stałe zapisali się na 
kartach historii sztuki. O ile jed-
nak o polskich twórcach plakatu 
XX-wiecznego wiemy dużo, o ty-
le rzadko zdajemy sobie sprawę 
z działalności artystów innych 
narodowości w tym obszarze. 
Taki stan rzeczy próbuje zmie-
nić wystawa Wielcy Nieobecni 
światowego plakatu. Yusaku 
Ka m e k u r a ,  I k ko  Ta n a ka , 
Shigeo Fukuda, prezentowa-
na w Państwowej Galerii Sztuki 
w Sopocie. Tr
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w charakterystycznym wykorzysta-
niu światła i przestrzeni. Odrębnym 
nurtem w dorobku artysty są plakaty 
sięgające po fotografię. Co ciekawe, 
to właśnie Kamekura jako pierwszy 
w historii plakatu olimpijskiego posłu-
żył się kolorowym zdjęciem w swo-
ich pracach powstałych na igrzyska 
w Tokio w 1964 roku. Twórczość Ikko 
Tanakiego to z kolei przykład znacznie 
bardziej syntetycznego ujęcia. Stale 
powracającym motywem w jego pra-
cach jest ludzka twarz, co nie nietypo-
we dla sztuki japońskiej. Zwykle kreśli 

ją za pomocą kilku linii i figur geome-
trycznych. W swoich plakatach chęt-
nie wykorzystuje też bogactwo pisma 
japońskiego. Twórczość ostatniego 
z artystów na pierwszy rzut oka wy-
dawać się może zupełnie odmienna. 
Dla Shigeo Fukudy szczególne zna-
czenia ma gra z odbiorcą. Dlatego też 
chętnie odwołuje się do wszelkiego 
rodzaju trików graficznych i optycz-
nych, wywołuje zaskoczenie poprzez 
zaburzenie skali przedstawianych 
przedmiotów. Czy i wy wpadniecie 
w zastawione przez artystę pułapki? 

Shigeo Fukuda, The World of 
Shigeo Fukuda in U.S.A. wzn. 90,

1971, fot. Pracownia Fotografii 
Cyfrowej Muzeum Narodowego 
w Poznaniu, materiały 
prasowe organizatora 

Yusaku Kamekura, 
73 Design Year, 

fot. Pracownia Fotografii Cyfrowej 
Muzeum Narodowego w Poznaniu, 
materiały prasowe organizatora 
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Szczegółowy opis wystawy 
oraz program towarzyszących 
jej wydarzeń znaleźć można na 
stronie internetowej: 

mnw.art.pl
W
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W drugiej połowie XIX wieku 
w malarstwie polskich artystów 
na pierwszy plan wysunął się 
nurt romantyczny. Realizowali go 
również na różne sposoby twór-
cy z kręgu akademii monachij-
skiej. Ich nieformalnym przy-
wódcą był Józef Brandt, którego 
monograficzną wystawę oglądać 
można w warszawskim Muzeum 
Narodowym. 

Jest to pierwsza tak obszerna ekspo-
zycja dorobku mistrza, który zasłynął 
przede wszystkim jako twórca malo-
wanych z niezwykłym rozmachem scen 
batalistycznych. Józef Brandt urodził 
się w 1941 roku w zamożnej rodzinie 
lekarzy. Kariera medyczna nie była mu 
jednak pisana. Już jako dziecko zafa-
scynowany był sztuką i pierwsze kreski 
stawiał pod okiem matki. Jako nieco już 
starszy młodzieniec wyjechał na studia 
inżynierskie do Paryża, gdzie pod swo-
je skrzydła wziął go Juliusz Kossak. 
On też sprawił, że Brandt podjął osta-
teczną decyzję o wyborze artystycz-
nej drogi. Po powrocie do Warszawy 
artyści wybrali się w pierwszą wspólną 
podróż na Ukrainę i Podole, które zafa-
scynowały młodego adepta sztuki i  na 
stałe już zagościły na jego płótnach 
jako temat, do którego chętnie po-
wracał przez całe swoje życie. Kariera 
Brandta na dobre rozkwitła jednak do-
piero w Monachium, gdzie po studiach 
osiadł na stałe, stając się wkrótce cen-
tralną postacią środowiska tworzących 
tam polskich artystów. Z jego obrazów 
przebija niezwykłe zainteresowanie 
dziejami Polski, zwłaszcza XVII-wiecz-
nej. Jego płótna ukazują świat awan-
turniczej epopei, której bohaterami 
są polscy rycerze, lisowczycy, Kozacy, 
Turcy i Tatarzy. Artysta porywa widza 
barwną egzotyką, dekoracyjnością 
dzieł, ale i umiejętnością precyzyjnego 
odtworzenia historycznego kostiumu, 
broni czy akcesoriów wojennych. Na 
szczególną uwagę zasługuje także dy-

Józef Brandt, 
Przeprawa na promie,

1871, olej na płótnie, własność 
prywatna, materiały 
prasowe organizatora 

Józef Brandt, 
Kozak i dziewczyna przy  
studni, (fragment),

1875, olej na płótnie, ©Muzeum 
Narodowe w Kielcach, materiały 
prasowe organizatora
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namika, z jaką Brandt potrafił nakreślić 
sceny bitewne, zatrzymując w ruchu 
portretowanych ludzi i towarzyszą-
ce im zwierzęta – przede wszystkim 
konie i psy myśliwskie. Nierzadko się-
gał również po tematykę rodzajową, 
opiewając owiane legendą życie na 
Kresach. Wystawa w Muzeum Narodo-
wym w Warszawie prezentuje ogromną 
część tego zróżnicowanego dorobku. 

Józef Brandt,  
Wyjazd Jana III i Marysieńki 
z Wilanowa,

 1897, olej na płótnie, fot. Tomasz 
Dąbrowa, ©Muzeum Narodowe 
w Warszawie, materiały 
prasowe organizatora 

Józef Brandt, 
Odbicie jasyru,

1878, olej na płótnie, fot. Piotr 
Ligier, © Muzeum Narodowe 
w Warszawie, materiały prasowe 
organizatora

W ramach ekspozycji zgromadzono 
bowiem niemal 300 dzieł – obrazów 
olejnych, akwarel i rysunków charak-
terystycznych dla kolejnych okresów 
twórczości Brandta. Co ciekawe, przy-
gotowano również rekonstrukcję orygi-
nalnej pracowni artysty w Monachium, 
gdzie zgromadził kolekcję zabytkowych 
przedmiotów, w tym liczne militaria 
i  orientalne kostiumy.
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Więcej zarówno o samej 
wystawie, jak i towarzyszących 
jej wydarzeniach przeczytać 
można na stronie internetowej:

mck.krakow.pl
K

ra
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w Stambuł to obecnie największe 
i najludniejsze miasto Turcji. Już 
od połowy XIX wieku uchodziło 
za tętniącą życiem metropo-
lię, która przyciągała podróżni-
ków z całego świata. Przybywali 
tu także w poszukiwaniu inspi-
racj i  ar t yści .  Wystawę uka-
zującą to niezw ykłe miejsce 
oglądać można w krakowskim 
Międzynarodowym Centrum 
Kultury. 

Ekspozycja rzuca nieco więcej świa-
tła na miasto, którego prężny rozwój 
sprawił, że dziś stało się niekwestio-
nowanym centrum kulturalnym, f i-
nansowym i handlowym kraju. Jak 
wygląda droga, która doprowadziła 
do tego momentu? O tym przekonać 
się można, oglądając liczne zdjęcia, 
pocztówki, plakaty, a także rysunki 
zgromadzone na wystawie. XIX wiek 
był stuleciem zmian, które dokony-
wały się nie tylko na obszarze Europy, 
ale i w obrębie innych kontynentów. 
Stambuł tego okresu to miejsce, gdzie 
zmierzchał sułtanat i rodziła się repu-
blika. To miasto kontrastów – ulicz-
nych sprzedawców i powstających 
domów towarowych. Biedy i luksuso-
wych hoteli (w jednym z nich Agatha 
Christie umieściła akcję Morderstwa 
w Orient Expressie). Tradycyjnych 
strojów obejmujących fezy i kwefy 
i roznegliżowanej Miss Turcji. Wreszcie 
– miasto nowych wynalazków: telefo-
nu i telegrafu. A wszystko to ogarnięte 
zapachem świeżo parzonej tureckiej 
kawy. Nic dziwnego, że w tym czasie 
Stambuł odwiedzała rzesza turystów. 
Zwłaszcza, że na ułatwienie podró-
ży znacząco wpłynęły rozwój żeglugi 
pasażerskiej i rozbudowa sieci kole-
jowej. Wśród przyjezdnych znajdowali 
się rzecz jasna także artyści, których 
przyciągała egzotyka. W Stambule 
gościli również polscy twórcy, tacy 
jak Jan Matejko czy Jan Ciągliński, 
który nad Bosforem tworzył swoje 
impresjonistyczne prace. Gwałtowny 
rozwój turystyki napędzał także ry-

Jan Ciągliński, 
Widok na miasto wieczorem. 
Z podróży do Konstantynopola, 

1893, olej na płótnie, Muzeum 
Narodowe w Warszawie
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nek fotograficzny. Coraz więcej foto-
grafów uwieczniało miasto, z czasem 
zaczęły również powstawać pocz-
tówki, sprzedawane na masową skalę 
tym, którzy na dłużej chcieli zachować 
wspomnienia tego niezwykłego miej-
sca. W MCK pokazywane są prace 
czołowych stambulskich fotografów, 
takich jak James Robertson. Właśnie 

w Stambule wykonał on – jako jeden 
z pierwszych na świecie – panoramę 
miasta, która obejmowała pełne 360 
stopni! Trzon ekspozycji obok zdjęć 
stanowią pocztówki i plakaty z kolekcji 
Suna&Inan Kiraç Foundation, założo-
nej w celu ochrony i zachowania dóbr 
tureckiej kultury, która zagrożone są 
zniknięciem. 

Widok wystawy Stambuł. Dwa 
światy, jedno miasto,

 materiały prasowe organizatora

Reklama Compagnie des 
chemins de fer de Paris à Lyon 
et à la Méditerranée, oferującej 
połączenie ze Stambułem,

plakat, 1921, projekt Roger 
Broders, kolekcja fotografii Suna 
ve İnan Kıraç Vakfı, materiały 
prasowe organizatora 

Widok spod mostu Galata 
w stronę dzielnicy Galata,

fotografia, koniec XIX w., autor 
nieznany, kolekcja fotografii Suna 
ve İnan Kıraç Vakfı, materiały 
prasowe organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące ekspozycji 
i przyświecających jej 
założeń dostępne są na 
stronie internetowej:

arsenal.art.pl
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Któż z nas nie jest ciekaw, co tak 
naprawdę skrywają muzealne 
magazyny? Jakie skarby moż-
na odnaleźć w piwnicach galerii? 
Rąbka tajemnicy uchyla wystawa 
Lochy Arsenału, wydobywająca 
na światło dzienne zapomniane 
obiekty przechowywane w pod-
ziemnych magazynach poznań-
skiej Galerii Miejskiej Arsenał. 

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 

Sam tytuł ekspozycji nawiązuje do 
głośnej powieści André Gide’a – Lo-
chy Watykanu, w której autor po-
wtarza legendę miejską o systemie 
tajemnych podziemnych korytarzy 
zbudowanych pod pałacami i zam-
kami. Opowieść, która jest aktualna 
w każdym czasie i w każdym miej-
scu na świecie. Jest obecna również 
w Poznaniu. Piwnica galerii Arsenał 
– dziś funkcjonująca jako magazyn – 
w czasach zimnej wojny służyła tak-
że jako schron przeciwlotniczy dla 
mieszkańców Starego Miasta. Za-
mknięta w jej murach historia zostaje 
na nowo ożywiona i zmaterializowa-
na w świadomości społecznej. Wraz 
z odkopywaniem wspomnień, rodzą 
się kolejne pytania. Kto namalował 
znaleziony obraz? Skąd wzięła się 
nadgryziona zębem czasu makatka? 
Co z wielkoformatowymi zdjęciami, 

które zostawił po sobie w 2004 roku 
czeski performer? Kim są autorzy 
i właściciele znalezionych obiektów 
– medali, prac graf icznych, plaka-
tów? W jaki sposób oszacować ich 
wartość? Gdzie powinny być prze-
chowywane i w jakim celu? Pytania 
te można mnożyć, jednak odpowie-
dzi na wiele z nich nie są tak jedno-
znaczne, jak mogłoby się wydawać. 
Odkrywanie lochów to nie tylko mie-
rzenie się z odnalezionymi przedmio-
tami, zagubionymi w czasie. To także 
konieczność zadania pytania o pu-
ste miejsca po obiektach, o których 
obecności świadczą wypełnione kar-
ty inwentarzowe. Co się z nimi stało? 
A z drugiej strony – co zrobić z dzie-
łami, które zostały włączone do zbio-
ru bez wymaganych dokumentów? 
Czy powinny w nim pozostać, czy 
zostać zwrócone? Często nie wiado-
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mo, komu. Sięgnięcie do galeryjnych 
piwnic jest więc swego rodzaju aktem 
odwagi. Próbą akceptacji zagma-
twanych losów galerii i ponownego 
umiejscowienia jej obecnej działalno-
ści w szerszym kontekście. Zajrzenie 
do lochów Arsenału uświadamia tak-
że niezwykły fakt. Instytucja ta, dzia-
łająca od kilkudziesięciu lat, nigdy nie 
posiadała profesjonalnie zarządzanej 
kolekcji. Stąd też odkrywane w pod-
ziemiach obiekty w żaden sposób nie 

są ze sobą związane. Zbiór ten przy-
pomina raczej dziwny gabinet osobli-
wości, gdzie jedynym wyznacznikiem 
włączania obiektu do kolekcji jest 
jego wyjątkowość, zainteresowanie 
kupującego czy chwilowa zachcian-
ka. Sytuacja ta pokazuje również 
wyraźnie, że przez długi czas sztuki 
wizualne były w Polsce marginalizo-
wane i wpychane – nomen omen – do 
piwnicy. 

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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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy 
Perspektywa wieku dojrzewania 
prezentowanej w Muzeum 
Śląskim znaleźć można na 
stronie internetowej:

muzeumslaskie.pl
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Doświadczenia wojenne odci-
snęły silne piętno na życiu poko-
leń, które doświadczyły traumy 
konfliktu zbrojnego. Szczególnie 
naznaczeni są ci, którym w tej 
trudnej sytuacji przyszło dora-
stać. Ekspozycja Perspektywa 
wieku dojrzewania prezen-
towana w katowickim Muzeum 
Śląskim pokazuje dorobek trójki 
artystów, których młodość przy-
padła na okres II wojny świato-
wej i wczesne lata powojenne. 

Andrzej Wróblewski, Alina Szapocz-
nikow i Andrzej Wajda – bo o nich 
właśnie mowa – urodzili się niemal 
w tym samym czasie (w roku 1926 
i  1927).  Przynależność do jednej 
generacji nie jest jednak jedynym 
wspólnym elementem łączącym tych 
twórców. Wszyscy oni jako bardzo 
młodzi ludzie musieli zmierzyć się 
ze śmiercią ojca, doświadczali rów-
nież podobnych sytuacji związanych 
z miejscem i czasem swojego doj-
rzewania w okupowanej Polsce. To, 
czego byli uczestnikami i świadkami, 
naznaczyło zarówno ich życie prywat-
ne, jak i artystyczne. Twórcy wystawy 
chcą pokazać, jak – trudny już same-
go założenia etap dorastania – został 
dodatkowo naznaczony traumą wo-
jenną. Jak wpłynęło to na kształto-
wanie się młodych charakterów? Czy 
zdeterminowało ich późniejsze życie? 
Czy w innych okolicznościach wyro-
śliby na zupełnie innych ludzi? Wokół 
tych i im podobnych pytań koncen-
truje się ekspozycja. Szczególnie inte-
resujące wydaje się w tym kontekście 
także zestawienie różnych mediów, 
z jakich korzystali artyści. W Muzeum 
Śląskim można więc oglądać prace 
rzeźbiarskie i rysunki Aliny Szapocz-
nikow oraz obrazy, gwasze, monoty-
pie i rysunki Andrzeja Wróblewskiego. 
Bogaty dorobek Wajdy jest obecny na 
wystawie w formie szkiców do sceno-
pisów, plakatów, fotosów oraz wybra-
nych fragmentów filmów z lat 1995-
2016. Ekspozycja Perspektywa wieku 
dojrzewania jest próbą nowego spoj-

Andrzej Wróblewski, 
Szofer (Szofer niebieski), 

1948, olej na płótnie, 89 x 120 
cm, kolekcja prywatna, materiały 
prasowe organizatora 
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rzenia na prace trójki artystów, któ-
rych twórczość od kilku lat poddawa-
na jest nieustającej interpretacji. To 
nowe odczytanie staje się możliwe nie 
tylko dzięki położeniu nacisku na do-
rastanie jako szczególny okres w ży-
ciu każdego człowieka, ale i poprzez 
zderzenie twórczości artystów jed-
nego pokolenia, których prace nigdy 
dotąd nie były ze sobą w taki sposób 
zestawiane. Uzupełnieniem wystawy 
będą projekcje filmów o Szapoczni-
kow, Wróblewskim i Wajdzie oraz ar-
chiwalnego filmu z przedstawieniem 
Akropolis Jerzego Grotowskiego i Jó-
zefa Szajny z roku 1962. 

Plakat ekspozycji  
Perspektywa wieku 
dojrzewania

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
Bardzo często zdarza się, że ar-
tyści czerpią inspirację z pracy 
innych twórców. Niektórzy idą 
nawet krok dalej, nawiązując ze 
sobą trwałą współpracę. O zja-
wisku tym opowiada wystawa 
Peer-to-Peer. Praktyki ko-
lektywne w nowej sztuce pre-
zentowana w Muzeum Sztuki 
w Łodzi. 

Pakui Hardware, 
Na żądanie, 

2017, dzięki uprzejmości artystów 
i EXILE, Berlin, materiały prasowe 
organizatora 

GCC, 
Kuwait Congratulant, 

2013, trofeum z kryształu, 
mosiądzu oktanowego 
z sitodrukowym tekstem, dzięki 
uprzejmości GCC i Project Native 
Informant, Londyn, materiały 
prasowe organizatora 

Twórcy ekspozycji biorą pod lupę 
wspó łczesną scenę ar t yst yczną 
i przyglądają się sposobom kształto-
wania się wspólnotowości. Szczegó-
łowo analizują przy tym metody pracy 
grupowej, z których korzystają artyści. 
Co ciekawe, okazuje się, że wybierane 
przez nich strategie niewiele różnią się 
od tych praktykowanych dziesiątki lat 
wcześniej. Charakterystyczny dla ko-
lektywów wydaje się zwłaszcza fakt, 
że artyści pracujący razem często 
angażowali się i wciąż angażują w bie-
żące problemy społeczne i ruchy na 
rzecz praw człowieka, a także spraw-
dzają możliwości, jakie dają nowe me-
dia. Wystawa prezentuje twórczość 
zarówno duetów, jak i większych grup 
artystycznych, skupiając się przede 
wszystkim na formacjach międzyna-
rodowych. Ich sposób działania jest 
szczególny, często bowiem musi brać 

pod uwagę odległość dzielącą po-
szczególnych członków, a co za tym 
idzie – różnice czasowe. Autorzy eks-
pozycji próbują jednocześnie odpo-
wiedzieć na pytanie, co skłania arty-
stów do wspólnego tworzenia. Wydaje 
się, że dla większości z nich działanie 
w obrębie kolektywu stanowi alterna-
tywę wobec niepewnych warunków 
pracy artystycznej i niestabilnej sytu-
acji rynkowej. Praca w grupie jest więc 
zarazem swego rodzaju wsparciem – 
fizycznym oraz duchowym – i zabez-
pieczeniem (również materialnym). 
Sam tytuł wystawy odnosi się do me-
tody bezpośredniej komunikacji w sie-
ci komputerowej, która zainspirowała 
nowe strategie ludzkiej interakcji, od-
mienne od scentralizowanych struktur 
społecznych. Zarówno artystyczne 
praktyki kolektywne, jak i infrastruktu-
ra Peer-to-Peer opierają się na samo-
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zarządzaniu i samoorganizacji, dzięki 
którym możliwe jest działanie w opo-
zycji do struktur korporacyjnych. Skąd 
pomysł na taką wystawę w łódzkim 
Muzeum Sztuki? Jej koncepcja odno-
si się do działalności grupy a.r., która 
w momencie swojego powstania zrze-
szała młodych, w większości trzydzie-
stokilkuletnich artystów – a więc rów-
nolatków twórców, którzy zaproszeni 
zostali do udziału w ekspozycji. 

Pakui Hardware, Na żądanie 

2017, dzięki uprzejmości artystów 
i EXILE, Berlin, materiały prasowe 
organizatora 

#TAKEMEANYWHERE, 
LeBeouf, Rönkkö & Turner, 

2018, dzięki uprzejmości artystów, 
materiały prasowe organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące zarówno 
wystawy Rzeczy wiście, 
jak i samej autorki 
dostępne są na stronie 
internetowej:

csw.torun.pl

To
ru

ń

Iwona Chmielewska to ceniona na 
świecie ilustratorka i pisarka, twór-
czyni autorskich książek obrazo-
wych. W swoich picturebooks, jak je 
nazywa, udowadnia, że obraz może 
być równie ważnym nośnikiem treści, 
co słowo pisane. W pracach artystki 
nie pełni on funkcji wizualnego ko-
mentarza czy też dodatku do treści 
zawartych w słowach, ale jest rów-
noprawnym i samodzielnym źródłem 
znaczeń. Wyjście poza tradycyjnie 
przyjęty schemat narracyjny pozwa-
la Chmielewskiej poszerzyć pole wi-
dzenia i zachęcić widza do wnikliwej 
analizy sensów wyłaniających się z jej 
książek. Jednocześnie pokazuje, że li-
teratura – również ta obrazowa – jest 

Iwona Chmielewska, 
ilustracja z książki Cztery 
strony czasu, 

materiały prasowe organizatora

Iwona Chmielewska, 
Cztery zwykłe miski, 

materiały prasowe organizatora 

Jeśli do tej pory sądziliście, że ilu-
strowane książki skierowane są 
przede wszystkim do najmłod-
szych czytelników, czas zwery-
fikować to założenie. Wystawa 
Iwony Chmielewskiej Rzeczy wi-
ście prezentowana w toruńskim 
CSW wam w tym pomoże.  

doskonałym nośnikiem uniwersal-
nych treści, dostępnym dla wszyst-
kich, niezależnie od wieku i możliwo-
ści poznawczych. W ramach wystawy 
w toruńskim CSW zgromadzono bli-
sko dwieście oryginalnych, ręcznie 
wykonanych, prac artystki. Łączy 
w nich ona różne techniki: rysunek, 
grafikę, tkaninę, a nawet przedmioty 
codziennego użytku, które tym sa-
mym zyskują nowe znaczenie. Mimo 
tak szerokiego, reprezentatywnego 
wyboru dzieł, wystawa nie jest typo-
wo przekrojową prezentacją dorobku 
artystycznego ani próbą podsumo-
wania jakiegoś etapu drogi twórczej. 
To raczej propozycja innego spojrze-
nia na prace Chmielewskiej, koncen-
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trującego się na złożoności relacji po-
między autorem, obrazem a widzem. 
Jak mówi sama artystka, picturebo-
ok jest kategorią książek, w których 
można mówić również o tematach 
ważnych społecznie. To jest bardzo 
często w Polsce pomijane. (…) Kiedy 
otwierają się przed nami kolejne ob-
razy w ważnej książce (…), myślę, że 
ludzie mają możliwości otwierania 
się na innych ludzi. Na pierwsze miej-

sce wysuwa się więc dialog. Na wy-
stawie prowadzony jest on nie tylko 
za pośrednictwem prezentowanych 
obiektów, ale i w sposób bezpośred-
ni podczas cotygodniowych spotkań 
z artystką. W każdą sobotę między 12 
a 13.30 Chmielewska odwiedza CSW, 
by porozmawiać o refleksjach nasu-
wających się odbiorcom w kontakcie 
z jej książkami.

Iwona Chmielewska, 
O tych, którzy się rozwijali, 

materiały prasowe organizatora 

Iwona Chmielewska, 
Pamiętnik Blumki, 

materiały prasowe organizatora 

Plakat na wystawę Rzeczy 
wiście
materiały prasowe organizatora 
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Szkło to materiał, po który arty-
ści sięgają stosunkowo rzadko. 
Jego obróbka wymaga nie tylko 
umiejętności rzeźbiarskich, ale 
i znajomości technologii produk-
cji. Jest przy tym tworzywem nie-
zwykle delikatnym i kruchym, co 
dodatkowo utrudnia jego kształ-
towanie. Po ten wyjątkowy su-
rowiec sięga w swojej twórczo-
ści Marzena Krzemińska-Baluch, 
a efekty jej pracy oglądać można 
podczas wystawy Ucieczka po 
chwile samotności prezento-
wanej we wrocławskim BWA. 

Więcej zarówno o wystawie 
Ucieczka po chwile samotności, 
jak i samej artystce przeczytać 
można na stronie internetowej:

bwa.wroc.pl

Artystka obroniła dyplom na Wydziale 
Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięk-
nych im. E. Gepperta we Wrocławiu, 
gdzie od 2007 roku zatrudniona jest 
na stanowisku asystenta. Otrzymała 
wiele nagród i wyróżnień, do tej pory 
brała udział w czterech wystawach in-
dywidualnych w Polsce i Holandii oraz 
w ponad siedemdziesięciu wystawach 
zbiorowych w różnych zakątkach świa-
ta: w Polsce, Belgii, Bułgarii, Czechach, 
Danii, Luksemburgu, Holandii, na Ło-
twie oraz w Stanach Zjednoczonych. 
Nie tylko same dzieła podróżują w od-
ległe miejsca. Podróż jest również dla 
artystki bardzo ważnym elementem 
samego procesu twórczego. Tworzo-
ne przez Krzemińską-Baluch szklane 
obiekty są wynikiem licznych zagra-
nicznych wyjazdów na rezydencje 
i projektów artystycznych. Odwiedza-
ne miejsca są dla autorki inspiracją. 
Za każdym razem przygląda się ona 
wnikliwie miejscom i otaczającej rze-
czywistości. Próbuje zapamiętać nie 
tylko dokładne kształty, ale przede 
wszystkim tworzące się po powie-
kami powidoki, które naznaczone są 
klimatem scenerii i towarzyszącym jej 
nastrojem. Obiekty wychodzące spod 
ręki artystki są więc swego rodzaju 
śladem, wyrazem tego, co zachowa-
ła w pamięci, a co w jej umyśle pod-
legało rozmaitym przekształceniom. 
Efektem eksperymentów formalnych 
są minimalistyczne w kolorach dzieła, 
o organicznych kształtach, pełne nie-
oczywistych wypukłości, zgięć i  za-
łamań które przywodzą na myśl ro-

Marzena Krzemińska,  
The Style, 

2009, materiały prasowe 
organizatora 

Marzena Krzemińska,  
Landscape,

fot. Alicja Kielan, materiały 
prasowe organizatora 
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zedrganą taflę jeziora, zamgloną linię 
horyzontu górskiego krajobrazu, a mo-
mentami nawet delikatny ruch powie-
trza, podmuch, który odczuwamy na 
skórze. Na haptyczność prac artystki 
zwraca także uwagę Beata Bartecka, 
kuratorka wystawy. Jak zauważa, do-
świadczenie prac Marzeny to bardziej 
doświadczenie dla zmysłu dotyki niż 
oka, które podąża oczywistą ścieżką 
i skupia się na twardości i przezroczy-
stości szkła. A jej dzieł aż chce się do-
tknąć, zamknąć oczy i poczuć przez 
skórę, która połączy jej wspomnienia 
i emocje z naszymi – dodaje. Ekspo-
zycja we wrocławskim BWA jest więc 
przeżyciem zmysłowym, wieloetapo-
wym. Nie tylko daje możliwość obco-
wania z pięknem szklanych obiektów, 
ale skłania do refleksji i pozwala zanu-
rzyć się we własnych wspomnieniach. 

Marzena Krzemińska, 
Wind, 

materiały prasowe organizatora 

Plakat na wystawę Ucieczka po 
chwile samotności,

materiały prasowe organizatora
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Już sam tytuł ekspozycji sugeruje, 
że mamy tu do czynienia z pewnym 
rozpadem. Dochodzi do niego na kil-
ku płaszczyznach. To, co wysuwa się 
na pierwszy plan, to odwrót od trady-
cyjnie rozumianego malarstwa. Arty-
sta wykorzystuje wielkoformatowe 
płótna, lecz najważniejszy staje się 
dla niego sam proces tworzenia, nie 
zaś końcowy efekt. Nie chodzi więc 
o to, co jest przedstawione na obra-
zie, ale jak ten obraz powstawał. Co 
doprowadziło – zarówno na poziomie 
fizycznym, jak i metaforycznym – do 

Wernisaż wystawy 
Przekonanie o gniciu 
własnych organów 
i rozpadzie organizmu
 
Galeria Biała w Lublinie, 
materiały prasowe 
organizatora 

Czym jest sztuka? Co może być 
uznane za dzieło? Wydaje się, że 
świat sztuki wciąż poszukuje od-
powiedzi na te klasyczne już py-
tania. Stają się one tym bardziej 
aktualne w zderzeniu z nowy-
mi, coraz bardziej eksperymen-
talnymi formami wyrazu, wybie-
ranymi przez artystów. Jednym 
z nich jest Jakub Gliński, którego 
twórczość oglądać możemy w lu-
belskiej Galerii Białej w ramach 
wystawy Przekonanie o gniciu 
własnych organów i rozpadzie 
organizmu. 

Wystawę Jakuba Glińskiego Przekonanie 
o gniciu własnych organów i rozpadzie 
organizmu oglądać można w Galerii Białej do 
20 lipca, a szczegółowe informacje dotyczące 
tego wydarzenia znaleźć można na stronie 
internetowej: 

biala.art.pl
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tego, że stoimy przed tak, a nie ina-
czej skonstruowaną płaszczyzną? 
Można powiedzieć, że mamy tu do 
czynienia z rozpadem samego aktu 
tworzenia, który rozłożony zostaje 
na czynniki pierwsze. Nie tylko jed-
nak sam proces jest zaskakujący, 
ale również środki formalne, po któ-
re sięga artysta. Do swoich obrazów 
wprowadza on znalezione przedmio-
ty, różnego rodzaju odpadki i śmie-
ci, które poprzez artystyczny gest 
zyskują nowe znaczenie, zaczynają 
funkcjonować w polu sztuki. Nie bez 
powodu takie działania przywodzą 
na myśl prace dadaistów. Dadaizm to 
obok abstrakcyjnego ekspresjonizmu 
jeden z dwóch najważniejszych kie-
runków, do których odwołuje się Gliń-
ski. Wśród inspirujących go artystów 
wymienia między innymi Jacksona 
Pollocka, Willema de Kooniga, Mar-
ka Rothko czy Clyfforda Stilla. Jego 
twórczość nie jest jednak wobec 
nich wtórna, nosi bowiem niezwykle 

Jakub Gliński, Bez tytułu
 
materiały prasowe 
organizatora 

silny rys indywidualny, który pozwala 
Glińskiemu wyjść poza ramy jednego 
kierunku. Ważnym elementem w jego 
twórczości jest także muzyka. Two-
rzy eksperymentalne utwory, które 
nierzadko stają się częścią jego pro-
jektów wizualnych lub towarzyszą 
performance’om. Podczas swoich 
wystąpień często pojawia się prze-
brany w stroje wykonane ze śmieci, 
daleki jest jednak od postrzegania 
swojej działalności w kategorii mani-
festu. Jak sam mówi: moja sztuka to 
po prostu wyrażanie tego, jak odbie-
ram otaczającą mnie rzeczywistość. 
Odpady cywilizacyjne, konsumpcjo-
nizm, nadproduktywność generująca 
górę śmieci, to w jakim kierunku idzie 
świat nie wygląda dobrze. Obserwuje 
te wszystkie sytuacje (…). Dzieje się to 
przy okazji, nie jest to zaplanowane. 
Mimo braku ideologicznych założeń 
sztuka Glińskiego jest niewątpliwie 
aktualna i otwiera oczy na wiele pro-
blemów dzisiejszego świata. 
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Twórczość Fridy Kahlo, meksykańskiej malarki, szturmem podbiła 
świat sztuki, zaś sama artystka stała się jedną z najbardziej rozpozna-
walnych ikon feminizmu. Wydawałoby się, że niewiele więcej można 
się już o niej dowiedzieć. A jednak! Wystawa Frida Kahlo: Making Her 
Self Up przygotowana w londyńskim Victoria & Albert Museum poka-
zuje, że nie wszystko, co związane z artystką, ujrzało światło dzienne. 
Ekspozycja prezentuje bowiem niezwykłą kolekcję osobistych arte-
faktów i ubrań należących do niezwykłej malarki. Zbiór ten, ujawniony 
dopiero 50 lat po śmierci Fridy, nigdy wcześniej nie był pokazywany 
publiczności poza Meksykiem. Jest to więc niepowtarzalna okazja, by 
na nowo zagłębić się w życie artystki i poznać jej fascynującą historię 
opowiedzianą za pośrednictwem najbardziej intymnych przedmiotów. 

vam.ac.uk 

Guatemalan cotton coat worn 
with Mazatec hulpil and plan 
floor-length skirt,

 Museo Frida Kahlo, ©Diego Rivera 
and Frida Kahlo Archives, Banco 
de México, Fiduciary of the Trust 
of the Diego Rivera and Frida Kahlo 
Museums, materiały prasowe 
organizatora 

Nickolas Muray, 
Frida Kahlo in blue satin blouse, 

1939, fotografia, ©Nickolas Muray 
Photo Archives, materiały prasowe 
organizatora 
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Gerhard Richter, 
Ab still, 

1986, Museum Barberini, 
materiały prasowe organizatora

 Gerda Steiner, 
Jörg Lenzlinger, 
Wachsender 
Kunstdüngerkristall, 

2017, ©2018 Gerda Steiner & Jörg 
Lenzlinger, materiały prasowe 
organizatora 
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Gerda Steiner i Jörg Lenzlinger to 
szwajcarski duet artystyczny. Rozpo-
częli współpracę w 1997 roku i od tego 
czasu wspólnie tworzą instalacje typu 
site specific. Tym razem ich realizację 
oglądać można w Museum Tinguely. 
Jest to ekspozycja szczególna, pod-
sumowująca 25 lat działalności. Ar-
tyści zaaranżowali przestrzeń wysta-
wienniczą tak, by przywodziła na myśl 
czasoprzestrzenny labirynt. Zaraz po 
wejściu zwiedzający zaproszeni są do 
wyboru jednych z trzech drzwi pro-
wadzących do przeszłości, teraźniej-
szości lub przyszłości. Każde z nich 
jest wejściem do innego rozdziału ar-
tystycznego wszechświata. Widzowie 
mogą więc przejść przez gąszcz gałę-
zi, zatrzymać się w gabinecie masażu, 
odpocząć chwilę na huśtawce czy 
sprawdzić swoje możliwości fizyczne, 
korzystając z urządzeń do ćwiczeń. 
Wystawa Zbyt wcześnie, by wpadać 
w panikę jest zatem zaproszeniem do 
podróży. To podróż, która zachęca do 
spojrzenia na świat z zupełnie nowej 
perspektywy. 

tinguely.ch

Gerhard Richter to jeden z najbardziej znanych twórców sztuki abs-
trakcyjnej. Ten niemiecki artysta został już uhonorowany wieloma 
wystawami retrospektywnymi prezentującymi jego bogaty dorobek 
w najbardziej prestiżowych muzeach i galeriach na całym świecie. 
Także jego trwająca obecnie w Museum Barberini wystawa pozwala 
prześledzić twórczość artysty od lat 60. aż do dnia dzisiejszego. Jed-
nak w odróżnieniu od typowych retrospektyw, ekspozycja ta koncen-
truje się na temacie kluczowym dla malarstwa Richtera: abstrakcyj-
nych strategiach i technikach stosowanych przez artystę. W ramach 
przedsięwzięcia zgromadzono ponad 90 dzieł sztuki pochodzących 
zarówno z kolekcji państwowych, jak i zbiorów prywatnych. W Mu-
seum Barberini obejrzeć więc można prace z różnych okresów twór-
czości Richtera – od czarno-białych obrazów i map kolorów, przez 
dzieła utrzymywane w odcieniach szarości, aż po obrazy czysto abs-
trakcyjne. Dzięki takiemu zróżnicowaniu obiektów widzowie będą 
mogli zidentyfikować elementy, które powracają w całym dorobku 
malarza. 
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Iliá Zdanévich, 
plakat Nuevas escuelas 
de posía rusa,

1921, materiały prasowe 
organizatora 

Olga Rozánova, 
En la calle, 

1915, materiały prasowe 
organizatora 
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Dadaizm jako jeden z nurtów euro-
pejskiej awangardy rozkwitł na po-
czątku XX wieku, koncentrując się 
przede wszystkim w Zürichu, Szwaj-
carii i wokół słynnego Cabaret Vol-
taire. Wystawa w madryckim Museo 
Reina Sofia przedstawia nieco inne 
spojrzenie na ten ruch artystyczny, 
ukazując jego związki ze sztuką rosyj-
ską. Zgromadzone prace ujawniają in-
tencje wielu twórców, by uczestniczyć 
w projektach społecznych o silnych 
konotacjach marksistowskich oraz 
przyjmować ironię i absurd jako fun-
damentalne zasady leżące u podstaw 
ich artystycznych manifestacji. Ekstra-
waganckie przedstawienia teatralne, 
kampanie antywojenne, odrzucenie 
klasycznego estetyzmu i innowacyjny 
sposób łączenia elementów wizual-
nych i werbalnych to tylko niektóre z 
typowych cech łączących rosyjską 
awangardę z międzynarodowym ru-
chem Dada. Związki można prześle-
dzić i szczegółowo przeanalizować, 
odwiedzając wystawę Russian Dada 
1914-1924.

museoreinasofia.es
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Ryskie biennale to międzynarodo-
we przedsięwzięcie o europejskim 
zasięgu i silnym profilu regionalnym. 
Biorąc pod uwagę bogatą historię 
Rygi i krajów bałtyckich, Biennale 
przedstawia ich artystyczny krajo-
braz w szerszym kontekście i stwarza 
twórcom możliwość dialogu z kultu-
rowym, historycznym i społeczno-
-politycznym tłem miasta oraz jego 
otoczenia. Tytuł wydarzenia zaczerp-
nięty został z książki Aleksieja Jur-
czaka i wskazuje na motyw przewod-
ni Biennale. Skupia się ono bowiem 
na fenomenie ciągłej zmiany, zwłasz-
cza w kontekście postsowieckim, do 
którego odnosi się książka Jurczaka. 
Dotyka także kwestii współczesnych 
napięć geopolitycznych w regionie 
oraz bardziej ogólnej problematyki 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 przedsięwzięcia, 
poszczególnych artystów oraz 
wystaw dostępne są na stronie 
internetowej:

rigabiennial.com

KRAJE BAŁTYCKIE
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RIBOCA, czyli Riga International 
Biennial of Contemporary Ary 
(M ię dz ynaro dowe  B iennale 
Sztuki Współczesnej w Rydze) to 
cykliczne wydarzenie zorganizo-
wane w tym roku po raz pierw-
szy. Inauguracyjna edycja zaty-
tułowana jest Everything Was 
Forever, Until It Was No More, 
a do udziału w niej zaproszono 
ponad 100 artystów.
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przemian zachodzących w dzisiej-
szym świecie. Zmiana jest stałym 
i trudnym do zauważenia procesem. 
Nic nie pozostaje takie samo, a jed-
nak często wydaje się, że rzeczy są 
stałe, solidne. Autorom pomysłu na 
Biennale towarzyszy przekonanie, 
że w ostatnich latach, szczególnie 
od czasu nadejścia rewolucji tech-
nologicznej,  wydaje się, że nawet 
stały przepływ rzeczy, heraklitejskie 
pantha rei, zmienił się w potok. Świat 
przyspiesza, człowiek zaś stara się 
za nim nadążyć. Próby uchwycenia 
tego momentu zmiany widoczne są 
także w twórczości wielu artystów 
współczesnych, co dobitnie pokazu-
ją wystawy zorganizowane w ramach 
RIBOCA. Podczas gdy w ostatnim 
czasie pojawiało się wiele dużych 
ekspozycji retrospektywnych, często 

anachronicznych, pierwsza edycja 
Biennale w Rydze mocno skupia się 
na obecnej sytuacji człowieka i jego 
najbliższej przyszłości – od aspektu 
politycznego i społecznego, do filozo-
ficznego i egzystencjalnego. Bienna-
le ma na celu zbadanie, w jaki sposób 
współcześni artyści reagują na wy-
zwania dzisiejszej codzienności, jak 
rejestrują zmiany i jak wyobrażają 
sobie to, co nadejdzie. Ryga i Łotwa 
wydają się być idealną przestrzenią 
dla takiej ref leksji, ponieważ prze-
łomowe zmiany dotykały ich bezpo-
średnio. Pierwsze Biennale w Rydze 
ma na celu nakreślenie politycznego 
i osobistego obrazu bezpreceden-
sowego okresu. Stanowi tym samym 
ważny punkt odniesienia dla wszyst-
kich tych zmian, zachodzących w sfe-
rze publicznej oraz prywatnej.

Teemu Korpela, 
Deposition 1 

2018, instalacja site-
specific, dzięki uprzejmości 
artysty, fot. Andrejs 
Strokins, materiały 
prasowe organizatora 

Michael Landy, Open for 
Business 

2018, czasowa instalacja 
site-specific, dzięki 
uprzejmości artysty 
i Thomas Dane Gallery 
w Londynie, fot. Andrejs 
Strokins, materiały 
prasowe organizatora

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    07/2018 49



W 2015 roku zostałeś laureatem 
14. edycji konkursu Artystyczna 
Podróż Hestii. Co skłoniło Cię do 
wzięcia udziału w konkursie i jaką 
pracę wówczas pokazywałeś?

W roku 2015 kończyłem już studia ma-
gisterskie. Był to ostatni moment, aby 
wziąć udział  w konkursie APH, skiero-
wanym do studentów szkół artystycz-
nych. Nigdy wcześniej nie wysyłałem 
zgłoszenia na ten konkurs, więc po-
myślałem, że zrobię to na finiszu stu-
diowania.  Wówczas myślałem jedynie 
o tym, by znaleźć się w gronie finali-
stów. Na konkurs wysłałem siedem 

W obiektywie… 
Krzysztof Maniak
W
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fotografii, które były częścią większe-
go cyklu realizowanego na przełomie 
2014 i 2015 roku. Jak większość mo-
ich prac, fotografie te nie posiadały 
tytułu, więc aby je przybliżyć, trzeba 
sięgnąć po opis. W dużym skrócie, 
były to dokumentacje z wnętrza pra-
cowni, gdzie znajdowały się zgorma-
dzone przeze mnie elementy natury, 
takie jak: suche gałęzie, kamienie, 
pień drzewa itp. Z tymi rekwizytami 
wchodziłem w relacje, tworząc minia-
turowe choreografie, których część 
została uwieczniona w konkursowym 
cyklu. Z perspektywy czasu było to 
ciekawe doświadczenie, do którego 
chętnie powracam, jednak wciąż naj-
lepiej czuję się w bezpośredniej relacji 
z otaczającą mnie przyrodą. 

Jak z perspektywy czasu udział 
i zwycięstwo w konkursie, a co za 
tym idzie – wyjazd na rezyden-
cję artystyczną do Nowego Jor-
ku, wpłynęły na Twój rozwój jako 
twórcy? 

Sama decy zja o w zięciu udziału 
w konkursie, wybór zgłaszanej pracy, 
następnie prezentacja konkursowa 
były bardzo cennym zawodowym do-
świadczeniem. To wzięcie odpowie-
dzialności za swoją twórczość. Dla 
mnie to ryzyko było o tyle większe, 
że chciałem zaprezentować nieco 
inną odsłonę swojej twórczości – 
coś świeżego, co nie zdążyło się od-
leżeć. Nagroda na tym etapie drogi 
artystycznej pomaga młodej osobie 

nabrać pewności siebie, a co za tym 
idzie – odwagi w podejmowaniu arty-
stycznych decyzji. Nagrodę w postaci 
wyjazdu na rezydencję także traktu-
ję jako kolejne doświadczenie zawo-
dowe, polegające na zmierzeniu się 
z nową rzeczywistością, podszkole-
niu umiejętności autoprezentacji oraz 
nadrobieniu zaległości w obcowaniu 
z zagranicznym światem sztuki – mam 
tu na myśli przede wszystkim zwie-
dzanie muzeów i galerii. Po przyjeździe 
z rezydencji w mojej twórczości nie 
zmieniło się zbyt wiele. Utwierdziłem 
się w przekonaniu, że lepiej pracuje mi 
się w małej miejscowości, na uboczu, 
gdzie znajduję inspiracje i powody do 
tworzenia. Być może zmiana otocze-
nia pomogła mi to dostrzec i docenić.     

W Twojej twórczości na pierwszy 
plan wysuwa się natura. Wcho-
dzisz w relacje ze światem przyro-
dy, z przebywania na łonie natury 
tworzysz performance. Jak w tym 
kontekście postrzegasz zetknięcie 
się z wielkomiejskością Nowego 
Jorku, symbolem metropolii?

To zupełnie coś innego. Inny żywioł. 
Dla mnie największą inspiracją jest 
natura , k tóra nie jest okiełznana 
przez człowieka. Ta, która opanowu-
je przestrzeń, panoszy się, jest nie-
bezpieczna.  W mieście takiej nie ma, 
a nawet jeśli się pojawia, to niecelo-
wo i na chwilę. Traktowana jest jako 
zaniedbanie. Do miasta potrafię się 
przyzwyczaić, jednak nie cieszy mnie. 

Krzysztof Maniak, 
Bez tytułu, 

2017, 20 x 30 cm, dzięki 
uprzejmości artysty
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Ciekawe są natomiast momenty zmia-
ny, opuszczania jednej przestrzeni 
i wchodzenia w nową. Po długotrwa-
łym pobycie w lesie, lubię przejechać 
przez miasto na rowerze, zatrzymać 
się w centrum i pomyśleć, jak to było 
przed chwilą, dostrzec różnicę.  

Podstawowymi środkami wyrazu 
są dla Ciebie film i fotografia (czę-
sto funkcjonujące jako zapis per-
formance’u). Zdarza się jednak, że 
się sięgasz również po inne media, 

Krzysztof Maniak, 
Bez tytułu, 

2017, 30 x 45 cm, dzięki 
uprzejmości artysty

między innymi tradycyjną rzeźbę. 
Skąd decyzja o rozszerzeniu re-
pertuaru wykorzystywanych roz-
wiązań formalnych? 

Posługuję się w zasadzie każdym me-
dium. Rzeźba to nie jedyna „nowość”, 
od kilku lat także piszę, a od dwóch lat 
również intensywnie rysuję. Dyscypli-
ny i media w sztuce przenikają się. 
Ważne jest jednak, aby każde trak-
tować z należytym szacunkiem – 
świadomością materiału, z dbało-
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Krzysztof Maniak, 
Bez tytułu, 

2017, 180 x 120 cm, dzięki 
uprzejmości artysty

Krzysztof Maniak, 
Bez tytułu, 

2017, 30 x 45 cm, dzięki 
uprzejmości artysty

ścią o warsztat. W danym momencie 
medium dobieram tak, aby najlepiej 
wyrażało moje poszukiwania oraz py-
tania, które ma stawiać powstająca 
praca. W moim przypadku medium 
może ulec zmianie w trakcie samego 
procesu twórczego, np. kiedy finalnie 
zamiast pokazać cykl fotografii z ak-
cji decyduję się na jej pisemną relację, 
być może ciekawszą/lepszą dla od-
biorcy. Wówczas towarzyszące akcji 
fotografie kasuję bądź odkładam do 
archiwum. Z reguły jednak niszczę. 
Ponadto interesuje mnie także aspekt 
zapisu dzieła, stąd te moje wszystkie 
próby obiektowe, rysunkowe czy pi-
sane. Moja twórczość z reguły jest 
efemeryczna. Często są to perfor-
mance’y odbywające się bez udziału 
publiczności. Te drobne gesty, obiek-
ty, ślady staram się zatrzymywać. 
Temu służy medium. Najważniejsze 
jednak, by nie zatrzymywać się na 
samym medium. Ono ma być w miarę 
transparentne.  

Krytycy zarzucają Ci estetyzm, za 
którym nie kryją się żadne treści. 
Czy rzeczywiście estetyczna stro-
na Twoich prac jest dla Ciebie naj-
ważniejsza? Czy sztuka poza cie-
szeniem oka powinna pełnić jakąś 
inną rolę? 

Widziałem coś takiego, jednak dale-
ki jestem od przejmowania się tego 
typu zarzutami, gdyż są one bardzo 
nieprecyzyjne. Brak tu zdefiniowania 
faktycznego problemu. Brak zde-

f iniowania pojęć. W zasadzie wielu 
pracom, oczywiście poza działania-
mi bezpośrednio zaangażowanymi 
w różne kwestie społeczne, można 
postawić podobne zarzuty. Myślę, jak 
ma się do takich zarzutów np. sztuka 
abstrakcyjna? Staram się robić po-
prawnie naświetlone i skomponowa-
ne kadry f ilmowe czy fotograficzne 
– to wszystko od strony formalnej. 
Lubię miękkie, popołudniowe świa-
tło, ale także niefotogeniczne, ostre 
lipcowe słońce w samo południe. 
Wszystko zależy. Słowo ładne to taki 
wytrych, bo nie wiadomo do końca 
co oznacza – a chyba w odniesieniu 
do niego kierowane są te zarzuty.   

Twoja twórczość często umiesz-
czana jest w kontekście tradycji 
sztuki ziemi i konceptualizmu lat 
60. i 70. Czy zgadzasz się z taką 
identyfikacją? 

Tak. To bardzo ważne kierunki zarów-
no dla mnie osobiście, jak i dla losów 
całej współczesnej sztuki. Mam wra-
żenie, że właśnie te lata były najcie-
kawsze pod względem artystycznych 
postaw i dzieł.

Czym dla Ciebie jest sztuka?

To bardzo szerokie pytanie. Sztuka 
to stwarzanie przestrzeni/sytuacji/
obrazów, które prowokują pojawianie 
się ważnych pytań, jakości metafi-
zycznych lub innego miejsca, w któ-
rym (dzięki tej sztuce) chce się być. 
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Dla mnie jako twórcy sztuka to praca 
wymagająca poświęceń, ale też ro-
dzaj pracy nad sobą. Dzięki sztuce 
uwrażliwiamy siebie, odbiorcę. Więcej 
możemy zobaczyć i poczuć.  Możemy 
być bardziej czujni w otaczającym 
nas świecie. Lepiej i świadomiej żyć. 
To tyczy się wszystkich dziedzin, nie 
wyróżniałbym tu sztuk wizualnych. 
Podobnie sprawa ma się z literaturą 
czy muzyką.

Czy są artyści, których twórczość 
stanowi dla Ciebie inspirację? 

Inspirację niekoniecznie. Jednak mam 
świadomość, że w podobnym kręgu 
zainteresowań pracowała już plejada 
artystów lat 60. i 70. związana ze sztu-
ką ziemi i konceptualizmem, m. in. Ro-
bert Smithson, Michael Heizer, Dennis 
Oppenheim, Richard Long, Walter de 
Maria. Z późniejszych lat niewątpliwie 
muszę wymienić artystów, takich jak 
Ana Mendieta czy Basa Jana Adera. 
Świadomość ich dokonań jest obecna 
w mojej myśli i ją wzbogaca.

Jakie masz plany twórcze na naj-
bliższą przyszłość?

Obecnie nadrabiam zaległości i pra-
cuję z materiałem, który uzbierałem 
przez ostatni rok. W między czasie 
podjąłem się kilku prac o charakterze 
procesualnym, o których na razie nie 
chcę szerzej mówić. W planach mam 
między innymi wystawę w Galerii Wid-
na w Krakowie oraz zaplanowaną na 

przyszły rok indywidualną wystawą 
w BWA Tarnów. Wystawa ta jest na-
grodą w tegorocznym Salonie Wio-
sennym.

W Spacerowniku co miesiąc pole-
camy naszym czytelnikom intere-
sujące naszym zdaniem wystawy 
odbywające sięw Polsce i za gra-
nicą. Czy w ostatnim czasie jakaś 
ekspozycja szczególnie Cię poru-
szyła? 

W ostatnim czasie nie miałem zbyt 
wiele okazji do odwiedzania wystaw. 
Na pewno jednak nadrobię zaległo-
ści w okresie wakacyjnym, a zacznę 
od sąsiadującego z moim rodzinnym 
Tuchowem Tarnowa, gdzie 6 lipca 
w BWA otwiera się wystawa Żużel 
w sztuce, w ramach której swoje pra-
ce będą prezentować czołowi polscy 
artyści współcześni. 

Krzysztof Maniak, 
Bez tytułu, 

dokumentacja instalacji 
site-specific, 2015, dzięki  
uprzejmości artysty 
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Diego Velázquez, 
Autoportret, 

ok 1650 r., w kolekcji 
Muzeum Sztuk Pięknych 
w Walencji.

Zmień perspektywę –
Walencja

Tym razem w podróży przez uroczą 
Walencję, przyjrzymy się szczegółowo 
tamtejszemu Muzeum Sztuk Pięknych 
(hiszp. Museo de Bellas Artes de Va-
lencia), które jest jedną z kilku ważnych 
hiszpańskich instytucji zajmujących się 
ochroną i kolekcjonowaniem zabytków 
malarstwa europejskiego, w szczegól-
ności prac starych mistrzów. 

Muzeum powstało przy Królewskiej 
Akademii Sztuk Pięknych San Carlos 
i zostało od niej oficjalnie oddzielone 
w 1913 roku. Tamtejsze zbiory zawierają 
dzieła m.in. Joaquina Sorolli, Francisca 
Goi, Mariana Salvadora Maelli. Naj-
chętniej oglądane i najbardziej chyba 
znane prace w prezentowanej kolekcji 
to Autoportret Velazqueza, Madonna 
z dzieciątkiem Pinturicchia oraz przy-
kłady malarstwa gotyckiego z XIV i XV 
wieku. Ponadto w muzeum tym można 
zapoznać się z zaskakująco bogatą ko-
lekcją sztuki walenckiej z XV wieku.

Muzeum Sztuk Pięknych w Walencji 
nie będziemy się na pewno nudzić, 
ponieważ różnorodność eksponatów 
pozwala w sposób kompletny zapo-
znać się z historią malarstwa europej-
skiego i hiszpańskiego od XIV wieku do 
początku XX wieku. Tutejsza kolekcja 
pozwala też zrozumieć, jak przenika-
ły się różne malarskie prądy i style na 
przełomach epok, daje też wgląd we 
wszelkie zjawiska artystyczne, które 
miały wpływ na rozwój sztuki hisz-
pańskiej. I tak na przykład zwiedzanie 
możemy zacząć od bogatych zbiorów 
sztuki gotyckiej, żeby następnie po-
dziwiać dzieła walenckiego renesan-
su powstałe pod wpływem włoskiego 
Quattrocenta. Niezwykle interesująca 
jest też ekspozycja malarstwa baroko-
wego, która pokazuje początki baroku 
w Hiszpanii i wpływy malarskie Cara-
vaggia. Nie brak również dzieł z epok 
późniejszych - neoklasycyzmu czy też 
przełomu wieków XIX i XX.
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Hanna Dyrcz, 
Raport Roczny Grupy  
ERGO Hestia – Sieć, 

2017 [fragment].

Hanna Dyrcz jest studentką Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
gdzie na Wydziale Grafiki kształci się 
w specjalności Projektowanie Ksią-
żek i Ilustracji oraz Grafika Edytorska 
i Typografia.  Artystka jest laureatką 
Nagrody Specjalnej Prezesa Grupy 
ERGO Hestii w 15. jubileuszowej edy-
cji konkursu Artystyczna Podróż He-
stii z 2016 roku. Nagroda obejmowała 
komercyjne zlecenie na artystyczną 
koncepcję raportu rocznego z dzia-
łalności Grupy ERGO Hestia, dla któ-
rej 15. edycja konkursu zbiegała się z 
jubileuszem 25-lecia istnienia na pol-
skim rynku ubezpieczeń. Powstała w 
ten sposób praca pt. „Sieć”, przedsta-
wia wyniki analizy ogromnych zbiorów 
danych dotyczących działalności 
Grupy ERGO w 2016 r. Artystka wy-
brała te najciekawsze i najbardziej 
znaczące dla firmy i przedstawiła je 
w formie obrazów-infografik, opraco-
wanych w technice dataesthetics. Po 
raz pierwszy liczby i pojęcia, takie jak 
ubezpieczenia, relacje międzyludzkie 
czy terabajty zostały urzeczywistnio-
ne w formie graficznych wizualizacji, 
które mogą również funkcjonować 
jako niezależne obrazy, oderwane 
od kontekstu informacyjnego. Pu-
blikacja spotkała się z ogromnym 
zainteresowaniem i otrzymała m.in. 
nagrodę publiczności międzynaro-
dowego prestiżowego konkursu „Kan-
tar - Information is Beautiful Awards”. 
Praca była jedyną kreacją zgłoszoną 
z Polski i znalazła się w gronie wielu 
znanych i cenionych marek, jak m.in. 

Hanna Dyrcz, Raport Roczny Grupy 
ERGO Hestia – Sieć, 2017 [fragment].
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Bloomberg, The Washington Post, 
Google, Reuters,  Die Zeit, CNN, The 
Guardian czy Spotify.

Praca „Protuberancje”, wyróżniona w 
15. edycji konkursu APH, odnosi się do 
pojęcia z pogranicza astronomii i fizy-
ki. Protuberancje są bowiem wielkimi 
łukami i pętlami płonącej gęstej pla-
zmy koronalnej, podnoszące się z po-
wierzchni Słońca i opadające na nie z 
powrotem. Pojawiają się zazwyczaj w 
pobliżu plam słonecznych i związane 
są z aktywnością pola magnetycz-
nego Słońca. Wznoszą się na tysiące 
kilometrów nad jego powierzchnię. 
Protuberancje są najlepiej widoczne 
na brzegu tarczy słonecznej podczas 
całkowitych zaćmień Słońca.

– Zjawiska te były punktem wyjścia 
dla mojej pracy. Paradoksalnie fakt 
zasłonięcia (zaćmienie) czyni je wi-
dzialnymi. Kwestia widzialności była 
tu dla mnie kluczowa. Cykl powstał 
w oparciu o zdjęcia Słońca z tele-
skopów NASA, publikowanych co-

Hanna Dyrcz, Protuberancje, 

seria 4 prac, każda 30 x 30 cm, 
ołówek, węgiel oraz fragmenty 
palone ogniem na tekturze, 2015.

dziennie na stronie programu Solar 
Dynamics Observatory. Jest to seria 
4 prac na pograniczu rysunku, malar-
stwa i instalacji. Słońce w rozmaitych 
kulturach ma bogatą symbolikę. Tak-
że w tej pracy starałam się kompo-
zycyjnie sprowadzić obraz do znaku. 
Wbrew powszechnemu skojarzeniu 
Słońca ze światłem, obrazy malo-
wane są „czarno na czarnym” – ich 
powierzchnia nie świeci, a pochłania 
światło. Główne użyte przeze mnie 
medium – ogień – wynika bezpośred-
nio z podjętego tematu. Pokrywając 
podłoże różnymi materiałami (takimi, 
jak ołówek, węgiel i sadza); nadpala-
jąc, rysując i ścierając kolejne war-
stwy, otrzymałam zróżnicowaną fak-
turę, której elementy pojawiają się i 
znikają w zależności od ruchu odbior-
cy, kąta patrzenia i oświetlenia – stąd 
potrzeba pokazania każdej pracy na 
kilku zdjęciach, z różnych perspek-
tyw. To, co widać, jest subiektywnym, 
jednostkowym doświadczeniem; zale-
ży od warunków zewnętrznych i dzia-
łań obserwatora.
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Znamy laureatów 17. edy-
cji konkursu Artystyczna 
Podróż Hestii

Konkurs Artystyczna Podróż 
Hestii, będąc naturalną czę-
ścią polskiego rynku sztuki, co-
rocznie daje młodym twórcom 
przestrzeń do zaistnienia w jego 
szerokim obiegu. Jak pokazu-
je doświadczenie poprzednich 
edycji konkursu APH, wyróż-
nienie jury przekłada się na 
dalszą artystyczną drogę mło-
dych laureatów. Wykorzystanie 
możliwości, jakie dają nagro-
dy, staje się autentyczną i in-
spirującą cezurą w ich karierze. 
Wernisaż wystawy finałowej 17. 
konkursu Artystyczna Podróż 
Hestii, który odbył się 25 czerw-
ca w Muzeum nad Wisłą — filii 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 
Warszawie, przyciągnęło wielu 
zwiedzających, artystów, miło-
śników i krytyków sztuki.

L a u r e a t e m  k o n k u r s o -
w e j  N a g ro d y  G ł ó w n e j  zo -
stał Mateusz Sarzyński, stu-
dent Akademii Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krakowie. 
Wygrana ta pozwala na sko-
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rzystanie z możliwości odby-
cia miesięcznej rezydencji arty-
stycznej w Residency Unlimited 
i wyjazdu do światowej stolicy 
sztuki nowoczesnej — Nowego 
Jorku. Członkowie jury tak uza-
sadnili swój wybór: - Za bez-
kompromisowość, za konse-
kwentny rozwój niezależny od 
artystycznych mód, za energię 
pozwalającą tworzyć 300 ob-
razów rocznie, za samoświado-
mość i za to, że ten młody arty-

sta wie, dlaczego i po co leci do 
Nowego Jorku.

Laureatem Drugiej Nagrody 
został Jakub Danilewicz, stu-
dent Akademii Sztuk Pięknych 
w  G d a ń s k u .  M ł o d y  t w ó r -
ca spędzi inspirujący miesiąc 
w  Walencji w ramach rezyden-
cji artystycznej na Universitat 
P o l i t è c n i c a  d e  Va l è n c i a . 
Przyznanie tej nagrody jury uza-
sadniło słowami: - Wykorzystał 

swój krótki pobyt na południu 
Europy do wycięcia z jasnej 
i ciemnej strony rzeczywistości 
bardzo pięknego filmu. Jego 
prace wybiegają w przyszłość, 
w kierunku, z którym sztuka bę-
dzie musiała się zmierzyć. 

Po raz pierwszy przyznano rów-
nież nowe wyróżnienie, ufun-
dowane przez organizatora 
konkursu – Nagrodę Fundacji 
Artystyczna Podróż Hestii. Jest 
nią 6-miesięczne stypendium 
w wysokości 12 000 zł brutto na 
wykonanie projektu artystycz-
nego o tematyce związanej 
z  „podróżą”. Laureatem nagro-
dy został Bruno Althamer, stu-
dent warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Wybór uza-
sadniła Magdalena Kąkolewska, 
prezes Fundacji Artystyczna 
Podróż Hestii: - Artysta ten ujął 
nas swoją przemyślaną strate-
gią mówienia o sprawach istot-
nych. W jego twórczości do-
strzegamy zarówno dystans, 
jak i zaangażowanie. Artysta 
ten łączy również umiejętnie po-
trzebę żartu oraz powagi. W ten 
sposób otrzymujemy nową per-
spektywę patrzenia na rzeczy-
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl

wistość, która zmienia nasze 
dotychczasowe wyobrażenia.

Niespodziewanie jury konkurso-
we przyznało w tym roku swoją 
nagrodę specjalną, którą otrzy-
mała Adelina Cimochowicz, 
studentka Wydziału Nowych 
M e d i ó w  A k a d e m i i  S z t u k 
Pięknych w Warszawie. Decyzję 
uzasadnił Sebastian Cichocki: - 
Jury doceniło artystkę za to, że 
jej twórczość czerpie swoją siłę 
z wrażliwości społecznej, a kie-
rowana emancypacyjnym im-
pulsem artystka używa swojej 
sztuki do zmiany rzeczywisto-
ści społecznej ignorując granice 
pomiędzy sztuką i aktywizmem. 
Jest przedstawicielką młodej 

generacji artystek, które trak-
tują swoją twórczość artystycz-
ną jako obywatelską powinność, 
czerpiąc z tradycji awangar-
dy XX wieku i poważnie traktu-
jąc nasycenie pracy zawodowej 
i  codziennych czynności arty-
styczną wyobraźnią. 

Oprócz nagród stypendial-
nych i rezydencyjnych przyzna-
no także Nagrodę Specjalną, 
której fundatorem jest Piotr 
M .  Ś l i w i c k i ,  p reze s  G r u p y 
ERGO Hestia. Jej laureatką 
została Joanna Kunert z ASP 
w Krakowie. Nagroda obejmu-
je zlecenie na artystyczną in-
terpretację raportu rocznego 
z działalności firmy. 
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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

