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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

Laura Pawela,  
Bez tytułu (Szatan),  
 
2012, fot. Małgorzata Kujda, 
© Muzeum Współczesne 
Wrocław 2018, materiały 
prasowe organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy  
dostępne są na stronie

mng.gda.plTr
ój

m
ia

st
o

Johann Carl Schultz, 
Nawa południowa kościoła 
Najświętszej Marii Panny

bibuła naklejona na papier 
graficzny (chine-collé), 
akwaforta, Muzeum Narodowe 
w Gdańsku, fot. ©Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, materiały 
prasowe organizatora 

Johann Carl Schultz,  
Wieża Więzienna i Katownia, 

bibuła naklejona na papier 
graficzny (chine-collé), 
akwaforta, Muzeum Narodowe 
w Gdańsku, fot. ©Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, materiały 
prasowe organizatora 

Miłośnicy literatury twierdzą, 
że gdy książka, której akcja roz-
grywa się w mieście, jest na-
prawdę dobra, czytelnik może 
poczuć się, jakby sam chodził 
jego ulicami. Ta zasada dosko-
nale znajduje odzwierciedlenie 
także w sztukach wizualnych, 
cze go  n a j l e p sz y m  p r z y kła-
d e m  je s t  w ys t awa  Ocalone 
w grafice. Akwaforty Johanna 
Carla Schultza z Muzeum Na-
rodowego w Gdańsku prezen-
towana w Muzeum Narodowym 
w Gdańsku. 

Kuratorzy wystawy prezentowanej 
w gdańskim Muzeum Narodowym 
przy tworzeniu ekspozycji zadali so-
bie niezwykle interesujące i nieoczy-
wiste pytanie – czy bohater cyklu 
dzieł musi być osobą? I czy nie da 
się stworzyć serii prac, w których 
głównym bohaterem będzie miasto? 
Jako oczywista nasuwa się myśl, że 
jest to nie tylko możliwe, ale nawet 
często spotykane. Wielu twórców, 
w tym malarzy i graf ików, tworzyło 
serie dzieł poświęconych konkret-
nym miastom. Jednak tutaj pojawia 
się subtelna, ale bardzo znacząca 
różnica między miastem przedsta-
wionym na płótnie, a tym, które od-
grywa na nim rolę głównego bohate-
ra. W tym drugim przypadku artysta 
musi nie tylko zaznaczyć na obrazie 
ulice, budynki i przechodniów, ale też 
oddać charakter samej przestrze-
ni, który sprawia, że jest ona niepo-
wtarzalna i odróżnia się od innych 
ośrodków. Wydaje się, że to właśnie 
doskonale udało się Johannowi Car-
lowi Schultzowi. Dzieła tego wybitne-
go XIX-wiecznego malarza i grafika, 
wielkiego miłośnika historii i zabyt-
ków Gdańska, zostały wybrane na 
wystawę z trzech tek graf icznych, 
zawierających łącznie 54 akwaforty 
i składających się na cykl Gdańsk 
i jego budowle w oryginalnych ma-
lowniczych sztychach z geometrycz-
nymi szczegółami i tekstem (Danzig 
und seine Bauwerke in malerischen 
Original-Radierungen mit geometri-
schen Details und Text). To niezwykłe 
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dzieło, wydane w latach 1855-1868, 
przyniosło Schultzowi sławę i Kró-
lewski Złoty Medal w dziedzinie sztu-
ki i nauki. Głównym bohaterem cyklu 
jest miasto, które na każdym płótnie 
ukazane jest zupełnie z innej per-
spektywy. Raz w odległej panoramie, 
innym razem w szczegółowym zbli-
żeniu. Artysta z wielkim pietyzmem 
odtwarza wnętrza, detale architekto-
niczne i atmosferę gdańskich uliczek, 
które pod wpływem zmian, jakie niósł 
ze sobą wiek nowoczesności, traciły 

Baner na wystawę

materiały prasowe organizatora

Johann Carl Schultz, 
Dwór Miejski z basztą

bibuła naklejona na papier 
graficzny (chine-collé), 
akwaforta, Muzeum Narodowe 
w Gdańsku, fot. ©Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, materiały 
prasowe organizatora 

swoją wyjątkową wartość historycz-
ną i urok. W związku z modernizacją 
miasta burzono bez jakiegokolwiek 
nadzoru średniowieczne budowle, 
bramy i świątynie. Mimo protestów 
miasto z roku na rok traciło bezcen-
ne dzieła architektury. Na początku 
lat 40. Schultz rozpoczął pracę nad 
cyklem ak wafor tow ych widoków 
Gdańska. Niech przynajmniej obrazy 
owych budowli trafią do potomnych 
– napisał we wstępie do cyklu i niech 
tak właśnie się stanie.
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Więcej o ekspozycji przeczytać 
można na stronie internetowej: 

artmuseum.pl
W

ar
sz

aw
a

Wszystkim, którzy lubią posze-
rzać swoje horyzonty, polecamy 
wystawę zorganizowaną w war-
szawskim Muzeum nad Wisłą. 
Ekspozycja Bestia, bóg i linia 
jest nie tylko świetną okazją do 
zobaczenia dzieł wyjątkowych 
twórców, ale też do refleksji nad 
tym, czy świat rzeczywiście wy-
gląda dokładnie tak, jak nam się 
wydaje.

Jako ludzie mamy bardzo silną tenden-
cję do postrzegania świata z punktu 
widzenia miejsca, w którym się znajdu-
jemy. Często wydaje nam się, że punkt 
w przestrzeni, w którym „odbywa się” 
całe nasze życie, stanowi jednocześnie 
centrum wszechświata. Uznajemy, że 
odległe miejsca na mapach może nie 
tyle są gorsze, co z pewnością podpa-
trują i próbują naśladować to, co dzie-
je się w naszym mieście i kraju. Takie 
podejście do rzeczy wistości może 
powodować zawężanie perspektywy, 
skutkujące brakiem ciekawości świata. 
Właśnie dlatego czasami warto zafun-
dować swojemu umysłowi przewietrze-
nie. Doskonałą okazją do takiego dzia-
łania może być właśnie prezentowana 
w warszawskim Muzeum nad Wisłą 
wystawa Bestia, bóg i linia. Ekspozy-
cja skupia się na ukazaniu świata od 
strony dalekiego Wschodu. Daleko jej 
jednak do promowania pełnego mitów 
wizerunku Wschodu utrwalonego w na-
szych wyobrażeniach. Ten niezwykły 

Joydeb Roaja,  
W poszukiwaniu  
swoich korzeni, 

2017, tusz na papierze, 
dzięki uprzejmości Samdani 
Art Foundation, materiały 
prasowe organizatora 

Widok wystawy Bestia,  
bóg, linia. Splot wiedzy, 
religii i sztuki w regionie  
Azji i Pacyfiku,  
 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie, fot. Bartosz 
Stawiarski, materiały 
prasowe organizatora 
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region przedstawiony został jako real-
ne miejsce na mapie, w którym toczą 
się ważne debaty na temat naszej przy-
szłości. Przygotowana przez Cosmina 
Costinasa, dyrektora Centrum Sztuki 
Współczesnej Para Site w Hongkongu, 
wystawa ukazuje uniwersum relacji Azji 
i Pacyfiku, które tworzyły skomplikowa-
ną sieć zależności na długo przed zdo-
minowaniem regionu przez porządek 
kolonialny.  Na wystawie oglądać moż-
na dzieła ponad pięćdziesięciu twór-
ców, m.in. z Kambodży, Indii, Wietnamu, 

Madagaskaru, Bangladeszu, Filipin czy 
Australii. Narracja wystawy skupia się 
na wymianie idei, materiałów i form 
w regionie Azji i Pacyfiku. Ten niezwy-
kle rozległy i zróżnicowany kulturowo 
obszar połączony wodami Oceanów 
Indyjskiego i Spokojnego już wiele stu-
leci temu realizował koncepcje, które 
cywilizacje zachodnie poznały o wiele 
później: zacierania granic, swobodne-
go transferowania wiedzy i technologii, 
migracji myśli naukowej, artystycznej, 
ekonomicznej, a także obyczajowości.  

Ines Doujak,  
Czółenka tkackie,  
ścieżki wojenne, 
 
2010-2018, technika mieszana, 
dzięki uprzejmości artystki, 
materiały prasowe organizatora 

Ming Wong,  
Krwawe Maryje – pieśń 
południowych mórz,  

2018, instalacja, 
jednokanałowe wideo, dzięki 
uprzejmości artysty, materiały 
prasowe organizatora 

Anida Yoeu Ali,  
Sprawdzanie listy,  
 
2014, z serii Buddyjski robal, 
wydruk cyfrowy, dzięki 
uprzejmości artystki, materiały 
prasowe organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące ekspozycji Kraków 
1900 i towarzyszącego jej 
programu wydarzeń znaleźć 
można na stronie internetowej:

mnk.plK
ra

kó
w

Czasami, by znaleźć się w jednym 
z najciekawszych i najprężniej 
rozwijających się miast w Euro-
pie, nie trzeba podróżować drogą 
lądową, a „wystarczy” przenieść 
się w czasie. Wszystkim miłośni-
kom okresu przełomu wieków 
polecamy w ystawę Kraków 
1900 prezentowaną w krakow-
skim Muzeum Narodowym. 

Władysław Podkowiński, 
Tancerka (Baletnica),  
 
1894, olej na płótnie, fot. 
Pracownia Fotograficzna MNK, 
materiały prasowe organizatora 

Ekspozycja Kraków 1900 to kolejna 
w tej edycji „Spacerownika” wysta-
wa, która stara się nakłonić widza 
do odwrócenia wzroku od szeroko 
rozumianego dyskursu zachodniego. 
Tym razem pretekstem do przyjrze-
nia się i głębszego przeanalizowania 
otaczającej nas rzeczywistości stała 
się stolica małopolski przedstawiona 
na obrazach i w rzeźbach z przełomu 
XIX i XX wieku. Kuratorzy podkreślają, 
że ich celem było oddanie atmosfery 
miasta, nastrojów jego mieszkańców, 
ich pracy i poglądów. Na ekspozycji 
Kraków jawi się jako miasto kontra-
stów, w którym doszło do zderzenia 
konserwatywnej, ceniącej zastany 
porządek i reguły galicyjsko-miesz-
czańskiej mentalności z artystami, 
cyganerią i łamiącymi wszelkie narzu-
cone odgórnie zasady gorszyciela-
mi.  Dodatkowego wymiaru wystawie 
dodaje fakt, że w tamtych czasach 
Kraków był z jednej strony miastem 
zaściankowym, a z drugiej aspirował 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    09/2018 13

http://mnk.pl


do miana „polskich Aten” i duchowej 
stolicy Polski. W ramach ekspozycji 
oglądać można duży wybór obrazów 
i rzeźb ze zbiorów Muzeum Narodo-
wego w Krakowie, ale ich pokaz został 
wzbogacony o plakaty, grafiki i cera-
mikę, a także ubiory i tkaniny. Widzom 
udostępnione zostały także unikalne 
zdjęcia i przedmioty codziennego 
użytku, które ze względu na delikatny 
charakter materii, z której są wykona-
ne, rzadko prezentowane są szerszej 

publiczności. Na wystawie oglądać 
można dzieła takich twórców, jak: 
Teodor Axentowicz, Olga Boznań-
ska, Jacek Malczewski, Witold Wojt-
kiewicz czy młody Stanisław Ignacy 
Witkiewicz. Wystawa podzielona zo-
stałą na kolejne rozdziały, które po-
święcone są miastu samemu w sobie, 
jego mieszkańcom, artystom, a także 
życiu nocnemu i prężnie rozwijającym 
się w tamtym czasie w Krakowie dzie-
dzinom: polityce, handlowi i sporcie.  

Wojciech Weiss,  
Demon (W kawiarni),  
 
1904, olej na płótnie, fot. 
Pracownia Fotograficzna MNK, 
materiały prasowe organizatora 

Julian Fałat,  
Autoportret,  
 
1910, akwarela na papierze, fot. 
Pracownia Fotograficzna MNK, 
materiały prasowe organizatora 
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Więcej informacji dotyczących 
wystawy i poszczególnych 
wydarzeń odbywających się 
w jej ramach znaleźć można na 
stronie internetowej

arsenal.art.pl

P
oz

na
ń

Czy nuda rzeczywiście nie mo-
że być rozwijająca? A może 
jest to jedyna skuteczna forma 
sprzeciwu wobec gnającego 
bez opamiętania świata? Twór-
cy wystawy Dziewczyństwo 
& COVEN Berlin prezentują: 
BEDTIME organizowanej w po-
znańskim Arsenale stawiają 
ważne pytania dotyczące sensu 
artystycznej działalności. 

Łóżko jako motyw pojawiało się już 
w sztuce wielokrotnie. Warto jednak 
rozróżnić przedstawianie tego mebla 
po prostu jako pięknego przedmiotu 
od wykorzystywania jego wizerun-
ku do ukrywania głębszej idei. W tej 
pierwszej formie pojawiało się ono 
już na barokowych obrazach, gdzie 
stanowiło tło rozbudzających zmysły 
aktów. Jednak dopiero w XX wieku, 
prawdopodobnie za sprawą Yoko 
Ono i Johna Lennona oraz ich projek-
tu BED-IN, łóżko wykorzystane zostało 
jako symbol sprzeciwu wobec otacza-
jącej artystów rzeczywistości.  Później 
było jeszcze estetyczne BED Roberta 
Rauschenberga, czy melancholijny 
barłóg Tracey Emin. Teraz polsko-
-berliński kolektyw Dziewczyństwo 
& COVEN Berlin postanowiło wyko-
rzystać ten przedmiot jako symbol 
sprzeciwu wobec kultu nieustającej 
produktywności. Artystki tłumaczą, że 
w świecie, który za najwyższą wartość 
uznaje ciągłe, nieprzerwane tworzenie, 
choćby nieistotnych i bezsensownych 
przedmiotów, sesja „nicnierobienia” 
może być zbawienna dla duchowego 

Plakat na wystawę
(fragment)

materiały prasowe organizatora 
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Plakat na wystawę

materiały prasowe 
organizatora 

rozwoju. Twierdzą, że w wielu przy-
padkach odrobina nudy może nie tyl-
ko pozwolić na nabranie niezbędnego 
dystansu do rzeczywistości, ale też 
zmotywować człowieka do działania, 
które w dłuższej perspektywie pozwoli 
mu na stworzenia czegoś wartościo-
wego. W działalności kolektywu silnie 
zaznaczona jest także rola kobiety 
we współczesnym świecie. Artystki 
starają się pokazać, że coraz częściej 
i szybciej ginie w nim tzw. dziewczyń-
skość. Ich zdaniem jej brak wzmacnia 
rządzący światem układ patriarchalny 
i nie pozwala dziewczynom na rozwija-
nie swoich pasji. Akcja w poznańskim 
Arsenale trwać ma ponad miesiąc, 
a w jej ramach będzie można nie tyl-
ko zwiedzić ekspozycję za dnia, ale 
także wziąć udział w jednej z nocnych 
sesji artystycznych. Według pomysło-
dawczyni w ich trakcie będzie można 
wspólnie celebrować dziewczyństwo, 
które jest czymś więcej niż tylko gen-
derowo ekskluzywnym doświadcze-
niem i abstrakcyjną konstrukcją.
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Szczegółowe informacje 
dotyczące przedsięwzięcia 
dostępne są na stornie 
internetowej: 

muzeumslaskie.pl

K
at

ow
ic

e Współcześnie zmiana roli spo-
łecznej kobiet jest jednym z naj-
ważniejszych tematów debat 
społecznych. Kuratorki wysta-
wy Męska rzecz prezentowanej 
w katowickim Muzeum Śląskim 
udowadniają, że ten temat ma też 
drugą stronę medalu – ewolucję 
pojęcia męskości. 

Widok wystawy  
Męska rzecz, 

Muzeum Śląskie w Katowicach, 
materiały prasowe organizatora 

Widok wystawy  
Męska rzecz, 

Muzeum Śląskie w Katowicach, 
materiały prasowe organizatora 

Według jednego z najbardziej zna-
nych socjologów w historii – Ervinga 
Goffmana – człowiek w momencie 
urodzenia zostaje automatycznie ob-
ciążony pewnymi określonymi rolami 
społecznymi narzucanymi przez spo-
łeczeństwo. Wraz z dorastaniem jest 
ich nie tylko coraz więcej, ale też sta-
ją się  o wiele bardziej angażujące dla 
człowieka. Już w pierwszych latach 
przekonuje się on, że jedne z najsil-
niej umocowanych społecznie ról są 
te związane z płcią. Przykładem mogą 
być dziecięce zabawki. Zewnętrzna 
opinia publiczna oczekuje, że dziew-
czynki będą chciały bawić się lalkami, 
a chłopcy miniaturowymi samocho-
dami. Gdy tak się nie dzieje, można 
spotkać się z negatywnie oceniają-
cym zdaniem. Kuratorki wystawy Mę-
ska rzecz organizowanej w Muzeum 
Śląskim w Katowicach podjęły się 
trudnego zadania zbadania i przed-
stawienia ewolucji pojęcia mężczy-
zny i męskości na przestrzeni ostat-
nich stu lat. Wystawa podzielona jest 
na 8 modułów, które przeprowadzają 
widza przez kolejne etapy rozwoju 
społecznych oczekiwań wobec męż-
czyzn. Co ciekawe, ekspozycja zosta-
ła stworzona na planie fabryki, w któ-
rej życie mężczyzny rozwija się na 
taśmie produkcyjnej. Taki zabieg jest 
nie tylko przeniesieniem pojęcia mę-
skości do przestrzeni długo zarezer-
wowanej (głównie za sprawą wysokich 
obciążeń fizycznych) dla męskiej czę-
ści społeczeństwa.  Jest to też bar-
dzo zręcznie zastosowana metafora, 
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w której męskie życie staje się sztucz-
nym wytworem zewnętrznych sił, 
w tym przypadku presji społecznej. 
Zasygnalizowane zagadnienia i zapre-
zentowane obiekty są subiektywnym, 
ale świadomym wyborem autorek, 
które przedstawionego na wystawie 
obrazu mężczyzny nie gloryfikują, ani 
nie piętnują. Mają świadomość, że wy-

Widok wystawy  
Męska rzecz, 

Muzeum Śląskie w Katowicach, 
materiały prasowe organizatora 

Widok wystawy  
Męska rzecz, 

Muzeum Śląskie w Katowicach, 
materiały prasowe organizatora 

łaniający się z wystawy wzorzec jest 
tylko jednym z możliwych, a także 
że występuje często obok, a nawet 
w opozycji do mniej powszechnych 
modeli męskości. Wystawie będą to-
warzyszyły rezydencje artystyczne, 
do których współpracująca z Muzeum 
Galeria Szara zaprosiła Irminę Rusic-
ką oraz Kaspra Lecnima. 
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Więcej informacji na temat 
wystawy dostępnych jest na 
stronie internetowej

mgslodz.pl
Ł

ód
ź

Czy historia, której się uczymy 
w szkole rzeczywiście pozwa-
la zrozumieć przyczyny i skutki 
wydarzeń z przeszłości? Wysta-
wa patRIOTki prezentowana 
w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi 
pokazuje, jak wiele można stra-
cić, nie zagłębiając się w opo-
wieść i dotykając historii tylko 
powierzchownie. 

Anka Leśniak,  
patRIOTki, wystawa  
Złe Kobiety,  
 
2017, Centrum Kultury Zamek, 
Poznań, fot. ©J. Mojta CK 
Zamek, materiały prasowe 
organizatora 

Wizja historii  przekazy wana nam 
w szkolnych ławach jest tylko wyim-
kiem prawdziwych wydarzeń. Przez 
bardzo drobne sito edukacji prze-
chodzą wyłącznie te elementy hi-
storii, które są absolutnie niezbędne 
do przyswojenia tzw. przyczynowo-
-skutkowego ciągu wydarzeń. Takie 
podejście do historii z jednej strony 
sprawia, że przekazanie tak obszer-
nego materiału staje się jakkolwiek 
możliwe do przekazania szerokiemu 
gronu odbiorców w polskich szkołach. 
Z drugiej strony powoduje jednak, że 
przekazywana wiedza często jest nie-
pełna, a w konsekwencji wydaje się 
nielogiczna. Wystawa łódzkiej artystki 
Anki Leśniak pt. patRIOTki podejmuje 
temat nieoczywistej roli kobiet „nie-
umiejscowionych w historii”. Autorce 
chodzi o postacie trudne do zdefi-
niowania, tajemnicze, pozostające na 
marginesie, których losy wydają się 
ważne z perspektywy współczesnej 
problematyki społecznej i dyskursów 
kultury. Anka Leśniak, poprzez pry-
zmat postaci i wydarzeń z przeszłości, 
zadaje pytanie o współczesne mecha-
nizmy władzy i relacje społeczne. Po-
szukując historii kobiecych, wybiera 
te, które wymykają się stereotypom 
i oczywistym interpretacjom. Artyst-
ka skupia się na problemie patrioty-
zmu ukazanego na podstawie biogra-
fii kobiet z czasów zaborów. W trakcie 
walk z okupantami wiele kobiet brało 
czynny udział w spiskach konspiracyj-
nych i organizowaniu akcji bojowych, 
jednak wraz z upływem czasu ich hi-
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storie zaginęły w zakamarkach histo-
rii. Nie tylko roznosiły one bibułę, ale 
także transportowały broń, amunicję, 
a nawet rzucały bomby z balkonów, 
jak Wanda Krahelska, Albertyna Hel-
bertówna czy Faustyna Morzycka. Nie 
bez powodu w tytule wystawy podkre-
ślone zostało słowo „RIOT”. Pochodzi 
ono z języka angielskiego i oznacza 
zamieszki. Widzom odwiedzającym 
wystawę samo nasuwa się pytanie: 
dlaczego rola kobiet, w przeciwień-
stwie do roli mężczyzn, tak często 
pomijana jest w relacjach z walk wy-
zwoleńczych? Projekt Anki Leśniak 
wpisuje się w społeczną debatę o po-
jęciu patriotyzmu w kontekście walki 
o niepodległość, ale także w dyskusję 
na temat społecznej roli kobiet i męż-
czyzn. Wystawa patRIOTki to projekt 
w procesie. Do tej pory prezentowany 
był w Galerii XX1 w Warszawie, w ra-
mach wystawy Złe Kobiety w Centrum 
Kultury Zamek w Poznaniu, podczas 
OSTRALE Biennale w Dreźnie oraz 
w ramach wystawy Found a Mentalism 
II w Saint James Cavalier w Valletcie 
na Malcie.

Plakat na wystawę

materiały prasowe 
organizatora 
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Więcej informacji 
na temat wystawy 
dostępnych jest na 
stronie internetowej 

csw.torun.pl
To

ru
ń

Eimutis Markūnas,  
Trzy uderzenia by  
zatrzymać czas,  
 
2012, płyta HDF, grafit,  
farby akrylowe, materiały 
prasowe organizatora 

Eimutis Markūnas, 
Pełnia księżyca,  
 
2012, płyta HDF, grafit, 
farby akrylowe, kobalt 
w pigmencie, materiały 
prasowe organizatora

Gdyby zapytać przypadkowe-
go przechodnia o narody naj-
silniej związane ze sztuką, ten 
z pewnością wymieni Francuzów 
i Włochów. Właśnie takie prze-
konanie często powstrzymuje 
widzów przed odwiedzaniem 
wystaw artystów ze wschodniej 
części Europy. Dobrą okazją na 
przełamanie tego trendu jest 
wystawa organizowana w toruń-
skim Centrum Sztuki Współcze-
snej pt. Wiatr czasu. 

Wystawa ta jest retrospektywą litew-
skiego artysty Eimutisa Markūnasa, 
a w zasadzie jego prac z ostatnich 14 
lat działalności artystycznej. Pierw-
szą fascynacją artysty były witraże 
i to właśnie nim poświęcał się w ca-
łości. Jego prace były niezwykle cie-
kawym przykładem jednoczesnego 
wyraźnego nawiązywania do tradycji 
i wykraczania poza klasyczne normy 
w poszukiwaniu nowych form. Impe-
ratywem artysty jest przedstawienie, 
a w zasadzie tylko ukazanie podsta-
wowych założeń, swoich rozważań 
egzystencjalnych, które skupiają się 
wokół motywu wygnania. Wspomnia-
ny w tytule wystawy motyw czasu ma 
podwójne znaczenie – jako reprezen-
tacja, kierunek rozwoju artystyczne-
go Markūnasa w minionych latach, 
a także jako podstawowy budulec 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    09/2018 29

http://csw.torun.pl


i przewodni temat jego prac. Artysta 
odkrywa i rozwija istotny dla siebie 
temat za pomocą różnych tech-
nik, takich jak malarstwo grafitowe, 
a także przy wykorzystaniu światła, 
pigmentów i różnych materiałów. To 
właśnie graf it jest jedną z najnow-
szych fascynacji  Markūnasa . Po-
wstaje w wyniku procesu umierania 
(wypalania), co zapewnia pracom nie-
zbędny kontekst i powiązanie. Retro-
spektywa obejmuje nie tylko prace 
graficzne, ale także instalacje arty-
styczne. Jedna z najbardziej znanych 
instalacji artysty jest zatytułowana 

Wychodząc–wchodząc (Outgoing–
Incoming) i stworzona została z setek 
kilogramów mąki i wielu par kaloszy. 
Wystawa prezentuje również serię 
rysunków i wideo. Markūnas często 
inspiruje się w swojej pracy znalezio-
nymi przedmiotami czy materiałami, 
co tylko dodaje jego dziełom unikal-
ności i budzącej wiele emocji przy-
padkowości. Zebrane prace zostały 
stworzone na przestrzeni ostatnich 
14 lat , a więc nie jest to dokładne 
podsumowanie całego życia artysty, 
jednak umożliwia prześledzenie kie-
runku rozwoju jego twórczości.

Eimutis Markūnas,  
Szczyty gór odbijające się  
w jego oczach,  
 
2014, płyta HDF, grafit, farby 
akrylowe, materiały prasowe 
organizatora

Eimutis Markūnas,  
Grzech,  
 
2014, płyta HDF, grafit, farby 
akrylowe, materiały prasowe 
organizatora
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Współcześnie sztuka często po-
strzegana jest jako drugi biegun 
względem nauki i postępu tech-
nologicznego. Wystawa Nietota 
zorganizowana we wrocławskim 
Muzeum Współczesnym sku-
pia się jednak na okresie, gdy 
te dwa obszary były trudne do 
rozróżnienia. 

Więcej o wystawie Nietota 
przeczytać można na stronie 
internetowej: 

muzeumwspolczesne.pl

Marcin Łuczkowski,  
Bez tytułu,  
 
2018, fot. Małgorzata Kujda, 
©Muzeum Współczesne 
Wrocław 2018, materiały 
prasowe organizatora

Alex Urban,  
Artystka,  
 
2017, fot. Małgorzata Kujda, 
© Muzeum Współczesne 
Wrocław 2018, materiały 
prasowe organizatora 

Dla części z naszych czytelników tytuł 
wystawy organizowanej przez Łuka-
sza Huculaka może wydawać się zna-
jomy. Jest to bezpośrednie odwołanie 
do ezoterycznego dzieła Tadeusza 
Micińskiego z 1910 roku pt. Księga ta-
jemna Tatr. Z kolei Miciński zaczerpnął 
je z potocznego języka mieszkańców 
gór, którzy w ten sposób opisywali le-
pidodendrony. Te  spokrewnione z pa-
protnikami botaniczne relikty sprzed 
300 milionów lat były obecne w wie-
rzeniach mieszkańców Tatr. Ludowy 
przesąd przypisywał im działanie ma-
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Marcin Łuczkowski,  
Prorok,  
 
2018, fot. Małgorzata Kujda, 
©Muzeum Współczesne 
Wrocław 2018, materiały 
prasowe organizatora 

Łukasz Huculak,  
Above I,  
 
2018, fot. Małgorzata Kujda, 
©Muzeum Współczesne 
Wrocław 2018, materiały 
prasowe organizatora 

giczne, a przewrotna nazwa oznaczać 
miała „nie tą”, czyli tą, której imienia 
wymawiać nie należy. Pamiętając 
barwny wizerunek Micińskiego zapre-
zentowany w jednym z dzieł Stanisła-
wa Ignacego Witkiewicza, trudno za-
kładać, że motyw zapomnianej rośliny 
o magicznych właściwościach był tylko 
erudycyjnym ozdobnikiem. Prawdopo-
dobnie autor używając tej nazwy, bawił 
się połączeniem nazwy i przedmiotu, 
który opisywała. Sprawdzał, czy fakt, 
że nazwy przedmiotu nie wolno wy-
mawiać, wpływa bezpośrednio na sam 
przedmiot. Kurator wystawy Nietota 
podkreśla, że tym, co zainspirowało go 
do stworzenia ekspozycji, były dzieła 
Edgara Morina, francuskiego filozofa 
i socjologa, który twierdził, że pierwot-

nie technika, magia, religia i sztuka nie 
dawały się odróżnić. Wszystkie odnosi-
ły się do paru magicznych zasad, które 
z punktu widzenia zwykłego śmier-
telnika były równie niezrozumiałe. Co 
ciekawe, wiara w istnienie wiedzy se-
kretnej i niewidzialnych mocy ma się 
dobrze, niezależnie od technicznego 
zaawansowania danej cywilizacji. Wy-
stawa organizowana we wrocławskim 
Muzeum Współczesnym obejmuje 
realizacje malarskie, wideo, a także 
obiekty i instalacje, które łączy nawią-
zywanie w różny sposób do wizualnych 
aspektów praktyk hermetycznych 
i mistycznych. Oglądać można na niej 
prace takich artystów, jak: Alex Urban, 
Kamil Moskowczenko, Łukasz Patel-
czyk czy Małgorzata Wielek-M. 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    09/2018 35



W
 O

B
IE

K
T

Y
W

IE
MIKRO

B
ia

ły
st

ok
: 

Wybór prac prezentowanych na eks-
pozycji jest nieprzypadkowy. Wszyst-
kie one badają zjawiska z przeszłości, 
odnosząc je do sytuacji teraźniejszej. 
Pierwsza z instalacji to trzykanałowa 
projekcja zrealizowana na miejscu 
wykopalisk w Karahan Tepe w Turcji, 
gdzie odkryto najstarsze miejsce kul-
tu, uważane za kolebkę osadnictwa. 
Tamtejsze znaleziska obejmujące 
niezidentyfikowane prehistoryczne 
struktury całkowicie zaburzyły do-
tychczasowe poglądy naukowców 
a temat początków powstania ludzkiej 

Hubert Czerepok,  
Początek III,  
 
2017, instalacja trzykanałowa, 
22 min 30 s, materiały prasowe 
organizatora 

Widok wystawy  
Hubert Czerepok. Początek,  
 
Zachęta, fot. Marek Krzyżanek, 
materiały prasowe organizatora  

Hubert Czerepok jest artystą 
sztuk wizualnych, który za pomo-
cą nowoczesnych mediów, takich 
jak fotografia czy film, interpretu-
je tematy historyczne, społeczne 
i kulturowe. Trzy z jego realizacji 
oglądać można obecnie w bia-
łostockiej Galerii Arsenał, gdzie 
trwa wystawa Hubert Czerepok. 
Początek, w ramach festiwalu 
Wschód Kultury/Inny Wymiar.

Szczegółowe informacje dotyczące 
zarówno wystawy, jak i samego 
artysty dostępne są na stronie 
internetowej

mosart.pl
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cywilizacji. Czerepok analizuje różne 
teorie dotyczące powstania tego nie-
zwykłego miejsca, skupiając się na 
trzech perspektywach – artystycznej, 
naukowej i duchowej. Druga z instala-
cji, zatytułowana Kontynuacja, opo-
wiada o sieci poprzemysłowych ko-
lejek linowych w gruzińskim mieście 
Cziatura. Ze względu na jego położe-
nie wśród stromych dolin rzek w 1954 
roku zbudowany został system kole-
jek, który miał ułatwić transport pra-
cowników tamtejszej kopalni. Choć 
upłynęło ponad 60 lat, dziś nadal jest 
to najwygodniejszy i najszybszy spo-
sób przemieszczania się mieszkań-
ców. Artysta zdążył zrealizować swój 
projekt tuż przed modernizacją sieci, 
która ze względu na bardzo zły stan 
techniczny została przeprowadzona 
jesienią 2016 roku. Ostatnia z pre-
zentowanych prac – Początek – dała 
również temat całej wystawie. Jest to 

Hubert Czerepok,  
Początek II,  
 
 instalacja czterokanałowa,  
18 min 37 s, materiały prasowe 
organizatora 

film paradokumentalny przedstawia-
jący proces badania DNA pierwszych 
Piastów i analizę hipotez dotyczących 
ich obcego rodowodu. Wśród nich do-
minuje teoria, że Mieszko I w istocie 
był duńskim wodzem imieniem Dago, 
który około 960 roku podbił na czele 
swojej drużyny ziemie nad Wartą. Od 
dwóch lat Instytut Chemii Organicz-
nej PAN w Poznaniu realizuje projekt 
badawczy, który ma ostatecznie roz-
wiązać zagadkę pochodzenia Miesz-
ka I i dynastii Piastów. W prezento-
wanych na wystawie pracach fikcja 
miesza się z nauką, wielość hipotez 
i teorii poszerza nasze spojrzenie na 
rzeczywistość, złożoną i niejedno-
znaczną, i powoduje, że pytanie o źró-
dła pozostaje otwartym. Twórczość 
Huberta Czerepoka dotyka trudnego 
tematu odkrywania własnej tożsamo-
ści – zarówno na gruncie lokalnym, 
jak i globalnym.
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a: Termin „magiczny realizm” jest dziś powszechnie kojarzony z literatu-

rą Ameryki Łacińskiej. Niewiele osób wie, że został on odziedziczony 
po artyście i krytyku – Franzu Rohu, który wymyślił go w 1925 roku, 
aby opisać przejście od sztuki ekspresjonizmu do Nowej Rzeczowo-
ści, zmierzającej ku realizmowi. W kontekście rosnącego ekstremizmu 
politycznego realizm magiczny odzwierciedlał płynne doświadczenie 
społeczne i wewnętrzny świat emocji. W londyńskiej Tate Modern 
oglądać można obecnie wystawę Magic Realism: Art in Weimar Ger-
many 1919-33, odkrywającą przed widzem ten niezwykle ciekawy 
przełom w sztuce niemieckiej rozwijającej się po I wojnie światowej. 
Ekspozycja prezentuje różnorodne praktyki licznych artystów tworzą-
cych w tym czasie, wśród których znaleźli się między innymi Otto Dix, 
George Grosz, Albert Birkle i Jeanne Mammen. Na wystawie zgroma-
dzono dzieła pochodzące w dużej części z bogatej kolekcji prywat-
nej – The George Economou Collection. Pożyczki te stanowią rzadką 
okazję do obejrzenia szeregu prac, które zwykle nie są dostępne.

tate.org.uk

Albert Birkle,  
The Acrobat Schulz V,  
 
1921, The George 
Economou Collection, 
©DACS, 2018, materiały 
prasowe organizatora

Giorgio de Chirico,  
The Painter’s Family,  
 
1926, Tate, ©DACS, 2018, 
materiały prasowe organizatora
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Robert Delaunay,  
Saint Séverin No. 5.,  
 
ok. 1909-1910, olej 
na płótnie, Moderna 
Museet, Stockholm

Widok wystawy  
An Approach to Afal. The 
Autric-Tamayo Donation, 

Museo Reina Sofia, Madryt, 
materiały prasowe organizatora
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a: Tej jesieni w Kunsthaus Zürichu oglądać można obszerną wystawę po-
święconą twórczości Roberta Delaunaya – Robert Delaunay and The City 
of Lights, która jest hołdem złożonym jednemu z czołowych pionierów 
sztuki początku XX wieku. W ramach ekspozycji pokazywane są dwa 
kluczowe obrazy z bogatej kolekcji Kunsthaus – Circular Forms (Sun and 
Moon) oraz monumentalne dzieło Circular Forms z 1930 roku. Celem 
wystawy jest umożliwienie publiczności doświadczenia różnorodności 
i innowacyjnego charakteru prac Delaunaya oraz eksploracji istotnych 
tematów, które poruszał: światła, koloru i obrazowej ekspresji procesu 
widzenia. Z ekspozycji wyłania się obraz artysty jako namiętnego ad-
wokata sztuki abstrakcyjnej, który stał się centralną postacią paryskiej 
awangardy. Wystawa ukazuje również zainteresowanie Delaunaya opty-
ką, podkreślając jednocześnie, w jaki sposób metropolia Paryża często 
stanowiła bodziec dla jego obrazów i badań wizualnych. Dopełnieniem 
pokazu są prace filmowe i fotograficzne twórców z początku XX wieku, 
dla których tkanka miejska również była istotną inspiracją. 

kunsthaus.ch
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ia
: AFAL Group to jeden z najbardziej znaczących XX-wiecznych hisz-

pańskich kolektywów fotograficznych. Jego uczestnicy związani byli 
z czasopismem o tym samym tytule, wydawanym w ciągu sześciu lat 
– od 1956 do 1963 roku. Jego niezależne podejście i świeży ton szybko 
przyciągnęły fotografów z całego kraju, dzięki czemu czasopismo sta-
ło się siłą napędzającą proces odnowy hiszpańskiej fotografii powo-
jennej. Na wystawie An Approach to AFAL. The Autric-Tamayo Dona-
tion prezentowanej w madryckim Museo Reina Sofia dzięki darowiźnie 
rodziny Autric-Tamayo oglądać można ponad 200 prac członków tej 
jednej z wiodących w drugiej połowie XX wieku grup fotograficznych. 
Ekspozycja skupia się na koncepcjach, które ukształtowały twórców 
ugrupowania, towarzyszącym im estetycznym napięciu oraz ich dzia-
łaniach w ramach formalizmu, dokumentalizmu, humanizmu, a także 
reportażu i eseju. A wszystko to ukazane na przykładzie 13 artystów 
pochodzących z różnych rejonów Hiszpanii, którzy spotkali się w Al-
merii, gdzie wspólnie pracowali przez ponad dwie dekady.

museoreinasofia.es
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Alfred Seiland,  
Jupiter Temple,  
Damascus, 
 
Syria, 2011, własność artysty, 
©Alfred Seiland, materiały 
prasowe organizatora

Widok wystawy  
Alfred Seiland  
w Albertina Museum,  
 
Wiedeń, fot. © Robert Bodnar, 
materiały prasowe organizatora 

Alfred Seiland,  
Wildwood, 
 
New Jersey, USA, 1983, The 
Albertina Museum, Vienna, 
©Alfred Seiland, materiały 
prasowe organizatora
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: Wiedeńska Albertina przygotowała retrospektywną wystawę po-
święconą fotografowi Alfredowi Seilandowi, w ramach której oglądać 
można blisko 80 dzieł artysty. Seiland był jednym z pierwszych au-
stralijskich fotografików, który pracował wyłącznie w kolorze, celowo 
podążając śladami twórców New American Color Photography – Jo-
ela Meyerowitza, Stephena Shore’a i Williama Egglestona. Wykonane 
przez Seilanda inscenizowane sceny z udziałem znanych osobistości 
wywołały międzynarodowy oddźwięk. W swojej pracy dokumentalnej 
Seiland zajmuje się krajobrazem kulturowym, rozwijając przy tym wła-
sną, niezależną estetykę. Do dzisiaj swoje zdjęcia – zawsze skrupulat-
nie komponowane pod względem kolorów i oświetlenia – za pomocą 
analogowego aparatu. Tworząc swoją pierwszą serię fotograficzną, 
wyruszył do USA i stworzył klimatyczne odbitki przedstawiające prze-
strzenne krajobrazy, ulice i neony.  Podróże zaprowadziły go również 
do miejsc takich, jak Syria, Iran czy Turcja, a także do Egiptu i Grecji. 
Z kolei seria Imperium Romanum, zgodnie ze swoją nazwą, koncen-
truje się na terytorium starożytnego Rzymu. Ten bogaty przekrój ujęć 
sprawia, że twórczość Seilanda nieustannie zaskakuje, a każdy może 
w niej znaleźć coś dla siebie. 

albertina.at
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W ramach ekspozycji zgromadzono 
ponad 40 obrazów pochodzących 
z różnych okresów twórczych artysty. 
Szczególny nacisk położony został 
na ukazanie intensywnej kolorystyki 
i przejawiającej się w tych dziełach 
wrażliwości malarza na otaczający 
go świat przyrody. Konrad Mägi, któ-
ry dorastał w pobliżu starożytnych 
lasów południowej Estonii, zawsze 
postrzegał malarstwo jako dążenie 
do przeniknięcia mistycznych sił na-
tury. Zarówno obcowanie z przyrodą, 
jak i jej uwiecznianie na płótnie było 
dla niego niemal sakralnym przeży-
ciem. Poruszająca twórczość artysty 
została doceniona przez publiczność 
jeszcze za jego życia. W czasach ra-
dzieckich wystawianie jego prac było 
przez pewien czas zabronione, lecz 
mimo to w końcu lat 70. XX wieku 
wszedł do estońskiego kanonu sztu-
ki. W ostatnich latach fenomen twór-
czości Mägoego zawitał również do 
Europy Zachodniej: w Rzymie odbyła 
się jego indywidualna wystawa, a nie-
które z jego dzieł zostały wystawione W
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Konrad Mägi,  
Maastik punase pilvega,  
 
1913, olej na płótnie

Więcej informacji zarówno 
o samej wystawie w Kumu 
Art Museum, jak i obchodach 
jubileuszowych znaleźć można 
na stronie internetowej:

kumu.ekm.ee

KRAJE BAŁTYCKIE
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Konrad Vilhlm Mägi był estoń-
skim malarzem, który na kar-
tach historii sztuki zapisał się 
jako niezrównany pejzażysta, 
konsekwentnie rozwijający ten 
gatunek w drodze ku nowocze-
sności. Jego wyjątkowe krajo-
brazy można oglądać na wysta-
wie prezentowanej w tallińskim 
Kumu Art Museum. 

Konrad Mägi,  
Maastik,  
 
ok. 1920-1921, olej na kartonie

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    09/2018 47

http://kumu.ekm.ee


w Musée d’Orsay w Paryżu. Zagra-
niczni krytycy docenili to, na co zwró-
cili uwagę także współcześni artyście 
odbiorcy – nadzwyczajne wyczucie 
koloru i wyłaniający się z obrazów 
wyjątkowy związek z naturą. Wystawa 
w Kumu Art Museum nie jest retro-
spektywą i nie obejmuje wszystkich 
gatunków, z którymi eksperymen-
tował Mägi. Koncentruje się przede 
wszystkim na krajobrazach z okresu 
włoskiego, które powstawały na wy-
spie Capri, w Rzymie i Wenecji. Wy-
stawie towarzyszy katalog w języku 
estońskim i angielskim. Odwiedzający 
mogę również w ramach ekspozycji 
obejrzeć nowowydany film wprowa-
dzający poświęcony twórczości Kon-
rada Mägiego. Tallińska wystawa jest 
częścią międzynarodowego progra-
mu obchodów 100-lecie Republiki Es-
tonii, który obejmuje szereg wydarzeń 
odbywających się na całym świecie. 

Konrad Mägi,  
Veneetsia,  
 
1922-1923, olej na płótnie
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Jesteś laureatką tegorocznej, 17. 
edycji konkursu Artystyczna Podróż 
Hestii. Co skłoniło Cię do wzięcia 
udziału w takim przedsięwzięciu? 

Obietnica sukcesu. Brylanty i bażanty.

Jaką pracę zaprezentowałaś jury?  

Zaprezentowałam cykl fotografii, któ-
ry nazwałam Lost and found. Street 
photography. Mieszkając przez chwilę 
w Warszawie, zebrałam zza wyciera-
czek samochodów i z ulic ulotki agen-
cji towarzyskich. Modelki mają na nich 
rozmyte-ocenzurowane twarze. Spę-
dziłam długie godziny na wydobywaniu 
wizerunków kobiet z tych ulotek. Osta-
tecznie portrety pokazałam na wiel-
koformatowych wydrukach. Pracując, 
myślałam o pożądaniu, jakie zostaje 
wykreowane przez obietnicę, o pożą-
daniu, które pożąda pożądania. 

Zmagania konkursowe to długo-
trwały proces. Spośród kilkuset 
zgłoszeń ostatecznie wybieranych 
jest kilkunastu f inalistów. Któ-
ra z prac tegorocznej edycji naj-
bardziej przykuła Twoją uwagę?  

Jestem wielką fanką działań Mateusza 
Sarzyńskiego, obserwuję jego malar-
ski rozwój od dawna (studiujemy na 
jednym roku), podziwiam jego konse-
kwencję i bezkompromisowość. Lubię 
też prace Bruna Althamera ze względu 
na podobne poczucie humoru. Myślę, 
że śmiech jest niedocenianą reakcją 

W obiektywie… 
Joanna Kunert 
W
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na sztukę. A dowcip będący reakcją 
obronną na rzeczywistość może być 
solidną podstawą budującą dzieło. 

Otrzymałaś Nagrodę Specjalną 
Prezesa Grupy ERGO Hestia Pio-
tra M. Śliwickiego, która jest o tyle 
szczególna , że daje możliwość 
współpracy przy projekcie i reali-
zacji koncepcji artystycznej Rapor-
tu Rocznego Grupy ERGO Hestia. 
Czy masz już jakiś pomysł? W któ-
rym kierunku chciałabyś podążyć?

Tak, mam już koncepcję. Chciałabym 
nakarmić odbiorców (i czytelników ra-
portu) smakiem sukcesu. Koncepcja 
ta obejmuje badania nad ustaleniem 
smaku oraz prawdopodobnie opraco-
wanie konkretnych receptur. Chciała-
bym również, aby ten raport był mak-
symalnie zmysłowy i pyszny.

Studiujesz na Wydziale Graf iki 
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie, jednak w swo-
jej twórczości korzystasz również 
z innych mediów, takich jak foto-
grafia. Co sprawia, że decydujesz 
się na określony sposób przekazu?

Na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP 
funkcjonują trzy pracownie fotografii. 
To prawda, że często używam foto-
grafii, głównie podczas projektowania 
książek. Ale wydaje mi się, że nie my-
ślę przez pryzmat medium. Fotografia 
często służy mi za dokumentację dzia-
łań, których sens widzę w procesie. 

Joanna Kunert, 

fot. Piotr Litwic, dzięki 
uprzejmości artystki 
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Fotografowanie ludzi mnie potwornie 
stresuje, więc pewnie nigdy nie będę 
prawdziwym fotografem. 

Twoja twórczość jest zaangażowa-
na społecznie, ma też wyraźny rys 
feministyczny. Czy właśnie w ten 
sposób postrzegasz swoją sztukę? 
Jaką współcześnie powinna pełnić 
sztuka?

Myślę, że dziś każda sztuka jest poli-
tyczna, bo każdy aspekt życia stał się 
polityczny. Tworzenie sztuki niezaanga-
żowanej politycznie samo w sobie jest 
aktem politycznym. Nie mam poczucia, 
że moja praca jest programowo zaan-
gażowana. Raczej moje prace wynikają 
z prób radzenia sobie z rzeczywistością. 

Wydaje się, że Twoje prace mają 
nie tylko charakter dokumentacyj-
ny, ale ich celem jest także wpływ 
na zastaną rzeczywistość. Czy 

Joanna Kunert, 
Lost and found. 
Street photography, 

2017, wystawa prac finalistów 
17.edycji konkursu Artystyczna 
Podróż Hestii, Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie,  
fot. Piotr Litwic 

Joanna Kunert, zdjęcie  
z cyklu Lost and found. 
Street photography, 

2017

uważasz, że sztuka może być na-
rzędziem zmiany i ma moc, by jej 
dokonać? 

Co jeśli nie sztuka może być narzę-
dziem zmiany? Artyści jako nadwraż-
liwi na rzeczywistość powinni zwracać 
uwagę na problemy. Zadawać pytania, 
wytrącać z samozadowolenia. 

Czy są jacyś artyści, których twór-
czość szczególnie Cię inspiruje?

Śledzę działania wielu współczesnych 
artystów, ale ci którzy mnie szczegól-
nie inspirują to artyści naiwni. Fascynu-
je mnie szczerość ich wypowiedzi. 

Jakie masz plany twórcze na naj-
bliższą przyszłość?

Mam długą listę planów, których pew-
nie nie zrealizuję, bo rzeczywistość 
mnie od nich odciągnie. Nie widzę 
w tym niczego złego, ostatnio zrobiłam 
książkę o depresji, zupełnie nie planu-
jąc ani książki, ani depresji.

W Spacerowniku co miesiąc pole-
camy naszym czytelnikom intere-
sujące naszym zdaniem wystawy 
w Polsce i za granicą. Jaka ekspo-
zycja w ostatnim czasie Cię poru-
szyła? 

Polecam wpaść do instalacji Anisha 
Kapoora w Serralves. Dawno w Polsce 
nic mi się nie podobało tak, jak wysta-
wa Ziółkowskiego i Hyon Gyon w war-
szawskim CSW. Zazdroszczę im arty-
stycznego porozumienia i luzu.
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Zmień perspektywę –
Walencja

Odkrywając muzea i galerie sztuki 
w Walencji, zajrzymy tym razem do 
miejsca, gdzie niepodzielnie rządzi 
sztuka współczesna. Chodzi oczywiście 
o Walencki Instytut Sztuki Współcze-
snej (hiszp. Instituto Valenciano de Arte 
Moderno) - w skrócie IVAM. Co ciekawe, 
jest to pierwsza instytucja zajmująca się 
sztuką współczesną i nowoczesną, jaką 
powołano w Hiszpanii. Działa od 1989 
roku i jest ważnym ośrodkiem wysta-
wienniczym zarówno w Hiszpanii, jak 
również poza granicami kraju. Znajduje 
się na 52 miejscu najczęściej odwiedza-
nych muzeów na świecie.

IVAM zajmuje powierzchnię aż 18 200 
metrów kwadratowych i mieści 8 galerii 
stałych oraz czasowych. Prezentowa-
ne są tam obiekty dające szeroki ogląd 
na rozwój sztuki i fotografii w XX wieku. 
Stała kolekcja IVAM składa się z 10500 
obiektów; są one eksponowane w naj-
większej części kompleksu – Centrum 
Julio Gonzáleza. Tutaj też zobaczymy 
prace Julio Gonzáleza właśnie, jedne-
go z najbardziej znanych hiszpańskich 
malarzy i rzeźbiarzy, który wykorzysty-
wał kute i spawane żelazo jako środek 
wyrazu artystycznego. Inspirowany ku-
bizmem, rosyjskim konstruktywizmem, 
surrealizmem, tworzył kompozycje 
abstrakcyjne złożone z prętów i taśm 
metalowych oraz naturalistyczne, frag-

mentaryzowane popiersia z arkuszy 
blachy. Muzeum posiada także bogaty 
zbiór dzieł Ignacio Pinaza oraz malarza 
impresjonisty Joaquína Sorolli.

Budynek IVAM jest dziełem pary archi-
tektów Emilio Giméneza i Carlesa Salva-
doresa. Od końca lat 90. XX wieku trwają 
prace nad realizacją niezwykłego projek-
tu artystycznego autorstwa japońskich 
architektów Kazuyo Sejimy i Ryue Nishi-
zawy, który zmodyfikuje obecną bryłę 
budynku i wizualnie nawiąże do charak-
terystycznej twórczości Julio Gonzáleza. 
Projekt zakłada bowiem skonstruowanie 
metalowej siatki – „skóry”, która całko-
wicie obejmie oryginalny budynek a na 
jego tyłach pozwoli na utworzenie jesz-
cze jednej powierzchni wystawienniczej. 
Niestety, brak wystarczających funduszy 
nie pozwala jeszcze nawet na pierwsze 
działania w tym kierunku.

Walencki Instytut Sztuki Współczesnej 
organizuje również wiele wystaw cza-
sowych. Jest to miejsce, gdzie często 
odbywają się ogólnokrajowe dyskusje, 
kursy i konferencje, warsztaty i koncerty 
związane z kolekcją i innymi dziedzinami 
sztuki współczesnej. Budynek otwarty 
jest dla zwiedzających w każdy dzień ty-
godnia, oprócz poniedziałków. W piątki 
po godzinie 18:00 i w niedziele - możemy 
oglądać zbiory IVAM za darmo.

Widok jednej z przestrzeni 
ekspozycyjnych w Walenckim 
Instytucie Sztuki  
Współczesnej IVAM.
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Joanna Kunert,  
Lost and found. Street 
photography

cykl 10 fotografii cyfrowych:  
30 x 40 cm, 2018.

nizm i nowi ubodzy”, autorstwa jed-
nego z najbardziej cenionych i uzna-
nych w świecie socjologów i filozofów, 
Zygmunta Baumana: – Wystarczy 
kuszenie, demonstrowanie niezna-
nych cudów, obietnica nieznanych 
dotąd wrażeń, przy których zblednie 
wszystko, czego się zakosztowało do 
tej pory. Oczywiście pod warunkiem, 
że przesłanie trafi do uszu chętnych 
do słuchania i że podczas odbioru sy-
gnałów wszystkie oczy będą wpatrzo-
ne w zapierające dech obrazy.

Warto przy okazji wspomnieć, iż Na-
groda Specjalna w konkursie Ar-
tystyczna Podróż Hestii obejmuje 
zlecenie na oryginalną, autorską in-
terpretację raportu rocznego z dzia-
łalności ERGO Hestii. Od kilku już lat 
laureaci Nagrody Specjalnej otrzymują 
w ten sposób szansę na stworzenie ar-
tystycznej koncepcji raportu za dany 
rok finansowy, która przyjmuje zawsze 
równoległe 2 formy: specjalnej publi-
kacji oraz realizacji artystycznej. Efek-
ty współpracy Joanny Kunert z ERGO 
Hestią zobaczymy w przyszłym roku 
- podczas wernisażu wystawy fina-
łowej konkursu APH w warszawskim 
Muzeum nad Wisłą.

Joanna Kunert jest studentką Wy-
działu Grafiki Akademii Sztuk Pięk-
nych im. Jana Matejki w Krakowie. 
W tegorocznej 17. edycji konkursu 
APH została laureatką Nagrody Spe-
cjalnej, której fundatorem jest Piotr M. 
Śliwicki, prezes Grupy ERGO Hestia. 
Artystka zgłosiła do konkursu cykl fo-
tografii cyfrowych pt. „Lost and found. 
Street photography”. To praca przed-
stawiająca 10 kobiecych portretów, 
„wyizolowanych” z porzuconych na 
ulicy ulotek. – Na ulicach Warszawy, 
za wycieraczkami samochodów moż-
na znaleźć ulotki agencji towarzy-
skich. Modelki mają na nich rozmyte 
twarze. Zebrałam wszystkie dostępne 
w tym roku ulotki i wydobyłam wize-
runki sfotografowanych kobiet – tłu-
maczy artystka. Projekt zachęca do 
refleksji i dyskusji nie tylko na temat 
związany z postrzeganiem kobiety 
w szerokim społecznym kontekście, 
to także punkt wyjścia do krytycznej 
rozmowy o pożądaniu i psycholo-
gicznych mechanizmach, jakie nim 
kierują. – Pożądanie bowiem pożąda 
pożądania – dopowiada artystka. Nie 
bez przyczyny w opisie swojej pracy 
Joanna Kunert wykorzystała również 
fragment książki „Praca, konsumpcjo-
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Powakacyjny sezon wystaw 
w Pawilonie Sztuki ERGO 
Hestia otworzy prezentacja 
wybranych grafik łódzkiego 
artysty Piotra Pasiewicza. 
pt .  „Fra gmentar yzacja”. 
Pasiewicz, który jest finali-
stą 12. edycji konkursu APH, 
stworzył swój indywidualny 
styl opar ty na autorskiej 
technice będącej kompila-
cją linorytu i rysunku. Prace 
prezentowane na wystawie 
uzupełnione zostały o istot-
ny dla tego twórcy kontekst 
„biomorficzny” a abstrak-
cyjne formy, jakimi się po-
sługuje, prowokują więcej 
pytań niż odpowiedzi.

Piotr Pasiewicz to artysta total-
ny i bezkompromisowy w swo-
ich poszukiwaniach. Można po-
wiedzieć, że w swoich twórczych 
realizacjach przekracza nie tylko 
granice poznania ale dosłownie 
forsuje naturalne przeszkody. 
Pasiewicz działa na wielu polach 
sztuki - tworzy obiekty graficzne, 
litografie, rysunki, prace malar-
skie, krótkie formy wideo, inicjuje 
też bardzo wiele akcji performa-
tywnych. W tym niezwykle ob-
szernym zbiorze różnorodnych 
form, kształtów i treści, studio-
wanie konkretnych przypadków 
wydaje się zatem koniecznością. 

Dlatego też punktem wyjścia 
dla kuratorskiej idei wystawy 
stała się potrzeba „fragmenta-
ryzacji”, bez ujmowania meryto-
rycznej czy artystycznej warto-
ści tworzonych przez łódzkiego 
twórcę prac. Fragmentaryzacja 
w Pawilonie Sztuki ERGO Hestia 
składa się zatem z wybranych 7 
litografii, których tłem i uzupeł-
nieniem jest obiekt dokumen-
tujący działanie w przestrzeni 
oraz wybór fotografii przedsta-
wiających akcję artystyczną  
Pusto / Pełno / Stany. 
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl
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Piotr Pasiewicz
FRAGMENTARYZACJA

wernisaż: 
22 września 2018, 
sobota, godz. 10.00

Pawilon Sztuki ERGO Hestia  
Kostrzewskiego 1 , Warszawa

wystawa trwa do 30 listopada 2018
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