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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

Witold Śliwiński,  
Bez tytułu,  
 
fot. Witold Śliwiński, 
materiały prasowe 
organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy Harmonia 
kontrastów. Silvia Gertsch 
i Xerxes Ach. Malarstwo 
dostępne są na stronie 
internetowej: 

mng.gda.pl
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Silvia Gertsch,
Summer 

2003, olej na szkle, 
kolekcja prywatna, Aargau, 
fot. Markus Mühlheim, 
materiały prasowe organizatora  

Fascynacja światłem i kolorem 
jest tym, co łączy parę arty-
stów szwajcarskich, których 
t w ó r c zo ś ć  o g l ą d a ć  m o ż n a 
w ramach wystawy Harmonia 
kontrastów. Silvia Gertsch 
i  Xerxes Ach. Malarstwo pre-
zentowanej w Muzeum Naro-
dowym w Gdańsku. 

Ekspozycja jest pierwszym w Pol-
sce tak obszernym pokazem dzia-
łalności tego artystycznego duetu. 
Pokaz wydaje się tym ciekawszy, że 
współczesna sztuka szwajcarska 
wciąż pozostaje mało zbadanym ob-
szarem i jest nieznana szerszej pu-
bliczności. W świadomości widzów 
najczęściej funkcjonują jedynie dwa 
nazwiska: Paula Klee i Ferdynan-
da Hodlera. Tymczasem tamtejsza 
scena artystyczna jest bardzo żywa 
i wciąż pojawiają się na niej nowi ar-
tyści, których twórczość jest godna 
uwagi. Sam tytuł gdańskiej wystawy 
nakierowuje odbiorców na temat, 
który jest osią twórczości Silvii Gert-
sch i Xerxesa Acha. Każdy z twórców, 
skupiając się na badaniach światła 
i  koloru, wykorzystuje jednak zupeł-
nie inne środki stylistyczne, materiały 
artystyczne i posługuje się własnym 
językiem wizualnym. Silvia Gertsch 
jako podłoże dla swoich prac wyko-
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rzystuje niezwykle rzadko spotykany 
w tej roli materiał, czyli szkło. Na jego 
powierzchni maluje niemal fotore-
alistyczne sceny, charakteryzujące 
się intensywnymi kolorami. Przekrój 
tematyczny jej prac jest bardzo sze-
roki – od scen rodzajowych, przez 
portrety, aż po nastrojowe pejzaże. 
Artystka pełnymi garściami czerpie 
ze zdobyczy wielkiego malarstwa 
XIX-wie cznego,  t wor ząc w łasny, 
unikalny świat. Na drugim biegunie 
znajduje się Xerxes Ach, dla które-
go punktem wyjścia są abstrakcyjne 
kompozycje. Pod jego pędzlem pła-

Silvia Gertsch, 
Lago d'Endine

2010, olej na szkle, Art Foundation 
Pauline, fot. Markus Mühlheim

Xerxes Ach, 
Painting

2017, tempera jajowa na płótnie 
bawełnianym, kolekcja artysty, 
fot. Markus Mühlheim, materiały 
prasowe organizatora

skie plamy barwne nabierają prze-
strzenności i układają się w rozbu-
dowane, precyzyjnie przemyślane 
konstrukcje. Kolor staje się budulcem 
przestrzeni – tworzy ją zarówno na 
poziomie technicznym, jak i metafi-
zycznym. W ten sposób artysta na-
wiązuje niezwykle interesujący dialog 
z całym nurtem malarstwa abstrak-
cyjnego. Gdańska wystawa to także 
świetny pretekst do przedstawienia 
powiązań pomiędzy działalnością 
szwajcarskiego duetu a zjawiskami, 
która można zaobserwować w pol-
skiej sztuce współczesnej. 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy znaleźć 
można na stronie internetowej: 

zacheta.art.pl
W
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Przez ostatnich kilkaset lat ta-
tuaż łączyła niezwykle trwa-
ła korelacja z ciemną częścią 
społeczeństwa, przez co często 
spychany był na margines sztu-
ki. Co ciekawe, w swoich Dzia-
rach wystawionych w war-
szawskiej Zachęcie Maurycy 
Gomulicki nie próbuje przeła-
mać tego połączenia. Pokazuje 
je za to od innej strony i sprawia, 
że trudno patrzeć na nie tak sa-
mo, jak do tej pory.

Jeśli ktoś planował wybrać się na wy-
stawę Gomulickiego z zamiarem prze-
konania się o wizualnym pięknie dzieł 
tatuatorskich, może wyjść zawiedziony. 
Piękno prac przedstawionych na wy-
stawie nie objawia się na pierwszy rzut 
oka. Znajduje się o wiele głębiej. Często 
nawet nie w warstwie znaczeniowej, ale 
w kontekście tego, czym dla nosiciela 
projektu jest jego tatuaż. W swojej do-
kumentacji tatuaży Gomulicki skupił 
się na osobach przynależących przede 
wszystkim do tzw. kultury gitów. Od po-
nad dziesięciu lat penetrując bazary, 
parki i inne miejskie obrzeża, wykonał 
kilka tysięcy zdjęć utrwalających feno-
men tatuażu z okresu połowy XX wieku. 
Prace, które fotografował, często wy-
konane były prymitywnymi metodami, 
ale zawierały szczerą ikonografię wy-
obrażeń egzotyki, raju, przyjemności, 

Maurycy Gomulicki,  
DZIARY, Pan Jan 

Kraków, 2010, 
materiały prasowe
organizatora 
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tęsknot przejawianych w brutalnych 
warunkach wojska, więzienia czy do-
mów poprawczych. W zdjęciach wy-
konanych przez artystę widać bardzo 
osobiste podejście do tematu, który 
stara się włączyć tatuaż w przestrzeń 
sztuki. Dziary to opowieść o rysunku, 
opowiedziana w zupełnie nowy spo-
sób. To właśnie w niej doskonale widać 
podejście do szkiców jako formy prze-
powiedzenia przyszłości poprzez naj-
szczersze wyznanie marzeń. Dla znaw-
ców twórczości Gomulickiego projekt 
Dziary będzie widocznym kontrapunk-
tem w jego dziełalności. Do tej pory 
propagujący kulturę rozkoszy, zmienia 

się całkowicie i pokazuje swoje nowe 
oblicze – pełne pociągającego radyka-
lizmu i nasycone skrajnymi deklaracja-
mi. Przez wystawę przeprowadza widza 
specjalnie zaprojektowana identyfika-
cja, która łączy prezentowane zdjęcia 
w wątki tematyczne. Raz za razem je-
steśmy zaskakiwani sinusoidą odczuć. 
Od agresji, przez miłość, aż do bolesnej 
melancholii. Co najciekawsze, artysta 
stawia tezę, że egalitarny współczesny 
tatuaż zagubił dawny autentyzm. Jego 
zdaniem to właśnie dawniej liryzm prac 
wykonanych tuszem mieszał się z wul-
garnością, a fascynacja z odrazą, two-
rząc w ten sposób szczery przekaz.

Maurycy Gomulicki,  
DZIARY, Pan Kazik 
 
Kraków, 2010, materiały prasowe
organizatora 

Maurycy Gomulicki,  
DZIARY, Pan Mirek 

Kraków, 2010, materiały prasowe
organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy znaleźć 
można na stronie internetowej:

mnk.plK
ra

kó
w

Projektowanie ekslibrysów ma 
nie tylko charakter użytkowy, 
ale urosło do rangi pełnoprawnej 
dziedziny grafiki artystycznej. Ta 
mała forma wbrew pozorom nie 
zanika, wręcz przeciwnie – co-
raz więcej współczesnych twór-
ców decyduje się na powrót do 
tej niewielkiej formy. Przekonać 
się można o tym, odwiedzając 
wystawę Jan Matejko. Jubile-
usz – jubileusze 2018. Współ-
czesne ekslibrysy, prezento-
waną w krakowskim Muzeum 
Narodowym. 

Grzegorz Izdebski, 
Ex libris 120 lat Muzeum 
Biograficznego Jana Matejki  
 
2017, materiały prasowe 
organizatora 

Ekslibris to nic innego, jak znak wła-
snościow y danego eg zemplar za 
książki. Jeśli więc chcielibyśmy pod-
kreślić przynależność określonego 
woluminu do naszej biblioteki, mo-
glibyśmy zwrócić się do wybranego 
artysty i poprosić o zaprojektowanie 
odpowiedniego znaku. Najczęściej 
zawiera on nie tylko imię i nazwisko 
właściciela, ale też symbolikę koja-
rzącą się z jego osobą lub osiągnię-
ciami rodu. Typow y ekslibris jest 
małą, zadrukowaną karteczką, któ-
rą można przykleić do wewnętrznej 
strony okładki. Dziś na popularności 
zyskuje także forma pieczątki, któ-
ra jest prostsza w wykonaniu (nie 
ma konieczności przygotowywania 
kilkudziesięciu odbitek) i łatwiejsza 
w użyciu. Posługiwanie się ekslibri-
sem nie tylko może pomóc uchronić 
nas przed zagubieniem pożyczonej 
książki, ale od zawsze uznawane było 
za wyraz wysokiego szacunku i dbało-
ści o książki. Najstarsze graficzne zna-
ki własnościowe pojawiły się w Polsce 
w pierwszej połowie XVI wieku, a za 
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najstarszy ekslibris w polskich księ-
gach uważa się ten wykonany w roku 
1516 dla ówczesnego biskupa Macieja 
Drzewickiego. Niedawno obchodził 
on więc 500-lecie swojego istnienia, 
co stało się jednym z przyczynków do 
przygotowania wystawy w Muzeum 
Narodowym w Krakowie. Drugim pre-
tekstem była chęć nawiązania w roku 
jubileuszowym dialogu współcze-
snych artystów z twórczością mistrza 
Jana Matejki. W ramach ekspozycji 

oglądać można aż 78 projektów na-
desłanych w odpowiedzi na specjal-
ne zaproszenie przez 26 autorów 
polskich i zagranicznych. Prace ce-
chuje zatem ogromna różnorodność, 
zarówno pod względem stylistycz-
nym, jak i wykorzystywanych technik 
graficznych. Tematycznie wszystkie 
prezentowane ekslibrisy nawiązują 
do rocznic matejkowskich, postaci 
malarza i wybranych motywów z jego 
płócien.

Mauricio Schvarzman, 
Ex libris Juliusz S. Batura, Jan 
Matejko 
 
2017, materiały prasowe 
organizatora

Leszek Frey Witkowski, 
Ex libris J. Matejki Muzeum 
Biograficzne w Krakowie  
 
materiały prasowe organizatora 
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Więcej zarówno o założeniach 
konkursu, jak i finalistach 
tegorocznej edycji przeczytać 
można na stronie internetowej:

arsenal.art.pl
P

oz
na

ń

Konkursy artystyczne cieszą 
się w Polsce coraz większym 
zainteresowanie. Z roku na rok 
powiększa się również lista te-
go typu przedsięwzięć. Każde z 
nich rządzi się swoimi prawami 
i dysponuje innymi kryteriami 
oceny prac. Sprawdźmy, co za-
proponowała poznańska Ga-
leria Miejska Arsenał, która 
zaprasza na konkursową wy-
stawę KNAF.

Tajemnicza nazwa konkursu jest skró-
tem od nazwiska wybitnego artysty 
i pedagoga, który został patronem 
przedsięwzięcia. Leszek Knaflewski – 
bo o nim tu właśnie mowa – był twór-
cą wszechstronnym, działającym na 
pograniczu sztuk wizualnych i muzyki. 
Tworzył instalacje, obiekty, fotografie, 
prace wideo i audioperformance. Od 
1990 roku zajmował się również pra-
cą dydaktyczną. Był profesorem na 
Wydziale Komunikacji Multimedialnej 
poznańskiego Uniwersytetu Arty-
stycznego. Podążając tropem artysty, 
Galeria Miejska Arsenał w ramach 
zainicjowanego konkursu KNAF. Na-
groda im. Leszka Knaflewskiego dla 
młodych twórców zaprasza do udziału 
młodych polskich artystów posługują-
cych się nowymi mediami oraz doko-
nujących eksperymentów na skrzy-
żowaniu sztuk wizualnych i dźwięku. 
Jaki jest przebieg konkursu? Jest on 
dwuetapowy. W pierwszej fazie spo-
śród nadesłanych zgłoszeń wyłaniani 
są finaliści, których prace prezento-
wane są na wystawie w galerii Arse-

Logo Galerii Miejskiej 
Arsenał
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Plakat na wystawę

materiały prasowe 
organizatora 

nał. Następnie międzynarodowe jury 
wybierze laureatów, którzy otrzymają 
nagrodę pieniężną, możliwość prezen-
tacji swojej twórczości w ramach indy-
widualnej wystawy oraz wydania kata-
logu. Tegoroczne ogłoszenie wyników 
nastąpi podczas uroczystej gali, która 
odbędzie się 19 października o godzi-
nie 18. Jaka idea przyświeca twórcom 
konkursu? Na pierwszy plan z pewno-
ścią wysuwa się chęć promowania po-
staw twórczych związanych z poszu-
kiwaniem nowych narzędzi ekspresji 
artystycznej. Za działaniem tym kryje 

się także potrzeba przybliżenia szer-
szej publiczności twórczości artystów 
funkcjonujących w obszarze sztuki 
mediów, sztuk wizualnych, szeroko po-
jętej sztuki dźwięku i performance’u. 
Chodź współcześnie artyści coraz 
chętniej sięgają po tego rodzaju nowe 
środki wyrazu, wciąż nierzadko spoty-
kają się z niezrozumieniem, a wartość 
ich prac jest umniejszana. Konkurs 
ma więc również na celu podkreślenie 
wagi radykalnych i odważnych wybo-
rów młodych artystów, którzy decydu-
ją się związać swoje życie ze sztuką. 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące zarówno wystawy 
Tomasz Struk. Prześwity 
i (nie)pamięci, jak i samego 
artysty dostępne są na stronie 
internetowej 

bwa.katowice.pl
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Przeszłość zawsze pozostawia 
po sobie ślad. Czasem jest to na-
macalny artefakt, innym razem 
jedynie mgliste wspomnienie. Te 
porzucone tropy niestrudzenie 
badał i twórczo interpretował To-
masz Struk, którego działalność 
przypomina wystawa Prześwity 
i (nie)pamięci prezentowana 
w Galerii Sztuki Współczesnej 
BWA w Katowicach.

Baner promujący 
wystawę

Już sam tytuł ekspozycji nakierowu-
je uwagę odbiorcy na problematykę, 
która stała w centrum zainteresowa-
nia artysty. Dla Tomasza Struka to, 
co najistotniejsze znajdowało się pod 
powierzchnią i wymagało ujawnienia. 
Dokonywał go zarówno w swoich pra-
cach malarskich, jak i grafikach. Te-
matyka ta pojawiła się w pracach ar-
tysty już pod koniec lat 70. XX wieku 
i nigdy nie została całkowicie wyczer-
pana. Upływający czas, problematy-
ka genealogii gestu oraz pamięci to 
obszary, do których Struk nieustan-
nie powracał, sięgając po różnorodne 
techniki graficzne i malarskie. Zasły-
nął przede wszystkim z serii prac, na 

których wielokrotnie powtarzał te 
sam pojedyncze motywy (np. liście). 
Powiększał je i przekształcał, dopro-
wadzając do ich zaniku i pozosta-
wienia tylko wyraźnego ziarna bądź 
niemalże pustej powierzchni. Motyw 
przemijania znalazł swoje odzwier-
ciedlenie także w samym kształcie 
podłoża, jakim posługiwał się artysta 
– najczęściej wybierał sześcioboki 
odwołujące się bezpośrednio do tra-
dycji portretu trumiennego i w ten 
sposób sygnalizował obecność re-
fleksji nad śmiercią. Namysł nad prze-
szłością ujawnia się również w rozwią-
zaniach stylistycznych wybieranych 
przez Struka. W procesie rekonstru-
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owania przestrzeni Mnemosyne to, co 
nieobecne przywoływane jest za po-
mocą różnorodnych rytów, odcisków 
czy rastrów. Artysta nie bada pamięci 
w izolacji – u podłoża jego przemyśleń 
zawsze stoi człowiek, którego Struk 
stara się umiejscowić w porządku 
eschatologicznym. Katowicka wysta-
wa to wyjątkowa okazja, by pochylić 
się nad zagadnieniem pamięci, prze-
mijania i naszego miejsca w świecie. 

Tomasz Struk,
Bez tytułu, 1-3

akryl, serigrafia, z kolekcji 
Muzeum Śląskiego, Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA w Katowicach, 
materiały prasowe organizatora 

Wernisaż wystawy prac 
Tomasza Struka Prześwity 
i (nie)pamięci 

Galeria Sztuki Współczesnej BWA 
w Katowicach, materiały prasowe 
organizatora 

Celem ekspozycji i towarzyszącej jej 
monografii jest przypomnienie syl-
wetki oraz dorobku artysty, a także 
ukazanie jego twórczości w szerszym 
kontekście współczesnych praktyk 
artystycznych. Okazuje się bowiem, 
że podejmowane przez Struka za-
gadnienia wciąż pozostają aktualne 
i nieustannie podejmowane są przez 
twórców posługujących się różnorod-
nymi mediami.  
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Więcej zarówno o wystawie, 
Festiwalu Sztuki Kinetycznej 
Światła Light. Move. Festival. 
oraz samym artyście 
przeczytać można na stronie 
internetowej:

mgslodz.pl

Ł
ód

ź Szkło ze względu na swoje wła-
ściwości – kruchość i delikat-
ność – rzadko staje się mate-
riałem rzeźbiarskim. Na jego 
twórcze w ykorzystanie zde-
cydował się Witold Śliwiński, 
a  jego niezwykłe prace oglądać 
można w ramach wystawy pre-
zentowanej w Miejskiej Galerii 
Sztuki w Łodzi. 

Witold Śliwiński,
Bez tytułu 
 
fot. Witold Śliwiński, materiały 
prasowe organizatora 

Artysta swoją przygodę ze sztuką roz-
począł jeszcze w liceum. Początkowa 
fascynacja rysunkiem i grafiką – rów-
nież graf iką użytkową – napotkała 
opór, gdy w połowie lat 90. Śliwiński 
zaczął z większą uwagą przyglądać 
się sztuce nowoczesnej. Nowe tematy 
i sposoby obrazowania, z którymi się 
zetknął, skłoniły go do własnych eks-
perymentów i poszukiwania innych 
materiałów. W ten sposób w jego twór-
czości pojawiło się szkło i tak przypa-
dło artyście do gustu, że zagościło na 
stałe w repertuarze wykorzystywa-
nych przez niego środków formalnych. 
Szkło to dziwna substancja. Z jednej 
strony wymagająca, żądna skupio-
ne uwagi i rozległej wiedzy. Z drugiej, 
wyrazista, a zarazem chętna do zmian 
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– tak o procesie tworzenia opowiada 
sam artysta. W jego wypowiedzi zwra-
ca uwagę ambiwalentność szklanej 
materii, która może być poddawana 
różnego rodzaju działaniom – bar-
wiona, stapiana, rozciągana, cięta, 
dmuchana czy tłuczona. Jednocze-
śnie procesy te trudno kontrolować, 
a ich przeprowadzenie wymaga nie 
tylko intuicji artystycznej, ale i odpo-
wiednich umiejętności oraz wiedzy 
technologicznej. Śliwiński w swoich 
pracach wydobywa specyfikę szkła, 
często ujawniając kontrast pomiędzy 
szklaną materią a innymi tworzywami, 
takimi jak metal, kamień czy drewno. 
Chętnie sięga przy tym po formy abs-
trakcyjne, a w jego obiektach tworzy-
wo staje się tematem samym w sobie. 

W rzeźbach Witolda Śliwińskiego po-
wierzchnie transparentne łączą się 
z matowymi, szlifowane z chropowa-
tymi, ażurowe z jednolitymi. W więk-
szości kubizowane i surrealne formy 
niepozbawione są rozpoznawalnych 
organicznych odniesień, między inny-
mi do żywiołów. Wystawa w Miejskiej 
Galerii Sztuki w Łodzi zatytułowana 
jest Iluminacje i została zorganizowana 
w ramach Festiwalu Sztuki Kinetycznej 
Światła Light. Move. Festival. Stało się 
tak nie bez przyczyny – światło i kolor 
to czynniki, które odgrywają kluczową 
rolę w postrzeganiu brył tworzonych 
przez Śliwińskiego. Przenikają przez 
szkło, ożywiając materię i sprawiając, 
że szklane języki ognia zaczynają się 
poruszać i tańczyć na wietrze. 

Witold Śliwiński,
Diffusion I 
 
fot. Witold Śliwiński, materiały 
prasowe organizatora 

Witold Śliwiński,
Bez tytułu 
 
fot. Witold Śliwiński, materiały 
prasowe organizatora 
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Więcej o wystawie 
i założeniach 
Międzynarodowego 
Triennale Grafiki 
przeczytać można na 
stronie internetowej:  

wozownia.pl

To
ru

ń
Jan Berdyszak,
Milczenie XV  
 
1974, autochemigrafia, materiały 
prasowe organizatora 

Małgorzata Et Ber 
Warlikowska,
Błogosław lub strzelaj  
 
2018, szamot z porcelitem, 
serigrafia, materiały 
prasowe organizatora

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
kwestia podziału twórców ze 
względu na wykorzystywane 
medium była prosta. Rzeźbiarze 
rzeźbili, malarze malowali, a fo-
tograficy fotografowali. Dzisiaj 
o wiele trudniej o tak zdecydo-
wane rozróżnienie. Właśnie ta-
ką tezę postawili sobie twórcy 
tegorocznego Międzynarodo-
wego Triennale Grafiki Kolor 
w graf ice organizowanego 
w toruńskiej Galerii Sztuki 
Wozownia. 

Kilkaset lat temu, gdy młody adept 
sztuki prosił swojego wielkiego mi-
strza o pierwsze porady, prawdopo-
dobnie w odpowiedzi słyszał, że pod-
stawą jest znalezienie swojej własnej, 
indywidualnej formy wyrazu. Własnej 
metody, która nie tylko pozwoli mu 
na wyrażenie własnych myśli i emo-
cji, ale też zaintryguje widza na tyle, 
by ten poświęcił chwilę jego dziełu. 
Postawiony przed takim wyzwaniem 
młody twórca, godzinami zastana-
wiał się, czy bardziej odpowiednie dla 
niego byłoby malarstwo, czy rzeźba. 
Dzisiaj sytuacja ta wygląda zgoła ina-
czej. W procesie powstawania dzieła 
o wiele istotniejsze jest to, co chce 
się powiedzieć niż to, w jaki sposób 
można to zrobić. Dzisiaj nikt nie za-
stanawia się czy bliżej mu do pędzla, 
dłuta, czy aparatu, ponieważ wybór 
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medium silnie związany jest z tym, 
co ar tysta będzie chciał przeka-
zać. Współcześnie twórca musi być 
wszechstronny i gotowy do ciągłe-
go uczenia się, przetwarzania i  ada-
ptowania na swoje potrzeby różnych 
dziedzin sztuki. Właśnie z takiego 
założenia wyszli organizatorzy te-
gorocznej edycji Międzynarodowe-
go Triennale Grafiki Kolor w grafice 
i  dlatego zdecydowali się zatytuło-
wać ją Hybryda .  MTG  odbywa się 
w Galerii Sztuki Wozownia cyklicznie 
od połowy lat 80. Na przestrzeni kil-
ku dekad jego kształt się zmieniał, 
jednak główny cel pozostał ten sam 
– wystawa finałowa ma prezentować 

wiodące tendencje w grafice warsz-
tatowej. W tym roku zadaniem arty-
stów było konfrontowanie różnych 
doświadczeń związanych z wyko-
rzystywaniem środków charaktery-
stycznych dla innych mediów. Auto-
rzy ekspozycji podkreślają, że w tym 
roku wystawa będzie doskonałym 
pretekstem do tego, by zastanowić 
się nad przemianami, które zachodzą 
w polu sztuki. Czy współczesna róż-
norodność wzbogaca treść przeka-
zywaną przez autora? A może spra-
wia, że staje się ona zamglona i mniej 
czytelna? To tylko wybrane pytania, 
na które odpowiedzi szukać można 
w salach toruńskiej ekspozycji. 

Mirosław Pawłowski, 
Kamuflaż – Światło  
 
2018, druk UV na płycie 
aluminiowej, materiały prasowe 
organizatora

Karolina Wojciechowska, 
Wiara w lepsze czasy_Zabierz 
mnie stąd, umieram  
 
2018, druk cyfrowy, materiały 
prasowe organizatora
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Potrzeba zachowania elemen-
tów otaczającej przestrzeni to-
warzyszy człowiekowi od bardzo 
dawna. Taką rolę długo pełniły 
przede wszystkim opowieści 
przekazywane z pokolenia na 
pokolenie. Ulotność słowa spra-
wiła jednak, że ludzie zaczęli się-
gać po inne formy zatrzymywania 
w pamięci tego, co dla nich waż-
ne. Wystawa Modelarze pamię-
ci prezentowana we wrocław-
skim Muzeum Narodowym jest 
okazją, by poznać te praktyki. 

Szczegółowe informacje 
dotyczące ekspozycji 
Modelarze pamięci dostępne są 
na stronie internetowej:  

mnwr.pl

Jan Mychalak, 
Wesele 
 
1972, rzeźba ruchoma, 
fot. W. Rogowicz, materiały 
prasowe organizatora

Słowo pisane, rysunki, rozmaite figur-
ki – zwłaszcza te ostatnie są wyjątko-
wym przykładem uwieczniania ota-
czającego nas świata. Wykonywane 
przez twórców nieprofesjonalnych 
pełniły przede wszystkim rolę doku-
mentu pozwalającego na utrwalenie 
przemijającej rzeczywistości. I choć w 
założeniu nie aspirowały do dzieł sztu-
ki, dziś możemy patrzeć na nie właśnie 
w ten sposób. Wrocławska wystawa 
poświęcona jest takim zjawiskom, jak 
wieloelementowe i ruchome rzeźby 
oraz amatorsko tworzone makiety do-
mów, gospodarstw i architektury wsi. 
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Mikołaj Zagórny, 
Weterynarz 
 
1985, fot. W. Rogowicz, 
materiały prasowe 
organizatora 

Pochodzące z różnych części Polski 
obiekty pozwalają na ukazanie regio-
nalnego i środowiskowego zróżnico-
wania tematyki podejmowanej przez 
ludowych artystów, którzy dążyli do 
przedstawienia prawdy o najbliższym 
otoczeniu, sposobie pracy czy zwycza-
jach dawnej wsi. Tego rodzaju świecka 
twórczość nieprofesjonalna, ukazująca 
sceny z życia codziennego, obrzędy 
czy poszczególne typy postaci cha-
rakteryzowane odpowiednim rekwi-
zytem, rozpowszechniła się na terenie 
Polski już w okresie powojennym. Fi-
gurki chłopów w regionalnych strojach 
i makiety architektoniczne przestały 
być wówczas jedynie tłem dla scen sa-
kralnych, takich jak bożonarodzeniowa 
szopka, ale stały się głównym tematem 
rzeźb wykonywanych przez wiejskich 
twórców. W  tym okresie nastąpił też 
zwrot w postrzeganiu tego rodzaju 

sztuki przez odbiorców. Nieprofesjo-
nalne figurki, wcześniej doceniane je-
dynie w kręgu najbliższych i lokalnej 
społeczności, stały się w oczach histo-
ryków sztuki, kolekcjonerów i krytyków 
ważnym ogniwem. Miłośnicy sztuki lu-
dowej coraz częściej zwracali się ku 
wsi, poszukując tam przykładów twór-
czości rzeźbiarskiej, a obiekty, które 
do tej pory zdobiły jedynie domowe 
piece kaflowe, zaczęły trafiać do więk-
szych zbiorów, w tym także do kolekcji 
muzealnych. W ramach wrocławskiej 
ekspozycji prezentowane są więc mię-
dzy innymi rzeźby z Muzeum Etnogra-
ficznego we Wrocławiu oraz Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficznego 
w Łodzi. Prezentację uzupełniają fo-
tografie archiwalne oraz dwa krótkie 
filmy dokumentalne, które pozwala-
ją spojrzeć na sztukę ludową z nieco 
szerszej perspektywy. 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    10/2018 35



W
 O

B
IE

K
T

Y
W

IE
MIKRO

G
liw

ic
e

Wystawa Ziemia prezentowana w gli-
wickiej Czytelni Sztuki jest efektem 
wyjątkowego projektu – rezydencji 
artystycznej, do udziału w której za-
proszony został artysta. Już sama 
obecność włoskiego fotografa na 
Śląsku wydaje się zaskakująca. Jesz-
cze większe zdziwienie mogą wzbu-
dzić w odbiorcy zdjęcia, w których na 
pierwszy plan wysuwają się na wskroś 
polskie tematy. Uważność, z jaką Ca-
store za pomocą aparatu dokumen-
tuje otaczającą go rzeczywistość 
sprawia, że odbitki traktować można 
jako swego rodzaju artystyczny doku-
ment. Podejście takie wydaje się tym 
bardziej uzasadnione, że nie jest to 

Lorenzo Castore, 
zdjęcie prezentowane na 
wystawie Ziemia w Czytelni 
Sztuki 
 
Gliwice, 2018, materiały prasowe 
organizatora

Jak na przestrzeni lat zmienił się 
Śląsk? Co jest jeszcze reliktem 
ubiegłego stulecia, a co sprawiło, 
że obszar ten pewnym krokiem 
wkroczył w wiek XXI? Dzisiejszy 
Śląsk widziany oczami włoskiego 
fotografa Lorenzo Castore za-
chwyca, ale i zaskakuje.

Więcej o wystawie Ziemia, artyście oraz 
albumie stanowiącym rozszerzoną wersję 
ekspozycji przeczytać można na stronie 
internetowej:

czytelniasztuki.pl
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pierwsza wizyta twórcy w Polsce. Po 
raz pierwszy przyjechał on na Śląsk w 
latach 90. i już wtedy z dużym zapa-
łem fotografował przemysłową oko-
licę, poczynając od Gliwic. W latach 
dwutysięcznych mieszkał z kolei w 
Krakowie, a prace z tego okresu ze-
brane zostały w albumie Ewa & Piotr. 
W tytułowym cyklu Ziemia Castore 
powraca do miejsca, do którego za-
witał, przybywając do Polski po raz 
pierwszy. Zdjęcia prezentowane na 
wystawie są zapisem jego ostatniego 
pobytu na Śląsku. Wyłania się z nich 
obraz zupełnie odmienny od tego, 
który artysta uwiecznił zaledwie kil-
kanaście lat wcześniej. W śląskim 
pejzażu już nie dominują hałdy. Za-
stąpiło je miasto – prężnie rozwijająca 
się aglomeracja, w której jak w tyglu 

Lorenzo Castore, 
zdjęcie prezentowane na 
wystawie Ziemia w Czytelni 
Sztuki 
 
Gliwice, 2018, materiały prasowe 
organizatora 

przeszłość miesza się z nowoczesno-
ścią. Projekt Lorenzo Castore jest 
próbą znalezienie nowego języka do 
opisu tej dynamicznej rzeczywistości. 
Jego centralny punktem są portrety – 
świadectwa spotkań. Spotkań bardzo 
różnorodnych – od tych przelotnych, 
na ulicach, podwórzach i dworcach, 
po najbardziej intymne. Wśród foto-
grafowanych główną grupę stanowią 
młodzi ludzie. Bywają robotnikami, re-
żyserami, uczniami, muzykami. Gdy-
by nie towarzyszące im pejzaże, miej-
skie mury, trudno byłoby odgadnąć, 
gdzie jest ich miejsce. Przestrzeń, w 
których umieszcza ich artysta staje 
się zarówno dla widzów, jak i samych 
portretowanych jedynym punktem 
odniesienia, pozwalającym budować 
i kształtować własną tożsamość. 
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Nagroda Turnera – jedno z najbardziej znanych wyróżnień w obszarze 
sztuk wizualnych – w tym roku zostanie przyznana po raz trzydzie-
sty czwarty. Nagroda może trafić do brytyjskiego artysty za wybitną 
wystawę lub inną prezentację własnej twórczości w poprzedzającym 
roku. W finale znaleźli się czterej twórcy (w tym jeden kolektyw), któ-
rych prace obejrzeć można w ramach corocznej wystawy przygoto-
wanej przez Tate Britain. W grudniu podczas oficjalnej uroczystości 
zostanie spośród nich wyłoniony laureat. W tym roku o prestiżową 
nagrodę walczą: Forensic Architecture, Naeem Mohaiemen, Charlotte 
Prodger oraz Luke Willis Thompson. To, co łączy tych twórców dzia-
łających w różnych mediach, to poruszanie problematyki kluczowej 
dla zrozumienia dzisiejszego świata i rozwoju społeczeństwa. Jak ich 
pracę oceni jury? Czekając na werdykt, warto wybrać się na wystawę 
i dokonać własnego wyboru. 

tate.org.uk

Baner promujący 
wystawę
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Edgar Degas, 
Lekcja tańca  
 
ok. 1875, olej na płótnie, 
Musée d’Orsay, Paryż

Ernst Ludwig Kirchner, 
Manifest grupy Die Brücke 

1906
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: Opera od zawsze była punktem centralnym twórczości Edgara Degasa 

– jednego z najwybitniejszych malarzy końca XIX wieku. Przez całą swo-
ją karierę, od debiutu w latach 60. aż po ostatnie prace powstałe już po 
1900 roku, badał różne przestrzenie teatru – audytorium i scenę, foyer, 
studia tańca – i podążał za tymi, którzy je odwiedzali: tancerzami, piosen-
karzami, muzykami orkiestrowymi i publicznością. Ten zamknięty świat 
stał się swego rodzaju mikrokosmosem o nieskończonych możliwościach 
pozwalających na wszelkiego rodzaju eksperymenty: zwielokrotnianie 
punktów widzenia, zabawy kontrastem i badanie ruchu. Jest to pierwsza 
wystawa, która próbuje spojrzeć na operę w twórczości Degasa jako na 
pewną całość, badając nie tylko żarliwy związek malarza z samym miej-
scem, ale i jego muzyczne gusta. Dzieła tego wielkiego artysty składają 
się na unikalny portret XIX-wiecznej Opery Paryskiej. 

musee-orsay.fr

B
er

lin
, N

ie
m

cy
: Żyjemy w tym, co można nazwać najbardziej ekscytującym okresem 

w historii – w ten sposób lekarz i publicysta David Sarason opisywał 
burzliwy rok 1913. Dla artystów z grupy Die Brücke ten rok oznaczał 
koniec ich współpracy – w wyniku narastających kłótni w maju rozpa-
dła się społeczność niemieckich ekspresjonistów. Wystawa 1913: Die 
Brücke und Berlin przedstawia kalejdoskop wydarzeń, które rozegrały 
się w tym czasie oczami twórców. Celem ekspozycji jest prześledze-
nie różnorodnych narracji miejskich oraz inspiracji związanych z me-
tropolią. Motywy z kabaretu, cyrku, filmu i literatury ujawniają gęstą 
sieć powiązań, w której pracowali artyści. Krótkie szkice Kirchnera 
z tętniącego życiem Placu Poczdamskiego świadczą o różnorodnych 
doświadczeniach metropolii i ukazują ją jako dynamiczny, samostano-
wiący twór. Rok 1913 nie ogranicza się w tym ujęciu do roku kalenda-
rzowego, ale jest wyrazem pewnego stosunku do życia, ujawniającego 
się w twórczości artystów. 

bruecke-museum.de
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Moriz Nähr, 
Gustav Klimt in 
front of his studio at 
Feldmühlgasse 11 
in Vienna 
 
1917, ©ARGE 
Collection Gustav 
Klimt/permanent loan, 
Leopold Museum, 
Vienna, fot. Leopold 
Museum, Vienna/
Manfred Thumberger, 
materiały prasowe 
organizatora

Moriz Nähr, 
Old Naschmarkt on 
Karlsplatz  
 
1885, ©Wien Museum, 
Vienna, 
fot. Wien Museum, 
materiały prasowe 
organizatora 
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: Moriz Nähr uważany jest za jednego z najważniejszych innowatorów fo-
tografii działających w Wiedniu około 1900 roku. Jednocześnie w tym 
wyjątkowym, przełomowym czasie obracał się wśród najbardziej wpły-
wowych osobistości ze świata sztuki, kultury i filozofii. Niemal przez 
całe życie przyjaźnił się z Gustavem Klimtem, a więź dwóch artystów 
udokumentowana została za pośrednictwem licznych fotografii portre-
towych malarza. Monograficzna wystawa prezentowana w wiedeńskim 
Leopold Museum ukazuje skomplikowaną sieć znajomości, w którą 
uwikłany był Nähr. Legendy, które narosły wokół postaci fotografa, 
oparte są z jednej strony na bliskim związku z Klimtem i wiedeńską 
Secesją, z drugiej zaś na relacjach z rodziną Ludwiga Wittgensteina 
i cesarską rodziną Habsburgów – szczególnie z dziedzicem tronu, Ar-
cyksięciem Franciszkiem Ferdynandem, który w 1908 roku mianował 
go nadwornym fotografem. Nähr jako artysta wszechstronny pozosta-
wił po sobie wieloaspektowy dorobek obejmujący nie tylko fotografię 
krajobrazową, architektoniczną i portretową, ale także fotografię ulicz-
ną oraz zdjęcia dokumentujące współczesne mu wystawy. 

leopolsmuseum.org
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Ekspozycja koncentruje się na inter-
pretacji systemów abstrakcyjnych 
w sztuce nowoczesnej i współcze-
snej. Bada praktykę artystyczną, 
która skupia się na eksperymentach 
formalnych i opiera się na radyklanie 
uproszczonych formach i systema-
tycznym podejściu. Nie oznacza to 
jednak formalizmu w czystej postaci, 
wręcz przeciwnie – na pierwszy plan 
wysuwają się odniesienia do prze-
strzeni społecznej, jednostek oraz 
analiza otaczającego je środowiska. 
Jest to pier wsza insty tucjonalna 
wystawa, której celem jest ukazanie 
w nowym świetle wczesnych geome-
trycznych kompozycji Sirje Runge 
i ujęcie jej w kontekście międzyna-
rodowym. Rysunki i obrazy Runge W
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Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy oraz artystów, których 
twórczość jest na niej prezentowana 
dostępne są na stronie internetowej: 

kunstihoone.ee

KRAJE BAŁTYCKIE
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Sirje Runge należy do niewiel-
kiej grupy estońskich artystów, 
którzy w pierwszej połowie lat 
70., mimo obowiązującej oficjal-
nej doktryny realizmu socreali-
stycznego, zaczęli przywracać 
i ponownie interpretować tra-
dycje abstrakcji geometrycz-
nej. Wystawa Abstraction as an 
Open Experiment prezentowa-
na w tallińskim Kunstihoone na 
nowo podejmuje badania nad 
twórczością artystki, ujmując ją 
w szerszej perspektywie. 

Sirje Runge (Lapin), 
Proposals for Designing the 
Milieu of Tallin City Centre  
 
(diploma work, panel no. 8), 
1975, gwasz na desce, Museum of 
Estonian Architecture, materiały 
prasowe organizatora 
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zestawione zostały z pracami Zofii 
Kulik, Dóry Maurer i Falke Pisano. 
Uzupełniając się nawzajem, dzie-
ła z  różnych regionów geograf icz-
nych i epok dają widzom możliwość 
refleksji nad polem semantycznym 
geometryczno-konstruktywnej abs-
trakcji i eksperymentami formalnymi. 
W jaki sposób sztuka może gene-
rować zmiany, inspirować ludzi czy 
kształtować społeczności? Prace 
artystów biorących udział w wysta-
wie przyciągają wzrok widzów swoją 
otwartością i kreatywnością. Zapra-
szają do zabawy w sposób, który nie 
jest natarczywy i zachęca publicz-
ność do wejścia w dialog z artysta-
mi. Wystawa Abstraction as an Open 
Experiment wydaje się szczególnie 
istotnym przedsięwzięciem w kon-
tekście zmieniającego się procesu 
rozumienia i nadawania znaczenia 
historii sztuki. W sytuacji, w której 
wyzwalający się potencjał twórczy 
został porwany przez neoliberalne 
przemysły kulturalne i zawłaszczony 
przez korporacyjny design, warto po-
wrócić do źródeł abstrakcji – wolnej 
i nieudomowionej, dającej nieogra-
niczone możliwości wyrazu i współ-
działania z odbiorcą. Okazuje się, że 
wizualna metafora stosowana przez 
Sirje Runge jest wciąż aktualna także 
dzisiaj, a praktyki abstrakcyjne wpro-
wadzane przez estońskich artystów 
w latach 20. ubiegłego wieku wpisują 
się w szerszy nurt sztuki rozwijającej 
się w tym czasie w różnych zakątkach 
świata.  

Wernisaż wystawy 
Abstraction as an Open 
Experiment,  
 
Tallina Kunstihoone, materiały 
prasowe organizatora
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W 2013 roku zostałeś f inalistą 
12. edycji konkursu Artystyczna 
Podróż z Hestii. Dlaczego wówczas 
zdecydowałeś się na udział w takim 
przedsięwzięciu i jaką pracę zapre-
zentowałeś jury?

Konkursy artystyczne dają możliwość 
zaistnienia, poszerzenia perspektyw, 
a  także poznania nowych ludzi i nawią-
zania kontaktów. Wszystkie doświad-
czenia związane z udziałem w konkursie 
Artystyczna Podróż Hestii wzbogacają 
twórcę, nawet jeśli nie zostanie laure-
atem czy finalistą. Samo uczestnictwo 
w tego typu przedsięwzięciach po-
szerza horyzonty poprzez konfronta-
cję z innymi twórcami i kierunkami w 
sztuce, pozwala wyjść z zamknięcia 
i otworzyć się na szerszą publiczność 
i oczywiście krytykę, która według mnie 
odgrywa ważną rolę w rozwoju artysty. 

W czasie, kiedy zgłaszałem się do kon-
kursu, pracowałem intensywnie nad 
cyklem Theatrum Forms, który z per-
spektywy czasu okazał się dla mnie 
bardzo istotnym elementem spajają-
cym uprawiane przeze mnie trzy nieza-
leżne techniki, czyli rysunek, malarstwo 
i grafikę. Równocześnie w tym okresie 
pojawiła się moja fascynacja kolorem. 
Zacząłem eksperymentować z barwą, 
a konkretnie z intensywnym żółcie-
niem, który ożywił rysunek, wzboga-
cił go o nowy wymiar. I choć działania 
te miały charakter początkowy, to już 
wtedy zrozumiałem, że do niektórych 
prac potrzebuję koloru, żeby lepiej wy-

W obiektywie… 
Piotr Pasiewicz 
W
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razić własną wizję. Cykl ten wydawał mi 
się na tyle interesujący, że ostatecznie 
zdecydowałem się stanąć do konkursu, 
wybierając na niego jedną z moich ulu-
bionych prac.

Jak – z perspektywy czasu – uczest-
nictwo w konkursie wpłynęło na 
Twój rozwój jako artysty?

Z pewnością dzięki uczestnictwu w kon-
kursie rozwinąłem się. Po pierwsze po-
jawiły się liczne propozycje ciekawych 
wystaw, zarówno indywidualnych, jak 
i zbiorowych. Po drugie przez ten czas 
powstało wiele ważnych dla mnie cykli, 
zarówno w obszarze grafiki, jak i malar-
stwa. Kontynuowałem moje poszukiwa-
nia rozpoczęte cyklem Theatrum Forms 
i poszedłem o wiele dalej, jeśli chodzi 
o wykorzystywanie koloru – zacząłem 
wprowadzać go coraz częściej i na 
większą skalę. I tak powstał kluczowy 
dla mojej pracy cykl Mattery deliveran-
ce, w którym barwa stała się głównym 
środkiem wyrazu. 

W Pawilonie Sztuki niedawno otwar-
ta została Twoja wystawa Fragmen-
taryzacja. Do czego odnosi się ten 
intrygujący tytuł?

Fragment to zawsze część czy wycinek 
jakiejś rzeczywistości, także tej, która 
nas otacza na co dzień. Według mnie 
nie mamy dostępu do całości, zawsze 
dostajemy fragmenty i z nich buduje-
my to, co widzimy i czego doświadcza-
my. Ja zbieram to, co najsilniej na mnie 

Fotografia z archiwum 
Artysty
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oddziałuje, kompiluję to, zestawiam, 
transformuję, by finalnie stworzyć nową 
kompozycję. Tak powstawał cykl grafik 
Fragmentaryzacja. 

Prezentowane na wystawie prace rów-
nież są fragmentem całego cyklu, który 
liczy kilkanaście dzieł. Ich wybór w pew-
nym sensie oddaje samą ideę twórczą. 
Jeśli spojrzeć na to z szerszej perspek-
tywy, to Fragmentaryzacja jest częścią 
obszernego cyklu Linoryt +, który kon-
tynuuję od wielu lat, wykorzystując jako 
punkt wyjścia matryce.

W ramach ekspozycji w Pawilonie 
Sztuki prezentujesz grafiki. W swojej 
twórczości sięgasz jednak również 
po inne środki wyrazu: malarstwo, 
rysunek, a nawet wideoart czy per-
formance. Skąd taka różnorodność 
form?

Fotografie z archiwum 
Artysty

Ta różnorodność form wynika z mo-
jej naturalnej ciekawości. Wszystkiego 
chcę doświadczyć i spróbować, a two-
rzenie w jednej technice jest dla mnie 
zbyt monotonne. Myśl, którą chcę wy-
razić, zawiera się w różnych technikach, 
dlatego nie potrafię ograniczyć się do 
jednego medium. Swoją twórczość 
traktuję zgodnie z ideą obrazu otwarte-
go, który nie ma ram. Idea jest płynna. 
Wszystkie moje działania performatyw-
ne czy akcje typu Chwilostany traktuję 
jako dopełnienie mojej drogi artystycz-
nej. Uzupełniają one moje główne za-
interesowania skupione wokół grafiki 
i malarstwa. 

Na wystawie prezentowany jest 
także obiekt, który powstał z myślą 
o tej przestrzeni. Czy bliska jest Ci 
idea site-specific?

Obiekt ten, choć powstał specjalnie na 
okoliczność tej wystawy i oczywiście 
tej przestrzeni, nie należy wiązać z ideą 
site-specific. Jest to właściwie prze-
niesienie języka, którym posługuję się 
w pustostanach, pokazanie fragmentu 
materii, która jest z reguły trudno do-
stępna dla widza ze względu na warun-
ki, w jakich jest tworzona. Chciałem, 
choć w ten prosty sposób, udostępnić 
i przybliżyć moje działanie w przestrze-
ni. Jego charakter bardziej wpisuje się w 
nurt street-artu niż site-specific. Choć 
trzeba przyznać, że zmieniając kontekst 
pracy, przenosząc ją dosłownie z ulicy 
do galerii, zyskuje ona nową wartość. 

Na wystawie Fragmentaryzacja 
zapoznać się można również z fo-
tografiami dokumentującymi Two-
ją słynną już akcję Pełno / Pusto / 
Stany. Na czym polegał ten projekt i 
co oznacza stosowane przez Ciebie 
określenie art-recykling?

Cykl Pełno / Pusto / Stany rozpoczą-
łem w 2011 roku. Zawsze przyciągały 
mnie opuszczone i zapomniane miej-
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sca. Intrygowała mnie taka przestrzeń. 
Chciałem nawiązać z nią pewnego ro-
dzaju relację. Akcja typu Pełno / Pusto 
/ Stany była najlepszą do tego okazją. 
Wypowiadając się przez ornament pla-
styczny, dynamizowałem lub osłabiałem 
energię danego obiektu. Kadrowałem 
lub podkreślałem detale, które przy-
ciągały moją uwagę. Chcę powiedzieć, 
że działania te są czymś więcej niż tyl-
ko malowaniem murali. Nazywałem to 
art-recyklingiem, czyli przywróceniem 
do użytku zapomnianej przestrzeni, 
ożywieniem jej dawnych cech i jedno-
cześnie nadaniem jej nowego wymiaru. 
Poza tym tworzenie w takich miejscach, 
na dachach budynków, jest bardzo pa-
sjonujące, wyzwala we mnie poczucie 
prawdziwej przestrzeni, poszerza hory-
zonty, dając tym samym nowe możliwo-
ści wyrażania się. Cały cykl to wyraże-
nie towarzyszących mi idei za pomocą 
odmiennych środków i w całkowicie 
innym kontekście, fotografie zaś są je-
dynie dokumentacją tych działań.

Twoja twórczość – zwłaszcza gra-
ficzna i rysunkowa – jest w dużej 
mierze abstrakcyjna. Dlaczego zde-
cydowałeś się zrezygnować z figura-
tywności? Gdzie szukasz inspiracji?

Dla mnie figuracja jest zbyt dosłowna 
i przez to ogranicza pole poszukiwań 
i daje mniejsze możliwości interpreta-
cyjne. Poza tym gdybym chciał mówić 
o człowieku, o jego naturze, sięgnąłbym 
po inną formę artystycznej wypowiedzi, 
np. napisałbym wiersz. Mnie natomiast 

chodzi o poszukiwanie, zagłębienie się 
w procesie twórczym rozumianym jako 
odkrywanie nowych form i kształtów. 
Język abstrakcji jest dla mnie bogatszy, 
uniwersalny i ponadczasowy oraz nie-
sie za sobą większe możliwości rozwo-
ju. Inspiracji szukam w otaczającej mnie 
rzeczywistości, tej całkiem prozaicznej, 
niezauważalnej przez większość ludzi, 
jak zacieki na fasadach budynków, spę-
kania na drodze czy tworzące się plamy 
po deszczu. Rejestruję wszystkie te na-
potykane kształty, często za pomocą 
fotografii. Stanowią one impuls, punkt 
wyjścia do dalszej pracy i kolejnych 
działań.

Która z technik graficznych jest 
Twoją ulubioną techniką?

Myślę, że linoryt. Druk wypukły należy 
do najciekawszych technik graficznych. 
Poza tym pozwala na dosyć szybką 
transformację matrycy, czyli po wyko-
naniu odbitki można ją dalej modyfiko-
wać, przekształcać i tworzyć nową war-
tość.

Czy natura jest dla Ciebie ważna?

Tak, stanowi dla mnie silną inspirację, 
ale nie jest to inspiracja bezpośrednia, 
o charakterze formalnym. Bardziej in-
teresuje mnie energia obecna w natu-
rze, jej bezkres i bezmiar. Obcując z nią, 
czuję się wolny. Część moich działań 
performatywnych oraz wideoart re-
alizuje w przestrzeni leśnej, co sprzyja 
koncentracji, która jest dla mnie bardzo 
ważna w procesie twórczym. 

Jakie są Twoje plany twórcze na naj-
bliższą przyszłość?

Fragmentaryzacja jest moją czwartą już 
z kolei wystawą w tym roku. Aktualnie 
chciałbym bardziej skoncentrować się 
na twórczości i mojej pracy.

W Spacerowniku co miesiąc pole-
camy naszym czytelnikom intere-
sujące wystawy odbywające się w 
Polsce i za granicą. Jaka ekspozycja 
wywarła na Tobie szczególne wraże-
nie?

Zachęcam czytelników do odwiedzenia 
Zachęty i nowo otwartej wystawy Co po 
Cybisie. Potrwa ona do 16 grudnia, jest 
więc jeszcze trochę czasu, by się na nią 
wybrać.

Fotografie z archiwum 
Artysty
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Tak jak najsłynniejszym 
obiektem prezentowanym 
w Luwrze jest Mona Lisa, 
MoMA kojarzona jest z jednym 
z najważniejszych obrazów 
powstałych w XX wieku – 
Pannami z Avignon Picassa.

Zmień perspektywę –
Nowy Jork

Nazywane jest perłą Manhattanu i każ-
dego roku odwiedzane jest przez mi-
liony zwiedzających. Nie ma takiego 
muzeum na świecie, gdzie w jednym 
miejscu można by się zapoznać z tak 
obszerną kolekcją sztuki współczesnej 
i najnowszej. Nie być tam na wernisażu 
to jak opuścić premierę filmową albo 
ważny pokaz mody. W tym numerze 
Spacerownika zerkniemy na chwilę do 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym 
Jorku (MoMA).  

Muzeum znajduje się w f inansowej 
dzielnicy Nowego Jorku, na Manhatta-
nie, w niedalekim sąsiedztwie Centrum 
Rockefellera i Times Square. W MoMA 
zobaczymy niezwykle szeroki i różno-
rodny przekrój prac i mediów artystycz-
nych - na 6 piętrach i na 59 tysiącach 
metrów kwadratowych eksponowane 
są: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, 
fotografia, film, prace wideo, instala-
cje oraz obiekty tworzone w obszarze 
nowych mediów. Oprócz sztuki MoMA 
otwarta jest również na inne kreatywne 
dziedziny takie, jak design, architektura 
czy moda.

MoMA odegrała istotną rolę w popu-
laryzacji sztuki współczesnej i nowo-
czesnej oraz w kształtowaniu opinii pu-
blicznej na jej temat - głównie poprzez 
nowatorskie wystawy, niezliczone pu-
blikacje i szeroki zakres programów 
edukacyjnych. Idea promowania wśród 

szerokiej publiczności najnowszych 
trendów artystycznych przyświecała 
zresztą założycielkom muzeum - Abby 
Rockefeller (żona magnata naftowego); 
Lillie Bliss (córka przedsiębiorcy odzie-
żowego) oraz Mary Sullivan (historycz-
ka sztuki i żona bogatego prawnika). 
Muzeum ma największą i najbardziej 
obszerną kolekcję obiektów artystycz-
nych od końca XIX wieku do współcze-
sności. Warto tu wspomnieć, że przez 
89 lat swojego istnienia MoMA zorgani-
zowała ponad 2000 wystaw, z których 
wiele otworzyło mało znanym artystom 
drogę do światowej sławy.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym 
Jorku to aż 6 pięter zbiorów, dlatego 
przed wizytą warto zapoznać się z mapą 
muzeum online. Dostępne są również 
wycieczki i bezpłatne prelekcje co-
dziennie pomiędzy godz. 11.30 a  13.30. 
MoMa otwiera się dla zwiedzających 
codziennie w godz. 10.30-17.30 oraz do 
godz. 20.00 podczas darmowych piąt-
ków UNIQLO. Mało kto wie, że MoMA 
ma mniejszy, rzadko odwiedzany, ale 
bardzo interesujący oddział w dzielni-
cy Queens, dosłownie dwa przystanki 
metra za East River. Mieszczące się 
w zabytkowym budynku dawnej szkoły 
P.S.1 Contemporary Art Center to gale-
ria prezentująca artystów młodszej ge-
neracji, a latem – znakomite miejsce na 
artystyczne party pod gołym niebem.

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    10/2018 57



#
ko

le
kc

ja

Marcin Grzęda,
Pegaz

215 x 182 cm,
2003

nadawania im nowych, nie do koń-
ca abstrakcyjnych znaczeń. Artysta 
w swojej twórczości porusza też za-
gadnienia związane z duchowością 
- rozumianą jednak nie bezpośrednio 
czy z poziomu religii, ale z płaszczy-
zny własnych odczuć. Różnorodne 
kształty i materiały, z jakich wykona-
ne są obiekty rzeźbiarza odwołują się 
bowiem do kluczowej myśli pielęgno-
wanej przez artystę - wszystkie dążą 
do nadawania im znaczeń tożsamych 
z jego odczuciami.

Marcin Grzęda poszukuje inspiracji 
do tworzenia obiektów na ulicach, 
w parkach, opuszczonych pofabrycz-
nych miejscach. To tam - korzystając 
z intuicji i wyobraźni - metodą powie-
lenia, komponuje swoje rzeźby z my-
ślą o tym, co związane jest mniej lub 
bardziej z duchowością. Chropowata 
powierzchnia rzeźb Marcina Grzędy, 
przechodząca w obiekty o zdecy-
dowanie czystej strukturze, z jednej 
strony może sugerować krajobrazy po 
wybuchu wulkanu, by chwilę później 
skierować oczy odbiorcy na gładkie 
płaszczyzny mamiące go niczym po-
kolorowane monidła. Ta różnorod-
ność form i faktur w rzeźbach Marcina 
Grzędy ustawia obiekty w szerokim 
polu interpretacyjnym, dając odbiorcy 
możliwość zajrzenia do własnej duszy.

Marcin Grzęda jest zwycięzcą drugiej 
edycji konkursu Artystyczna Podróż 
Hestii z roku 2003. Urodzony w 1976 r. 
w Łodzi. Studiował w Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku, na wydziale 
Rzeźby. Dyplom uzyskał w 2003 roku 
w pracowni prof. S. Radwańskiego. Zaj-
muje się rzeźbą (w drewnie, kamieniu, 
metalu) i ceramiką artystyczną. Zaan-
gażowanie w sztukę łączy z projektami 
użytkowymi. W jego pracowni powsta-
ją między innymi elementy wystroju 
wnętrz i wykończenia obiektów ar-
chitektonicznych, obiekty plenerowe, 
meble oraz naczynia. Marcin Grzęda 
w 2008 roku otrzymał stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. W 2009 roku przygotował 
indywidualną wystawę ceramiki ar-
tystycznej zatytułowaną Echino Idea 
prezentowaną w Filharmonii Bałtyc-
kiej w Gdańsku. Jego prace prezen-
towane były m.in. w Centrum Sztuki 
Współczesnej Łaźnia, w gdańskiej ga-
lerii Klub Żak, w ramach III edycji Fe-
stiwalu Narracje. Natura miasta oraz w 
gdyńskiej galerii Od Czasu Do Czasu. 
w 2016 roku rzeźbiarskie prace artysty 
pokazane zostały na wystawie Słownik 
pojęć w Pawilonie Sztuki ERGO Hestia.
W swoich pracach Marcin Grzęda po-
dejmuje tematy, które z jednej strony 
dotyczą poszukiwania form zakorze-
nionych w rzeczywistości, a z drugiej 
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Relacja fotograficzna z wy-
s t a w y  P i o t r a  P a s i e w i c z a 
pt. Fragmentaryzacja w Pa-
wilonie Sztuki ERGO Hestia w 
Warszawie. Ekspozycję moż-
na oglądać do 30 listopada 
na ul. Kostrzewskiego 1. 

autor zdjęć: 
Maciej Hachalica
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl
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