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

Wiadomości APH

Andrzej Wróblewski, 
Krowa 
 
akwarela na papierze, 
galeria aTAK, fot. Filip 
Klin, materiały prasowe 
organizatora
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Więcej informacji na temat 
wystawy dostępnych jest na 
stronie internetowej: 

pgs.pl
Tr

ój
m

ia
st

o
Adam Haras,  
Biało zielona

1972, forma przestrzenna, 
materiały prasowe 
organizatora

Adam Haras,  
Srebrna I

1970, forma przestrzenna, 
materiały prasowe 
organizatora

Jeśli kiedykolwiek zdarzy wam 
się zwątpić w słuszność po-
p u l a r n e go  p ow i e dze n i a ,  że 
sztuka jest drogą i poszukiwa-
niem, polecamy waszej uwadze 
twórczość Adama Harasa , 
którego wystawa Od palety do 
zapisu cyfrowego prezentowa-
na jest właśnie w trójmiejskiej 
Państwowej Galerii Sztuki. 

Naprawdę wierzycie w mit twierdzą-
cy, że prawdziwi artyści rodzą się 
z przekonaniem, który sposób wy-
razu będzie dla nich najlepszy? To 
absurd. Takie myślenie zakłada, że 
twórcy musieliby nie rozwijać się jako 
ludzie. Trudno odrzucić stwierdze-
nie, że wraz z dojrzewaniem zmienia 
się nasz sposób patrzenia na świat. 
Skoro więc sztuka ma być odzwier-
ciedleniem uczuć i myśli twórcy, ona 
także musi poddawać się naturalnej 
ewolucji. Właśnie dlatego prace wielu 
artystów da się tak wyraźnie podzie-
lić na konkretne okresy. To, co ma-
lowali lub rzeźbili, było lustrzanym 
odbiciem tego, co przeżywali. Dosko-
nałym przykładem na potwierdzenie 
tej tezy jest twórczość Adama Ha-
rasa. Pierwsze prace, prezentowane 
na wystawie Od palety do zapisu cy-
frowego, powstały pod koniec lat 60. 
czyli dokładnie 50 lat temu. Wtedy 
artysta fascynował się malarstwem 
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tzw. nowej figuracji, jednak już 10 lat 
później zrobił on odważny krok w 
stronę twórczości z pogranicza ma-
larstwa i rzeźby. Później z kolei przy-
szedł czas na cykl Biogramy, który 
był inspirowany obserwacją natury. 
Co ciekawe, artystę bardziej niż po-
wierzchnie fauny i flory, interesowały 
powtarzalne rytmy i struktury w ich 
wnętrzach. W następnych latach zaj-
mował się strukturą koloru i barwy, 
stosując jedynie podstawowe kolory 
i wykorzystując ich tonacje. Powstał 
wówczas cykl prac pt. Składanie ko-

lorów. Ta sama tematyka towarzy-
szy twórcy w najnowszych dziełach. 
Podwójna addycja  i Trzy Strefy  to 
cykle, które podejmują problematy-
kę zmienności barw pod wpływem 
światła, a także powstawania obrazu 
cyfrowego. Dzięki temu, że na wy-
stawie zobaczyć można kilkadzie-
siąt prac artysty, uporządkowanych 
chronologicznie,  na własne oczy 
można zaobserwować i przekonać 
się, jak zmieniała się jego twórczość 
i podejście do sztuki na przestrzeni 
ostatniego półwiecza.

Adam Haras,  
Polowanie

1968, technika mieszana, 
materiały prasowe 
organizatora

Adam Haras,  
Trzy strefy

2017, druk, materiały 
prasowe organizatora

Adam Haras,  
z cyklu: Biogramy XI

2000, druk cyfrowy, 
materiały prasowe 
organizatora 
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Więcej o wystawie i jej 
założeniach przeczytać można 
na stronie internetowej:  

mnw.art.pl
W

ar
sz

aw
a

Nadchodzący listopad jest rocz-
nicą jednego z najważniejszych 
momentów w historii Polski. Mi-
mo to okres sprzed dokładnie 
stu lat, wciąż pozostaje dla wielu 
osób niejasny i zamglony. Orga-
nizatorzy wystawy Krzycząc: 
P ol s ka !  N iepod leg ł a 1 918 
w warszawskim Muzeum Na-
rodowym postanowili rozjaśnić 
go za pomocą sztuki. 

W zbiorowej pamięci Polaków obraz 
okresu, w którym Polska odzyskiwa-
ła niepodległość, a także pierwszych 
miesięcy wolności jest wyjątkowo nie-
wyraźny. Dlaczego tak się stało? Winić 
można wiele stron. Z pewnością dużym 
utrudnieniem była przez wiele lat narzu-
cana odgórnie wizja tamtych miesięcy, 
która w założeniu miała nie oddawać 
podniosłego charakteru wydarzenia. 
W związku z tym większość wyobra-
żeń powstała w oparciu o patetyczną 
sztukę głównego nurtu i postaci „ojców 
niepodległości” – Józefa Piłsudskiego, 
Ignacego Jana Paderewskiego i  Ro-
mana Dmowskiego. Organizatorzy 
i kuratorzy warszawskiej wystawy za-
pewniają, że głównym założeniem eks-

Jacek Malczewski, 
Portret brygadiera 
Józefa Piłsudskiego

MNW, fot. Krzysztof 
Wilczyński, materiały 
prasowe organizatora 

Adam Bunsch,
Karabinowa kula

MNW, fot. Krzysztof 
Wilczyński, materiały 
prasowe organizatora 
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pozycji jest skonfrontowanie utartych 
w świadomości Polaków przedstawień 
wydarzeń historycznych z przemianami 
w polskiej sztuce, jakie następowały w 
pierwszych latach niepodległości. Na 
wystawie zobaczyć będzie można mię-
dzy innymi dzieła Jacka Malczewskiego, 
Zofii Stryjeńskiej, Tadeusza Makowskie-
go, Witolda Wojtkiewicza, Wojciecha 
Kossaka, Stanisława Fabjańskiego, 
Władysława Wankie, Leopolda Gottlie-
ba, Leona Wyczółkowskiego i dziesiątek 
innych artystów. Nie zabraknie też prac 
artystów współczesnych – fragmentów 

Wesela Andrzeja Wajdy oraz rejestra-
cji spektaklu Tadeusza Kantora Wie-
lopole, Wielopole. Co ciekawe, osobna 
część wystawy poświęcona została 
wojnie polsko-bolszewickiej i powsta-
łej w jej trakcie sztuce propagandowej. 
Silnie zarysowane zostały także wątki 
legionowe, postać Józefa Piłsudskiego, 
a także motywy batalistyczne. Jedna 
z największych do tej pory ekspozy-
cji czasowych w Muzeum Narodowym 
obejmuje kilkaset obrazów, rzeźb i gra-
fik, a także fotografii i prezentacji multi-
medialnych.

Stanisław Masłowski, 
Wiosna 1905 
 
MNW, fot. Krzysztof Wilczyński, 
materiały prasowe organizatora

Roman Kramsztyk, 
Legenda o koronie 
 
MNW, fot. Krzysztof Wilczyński, 
materiały prasowe organizatora 

Ludomir Ślendziński, 
Piłsudski pod Wilnem 
 
MNW, fot. Krzysztof Wilczyński, 
materiały prasowe organizatora 
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Więcej zarówno o wystawie 
Polska, jak i samym artyście 
przeczytać można na stronie 
internetowej: 

mnk.pl

K
ra

kó
w

Czy Polskę wraz z jej historią, 
problemami, znakami szczegól-
nymi i zamieszkującymi ją ludźmi 
da się ukazać na kilkudziesięciu 
fotografiach? To jedno z najważ-
niejszych pytań, na które w ra-
mach wystawy Polska organizo-
wanej w Muzeum Narodowym 
w Krakowie, próbuje odpowie-
dzieć fotograf Piotr Uklański.

Losy ojczyzny artysty bardzo często 
stanowią dla niego motywację i inspi-
rację do tworzenia. Jednak niezwykle 
rzadko zdarza się, by twórca skupiał 
praktycznie całe swoje zaintereso-
wanie i moce twórcze wokół tematu 
ojczyzny. Dzieje się tak z kilku powo-
dów. Po pierwsze, wbrew powszech-
nemu przekonaniu, zainteresowanie 
artystów rzadko skupione jest tak 
bardzo w jednym kierunku. Często 
wolą oni czerpać inspiracje z różnych 
obszarów swojego życia niż tylko sku-
piać się na jednym z nich całkowicie. 
Z drugiej strony, przedstawianie za 

Piotr Uklański, 
Bez tytułu  (Pomnik 
Bohaterów Armii Czerwonej 
na Cmentarzu Żołnierzy 
Radzieckich, Bielsko-Biała)

2015, odbitka żelatynowo-
srebrowa, materiały 
prasowe organizatora

Piotr Uklański, 
Bez tytułu (Pomnik Martyrologii 
Dzieci – Ofiar Hitleryzmu, Łódź)

2015, odbitka żelatynowo-
srebrowa, materiały 
prasowe organizatora 

Piotr Uklański, 
Bez tytułu („Przedmurze 
chrześcijaństwa”. Twierdza 
w Kamieńcu Podolskim, 
Kamyanets-Podil’slyi, Ukraina)

2018, fotografia barwna, 
materiały prasowe organizatora
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pomocą twórczości artystycznej lo-
sów ojczyzny jest niezwykle wyma-
gającym tematem. Bardzo często 
zdarza się, że historie z nim związa-
ne są nieoczywiste, a uchwycenie na 
płótnie lub fotografii istoty problemu 
jest bardzo skomplikowane. Mimo 
to istnieją twórcy, którzy podejmu-
ją trudne zadanie dokumentowania 
i tłumaczenia widzowi za pomocą 
dzieł zawiłych losów swojej ojczyzny. 
Jednym z nich z pewnością jest roz-
poznawany w kraju i na świecie Piotr 
Uklański, którego prace oglądać moż-
na w Muzeum Narodowym w Krakowie 
w ramach wystawy Polska. Od ponad 
dwóch dekad Piotr Uklański interesuje 
się ikonografią narodową, czego efek-
tem były takie prace jak Solidarność, 

Jan Paweł II czy Polesploitation. Te-
matem nowego, liczącego ponad pięć-
dziesiąt zdjęć cyklu jest Polska sama w 
sobie. Na swoich fotografiach Uklański 
ukazuje nasz kraj i jego mieszkańców 
w sytuacji trudnego wyboru. Sam ar-
tysta mówi, że polskie społeczeństwo 
znalazło się na rozdrożu i musi pilnie 
znaleźć odpowiedzi na najbardziej za-
sadnicze pytania: kim właściwie są Po-
lacy? Dokąd zmierzamy (jako naród)? 
Co kształtuje nasze poczucie tożsa-
mości, historii, zbiorowe cele? Uklań-
ski uważa, że przełom polityczny 2016 
roku wyznacza punkt zwrotny w spo-
sobie dyskutowania w sferze publicz-
nej zarówno o polskiej tożsamości, jak 
i historii. Jego fotografie niewątpliwie 
są ważnym głosem w tej debacie. 

Piotr Uklański, 
Bez tytułu (Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, Warszawa)

2016, odbitka żelatynowo-
srebrowa, materiały 
prasowe organizatora 

Piotr Uklański, 
Bez tytułu (Księga Wyjścia 3,5)

2015, fotografia barwna, 
materiały prasowe organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy znaleźć 
można na stronie internetowej: 

arsenal.art.plP
oz

na
ń

Wyst awa Życie codz ienne 
w Polsce organizowana w po-
znańskiej  Galerii  Miejskiej 
Arsenał dosadnie pokazuje, że 
do powstania mocno oddziału-
jącego na człowieka dzieła nie 
są potrzebne górnolotne inspi-
racje. Wystarczy zwykła (nie-
zwykła) codzienność.

Duża część odbiorców sztuki zapyta-
na o to, co ich zdaniem może być in-
spiracją dla artysty, z pewnością jed-
nym tchem wymieniłaby takie skrajne 
i silne uczucia, jak: miłość, odwaga, 
smutek i gniew. W związku z tym, jak 
duży wpływ ma na nas sztuka, często 
wychodzimy z założenia, że pobudki 
kierujące twórcą musiały być równie 
silne, jeśli nie jeszcze bardziej inten-
sywne niż te, które towarzyszą nam 
w odbiorze dzieł wychodzących spod 
jego ręki. Organizatorzy wystawy Ży-
cie codzienne w Polsce stawiają hipo-
tezę, że ludzka codzienność potrafi 
być równie fascynująca. Przecież to 
właśnie z niej składa się każdy z na-

szych dni, także dni twórców. W języku 
utarło się stwierdzenie „codzienność” 
jako synonim marazmu, nudy i braku 
wrażeń. A przecież to właśnie z tej co-
dzienności wynika, kim jesteśmy. Wła-
śnie to miał prawdopodobnie na myśli 
Joseph Kosuth, pisząc pod koniec 
XX wieku o artystach jako o zaanga-
żowanych antropologach. Podkreślał 
on różnicę pomiędzy antropologiem 
badającym inne kultury a artystą. We-
dług Kosutha antropolog znajduje się 
poza kulturą, którą bada, podczas gdy 
artysta mapuje i internalizuje to, co 
dzieje się w jego własnej społeczności. 
Jego zdaniem rolą twórców było nie 
tylko opisywanie wielkich wydarzeń 

Hubert Czerepok, 
Ekosystem

materiały prasowe 
organizatora 
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i uczuć, ale również, jeśli nie przede 
wszystkim, codzienności ludzi. Wy-
stawa w poznańskiej Galerii Miejskiej 
Arsenał jest zderzeniem socjologicz-
nego archiwum prowadzonego przez 
naukowców z Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza pod kierunkiem profeso-
ra Marka Krajewskiego, które zbiera 
prywatne zapisy przeżyć Polaków na 
przestrzeni ostatnich stu lat, ze współ-
cześnie powstającymi pracami me-

dialnymi dotyczącymi problematyki 
życia codziennego. Takie wydarzenie 
wydaje się szczególnie istotne w kon-
tekście obchodów 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. To 
przecież właśnie wizja zwykłego, nor-
malnego życia była marzeniem tych, 
którzy walczyli o wolność i posiadali 
swoje wyidealizowane wizje kraju, któ-
rego jeszcze nie było. 

Wilhelm Sasnal, 
Życie codzienne 
w Polsce w latach 
1999-2001

materiały prasowe 
organizatora 
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Więcej informacji na 
temat przedsięwzięcia 
i poszczególnych propozycji 
znaleźć można na stronie 
internetowej: 

muzeumslaskie.pl

K
at

ow
ic

e
Interesujecie się polską grafiką? 
Jeśli tak, nie może zabraknąć 
was na wystawie prezentowanej 
w katowickim Muzeum Śląskim, 
towarzyszącej kolejnej edycji 
Triennale Grafiki Polskiej.

Z niewyjaśnionych do końca powo-
dów niektóre nacje mają szczególne 
predyspozycje do wykorzystywania 
określonych form artystycznych. Gdy 
poszukamy w głowie informacji na 
temat najbardziej znanych malarzy, 
prawdopodobnie większość z nich 
będzie Francuzami albo Włochami. 
Podobnie jest z fotografią, do której 
szczególny talent wykazują Niemcy 
i Amerykanie. A Polacy? Co jest na-
szą najmocniejszą stroną? Okazu-
je się, że polscy twórcy znajdują się 
bardzo wysoko w światowych rankin-
gach grafików. Co więcej, Polacy są 

GRAND PRIX 2015 – 
Kamil Kocurek, 
Topografia wojny 
 
materiały prasowe 
organizatora 
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też dobrze znani z korzystania z wy-
magających i niezwykle trudnych pod 
względem technologicznym rodzajów 
grafik. Jeśli chcielibyście poznać le-
piej prace polskich grafików, dosko-
nałą okazją będzie organizowane 
w tym roku w Katowicach kolejne 
Triennale Grafiki Polskiej. Wydarzenie 
jest całościowym przeglądem polskiej 
grafiki współczesnej, ukazującym do-
konania artystów tworzących w  me-
dium graf icznym – począwszy od 
odbitek wykonywanych za pomocą 
klasycznych technik warsztatowych, 
takich jak litografia czy miedzioryt, 
poprzez serigrafię i druk cyfrowy, aż 

po animacje i formy przestrzenne. 
Ambicją organizatorów Triennale jest 
wyłonienie najbardziej interesujących 
tendencji artystycznych w tym ob-
szarze sztuki. Inicjatorem tego święta 
grafiki polskiej jest prof. Witold Sku-
licz, współtwórca Międzynarodowego 
Biennale Grafiki w Krakowie, założy-
ciel Stowarzyszenia Międzynarodo-
we Triennale Grafiki w Krakowie. Te-
goroczna, jubileuszowa edycja będzie 
już 10. i obejmuje nie tylko sam kon-
kurs, ale też wystawę pokonkursową, 
warsztaty edukacyjne, publikację mo-
nograficzną, a także wystawy w róż-
nych lokalizacjach na terenie miasta.

Muzeum Śląskie
w Katowicach 
 
fotografia, materiały  
prasowe organizatora 

Triennale Grafiki 
Polskiej
 
materiały prasowe 
organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy w Muzeum 
Sztuki w Łodzi dostępne są na 
stronie internetowej: 

msl.org.pl

Ł
ód

ź Czy z pomocą twórczości arty-
stycznej awangardy można lepiej 
zrozumieć społeczne i politycz-
ne przemiany XX wieku? To tylko 
jedno z pytań, na które próbuje 
odpowiedzieć wystawa Awan-
garda i Państwo organizowa-
na w łódzkim Muzeum Sztuki.

Rozwój jest wpisany w proces arty-
styczny. Od zawsze twórcy, którzy 
poszukiwali nowych kierunków i spo-
sobów rozwijania swojej twórczości, 
byli tymi, którzy osiągali na polu sztuki 
najwięcej. Właśnie dlatego tak często 
zdarzało się, że artyści kierujący się za 
życia imperatywem rozwoju, docenia-
ni byli dopiero kilkadziesiąt lub nawet 
kilkaset lat po swojej śmierci. Wysta-
wa Awangarda i Państwo próbuje od-
powiedzieć na pytania o społeczną 
funkcję awangardy poprzez ukazanie 
złożoności związków łączących ruchy 
awangardowe z burzliwymi przemia-
nami politycznymi w XX wieku. W cen-
trum zainteresowania kuratorów wy-
stawy znalazły się ruchy awangardowe 
rozwijające się w państwie polskim, 

Leszek Przyjemski, 
Mój ulubiony krajobraz 
 
1971, dzięki uprzejmości artysty, 
materiały prasowe organizatora 

El Lissitzky, 
Kompozycja 
 
1918-1920, olej na płótnie, 
Narodowe Muzeum Sztuki  
Ukrainy, Kijów, materiały  
prasowe organizatora
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ukazane przede wszystkim w relacji 
do szerszych procesów politycznych 
i państwotwórczych zachodzących w 
Europie Środkowej i Wschodniej. Eks-
pozycja obejmuje okres od pierwszej 
wojny światowej aż do początku lat 80. 
XX wieku. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
możliwe jest ukazanie przemiany ru-
chów awangardowych w Polsce – od 
ekspresjonizmu i formizmu drugiej 
dekady XX wieku, po neoawangardę 
oraz „postawangardę” lat 70. i 80. To 
właśnie w tym okresie duży wpływ na 
polską sztukę wywarł fakt istnienia 
dwóch państwowości o różnym zasię-

gu terytorialnym, różnym ustroju i od-
miennym składzie etnicznym ludności. 
Zobaczymy też, jak zmiany te wpłynę-
ły na granice oddziaływania polskiej 
awangardy, które nie pokrywały się z 
granicami państwa. Na wystawie wi-
dzowie oglądać mogą dzieła takich 
twórców, jak: Kazimierz Malewicz, 
El Lissitzky, Władysław Strzemiński, 
Alexander Archipenko, Henryk Sta-
żewski, Stefan i Franciszka Themer-
sonowie, Margarete Kubicka, Tadeusz 
Kantor, Ewa Partum, Józef Robakow-
ski, Maria Jarema czy Zbigniew Libera.

Vladas Drėma,
Praczka 
 
1930, olej na płótnie, Lietuvos 
Dailes Museum, Wilno, materiały 
prasowe organizatora 

Karol Hiller, 
Na krze 
 
ok. 1938-1939, olej na tekturze, 
Muzeum Sztuki w Łodzi, materiały 
prasowe organizatora 
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Więcej informacji 
na temat wystawy 
dostępnych jest na 
stronie internetowej:   

csw.torun.plTo
ru

ń
Andrzej Wróblewski, 
Krowa 
 
akwarela na papierze, galeria 
aTAK, fot. Filip Klin, materiały 
prasowe organizatora

Katarzyna Kobro, 
Akt siedziący 
 
1984-1989, brąz, galeria 
aTAK, fot. Filip Klin, materiały 
prasowe organizatora 

Utarło się, że dzieła na wystawie 
sztuki musi coś łączyć. Twór-
ca, styl, okres. A gdyby główną 
cechą wspólną był właściciel? 
Chętnym do poznania niezwy-
kłej kolekcji Michaela Haasa 
polecamy wystawę Malarstwo 
wciąż żywe… W poszukiwaniu 
nowoczesności organizowaną 
w toruńskim Centrum Sztuki 
Współczesnej. 

Odwiedzając czasowe ekspozycje 
muzealne, często zwracamy uwagę 
na wspólny pierwiastek przedsta-
wianych prac. Nieraz są to ekspozy-
cje monograficzne jednego twórcy, 
innym razem pomost pomiędzy po-
szczególnymi dziełami stanowi mo-
tyw lub konkretna inspiracja. Cza-
sami zdarza się też, że to, co łączy 
dzieła na wystawie to postać kolek-
cjonera. Wydawać by się mogło, że 
to najmniej spajający pierwiastek. 
Nic bardziej mylnego. Świadomi ko-
lekcjonerzy w ybierają sztukę do 
swoich zbiorów niezwykle pieczo-
łowicie, przywiązując dużą uwagę 
do każdego jednorazowego zakupu. 
Właśnie dlatego wystawy prezentują-
ce prywatne zbiory potrafią być tak 
interesujące i poruszające dla widza. 
Doskonałym przykładem takiej eks-
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pozycji jest organizowana w toruń-
skim Centrum Sztuki Współczesnej 
w ystawa Malarstwo wciąż żywe… 
W poszukiwaniu nowoczesności . 
Wszystkie wystawione na niej dzieła 
pochodzą z prywatnej kolekcji nie-
mieckiego znawcy sztuki Michaela 
Haasa, właściciela jednej z galerii 
w Berlinie. Stanowią one oczywiście 
tylko część jego kolekcji, są jednak 
zespołem dla niej reprezentatywnym, 
dobrze ukazującym jej charakter 
i zasadnicze tendencje. Na wystawie 
można zobaczyć prace ponad 170 
artystów, wśród których znalazły się 
tak istotne dla historii sztuki nazwiska, 
jak: Georg Baselitz, Giorgio de Chirico, 
Lovis Corinth, Otto Dix, James Ensor, 
George Grosz, Anselm Kiefer, Oskar 
Kokoschka, René Magritte, Henri Ma-
tisse, Joan Miró, Piet Mondrian, Pablo 
Picasso czy Andy Warhol. W ramach 
wystawy pojawią się również wątki 
polskie, między innymi prace zapo-
mnianego polskiego artysty tworzą-
cego na emigracji – Pinchasa Bur-
steina, znanego pod pseudonimem 
Maryan oraz młodych twórców: Sła-
womira Elsnera, Marcina Łukasiewi-
cza, Karoliny Zdunek, Wojtka Zasad-
niego i Tomasza Kowalskiego.

Barbara Falender, 
Poduszka erotyczna 
 
1973, gips, galeria aTAK,  
fot. Agata Ciołek, materiały 
prasowe organizatora 

Mirosław Bałka, 
Pies 
 
metal, galeria aTAK,  
fot. Agata Ciołek, materiały 
prasowe organizatora
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Dla Elii Littwitz Morze Śród-
ziemne jest czymś znacznie wię-
cej niż gigantycznym zbiornikiem 
wodnym. Jej zdaniem jest ono 
niezwykłym przykładem bytu, 
który jednocześnie oddala od 
siebie ludzi i nierozerwalnie ich 
łączy. Prace tej utalentowanej 
izraelskiej artystki oglądać moż-
na na wystawie I wody stały się 
piołunem  we wrocławskim 
Muzeum Współczesnym. 

Szczegółowe informacje 
dotyczące zarówno wystawy, 
jak i samej artystki dostępne są 
na stronie internetowej:  

muzeumwspolczesne.pl

Ella Littwitz, 
71 941 
 
2018, geokrata, drewno, metal, 
dzięki uprzejmości Harlan 
Levey Projects, materiały 
prasowe organizatora 

Ella Littwitz, 
1 083 248 
 
2018, geokrata, drewno, metal, 
dzięki uprzejmości Harlan 
Levey Projects, materiały 
prasowe organizatora 

Wystawy sztuki opierającej się na 
metaforycznej opowieści o konkret-
nym regionie często są niezwykle 
w ymagające dla widza . Pier wszą 
przeszkodę najczęściej stanowi brak 
kontekstu. Ten rodzaj sztuki zaanga-
żowanej zwykle jest silnie zakorzenio-
ny w realiach świata, które opisuje, a 
to, co dla jednych jest całkowicie zro-
zumiałe, może być trudne do pojęcia 
dla ludzi w innej części świata. To po-
woduje dysonans, często niemożliwy 
do pokonania. Po drugie barierę może 
stanowić sama metafora. Formuła 
taka przypomina zakodowaną wiado-
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Ella Littwitz, 
Krwawy deszcz 
 
2018, 7 naczyń 
laboratoryjnych, algi, dzięki 
uprzejmości Harlan Levey 
Projects, materiały prasowe 
organizatora

Ella Littwitz, 
De Facto 
 
2018, woda eksterytorialna, 
butelka po Coca-Coli, dzięki 
uprzejmości Harlan Levey 
Projects, materiały prasowe 
organizatora 

mość, którą swojemu widzowi stara 
się przekazać twórca. Jednak, gdy 
odbiorca nie zna kodu, w którym au-
tor do niego przemawia, nie ma moż-
liwości w pełni zrozumieć przesłania. 
Mimo to istnieją artyści podejmujący 
trudne dla swojego regionu tematy, 
którzy z dużym powodzeniem wysta-
wiani są na całym świecie. Jednym 
z nich jest Elii Littwitz, której wysta-
wę I wody stały się piołunem oglą-
dać można we wrocławskim Muzeum 
Współczesnym. Wystawa powstała we 
współpracy z brukselską galerią Har-
lan Levey Projects, a prace, które się 
na nią składają, są efektem zaintere-
sowań Littwitz basenem Morza Śród-

ziemnego. To właśnie historia, współ-
czesność i przyszłość tego regionu 
są tym, co porusza izraelską artystkę 
najbardziej. Littwitz koncentruje się 
na problematyce ludzkich migracji 
oraz nacjonalizmu na tym terenie. 
Splata ze sobą elementy pochodzą-
ce z różnych porządków: religii, nauki 
czy geopolityki, dzięki czemu buduje 
nową wizję „śródziemnomorskości” – 
daleką być może od tej, którą znamy. 
Co ciekawe Littwitz podkreśla, że jej 
zdaniem Morze Śródziemne stanowi 
jednocześnie pomost pomiędzy kul-
turami mieszkających nad nim nacji, 
jak i naturalną barierę oddzielającą 
Północ od Południa. 
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Skąd pomysł na tego typu ekspozy-
cję? Pretekstem stał się tym razem 
hucznie obchodzony w tym roku ju-
bileusz 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Z tej okazji or-
ganizowane są liczne przedsięwzięcia 
okolicznościowe, mające podkreślić 
rangę wydarzenia i umilić wspólne 
świętowanie. Artyści Warmińsko-Ma-
zurskiego Stowarzyszenia Areszt 
Sztuki postanowili uczcić ten rok, 
przygotowując wystawę poświęconą 
szeroko rozumianej wolności. Jest to 
jednocześnie odważna próba zmie-
rzenia się z hasłem, które w ostatnim 
czasie na stale zagościło w słowni-
kach polityków, krytyków, ludzi kul-
tury i publiczności. Prace wystawiane 
w BWA prezentują bardzo zróżnicowa-

Wiesław Wachowski, 
Bez tytułu 
 
materiały prasowe 
organizatora

Wolność w życiu człowieka może 
przejawiać się na różne sposoby. 
Czasem dotyczy prostych, co-
dziennych wyborów, innym razem 
spraw o szerszym, społecznym 
wymiarze. Ten złożony temat po-
dejmuje wystawa Wolność – wol-
na forma prezentowana w olsztyń-
skim BWA.

Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy Wolność – wolna forma i artystów 
ze Stowarzyszenia Areszt Sztuki dostępne 
są na stronie internetowej: 

bwa.olsztyn.pl

Adam Kurlowicz, 
Requiem For A Dream II 
 
materiały prasowe 
organizatora

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    11/2018 37



ne podejście do tytułowego zagadnie-
nia. Dla jednych stało się ono okazją 
do zwrócenia się ku Polsce, dla innych 
zaś pretekstem do autorefleksji – za-
głębienia się we własną twórczość, 
by znaleźć w niej to, co najważniejsze. 
Jak zauważyła jedna z artystek – Iwo-
na Bolińska-Walendzik – wolność dla 
artysty to możliwość niczym nieogra-
niczonej kreacji, niczym z wyjątkiem 
swojej własnej wyobraźni. Sam tytuł 
wystawy ma podkreślać również auto-
nomiczny charakter procesu kreacji. 
Formy i sposoby realizacji podporząd-
kowane są zawsze indywidualnej wizji 
artystycznej, idei, która jest nadrzęd-
na wobec przyjmowanych środków 

wyrazu. Wolność przejawia się także 
w sposobie przygotowania wystawy. 
Artyści biorący udział w projekcie 
mogli sami wybrać swoje prace i zde-
cydować, w jaki sposób zostaną one 
zaprezentowane w galerii. Z tego pa-
tchworku wyłania się obraz kilku po-
koleń twórców, z ich własnym, indy-
widualnym doświadczeniem historii, 
czasu i miejsca. Ich twórczość zako-
twiczona jest nie tylko w personalnym 
doświadczeniu, ale i historycznym 
kontekście, a także silnie osadzona 
jest we współczesnym świecie coraz 
bardziej dynamicznych przemian. Tym 
samym ich poszukiwanie wolności 
przybiera rozmaite formy. 

Bogdan Żukowski, 
Białe jest białe, a czarne  
jest czarne 
 
akryl na płycie, 2018, materiały 
prasowe organizatora

Marta Wasilewska– 
–Frągnowska, 
Miałeś chamie złoty róg 
 
akryl na płycie, 2018, materiały 
prasowe organizatora
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Czy wiecie, że pierwsza w Europie indywidualna wystawa Andy’ego 
Warhola odbyła się w Moderna Museet w Sztokholmie w 1968 roku? 
Spodziewano się krytyki wobec proamerykańskiej propagandy, ale ku 
zaskoczeniu reakcje były podzielone. Prezentowana obecnie w tym 
samym miejscu wystawa Warhol 1968 odnosi się właśnie do tej wyjąt-
kowej, historycznej ekspozycji. Podejmuje próbę zbadania złożoności 
twórczości Warhola z perspektywy przełomowego roku 1968. Do tego 
momentu jego sztuka była mieszanką fascynacji i wstrętu do mass 
mediów i konsumpcjonizmu. Mając doświadczenie w reklamie, Warhol 
rozumiał komercyjne mechanizmy społeczeństwa i nieustannie wyko-
rzystywał tę wiedzę w swojej twórczości. 

modernamuseet.se

Andy Warhol, 
Mao 
 
1973, fot. Åsa Lundén/
Moderna Museet 
©2018 Andy Warhol 
Foundation 

Andy Warhol,  
 
portret, materiały 
prasowe organizatora 
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Alberto Giacometti, 
Spoon Women (Femme 
cuillère) 
 
1927, gips, Fondation 
Giacometti, Paris, 
©Succession Alberto 
Giacometti, VEGAP, Bilbao, 
2018, materiały prasowe 
organizatora

Alberto Giacometti, 
Women of Venice 
(Femmmes de Venise) 
 
1956, gips i malowany gips, 
Fondation Giacometti, 
Paris, ©Succession Alberto 
Giacometti, VEGAP, Bilbao, 
2018, materiały prasowe 
organizatora

Andrea Mantegna, 
Saint Sebastian 
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Alberto Giacometti to jeden z najbardziej wpływowych artystów XX wie-
ku. Jego twórczość podziwiać można podczas retrospektywnej wystawy 
prezentowanej w Muzeum Guggenheima w Bilbao. Ponad 200 rzeźb, ob-
razów i rysunków zgromadzonych na ekspozycji tworzy niezwykłą pano-
ramę działalności artystycznej Giacomettiego. Podstawowym tematem 
przewijającym się przez całą jego twórczość jest postać ludzka. Nierzad-
ko inspirację stanowili dla niego najbliżsi – brat, żona i przyjaciele. Podej-
ście artysty do figury ludzkiej stało się podstawą dalszego rozwoju sztuki 
współczesnej i natchnieniem dla kolejnych pokoleń malarzy i rzeźbiarzy. 

guggenheim-bilbao.eus
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a: Świat wielkiej sztuki, skomplikowane relacje rodzinne i zacięta rywa-

lizacja – o tym wszystkim opowiada wystawa Mantegna and Bellini 
pokazywana w National Gallery. Innowacyjne zabiegi kompozycyjne 
Mantegny i niezwykłe krajobrazy Belliniego były przełomowe – nikt 
wcześniej  nie widział czegoś podobnego. Londyńska ekspozycja to 
pierwsza w historii prezentacja poświęcona twórczym powiązaniom 
pomiędzy tymi dwoma artystami, która podąża ścieżkami ich karier, 
rozwijających się w Padwie, Wenecji i Mantui. Jednocześnie jest to 
niepowtarzalna okazja do obejrzenia rzadko podróżujących po świe-
cie obrazów i rysunków jednych z najbardziej wpływowych twórców 
renesansowych. 

nationalgallery.org.uk
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Juan Miró,  
Autoportrait 
 
1919, Rmn-Grand Palais 
(musée national Picasso-
Paris)/Mathieu Rabeau, 
©Succesió Miró/Adagp, Paryż, 
2018, materiały prasowe 
organizatora 

Widok wystawy Miró  
w Grand Palais 
 
2018, ©Didier Plowy pour la 
Rmn-Grand Palais, materiały 
prasowe organizatora 

P
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, F
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ja Blisko 150 prac zgromadzono w ramach retrospek-
tywnej wystawy twórczości Joana Miró. Paryski 
Grand Palais otwiera przed zwiedzającymi drzwi do 
poetyckiego świata artysty utkanego ze snów. Od-
wiedzając ekspozycję, można też szczegółowo prze-
śledzić ewolucję techniczną i stylistyczną malarza. 
Miró przekształcał otaczający go świat z pozorną 
prostotą środków – za pomocą symbolu, śladu palca 
lub wody na papierze czy delikatnej linii na płótnie. 
Spod jego ręki wyłaniał się świat zaskakujących ze-
stawień i niecodziennych połączeń. Zaklęta rzeczy-
wistość Miró zachęca widza do przekroczenia ram 
płótna i zagłębienia się w nieznany świat. 

grandpalais.fr
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Wyobraźmy sobie dzieciństwo na ma-
lowniczej, litewskiej wsi: samobójstwo 
ojca na początku sowieckiej okupacji, 
desperackie poszukiwanie prawdy w 
szkole, ciężka praca na wrzosowisku, 
chrześcijańska edukacja prowadzo-
na przez dziadków i cierpienie zwią-
zane z chorowaniem na gruźlicę. Te 
i inne wyzwania pozostawiły trwały 
ślad w twórczości Sutkusa. Zachował 
wiarę w ludzkość nawet w najciem-
niejszych momentach życia, łącząc 
ją z troską o środowisko i niezwykle 
rozwiniętymi zdolnościami organiza-W

 O
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy dostępne 
są na stronie internetowej: 

ndg.lt
KRAJE BAŁTYCKIE
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a:

W wileńskiej National Gallery 
of Art prezentowana jest wy-
stawa KOSMOS upamiętniają-
ca wielkiego fotografa – Antasa 
Sutkusa, zorganizowaną w 100. 
rocznicę przywrócenia państwa 
litewskiego. Jest on artystą zna-
nym wśród litewskiej publiczno-
ści, ale co sprawiło, że zyskał 
tak dużą popularność?

Antanas Sutkus, 
Matriculation in Vilnius 
University 
 
Vilnius, 1969, materiały 
prasowe organizatora
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cyjnymi. Wszystko to sprawiło, że stał 
się jednym z najważniejszych inicja-
torów Litewskiej Szkoły Fotograf ii. 
Założył wraz z innymi twórcami Li-
tewskie Stowarzyszenie Fotografów 
– w czasach, gdy wszystkie impulsy 
dotyczące działalności artystyczne 
pochodziły z Moskwy. Dzięki swoim 
zdjęciom stał się kronikarzem cza-
sów mu współczesnych. Szczególnie 
widoczne jest to w jego najbardziej 
znanym cyklu Lietuvos žmonės (Lu-
dzie z Litwy), w którym utrwalał Li-
twinów z taką dozą uważności, że 
zdjęcia te poruszają nas również dziś. 
Odkrywamy życie uliczne oraz sce-
ny z życia codziennego, w których 
ludzie przedstawieni zostali w bar-
dzo naturalny sposób. Obserwujemy 
młodych i starych, dzieci i robotników, 
artystów i rolników, miasto i kraj, no-
woczesność i tradycję, ruch drogowy, 
nudę czy po prostu deszcz. Wszystko 
znajduje swoje miejsce w obiektywie 
Antasa Sutkusa. Z jego prac przebija 
niezwykła wrażliwość i choć kompo-
zycja i zakres tematyczny rozwijały 
się na przestrzeni lat, sama esencja 
fotografii wyczuwalna jest już od sa-
mego początku twórczości artysty. 
Dzięki prawie 300 zdjęciom zgroma-
dzonym w ramach ekspozycji, w tym 
wielu wcześniej niepokazywanym 
szerszej publiczność, wystawa pre-
zentuje nowe spojrzenie na wyjąt-
kową wysoką jakość pracy Sutkusa 
– prawdziwego giganta wśród euro-
pejskich fotografów. 

Antanas Sutkus, 
Raja Bastunskiene, urodzona 
1920. Abraomas Bastunskis, 
urodzony 1919 
 
Wilno, 1969, materiały 
prasowe organizatora

Antanas Sutkus, 
Maraton na ulicy 
Uniwersyteckiej 
 
Wilno, 1959, materiały 
prasowe organizatora

Antanas Sutkus, 
Ludzie litwy 
 
Wilno, 1969, materiały 
prasowe organizatora
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W 2011 roku zdobyłaś I nagrodę w 
10., jubileuszowej edycji konkursu 
Artystyczna Podróż z Hestii. Dla-
czego wówczas zdecydowałaś się 
na udział w takim przedsięwzięciu 
i jaką pracę zaprezentowałaś jury?

Zaprezentowałam obraz Spotkanie. To 
był taki moment w moim życiu, kiedy 
czułam, że zaczynam nowy, mocny cykl 
i miałam potrzebę puszczenia tej infor-
macji w obieg. Z jednej strony na pewno 
była to forma utwierdzenia siebie samej 
w decyzji, a z drugiej ciekawość, jak od-
biorcy ocenią tę pracę. Nie ukrywam, że 
sama nagroda była naprawdę ciekawa. 
Bardzo lubię Nowy Jork i możliwość po-
mieszkania w nim, czerpania inspiracji z 
tak tętniącego życiem miasta była bar-
dzo kusząca. 

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

Dodało mi bardzo dużo siły. Takiej we-
wnętrznej. Był to jeden z pierwszych 
moich dużych sukcesów na tym polu 
(byłam wtedy na czwartym roku stu-
diów). Co tu dużo mówić – pomógł mi 
uwierzyć w siebie i w to, co robię. Po 
prostu dodał mi skrzydeł.

W obiektywie… 
Natalia Bażowska 
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Ukończyłaś malarstwo na Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach, ale 
studiowałaś także psychiatrię. Co 
sprawiło, że postanowiłaś poświęcić 
się sztuce?
 
Nie jestem psychiatrą, natomiast obro-
niłam doktorat z psychiatrii, którego 
podwaliny teoretyczne oparte są na 
wiedzy z dwóch dziedzin – sztuki i me-
dycyny. To był czas, kiedy łączyłam 
moje dwa wykształcenia. W pewnym 
momencie zrozumiałam, że czas doko-
nać wyboru. Obydwa zawody są bar-
dzo wymagające, a jednocześnie tak 
pasjonujące, że zaczęło mi brakować 
doby. Wygrała sztuka z kilku powodów. 
Po pierwsze to ona była moją pierwszą, 
prawdziwą miłością (bardzo dużo two-
rzyłam już jako dziecko, zupełnie tra-
ciłam poczucie czasu – zresztą nadal 
tak to działa). Po drugie sztuka dała mi 
wolność w kreowaniu. Medycyna współ-
cześnie opiera się w dużym stopniu na 
wypracowanych standardach, wszyst-
ko z myślą o dobru pacjenta oczywiście. 
Sztuka z kolei nie stawiała mi żadnych 
ograniczeń. To moje królestwo.

Natalia Bażowska, 
Łączność  
 
2014, dzięki uprzejmości 
artystki 
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Czy Twoja fascynacja wnętrzem 
człowieka , jego świadomością 
znajduje swoje odzwierciedlenie 
w sztuce?
 
Tak, oczywiście. Człowiek jest absolut-
nie fascynujący. Ludzie są dla mnie wiel-
ką inspiracją.

Nie tylko malujesz, ale i rzeźbisz. W 
Twoich pracach często pojawiają się 
postaci pozbawione rysów twarzy, 
wyłaniające się z nicości. Kim są i 
dlaczego powracają w Twoich reali-
zacjach?

Bardzo zależało mi, żeby postacie poja-
wiające się w moich pracach były ano-
nimowe. Nadanie rysów twarzy zawsze 

wpływa na odbiór dzieła, pomagając lub 
utrudniając odbiorcy identyfikowanie 
się z daną sytuacją. Bohaterowie mo-
ich prac mogą być każdym, kim tylko 
zapragną. Lub kim zapragną odbiorcy, 
aby byli. Najważniejsza jest historia, te-
mat, który dana praca w sobie niesie.

Na Twoich płótnach pojawiają się 
także formy abstrakcyjne. Co skła-
nia Cię do odchodzenia od figural-
ności? 

Zawsze wybieram taką formę, która 
wzmacnia przekaz. Czyli szukam ta-
kich środków wyrazu, które pomogą mi 
przekazać to, co jest najbardziej w danej 
pracy istotne. Nie ograniczam się ani do 
postaci, ani do abstrakcji. 

Gdzie szukasz inspiracji? 

Absolutnie wszędzie. Chociaż słowo 
„szukam” chyba nie najlepiej tu pasuje, 
inspiracje przychodzą do mnie same. 
Mniej więcej wygląda to tak, że nagle 
coś zaczyna mi chodzić po głowie, ja-
kaś myśl i drąży, i drąży, aż jej nie zma-
terializuję. Inspirację może mi przynieść 
praktycznie wszystko – są to spotkani 
ludzie, zaobserwowane sytuacje, czas 
spędzony w naturze, znalezione w inter-
necie informacje. Po prostu życie.

Czy są artyści, których twórczość 
stanowi dla Ciebie szczególne na-
tchnienie?

Nie mam konkretnych kilku artystów. 
Jest wiele wspaniałych twórców, któ-
rzy potrafią danym dziełem silnie wpły-
nąć na odbiorcę. Trzymając się mocno 
zasady: „nie podążaj śladami mistrzów, 
podążaj za tym, czego szukali”, staram 
się jak najczęściej mieć kontakt z moc-
ną, dobrą sztuką. Ale w mojej twórczo-
ści działam po swojemu. 

Natalia Bażowska, 
Poranek 
 
2014, dzięki uprzejmości 
artystki 

Natalia Bażowska, 
Spacer 
 
2018, dzięki uprzejmości 
artystki 

Natalia Bażowska, 
Przestrzeń otwarta 
 
2013, dzięki uprzejmości 
artystki 
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Jakie są Twoje plany twórcze na naj-
bliższą przyszłość? 

W grudniu biorę udział w dużej, ciekawej 
wystawie związanej ze Szczytem Klima-
tycznym. W założeniach tej ekspozycji 
mają powstać dzieła, które będą trwały 
tylko jakiś czas. Zapraszam serdecznie 
do Katowic. Z kolei od stycznia zaczy-
nam nowy duży projekt artystyczny, ale 
to dopiero początek.

W Spacerowniku co miesiąc po-
lecamy naszym czytelnikom inte-
resujące wystawy odbywające się 
w  Polsce i za granicą. Jaka ekspo-
zycja wywarła na Tobie szczególne 
wrażenie?

Chyba największym zaskoczeniem 
była dla mnie wystawa Bestia, Bóg i Li-
nia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 
Warszawie. Z jednej strony oczywiście 
ze względu na prace, ale też na samą 
narrację tej wystawy. 

Natalia Bażowska, 
Zanurzenie 
 
2018, dzięki uprzejmości 
artystki 
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Siedziba Fundacji Bancaja  
w Walencji

Zmień perspektywę –
Walencja

W poprzednich wydaniach „Space-
rownika” mieliśmy okazję zapoznać 
się ze zbiorami największych pu-
blicznych muzeów i galerii w Walencji. 
W tym numerze przyjrzymy się jednej 
z najprężniej działających w Walencji 
prywatnych inicjatyw artystycznych - 
Fundacji Bancaja. 

Siedziba fundacji mieści się w ści-
słym centrum miasta – a budynek do 
niej należący wykorzystuje przestrzeń 
wystawienniczą i warsztatową o po-
wierzchni prawie 12 tysięcy metrów 
kwadratowych. Fundacja posiada też 
bogatą kolekcję sztuki dawnej i współ-
czesnej – znajdują się w niej prace 
z najróżniejszych okresów i dyscyplin, 
m.in. grafiki Picassa i najsłynniejszego 
walenckiego malarza Joaquína Sorolli. 
Na organizowanych cyklicznie wysta-
wach czasowych pokazywano prace 
wielu znakomitych artystów, tj. Ignacio 
Pinazo, Equipo Crónico czy Francis 
Bacon.

Wśród znajdujących się w kolekcji 
Fundacji Bancaja obrazów znajdują 
się płótna tworzone od XV wieku do 
dnia dzisiejszego. Szczególnie cieka-

wy jest zbiór 15 prac wspomnianego 
już wcześniej Joaquína Sorolli, któ-
rego twórczość odzwierciedla wpływ 
angielskich akwarystów i impresjoni-
stów. Interesującą częścią kolekcji jest 
też walenckie malarstwo renesanso-
we reprezentowane przez Joana de 
Joanesa czy Pabla de San Leocadio 
oraz zbiory malarstwa barokowego 
z początków XVII wieku, reprezento-
wane przez mistrzów szkoły walenc-
kiej oraz twórców tj. Tomás Yepes, 
José Ribera, Jerónimo Jacinto de 
Espinosa czy Juan Conchillos.

Na kolekcję Fundacji Bancaja skła-
d a  s i ę  t eż  s i e d e m  ko m p l e t nyc h 
edycji  ak wafor t Picassa ,  a tak że 
jego 31 l inor y tów, 26 odbitek i  98 
ilustrowanych książek zawierają-
cych w sumie aż 689 r ycin i  l ito-
graf ii. Tak bogate zbiory graf iczne 
autorstwa Picassa mają zwią zek 
z szeroko prowadzonymi od roku 
1 9 9 4  dzi a ł a n i a m i  f u n d a c j i ,  k t ó -
rych celem jest pozyskiwanie, ar-
chiwizowanie i  upowszechnianie 
dziedzictwa artystycznego jedne-
go z najbardziej znanych twórców 
w dziejach historii sztuki.
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Jakub Danilewicz, 
Precious 

[kadr z pracy wideo], 
2018

Drugiej Nagrody, w ramach której 
spędzi inspirujący miesiąc w Walencji 
na rezydencji artystycznej prowadzo-
nej przez Universitat Politècnica de 
València. 

Nagrodę młody twórca otrzymał za 
pracę wideo pt. „Precious” a jury swo-
ją decyzję uzasadniło słowami: „Wyko-
rzystał swój krótki pobyt na południu 
Europy do wycięcia z jasnej i ciemnej 
strony rzeczywistości bardzo pięk-
nego f ilmu. Jego prace wybiegają 
w przyszłość, w kierunku, z którym 
sztuka będzie musiała się zmierzyć”. 
Sam artysta mówi, że w pracy „Pre-
cious” zależało mu przede wszystkim 
na sportretowaniu  dziewięcioletniej  
dziewczynki, która od pięciu lat miesz-
ka w Europie, we włoskiej Kalabrii. 
Istotne dla niego w tym kontekście 
stały się teksty i badania Nilüfer Göle, 
która zwraca uwagę na to, że obraz 
ludzi współczesnego kryzysu migra-
cyjnego stanowi dla nas wszystkich 
pewien monolit bez twarzy i  historii. 
Zależało mu zatem na wsparciu tych, 
którzy nie mają głosu.

Twórczość Jakuba Danilewicza do-
tyka często zagadnienia styku kultur, 
które nigdy dotąd nie musiały ze sobą 
współistnieć w takim wymiarze, jak to 
się dzieje współcześnie. Interesuje się 
on również tematami wychodzącymi 
poza tradycyjny obszar działań arty-
stycznych. Najlepszym tego przykła-
dem jest jego realizacja dyplomowa 
pt. „10K genes” opracowana w Pra-

Jakub Danilewicz, 
Precious, wideo 1’41”, 2018.

—

Jako student Wydziału Rzeźby i In-
termediów Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku, Jakub Danilewicz w kon-
kursie APH otrzymał wyróżnienie 
dwukrotnie – w roku 2016 został fina-
listą a w roku 2018 został laureatem 

cowni Działań Transdyscyplinarnych 
gdańskiej ASP. Dotyczyła w dużym 
skrócie biologii syntetycznej i związa-
nych z nią kwestii bioetycznych. W jej 
przygotowaniu dużą rolę odgrywały 
konsultacje z osobami związanymi 
z naukami ścisłymi. Realizacja eks-
ponowana była w specyficznej prze-
strzeni – w otoczonym laboratoriami 
Ogrodzie wewnętrznym Wydziału 
Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. 
Idea projektu polegała na powoła-
niu czasowej hodowli nicienia Ca-
enorhabditis elegans, którego genom 
zsekwencjonowano w 1998 roku jako 
pierwszy organizm wielokomórkowy. 
Do tej pory jest on również jedynym 
organizmem ze znanym i kompletnym 
konektomem – pełną siecią połączeń 
neuronow ych. Jako ludzie wiemy 
o nim niemalże wszystko, a badania 
genetyczne nad C. Elegans prowa-
dzone od lat sześćdziesiątych XX 
wieku przybliżyły nasz gatunek do 
rozwikłania tak zwanej tajemnicy ży-
cia. Hodowlę uzupełniały inne organi-
zmy modelowe współczesnej biologii 
– Escherichia coli, Drosophila mela-
nogaster, Chlamydomonas reinhard-
tii, a także wirus – bakteriofag lam-
bda. Tytuł pracy – „10K genes”- to 
średnia liczba genów, którą posiada 
C. Elegans, a także nazwa projektu 
zainicjowanego w 2017 roku, który 
za cel stawia sobie syntezowanie, 
klonowanie i udostępnienie genów 
w środowisku naukowców związa-
nych z biologią syntetyczną na pra-
wach OpenMTA.
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Wiadomości APH listopad

W listopadzie rusza 18. edycja kon-
kursu Artystyczna Podróż Hestii . 
Jego kolejna odsłona rozgrywa się 
ponownie na kilku równoległych po-
lach, z  których każde jest tak samo 
istotne i niosące konkretne przesłanie. 
Do nadsyłania prac konkursowych 
zapraszamy tradycyjnie najmłodszą 
generację twórców - studentów IV i V 
roku wszystkich polskich uczelni i kie-
runków artystycznych. 

Warto podkreślić, że kontekst zma-
gań konkursowych nie wyczerpuje 
istoty projektu Artystycznej Podróży 
Hestii. Jest to bowiem także przemy-
ślane działanie art-brandingowe w 
szerokiej przestrzeni publicznej, roz-
grywające się na styku sztuki i  biz-
nesu. Jednym z przykładów takie-
go podejścia jest chociażby Raport 
Roczny, którego artystyczny koncept 
jest bezpośrednio związany z kon-
kursową nagrodą specjalną. Jeszcze 
innym przykładem jest edukacyjna 
relacja z publicznością, rozwijana 
w ramach wystaw finałowych czy też 
prezentacji prac z naszej kolekcji w 
lokalnych ośrodkach kultury. W ten 
sposób różnorodność mediów ar-
tystycznych i tematów poruszanych 
przez młodych twórców rozszerza 
pole naszych własnych poszukiwań, 
inspiruje poprzez emocje oraz odkry-
wa przed nami na nowo zapomniane 
już kiedyś przestrzenie.

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    11/2018 61



Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl S
PA

C
E

R
O

W
N

IK
 A

R
T

Y
S

T
Y

C
Z

N
Y

   
   

nr
 4

7 
   

 1
1/
20

18

RZECZYWISTOŚĆ TO TAKŻE 
RYZYKO

Każda edycja konkursu APH w na-
turalny sposób staje się przeglądem 
najbardziej istotnych tematów po-
dejmowanych przez młodą genera-
cję artystów. Co roku Fundacja Arty-
styczna Podróż Hestii przygotowuje 
również wizualny koncept, który od-
biorcom i samym artystom ukazuje 
jeden z istotnych aspektów myślenia 
o sztuce. W najnowszej, 18. edycji 
konkursu kładziemy nacisk na poka-
zanie rzeczywistości świata sztuki, na 
potrzebę zadawanie pytań o kondy-
cję artysty i odbiorcy we współcze-
snym świecie. Pytanie te nie są łatwe, 
ale są pretekstem do merytorycznej 
dyskusji na temat postaw, doświad-
czeń i obaw, z jakimi borykamy się 
dzisiaj wszyscy, bez względu na pro-
fesję, w jakiej się rozwijamy.

Po co próbować? 

Niepewność i bycie pod presją są 
dzisiaj stałym elementem otaczają-
cego nas świata, dlatego zbyt często 
wpadamy w pułapkę własnych lęków. 
Jedyną metodą, żeby się z niej wydo-
stać, to mieć odwagę zaakceptować 
płynną rzeczywistość, trzymając się 
uniwersalnych wartości. W tym prze-
słaniu konkursowym chcemy poka-
zać, że życie polega na tym, aby brać 
w nim udział. Z perspektywy mło-
dego artysty, konkurs APH jest kro-
kiem milowym w mierzeniu się z nie-
pewnością. To też jedna z wielu dróg 
stawania się artystą – każdej trzeba 
próbować. 

—

Zachęcamy i zapraszamy do śle-
dzenia wyników tegorocznej edy-
cji konkursu APH, poznawania 
młodej sztuki, refleksji i dzielenia 
się własnymi przemyśleniami. 
Harmonogram 18. odsłony kon-
kursu APH, nazwiska laureatów 
poprzednich edycji, a także infor-
macje o jury i przebiegu konkursu 
znajdą Państwo na stronie: 

a r t y s t y c z n a p o d r o z h e s t i i . p l / 
konkurs
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