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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

Michał Woroniak,
Bez tytułu,

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

mng.gda.pl

Tr
ój

m
ia

st
o

Jacqueline Livingston, 
Autoportret z Richardem 
i Shalimarem. Plastikowa 
rodzina

©Leo Brissette, materiały 
prasowe organizatora

Jacqueline Livingston, 
Parasol chroniący przed 
spadającymi różami, 

1971, ©Leo Brissette, 
materiały prasowe 
organizatora 

Jacqueline Livingston to ame-
rykańska fotografka, która za-
słynęła przede wszystkim z in-
tymnych zdjęć rodzinnych. Nie 
był to jednak jedyny temat jej 
twórczości, o czym przekonać 
się można, oglądając wysta-
wę Jacqueline Livingston. 
W  c i e n i u  f e m i n i z m u .  N a 
obrzeżach sztuki amerykań-
skiej lat 60. i 70. XX w. pre-
zentowaną w gdańskim Muzeum 
Narodowym. 

Artystka urodziła się w 1943 roku, jej 
rozwój twórczy przypadł więc na pod 
wieloma względami przełomowy dla 
Stanów Zjednoczonych okres. Już 
jako studentka czynnie angażowa-
ła się w ruchy społeczno-polityczne. 
Brała udział w demonstracjach prze-
ciwko wojnie w Wietnamie i aktywnie 
działała na rzecz podnoszenia świa-
domości równouprawnienia wśród 
kobiet. Wyrazem sprzeciwu wobec 
obowiązujących norm była także jej 
sztuka – odrzucająca obowiązują-
ce schematy tematyczne i wysta-
wiennicze. Choć poruszała aktualną 
problematykę, jej zdjęcia plasują się 
gdzieś na obrzeżach sztuki tamtych 
lat. Być może powodem zepchnięcia 
na margines był wybór innego języ-
ka przekazu – bardziej poetyckiego 
i metaforycznego – niż ten wykorzy-
stywany przez artystki-feministki II 
fali. Już jako debiutująca fotografka 
Livingston w latach 60. i 70. ekspe-
rymentowała z narracją biograficzną 
i socjologicznym komentarzem tam-
tych dekad. Rejestrowała zarówno 
najbliższe otoczenie, codzienne sce-
ny, jak i obrazowała wątki związa-
ne z przemijaniem i materialnością 
ludzkiego życia. Już we wczesnych 
zdjęciach ar tystki przenikają się 
prywatne doświadczenie i szerszy 
kontekst historyczny. Jak zauważają 
pomysłodawcy gdańskiej ekspozy-
cji, trudno w twórczości Livingston 
wyraźnie oddzielić fotografie osobi-
ste od tych, które powstawały z my-
ślą o wystawiennictwie. Świadczy to 
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o prywatnym doświadczeniu, które 
przeniknęło do jej sztuki. (…) Doko-
nała świadomego przeniesienia tego, 
co jest prywatne, w przestrzeń pu-
bliczną. Jej twórczość była głosem 
pokolenia, które ceniło wolność i ide-
ały demokratyczne – zaznaczają or-
ganizatorzy. Takie podejście artystki 
wzbudzało wiele kontrowersji. Szcze-
gólnie głośna stała się historia zdjęcia 
masturbującego się 6-letniego synka 
fotografki. Do okoliczności powstania 
tej i podobnych jej fotografii odwoły-

Jacqueline Livingston, 
Autoportret. Drzwi i pole, 

1964, ©Leo Brissette, 
materiały prasowe organizatora

Plakat na wystawę

materiały prasowe organizatora 

wała się wystawa z 2009 roku zatytu-
łowana Album rodzinny. Przestrzenie 
intymności, która była jednocześnie 
pierwszą po 35 latach indywidualną 
wystawą Livingston. Prezentowana 
w tym samym miejscu ekspozycja 
Jacqueline Livingston. W cieniu fe-
minizmu. Na obrzeżach sztuki ame-
rykańskiej lat 60. i 70. XX w. ma na 
celu przywołanie pamięci tej wybitnej 
twórczyni oraz prezentację dotych-
czas niepublikowanych zdjęć z pry-
watnego archiwum jej spadkobierców. 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące ekspozycji i program 
towarzyszących jej wydarzeń 
znaleźć można na stronie 
internetowej: 

zacheta.art.pl

W
ar

sz
aw

a

W sztuce japońskiej na pierw-
szy plan wysuwają się oszczęd-
ność formalna i lapidarność. 
Dotyczy to nie tylko twórczości 
dawnej, ale i artystów współcze-
snych, którzy chętnie sięgają do 
tej tradycji. Skupienie i swego ro-
dzaju skrótowość przebija także 
z dzieł Kojiego Kamojiego, które 
oglądać można w ramach wysta-
wy Cisza i wola życia prezento-
wanej w warszawskiej Zachęcie. 

Twórczość japońskiego artysty jest bar-
dzo różnorodna pod wieloma względa-
mi – zarówno wykorzystywanych środ-
ków formalnych, jak i tematyki. Kamoji 
jest malarzem, ale też twórcą obiektów 
przestrzennych i instalacji. Na ekspozy-
cji nie zabraknie także rysunków, które 
stanowią dopełnienie przekrojowego 
obrazu jego działalności artystycznej. 
Założeniem tej szerokiej retrospektywy, 
sięgającej do początków twórczości ar-
tysty w latach 60., jest podsumowanie 
dokonań twórcy, którego tożsamość 
osadzona jest w kilku – wydawałoby 
się odległych – kontekstach: sztuki pol-
skiej, modernizmu, a zarazem estetyki 
i wartości Wschodu. Co wpłynęło na 
powstanie tak rozbudowanej mieszan-
ki wpływów? Kamoji urodził się w Tokio 
i tam też rozpoczął swoją edukację ar-
tystyczną w ramach studiów na Akade-
mii Sztuk Pięknych Musashino, gdzie 

Koji Kamoji, 
Rysunek nr 5, 

2012, tusz na papierze, 
fot. Jan Kamoji-Czapiński, 
materiały prasowe organizatora 

Koji Kamoji, 
Księżyc, 

1994-1995, blacha aluminiowa, 
pręt zbrojeniowy, drewno, płyta 
pilśniowa, fot. Maciej Landsberg, 
materiały prasowe organizatora 
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w 1958 roku obronił dyplom. Rodzina 
artysty od wielu pokoleń związana 
była z polską kulturą, wśród jego naj-
bliższych znajdowali się między innymi 
tłumacze literatury polskiej. Kiedy więc 
rok po ukończeniu studiów Kamoji zde-
cydował się opuścić Japonię, jego wy-
bór padł na Polskę. Na podjęcie decyzji 
o wyjeździe niewątpliwie miało wpływ 
wiele czynników. Jedną z bezpośred-
nich przyczyn, która popchnęła artystę 
do zmiany, była samobójcza śmierć jego 
przyjaciela Sasakiego. To traumatycz-
ne przeżycie odcisnęło piętno na życiu 
młodego malarza, a wspomnienie tego 
wydarzenia stało się inspiracją wielu 
późniejszych prac artysty. Po przyby-
ciu do Polski podjął studia na warszaw-
skiej ASP, gdzie uczył się pod okiem 
profesora Artura Nacht-Samborskie-

go, następnie zaś związał się z Galerią 
Foksal. Wiele z dzieł Kamojiego ma cha-
rakter site-specific. Specjalnie z myślą 
o wystawie w Zachęcie powstała mo-
numentalna instalacja Cisza i wola ży-
cia, która nadała tytuł całej ekspozycji. 
Podejmuje ona nowe wątki w twórczości 
artysty, skupiając się na pogłębionej re-
lacji człowieka z naturą. Specjalnie za-
projektowane ścieżki pozwalają wejść 
w przestrzeń instalacji, ale można jej 
również doświadczać, siedząc na wóz-
ku inwalidzkim. To przedmiot o szcze-
gólnym znaczeniu, wnoszący do dialo-
gu z naturą problem degradacji ciała 
związany z procesem przemijania. Ten 
nowy motyw starości powraca również 
w innych pracach i jest wyrazem mie-
rzenia się artysty z uniwersalnym ludz-
kim doświadczeniem.

Koji Kamoji, 
Chata, z serii Średniowiecze, 

1982, akryl, kamyki, płyta 
pilśniowa, drewno, kol. Waldemara 
Andzelma, fot. Waldemar Andzelm, 
materiały prasowe organizatora 

Koji Kamoji, 
Nocny deszcz, 

1992, akryl na płótnie, Muzeum 
Górnośląskie w Bytomiu, fot. 
HansWulf Kunze, materiały 
prasowe organizatora
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Więcej zarówno o samej 
wystawie, jak i artyście 
przeczytać można na 
stronie internetowej: 

mocak.plK
ra

kó
w

Neoplastycyzm jako kierunek 
w sztuce najprężniej rozwijał się 
w latach 20. XX wieku. Jego po-
stulaty realizowali między in-
nymi członkowie ugrupowania 
De Stijl, a wśród nich Friedrich 
Vordemberge-Gildewart. Z jego 
wszechstronną twórczością moż-
na zapoznać się dzięki wystawie 
Do absolutu poprzez abstrak-
cję przygotowaną w krakowskim 
MOCAK-u. 

Rozkwit kariery artystycznej Vordem-
berge-Gildewarta zbiegł się w czasie 
z coraz częstszym odchodzeniem 
twórców od przedstawień f igural-
nych. Także niemiecki malarz od sa-
mego początku konsekwentnie po-
dążał drogą abstrakcji, bez względu 
na medium, które w danym momen-
cie wykorzystywał. Wszechstronne 
wykształcenie pozwalało mu łączyć 
dziedziny i kształtować myślenie sym-
boliczne i metaforyczne. Studiował 
w Hanowerze architekturę i rzeźbę, 
jednak znany jest przede wszystkim 
dzięki swoim płótnom malarskim. 
Poza tym wykonywał również projekty 
graficzne, zlecenia typograficzne, był 
wykładowcą, autorem tekstów po-

Friedrich Vordemberge-
Gildewart, 
Bez tytułu [C 13], 

1949, kolaż, Annely Juda Fine 
Art, Londyn, dzięki uprzejmości 
Vordemberge-Gildewart 
Foundation, Switzerland, 
materiały prasowe organizatora 

Friedrich Vordemberge-
Gildewart, 
K 187, 

1952, olej na płótnie, Museum 
Wiesbaden, dzięki uprzejmości 
Museum Wiesbaden, Niemcy, 
materiały prasowe organizatora

etyckich i esejów o sztuce. A więc nie 
tylko praktykiem, ale również znawcą 
teorii. De Stijl to tylko jedno z wielu 
ugrupowań, do których należał. Bliskie 
mu było mondrianowskie podejście 
mistyczne, pozwalające odkrywać po-
przez sztukę tajemne działanie świata. 
Stąd też nawiązanie do absolutu w ty-
tule krakowskiej ekspozycji, w ramach 
której oglądać możemy wiele spośród 
222 chronologicznie numerowanych 
obrazów artysty składających się na 
jego dorobek malarski. Określał je naj-
pierw mianem konstrukcji (nawiązując 
do architektury), następnie – kompo-
zycji (odwołując się do muzyki). Były 
one próbą stworzenia uniwersalnej 
struktury za pomocą jak najprost-
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szych środków. Jego twórczość w na-
cjonalistycznych Niemczech szybko 
uznana została za sztukę zdegenero-
waną. Wraz ze żoną Ledą, która była 
Żydówką, zmuszony został do opusz-
czenia kraju, gdzie powrócił dopiero 
w 1954 roku. Otrzymał wówczas sta-
nowisko w Wyższej Szkole Projekto-
wania w Ulm. W mieście tym osiadł na 
stałe i mieszkał aż do śmierci w 1962 
roku. Choć w Polsce jego twórczość 
nie jest znana szerszej publiczności, 

dzieła Friedricha Vordemberge-Gil-
dewarta znajdują się w największych 
i najważniejszych kolekcjach muzeal-
nych na całym świecie, w tym w Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym 
Jorku, Tate Modern w Londynie oraz 
Centre Pompidou w Paryżu. Krakow-
skiej wystawie towarzyszy obszerna 
publikacja, w której znalazły się za-
równo teksty krytyczne poświęcone 
twórczości artysty, jak i reprodukcje 
jego najważniejszych prac. 

Friedrich Vordemberge-
Gildewart, 
K 194, 

1953, olej na płótnie, Annely 
Juda Fine Art, Londyn, dzięki 
uprzejmości Vordemberge-
Gildewart Foundation, Switzerland, 
materiały prasowe organizatora

Friedrich Vordemberge-
Gildewart, 
K 151, 

1945-1946, olej na płótnie (tryptyk), 
Museumsquartier, Orsanbrück, 
dzięki uprzejmości Vordemberge-
Gildewart Foundation, Switzerland, 
materiały prasowe organizatora 
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Więcej o artystce i jej 
antropologicznym podejściu 
do sztuki przeczytać można 
na stronie internetowej:

arsenal.art.pl
P

oz
na

ń

Któż z nas nie lubi od czasu do 
czasu zrelaksować się przy ulu-
bionym serialu…? Czy tego ty-
pu rozrywka może jednak stać 
się również przestrzenią dla 
komentarza ar tystycznego? 
Odpowiedzi na to pytanie po-
szukać można na wystawie Mit 
i sny prezentowanej w poznań-
skiej Galerii Miejskiej Arsenał. 

Ekspozycja jest indywidualnym po-
kazem twórczości Mithu Sen – jed-
nej z najbardziej znanych na świecie 
i najwybitniejszych artystek współ-
czesnych z Indii. Nie ogranicza się ona 
do jednego medium, wykorzystując 
do swoich celów rozmaite środki: ma-
larstwo, rzeźbę, instalację czy per-
formance. Inspirację czerpie przede 
wszystkim z licznych podróży w różne 
zakątki świata, a jej realizacje bardzo 
często związane są bezpośrednio 
z danym miejscem. Tak jest również 
w przypadku aranżacji w Arsenale, 
gdzie artystka przygotowała premie-
rowy projekt site specific. W ramach 
tego działania Mithu Sen sięgnęła do 
popkultury, biorąc na warsztat jeden 
z odcinków popularnego serialu M jak 
miłość, w którym główna bohaterka 
ginie w wyniku kolizji z samochodem 
wiozącym kartony. To rozwiązanie fa-
bularne spotkało się z żywą reakcję 
publiczności i wzbudziło wiele kon-
trowersji wśród widzów. W Internecie 
zaroiło się od prześmiewczych me-
mów, co sprawiło, że nawet jeśli ktoś 
nie oglądał serialu, mógł usłyszeć 
o tym konkretnym epizodzie. Zaczął 
więc on samodzielnie funkcjonować 
w społecznej świadomości, w ode-
rwaniu od samego serialu i założeń 
jego twórców. Temu zjawisku uważ-
nie przyjrzała się artystka, analizu-
jąc różne sposoby funkcjonowania 
mitu. Popkulturowe wydarzenie staje 
się dla niej oknem do odkrycia histo-
rii o każdym z nas i o Polakach jako 
narodzie. Co ciekawe, Mithu Sen nie 

Mithu Sen, 
I am a poet, 

materiały prasowe 
organizatora 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    08/2018 17

http://arsenal.art.pl


zna języka polskiego. Poznawanie 
przez nią filmowej narracji odbywa się 
więc wyłącznie na poziomie niewer-
balnym, wizualnym. Jak na fragment 
opery mydlanej patrzy artystka? Co 
odczytuje z gestów i mimiki aktorów, 
intonacji ich głosów czy dynamiki ak-
cji? Eksperyment ujawnia także, że 
procesy oglądania oraz różnorod-
ność kulturowych aktywności istnieją 
przede wszystkim w powiązaniu ze 
społecznym doświadczeniem. Jaką, 

inną od naszej, perspektywę może 
przedstawić więc osoba wywodząca 
się z odmiennego kręgu kulturowego? 
Co z tego wynika dla nas? Mithu Sen 
poddaje dekonstrukcji funkcjonujące 
w społeczeństwie mity. Dokonuje ich 
artystycznego przekładu i nieustannie 
opowiada historie, których podstawo-
wym materiałem jest ludzkie życie. 
Prowadzi do świata, który jest snem, 
lecz nie usypia – a wręcz przeciwnie – 
pobudza wyobraźnię odbiorców.

Mithu Sen, 
I am a poet, 

materiały prasowe 
organizatora 

Mithu Sen, 
I am a poet, 

materiały prasowe 
organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy 
Emocje w muzyce oraz 
poszczególnych twórców 
zaproszonych do udziału 
w niej znaleźć można na 
stronie internetowej:

rondosztuki.plK
at

ow
ic

e
O muzyce i malarstwie często 
mówi się, że są sztukami sio-
strzanymi. Wzajemne wpływy 
tych dwóch dziedzin szczególnie 
uwidoczniły się w modernizmie, 
jednak zjawisko to widoczne jest 
także w sztuce współczesnej. Jak 
temat ten realizują młodzi arty-
ści? Można przekonać się o tym, 
odwiedzając katowicką galerię 
Rondo Sztuki, gdzie trwa wysta-
wa Emocje w muzyce. 

W jaki sposób przełożyć muzykę na 
obrazy? Jak pokazać dźwięk? Czy 
emocje towarzyszące muzyce moż-
na pokazać? Artyści wciąż poszu-
kują odpowiedzi na te pytania. Idea 
korespondencji sztuk szczególnie 
rozwinęła się w romantyzmie, a na-
stępnie podjęta została przez liczne 
XX-wieczne kierunki awangardowe. 
Nie tylko twórcy sięgali do literatury, 
ale i poeci czerpali z prac malarskich 
i rzeźbiarskich, rozwijają gatunek ek-
frazy, opierający się na opisie dzieła 
sztuki. Muzyka ze względu na swoją 

Marek Rachwalik, 
Bez tytułu, 

2018, olej na płótnie, 
materiały prasowe 
organizatora 

ulotność i niematerialność stała się 
szczególnie interesującym źródłem 
inspiracji. W pełni wykorzystał je Was-
sily Kandinsky. Poszukiwał on relacji 
między muzyką i malarstwem, a od-
krywanie tych związków dokonywało 
się równolegle z porzucaniem figu-
ralności na rzecz abstrakcji. Artysta 
porównywał oddziaływanie barw do 
brzmienia instrumentów, a przy tym 
posługiwał się określeniami psycho-
logicznego znaczenia poszczególnych 
kolorów. Na przykład cynober wyraża 
według niego pasję i brzmi jak tuba, 
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błękit działa uspokajająco i zależenie 
od natężenia sugeruje brzmienie fle-
tu, wiolonczeli czy organów. Kompo-
zycje Kandinsky’ego przesiąknięte są 
tymi muzycznymi kolorami i rytmem, 
któremu podporządkowane jest całe 
płótno. Czy można coś więcej powie-
dzieć o tym zagadnieniu? Jak ina-
czej poruszyć kwestię muzyczności 
w malarstwie? Autorzy katowickiej 
wystawy proponują przyjrzenie się 
jej poprzez pryzmat emocji. Muzy-
ka może wywoływać skrajne reak-
cje, nad którymi człowiek nie potrafi 
zapanować: suchość w ustach, gę-
sią skórkę, odruchowe przełknięcie 
śliny, a nawet ciarki na plecach. Ale 
czy podobnie nie oddziałują na nas 
sztuki wizualne? Emocje estetyczne 
przełamują dychotomiczność cha-
rakterystyczną w jakimś stopniu dla 
emocji podstawowych: w sztuce to, 
co piękne potrafi być zarazem groźne 
i przyjemne, zaskakujące i zrozumia-
łe, smutne i wywołujące radość. Mapę 
tych emocji próbują nakreślić artyści 
zaproszeni do Ronda Sztuki. 

Natalia Rybka, 
nieukończony obraz  
w pracowni,

materiały prasowe 
organizatora  

Natalia Bażowska, 
Przejście, 

2017, materiały prasowe 
organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy 
Zmiennokształtność: Eisenstein 
jako metoda oraz program 
towarzyszących jej wydarzeń 
dostępne są na stronie 
internetowej: 

msl.org.plŁ
ód

ź
Ś w i a t  w c i ą ż  s i ę  z m i e n i a . 
Materia podlega ciągłej trans-
formacji, w wyniku której po-
wstają nowe obiekty i układy. 
Obserwacja tego zjawiska sta-
ła się punktem wyjścia dla wy-
stawy Zmiennokształtność: 
Eisenstein jako metoda pre-
zentowanej w Muzeum Sztuki 
w Łodzi. 

J. J. Grandville, 
Un autre monde, 

1844, materiały prasowe 
organizatora 

Tytuł ekspozycji przywołuje nazwisko 
słynnego rosyjskiego reżysera – Sier-
gieja Eisensteina. Sławę przyniósł mu 
film Pancernik Potiomkin z 1925 roku, 
który przez krytyków został uznany 
za jedno z arcydzieł kina światowe-
go. Eisenstein został wybrany przez 
twórców wystawy za przewodnika 
nie bez przyczyny. Choć zapisał się 
na kartach historii filmowej, był także 
teoretykiem, rysownikiem oraz auto-
rem licznych tekstów – artystycznych 
i krytycznych. Potencjał metamor-
fozy eksplorował przede wszystkim 
w swoich szkicach. Eksperymentalny 
charakter tych prac nie tylko wiąże 
się z odkrywaniem nowych tematów 
i sposobów ekspresji , ale stanowi 
też klucz do zrozumienia twórczości 
autora jako działania skoncentrowa-
nego na procesie. Rysunki były dla 
niego metodą tworzenia i myślenia: 
wizualnym dziennikiem pozwalającym 
na bieżąco notować ewolucję siebie 
i świata. Swoje zapiski wykorzystywał 
następnie podczas montażu, który 
traktował jako najważniejszy środek 
f ilmowej ekspresji. Praca w teatrze 
pozwoliła mu zgłębić tajniki montażu 
emocjonalnego, w którym dąży się do 
osiągnięcia napięcia w ścisłej relacji 
z reakcjami widowni. Tytułowa Metoda 
to z kolei jedna z ostatnich – nieukoń-
czonych – książek Eisensteina. Głosił 
w niej potrzebę myślenia za pomocą 
zmysłów. Uważał, że dzięki niemu moż-
liwe staje się dostrzeżenie momentów 
przemiany materii – wody w parę, 
ognia w popiół, człowieka w zwierzę. 
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Film jako nieustanna transformacja 
stanowił dla artysty odzwierciedlenie 
rzeczywistych procesów. Eisensteina 
fascynowała umiejętność manipulo-
wania doświadczeniem czasu i prze-
strzeni za pomocą różnych gatunków 
artystycznych. Dlatego też na wysta-
wie znaleźć można wiele odniesień do 
twórczości inspirujących go artystów 
– nie tylko f ilmowców. Wyłącznym 

celem wystawy nie jest jednak przyj-
rzenie się dorobkowi reżyserskiemu 
Eisensteina pod określonym kątem. To 
przede wszystkim próba pokazania, 
jak bardzo temat zmiennokształtności 
jest aktualny również dzisiaj. Ekspozy-
cja zestawia wizualne przemyślenia 
rosyjskiego twórcy ze współczesnymi 
przykładami dzieł, które podejmują 
i rozwijają szeroki temat przemiany. 

Wystawa Zmiennokształtność: 
Eisenstein jako metoda, 

Muzeum Sztuki w Łodzi,  
materiały prasowe organizatora 

Otwarcie wystawy 
Zmiennokształtność: 
Eisenstein jako metoda, 

Muzeum Sztuki w Łodzi, fot.  
A. Taraska-Pietrzak, materiały 
prasowe organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące zarówno 
wystawy Żeńska 
końcówka, jak i samej 
artystki dostępne są na 
stronie internetowej:

wozownia.pl

To
ru

ń

Sam tytuł wystawy odsyła do proble-
matyki, z którą na co dzień w swojej 
twórczości i nie tylko mierzy się ar-
tystka. W ostatnich latach nieustannie 
toczy się dyskusja na temat wprowa-
dzania żeńskich końcówek w nazwach 
niektórych zawodów i stanowisk, któ-
re do tej pory funkcjonowały wyłącz-
nie w formie męskoosobowej. Część 
z nich przyjęta została dość bezbole-
śnie – przynajmniej w obrębie uzusu. 
Inne budzą wiele kontrowersji. Mamy 
więc prezeskę, architektkę czy mini-
strę. Debata, która rozpętała się wo-
kół tych from językowych jest jedynie 
przejawem szerszego problemu rów-
nouprawnienia. Marta Frej jest wy-
czulona na bolączki trawiące polskie 

Marta Frej, 
Jestem dojrzała, bo 
zrozumiałam, że nie 
mogę być już dłużej 
jedną z opcji, 

materiały prasowe 
organizatora

Marta Frej, 
Idealnie nieidealna, 

materiały prasowe 
organizatora

G dzi e  j e s t  m i e j s c e  s z tu k i? 
W muzeach, galeriach, na ulicy, 
a może w Internecie? Coraz czę-
ściej artyści aktywnie korzysta-
ją z mediów społecznościowych 
i sięgają po środki masowego 
przekazu, by szerzyć swoje idee. 
Tak jest również w przypadku 
Marty Frej, której profil możemy 
śledzić na Facebooku, podczas 
gdy wystawa jej prac prezento-
wana jest na wystawie Żeńska 
końcówka w toruńskiej galerii 
sztuki Wozownia. 

społeczeństwo, dlatego na bieżąco 
analizuje tematy ogniskujące zaintere-
sowanie opinii publicznej. Jest artyst-
ką zaangażowaną. Porusza kwestie 
związane z aktualnymi wydarzeniami 
politycznymi, gospodarczymi czy kul-
turalnymi. Pewne aspekty wybijają 
się jednak w jej sztuce na tle innych, 
ponieważ eksplorowane są częściej 
i wnikliwiej. Jednym z nich jest wła-
śnie walka przeciwko dyskrymina-
cji i nierównemu traktowaniu kobiet. 
Wydźwięk jej prac jest jednoznaczny 
– mają zachęcać kobiety do buntu 
wobec kulturowych klisz i tradycyj-
nych, utrwalonych w społeczeństwie 
ról płciowych. Marta Frej chce, by jej 
sztuka pełniła rolę nośnika idei i miała 
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dar przekonywania do zmiany. Artyst-
ka wypracowała swój rozpoznawalny, 
niezwykle wyrazisty styl, przywodzący 
na myśl rozwiązania komiksowe. W jej 
pracach obrazowi nierzadko towarzy-
szy tekst – zwykle w formie jednego 
zdania lub chwytliwego hasła. Swoje 
projekty rozpowszechnia w postaci 
memów za pomocą kanałów komu-
nikacji internetowej oraz w formie 
nadruków na koszulki czy inne akce-
soria. Mimo to jej twórczość trakto-
wać jednak należy jako przejaw sztuki 
współczesnej, która coraz częściej 
posługuje się formami wypowiedzi 

charakterystycznymi dla doby me-
diów cyfrowych. Choć jej prace kipią 
humorem, ich przekaz jest głębszy, 
a zawarte w nich przesłanie odsyła do 
rzeczywistości, w jakiej przyszło nam 
żyć. Jak trafnie zauważyła historyczna 
i krytyczka sztuki, Zuzanna Sokołow-
ska: (…) Błyskotliwe i świetnie naryso-
wane memy Frej zmuszają do myślenia 
(…) i zrewidowania własnych poglądów 
na temat fizyczności oraz stereotypów 
(…). Jej realizacje to wizualny bodziec 
do powiększania przestrzeni wolno-
ści, która nieustannie ograniczana jest 
przez politykę, religię oraz media. 

Marta Frej, 
Episkopat, 

materiały prasowe 
organizatora 

Marta Frej, 
Prawa kobiet, 

materiały prasowe 
organizatora 
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Czy ciągnące się po horyzont po-
la z rzadka poprzecinane zabu-
dowaniami przemysłowymi mogą 
być interesujące? W obiektywie 
Michała Woroniaka monotonny 
krajobraz Wielkopolski zyskuje 
nową odsłonę. Jaką? O tym prze-
konać się można odwiedzając 
wystawę Urodzaj we wrocław-
skim Muzeum Współczesnym. 

Więcej zarówno o wystawie 
prezentowanej w Muzeum 
Współczesnym, jak i samym 
fotografie przeczytać można  
na stronie internetowej:

muzeumwspolczesne.pl

Michał Woroniak,
Bez tytułu, 

materiały prasowe 
organizatora

Michał Woroniak,
Bez tytułu, 

materiały prasowe 
organizatora

Michał Woroniak jest fotografem, ale 
przede wszystkim dokumentalistą. 
Ukończył poznański Uniwersytet Arty-
styczny i podążył ścieżką nawiązującą 
do nowej topografii – przełomowego 
dla fotografii miejskiej nurtu, który ce-
chuje minimalistyczne, wierne odda-
nie pozornie nieciekawej codzienności 
miast i przedmieść. W projekcie, które-
go efektem jest wrocławska wystawa, 
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Michał Woroniak,
Bez tytułu, 

materiały prasowe 
organizatora

Michał Woroniak,
Bez tytułu, 

materiały prasowe 
organizatora

Woroniak porzuca miasto i podróżuje 
po południowej Wielkopolsce. Skupia 
się na krajobrazie, przestrzeni oraz 
tym, co zwykłe i pomijane, próbując 
wydobyć na światło dzienne to, co 
w nudnym interesujące. Skąd wybór 
tego regionu? Miejsce to uznawane 
jest za spichlerz Polski, gdzie od stuleci 
kwitnie rolnictwo. Stało się ono podsta-
wą rozwoju przemysłu spożywczego – 
na obszarze całej krainy rozsiane są 
młyny, zakłady przetwórstwa warzyw 
i owoców, browary, gorzelnie oraz za-
kłady mięsne. Z wszystkich tych prze-
jawów rozwoju i ludzkiej działalności 
dumni są mieszkańcy regionu, któ-
rych przyszłość stanęła pod znakiem 
zapytania. W 2014 roku bowiem Mini-
sterstwo Środowiska wydało zgodę na 
przeprowadzenie odwiertów badaw-
czych w celu dokumentacji złóż węgla 
brunatnego. W przyszłości ich eksplo-
atacja zagroziłaby dziedzictwu kultu-
rowemu, przyrodniczemu oraz ma-
terialnemu regionu o zakorzenionych 
tradycjach rolniczych. Woroniak sięga 
więc do aktualnego społecznie tematu. 

Za pomocą aparatu bada i dokumen-
tuje obszar, który znalazł się w centrum 
zainteresowania polityków i przedsię-
biorców. Formalnie i tematycznie bliska 
jest mu działalność małżeństwa Be-
cherów, którzy wspólnie zajmowali się 
fotograficzną dokumentacją zanikają-
cych budynków niemieckiej architek-
tury przemysłowej. Inspiruje się także 
twórczością Edwarda Burtynsky’ego, 
kanadyjskiego fotografa znanego ze 
swoich wielkoformatowych odbitek in-
dustrialnego krajobrazu. Podobnie jak 
ci artyści Woroniak poszukuje piękna 
w miejscach pozornie go pozbawio-
nych, czym wystawia na próbę nasze 
estetyczne przyzwyczajenia. Skła-
nia do patrzenia z uwagą na obiekty 
i przestrzenie, które sami chętnie ze-
pchnęlibyśmy na wizualny margines. 
Czy w przypadku Wielkopolski mamy 
do czynienia z dokumentacją obsza-
ru, który niebawem będzie wyglądał 
zupełnie inaczej? A może dzięki fo-
tografiom Woroniaka większej grupie 
odbiorców uda się odnaleźć piękno 
i dostrzec wartość tego regionu? 
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i: Przewrotny tytuł ekspozycji prezen-
towanej w rodzinnym mieście artysty 
odnosi się do jego podróży do Buenos 
Aires. Uczestniczył tam w festiwa-
lu sztuki gier wideo Game On, w ra-
mach którego „zwiedził” park rozryw-
ki, a w nim plastikową Ziemię Świętą, 
otoczoną murem z tworzywa sztucz-
nego, imitującego mury starego mia-
sta w Jerozolimie. Zderzenie tego do-
świadczenie z wizytą artysty w Izraelu, 
gdzie miał okazję oglądać prawdziwą 
Drogę Krzyżową, wywołało u niego re-
fleksję dotyczącą wartości kultu. Miej-

Widok wystawy  
Tomasz Wlaźlak. 
Terra Sancta, 

Miejski Ośrodek Sztuki  
w Gorzowie Wielkopolskim, 
fot. Tomasz Wlaźlak, materiały 
prasowe organizatora

Widok wystawy  
Tomasz Wlaźlak. 
Terra Sancta, 

Miejski Ośrodek Sztuki  
w Gorzowie Wielkopolskim, 
fot. Tomasz Wlaźlak, materiały 
prasowe organizatora

W sztuce współczesnej zaobser-
wować można zjawisko powro-
tu artystów do historii lokalnej. 
Własne dzieciństwo i wspomnie-
nia z nim związane stają się źró-
dłem inspiracji dla wielu twór-
ców. Do tego grona należy także 
Tomasz Wlaźlak, którego wysta-
wę Terra Sancta oglądać moż-
na w Miejskim Ośrodku Sztuki 
w Gorzowie Wielkopolskim.  

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

mosart.pl
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sca czci są dla Wlaźlaka tajemnicą, 
którą stara się rozwiązać za pomocą 
swoich artystycznych odniesień. Nie 
odrzuca on kultu, ale go modyfikuje, 
tworząc nowy, estetyczno-filozoficzny 
wymiar tego doświadczenia. Wysta-
wa jest swego rodzaju zbiorem atry-
butów, nacechowanych emocjami, 
jakie dane było przeżywać artyście 
w różnych momentach życia. W cen-
trum tego symbolicznego planu znaj-
duje się półkotapczan z dzieciństwa 
– miejsce marzeń i oswajania świata. 
Szczególne miejsce dla młodego jesz-
cze wtedy człowieka, ale już artysty, 
który sięgając na półkę po albumy 
wielkich mistrzów, nawoływał siebie 
do twórczości, poszukiwał inspiracji. 
Dzięki artystycznemu przekształce-
niu mebel ten staje się dokumentem 
sztuki. Podobnie dzieje się z trzy-
dziestoletnią tapetą, pieczołowicie 
oderwaną od ścian sprzedanego ro-
dzinnego domu artysty. Te elementy 

Widok wystawy  
Tomasz Wlaźlak. 
Terra Sancta, 

Miejski Ośrodek Sztuki  
w Gorzowie Wielkopolskim, 
fot. Tomasz Wlaźlak, materiały 
prasowe organizatora

Plakat na wystawę
Terra Sancta, 

materiały prasowe organizatora

znanej, codziennej przestrzeni tworzą 
rodzaj prywatnego sakrum, same zaś 
przywodzą na myśl osobiste relikwie. 
Dopiero z tych dwóch kluczowych 
przedmiotów wyrastają sztandarowe 
dla twórczości Wlaźlaka automaty do 
gier i elektroniczne, ruchome obrazy. 
Artysta wytworzył indywidualny pa-
radygmat estetyczno-formalny, który 
sprawia, że trudno pomylić się co do 
autorstwa jego prac. Ojciec Pio i Sai 
Baba to przykłady automatów do gier, 
gdzie osoby o nadnaturalnych zdolno-
ściach mierzą się ze zwykłymi śmier-
telnikami. Szanse są wyrównane, tak 
aby przeciętny człowiek mógł wygrać, 
a w efekcie stać się kimś wyjątkowym, 
bohaterem. Wystawa Terra Sancta na 
pierwszy rzut oka może wydawać się 
eklektycznym nieładem. Poszczegól-
ne jej elementy łączy jednak wspól-
na idea odnosząca się do człowieka 
i jego wielowymiarowej egzystencji 
w świecie. 
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W setną rocznicę zakończenia I wojny światowej londyńska galeria 
Tate Britain przygotowała wystawę Aftermath: Art in the Wake of 
World War One poświęconą reakcjom artystów na piętno fizyczne 
i psychiczne, które wojna odcisnęła na całej Europie. W burzliwym 
okresie, który nastał po zakończeniu konfliktu zbrojnego, sztuka była 
wykorzystywana na wiele sposobów: do dokumentowania destrukcyj-
nego wpływu wojny, budowania publicznych pomników, wreszcie jako 
narzędzie społecznej krytyki. Ta fascynująca i poruszająca ekspozy-
cja prezentuje ważne dla twórców wątki, które podejmowali w tym 
czasie. George Grosz i Otto Dix ujawnili problem nierównego trakto-
wania niepełnosprawnych weteranów w powojennym społeczeństwie, 
Hannah Höch i André Masson odegrali kluczową rolę w narodzinach 
nowych form sztuki dada i surrealizm, Pablo Picasso i Winifred Kni-
ghts powrócili do tradycji i klasycyzmu, podczas gdy inni, między inny-
mi Fernand Léger i CRW Nevinson, stworzyli wizje miasta przyszłości.

tate.org.uk

Paul Jouve, 
Tombe d’un soldat  
serbe à Kenali, 

1971, Musée de l’Armée 
(Paris, France), materiały 
prasowe organizatora 

Georg Grosz, 
Grey Day, 

1921, Nationalgalerie Berlin, 
©Estate of George Grosz, 
Princeton, N. J., materiały 
prasowe organizatora 
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Sam Gilliam, 
Light Depth, 

1969, Corcoran Collection, 
Washington D.C./©2018, 
ProLitteris, Zurich, fot. ©David 
Kordansky Gallery, L.A.,  
materiały prasowe organizatora 

Henri Lombard i Jules Cantini, 
Helena, 

1885, Marseille, Musée des Beaux-
Arts, ©Musée d’Orsay, Dist. RMN-
Grand Palais/Patrice Schmidt, 
materiały prasowe organizatora 

Widok wystawy 
The Music of Color. Sam 
Gilliam, 

fot. Julian Salinas, materiały 
prasowe organizatora 
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 : Zagadnienie XIX-wiecznej rzeźby polichromowanej do dziś nie jest 

do końca zbadane. Jednocześnie jest to jeden z kluczowych aspek-
tów historii sztuki tego okresu. Do początku tego stulecia za jedyne 
dopuszczalne kolory w rzeźbie uważano biel marmury i monochro-
matyczną patynę brązów. Dopiero odkrycie zastosowania polichro-
mii w starożytnej architekturze i rzeźbie zmieniło tę perspektywę 
i wywołało gorącą debatę. Wystawa In Colour: Polychrome Sculptu-
re in France 1850-1910 prezentuje selektywny przegląd tego bardzo 
szczególnego zagadnienia sztuki XIX wieku poprzez prezentację ze-
społu około pięćdziesięciu dzieł ze zbiorów Musée d’Orsay. Ekspozy-
cja ujawnia różnorodność stosowanych przez artystów materiałów, 
która nierzadko świadczy o wyrafinowanych eksperymentach, które 
niekiedy dawały zaskakujące rezultaty estetyczne. Malowane woski, 
zestawiane ze sobą kolorowe marmury i emaliowane kamionki stały 
się językiem nowego stylu francuskiej rzeźby, ilustrującym talent arty-
stów do szukania pod koniec wieku nowych sposobów obrazowania.

musee-orsay.fr

Sam Gilliam to jeden z najwybitniejszych współczesnych abstrakcjoni-
stów. Prace artysty, który od 1962 roku mieszka i pracuje w Waszyngto-
nie, znajdują się w największych kolekcjach muzealnych na całym świecie. 
Ekspozycja The Music of Color prezentowana w Kunstmuseum Basel jest 
jego pierwszą indywidualną wystawą w Europie. Koncentruje się ona na 
latach 1967-1973, czyli okresie największego radykalizmu w twórczości 
Gilliama. Artysta stara się zacierać granicę między malarstwem a rzeźbą. 
Obrazy, które stworzył na przełomie lat 60. i 70. Wyróżniają się monu-
mentalnością i odważnym użyciem kolorów. Płótno staje się w tym ujęciu 
medium, które rejestruje ślady procesu produkcyjnego i podkreśla wła-
sną fizyczność. W czasach, gdy malarstwo zdawało się zanikać, Gilliam 
tchnął w nie nowe życie. Tytuł bazylejskiej wystawy odnosi się do jednego 
z najważniejszych źródeł inspiracji artysty, czyli muzyki. Jego ekspresyj-
ny i energiczny styl czerpie w dużej mierze z jazzu. Kunstmuseum Basel 
prezentuje 45 wybitnych dzieł pochodzących ze zbiorów publicznych 
i prywatnych w Europie i Stanach Zjednoczonych. 

kunstmuseumbasel.ch
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Eugène Boudin, 
Beach Scene at Trouville, 

olej na płótnie, ©prywatna 
kolekcja, materiały prasowe 
organizatora 

Claude Monet, 
The Beach at Trouville, 

1870, olej na płótnie, ©The 
National Gallery, London; Bought, 
Courtlaud Fund, 1924, materiały 
prasowe organizatora 
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Mogłoby się wydawać, że o impresjonizmie niewiele nowego można 
jeszcze powiedzieć. Czy aby na pewno? Monograficzna wystawa Mo-
net/Boudin prezentowana w madryckim Museo National Thyssen-
-Bornemisza po raz pierwszy daje odwiedzającym okazję do odkrycia 
związków między jednym z najbardziej znanych malarzy, Claude’em 
Monetem, i jego mistrzem Eugène’em Budinem – czołowym przedsta-
wicielem XIX-wiecznego malarstwa plenerowego. Zestawienie twór-
czości tych dwóch artystów rzuca nieco więcej światła na działalność 
twórczą Moneta, jednocześnie ukazując wizję wspólnego rozwoju ich 
kariery artystycznej i początków ruchu impresjonistycznego. Na eks-
pozycji zgromadzono około 100 dzieł, które pokazują, jak zmieniło 
się podejście Boudina – początkowo mistrza i nauczyciela, z czasem 
wielkiego admiratora artystycznej zuchwałości swojego ucznia. Spo-
śród wspólnych zainteresowań tematycznych dwóch malarzy wysta-
wa podkreśla wątki związane ze codziennym życiem przedstawianym 
w letnich scenach na plaży w Trouville. Na pierwszy plan wysuwa się 
skupienie artystów na zmieniających się efektach świetlnych, które są 
przedmiotem większości ich pasteli i obrazów olejnych. 

museothyssen.org
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Nieprzypadkowo ekspozycja zorga-
nizowana została na 100-lecie od-
restaurowania państwa litewskiego. 
Niestety, choć w przedmiotach za-
mknięta jest historia, często okazu-
ją się one zbyt nietrwałe w obliczu 
kryzysu dotykającego kraj. Podczas 
gdy państwo znika, naród stara się 
przetrwać i zachować swoją tożsa-
mość dzięki literaturze, muzyce, ob-
razom, listom, a ostatecznie również 
rozmaitym legendom i opowieściom. 
Wojna, okupacja, emigracja, repre-
sje, wygnanie i deportacje szybko 
niszczą rzeczy, a pustka, która po 
nich pozostaje, wypełniana jest ob-
cymi artefaktami. Łatwo prześledzić 
początki współczesnej historii litew-
skiego designu. W 1919 roku profe-
sor Jonas Šimkus, minister handlu 
i przemysłu, w swoim raporcie do-
tyczącym nadchodzących wyzwań 
dla przemysłu litewskiego zauważył 
potrzebę produkcji różnych przed-
miotów: tekstyliów, obuwia, naczyń, 
przyrządów naukowych, zabawek 
i maszyn rolniczych. W ciągu 20 lat W
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Baner na wystawę
Stories of Things.  
Lithuanian Design 1918-2018

materiały prasowe organizatora 

Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy Stories of 
Things. Lithuanian Design 1918-
2018 znaleźć można na stronie 
internetowej:

ndg.lt

KRAJE BAŁTYCKIE
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Przedmioty stworzone przez 
człowieka, z którymi obcuje-
my na co dzień często okazują 
się najlepszym nośnikiem histo-
rii. Wystawa Stories of Things. 
Lithuanian Design 1918-2018 
prezentowana w National Gallery 
of Art w Wilnie opowiada o po-
czątkach i rozwoju wzornictwa na 
Litwie, ujawniając nieoczekiwane 
związki między historią, artysta-
mi i ich projektami. 
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niepodległości nie tylko l itewscy 
odbiorcy stali się wyraf inowanymi 
konsumentami tej produkcji. Szero-
ki wybór lokalnie zaprojektowanych 
obiektów został również doceniony 
nagrodami na wielu wystawach mię-
dzynarodowych. W 1940 roku ten 
burzliwy rozwój został przerwany 
przez okupację. Odłożony potencjał 
twórczy zaczął ponownie rozkwitać, 
gdy państwo – obce państwo – po-
trzebowało ponownie przedmiotów. 
W 1961 roku utworzono więc Wydział 
Wzornictwa Przemysłowego w Pań-
stwowym Instytucie Sztuki Litewskiej. 
Nowi absolwenci nieuchronnie wpadli 
w pułapkę radzieckiej produkcji i kon-
sumpcji. Idealizowana gospodarka 
stała w sprzeczności z zasadami do-

brego projektowania. Dlatego też po 
przywróceniu niepodległości litewski 
design po raz kolejny stanął w obliczu 
zagrożenia. Państwowe instytucje 
zniknęły, a projektanci nie byli przy-
gotowani do pracy i przetrwania na 
globalnym rynku kapitalistycznym. 
Na szczęście wiszącej w powietrzu 
katastrofy udało się uniknąć. Wscho-
dzący  św iat  b izn e s u  –  m ło d e go 
i energicznego – szybko dostosował 
się do nowych warunków i już w 1991 
roku rozpoczął się eksport przedmio-
tów litewskiego wzornictwa. Historia 
rzeczy po raz kolejny zmieniła swój 
bieg, przemieniając sowieckie aneg-
doty w opowieść o sukcesie i wpro-
wadzając nowy, intrygujący zwrot do 
historii litewskiego designu. 

Plakat na wystawę
Stories of Things.  
Lithuanian Design 1918-2018

materiały prasowe organizatora 
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Powoli opadają emocje towarzy-
szące ostatniej, 17. już edycji kon-
kursu Artystyczna Podróż Hestii. 
Udało Ci się nie tylko dotrzeć do 
finału, ale również zostać jednym 
z laureatów. Co skłoniło Cię do 
udziału w tym przedsięwzięciu? 

W obiektywie… 
Jakub Danilewicz 
W
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Przede wszystkim chęć skonfronto-
wania się z tym, czym zajmowałem 
się przez ostatnie lata jako student 
uczelni artystycznej. Ukończyłem ją 
dwa tygodnie temu.

Jaką pracę przedstawiłeś jury? 

Krótkie wideo zrealizowane w połu-
dniowej Europie, zatytułowane Pre-
cious.

Twoje wideo Precious wpisuje się 
w dosyć silnie reprezentowany 
na wystawie finałowej nurt sztuki 
zaangażowanej, poruszającej ak-
tualne problemy społeczne i po-
lityczne. Jaką rolę w dzisiejszych 
burzliwych czasach ma do odegra-
nia artysta? 

Nie ma innej sztuki niż polityczna. 
Jest ewidentnie polityczna, kiedy 
świadomie używa się wypowiedzi za-
angażowanych w aspekty ideowe czy 
społeczne. Ale ignorowanie ich jest 
również gestem politycznym. Wierzę 
w użyteczność sztuki i tak postrze-
gam swoją pracę.

Wydaje się, że Twoje wideo może 
być odbierane nieco „zero-jedyn-
kowo”. Część widzów skupia się 
na poruszanej w nim problematy-
ce społecznej, kwestie estetyczne 
spychając na dalszy plan. Inni do-
strzegają w nim po prostu piękny 
film. A jaki Ty masz stosunek do 
tych kwestii?  

Jakub Danilewicz,  
Precious, 

kadr, dzięki uprzejmości artysty
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Zależało mi przede wszystkim na 
spor tretowaniu dziewięcioletniej 
dziewczynki, która od pięciu lat miesz-
ka w Europie, w Kalabrii. Istotne są dla 
mnie teksty i badania Nilüfer Göle, 
która zwraca uwagę na to, że obraz lu-
dzi współczesnego kryzysu migracyj-
nego stanowi dla nas pewien monolit 
bez twarzy i historii. Zależało mi na 
wsparciu tych, którzy nie mają głosu.

Dlaczego zdecydowałeś się na me-
dium filmowe? Co wyjątkowego 
jest w tym sposobie obrazowania?
 
Zapis filmowy wydał mi się najbardziej 
adekwatny i transparentny – jedyne, 
o co poprosiłem Precious, to ponowne 
wykonanie piosenki, którą spontanicz-
nie zaśpiewała w czasie warsztatów. 
Wideo mogło być oczywiście bardziej 
dopracowane pod względem techno-
logicznym, ale nie myślałem o stwo-
rzeniu jakiejkolwiek realizacji w czasie 
podróży – pracowałem ze sprzętem, 
który był dostępny na miejscu. 

Dużo podróżujesz w poszukiwaniu 
inspiracji. Czy decydując o miej-
scu, do którego się wybierzesz, 
masz w głowie temat i plan nowego 
projektu? 

Nie. Tak też było w tym przypadku. Do 
Włoch wybrałem się z Zosią Martin 
i Maćkiem Bychowskim, żeby zorga-
nizować serię warsztatów w Camini, 
miasteczku, w którym Piotr Martin 
zdecydował się na założenie studia 

Jakub Danilewicz, 
instalacja site-specific, 

dzięki uprzejmości artysty

Jakub Danilewicz, 
instalacja site-specific, 

dzięki uprzejmości artysty

audio i video oraz dobrowolną pomoc 
uchodźcom na miejscu. W czasie 
krótkiego pobytu zaprzyjaźniliśmy się 
z rodziną z Nigerii – w tym z Precious. 
Jej mama projektuje i szyje ubrania 
z tradycyjnych tkanin sprowadzanych 
z Afryki, spędziliśmy z nią dużo czasu 
w warsztacie, udało nam się zrobić se-
sję zdjęciową i uruchomić kanał dys-
trybucji jej produktów w Polsce. Pra-
ca wideo powstała niejako przy okazji 
wszystkich tych okoliczności.

Twoja twórczość dotyka zagadnie-
nia styku kultur, które nigdy dotąd 
nie musiały ze sobą współistnieć 
w takim wymiarze. Czy planujesz 
dalej rozwijać to zagadnienie? 
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Jako Europejczycy współistniejemy 
przecież na całym globie od dobrych 
kilku stuleci, choć oczywiście nie w ta-
kim wymiarze. Nie planuję jednak roz-
wijać tego zagadnienia w postaci ma-
terialnych wypowiedzi artystycznych. 
Zależy mi bardziej na kontynuowaniu 
bezpośrednich form pomocy i aktyw-
ności.

Wygraną w konkursie jest rezy-
dencja artystyczna w Walencji. 
Jakie masz oczekiwania względem 
tego wyjazdu? Czy wiesz już, czym 
chciałbyś się zająć?

Tak , chciałbym kontynuować to, 
czym zająłem w Pracowni Działań 
Transdyscyplinarnych gdańskiej ASP. 
Realizacja dyplomowa 10K genes 
dotyczyła w dużym skrócie biologii 
syntetycznej i związanych z nią kwe-
stii bioetycznych, wymagała pracy 
i praktyki osób związanych z naukami 
ścisłymi. Liczę na to, że rezydencja 
w Walencji umożliwi mi działanie w po-
dobnej, kolektywnej strategii. 

Czym dla Ciebie jest sztuka? 

Aktywnością, taką samą jak każda 
inna dziedzina ludzkiego życia.

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

Ze względu na pracę magisterską kil-
ka ostatnich miesięcy poświęciłem na 
analizę twórczości Charlotte Pose-
nenske. W 1968 roku zanegowała sens 
uprawiania sztuki i zaczęła studiować 
socjologię. Jej radykalna postawa 
bardzo mi imponuje. 

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

Wciąż wspominam malarstwo Lynette 
Yiadom-Boakye z londyńskiej galerii 
Serpentine. Teraz czekam na wysta-
wę Jacqueline Livingston w Gdańskiej 
Galerii Fotografii, potrwa do końca 
października tego roku.

Jakub Danilewicz, 
instalacja site-specific, 

dzięki uprzejmości artysty
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Główne wejście do 
Metropolitan Museum  
of Art w Nowym Jorku

Zmień perspektywę –
Nowy Jork

Niewiele jest miast na świecie i w sa-
mych Stanach Zjednoczonych,  które 
mogłoby się poszczycić taką liczbą 
muzeów i galerii jak Nowy Jork.  W tym 
wydaniu „Spacerownika” przyjrzymy 
się dłużej największemu muzeum na 
półkuli zachodniej oraz jednej z naj-
chętniej odwiedzanych nowojorskich 
atrakcji z oszałamiającym wynikiem 
przekraczającym 5 milionów zwie-
dzających gości rocznie. Mowa oczy-
wiście o The Metropolitan Museum 
of Art (w skrócie: The Met). W kolekcji 
muzeum - na obszarze 190 tys. metrów 
kwadratowych – znajduje się ponad 2 
miliony (sic!) dzieł  malarskich, rzeź-
biarskich, wytworów sztuki zdobniczej 
ze wszystkich epok, kultur z całego 
świata: Ameryki, Europy, Chin, Afry-
ki, Dalekiego Wschodu. Ta kosmiczna 
niemal liczba eksponatów obejmuje 
zarówno  legendarne dzieła starych 
mistrzów, ale także bezcenne zbiory 
sztuki afrykańskiej, etruskiej, greckiej 
i rzymskiej.

Gmach muzeum, który działa od 1880 
roku, znajduje się we wschodniej czę-
ści Central Parku, przy tzw. Museum 
Mile, czyli odcinku Piątej Alei na któ-
rym znajdują się najważniejsze muzea 
Nowego Jorku. Zbiory muzeum po-
dzielone są na działy tematyczne, obej-
mujące m.in. dzieje sztuki światowej: 

malarstwa, sztuki użytkowej, militariów, 
instrumentów muzycznych, ubiorów, 
fotografii. Bogate zbiory malarstwa 
obejmują dzieła najsłynniejszych świa-
towych twórców. Siedemnastowieczna 
sztuka holenderska reprezentowana 
jest przez prace: Halsa, Rembrandta 
i Vermeera. Malarstwo włoskie sławią 
obrazy Giotta, Botticellego, Rafaela, 
Bronzina, Veronese. Muzeum ma tak-
że dużą kolekcję dziewiętnastowiecz-
nego malarstwa francuskiego, m.in.: 
dzieła Corota, Courbeta, Cézanne'a, 
Maneta, Moneta, Renoira, Gauguina, 
Van Gogha, Seurata.

Imponujący jest również zbiór ekspo-
natów zebranych na wystawie Staro-
żytnego Egiptu a jej najwspanialszą 
częścią jest sala, w której umieszczono 
Temple of Dendur - świątynię wzniesio-
ną w 15 r. p.n.e. To w tym miejscu czę-
sto odbywają się luksusowe przyjęcia, 
również dla głów państw. Latem otwar-
ty jest Roof Garden – taras, z którego 
rozciąga się panorama Central Parku 
i wysokich budynków Midtown. Każ-
dego roku na tarasie organizowana jest 
wystawa dzieł innego artysty. Wartym 
polecenia jest też odwiedzenie Me-
tropolitan Museum of Art w piątek lub 
sobotę wieczorem. W te dni można 
zwiedzać do godziny 9 wieczorem, a na 
balkonie w holu głównym odbywają się 
koncerty muzyki klasycznej.
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Mateusz Sarzyński, 
Bez tytułu, 

olej i spray na płótnie,  
140 x 200 cm, 2018.

Mateusz Sarzyński, 
Bez tytułu, 

2018 – widok ekspozycji na 
wystawie finałowej 17. edycji 
konkursu APH w Muzeum nad 
Wisłą w Warszawie (fot. P. Litwic).

ciarskimi wstawkami. W odróżnieniu 
od niemieckiego oryginału nie ma tu 
jednak intelektualnego kombinowania 
i drugiego dna, a czysta zabawa; iko-
nografia sprowadza się do żonglowa-
nia nostalgicznymi odniesieniami, a te-
maty zastępują kulturowe brandy – tak 
o twórczości Sarzyńskiego pisze Piotr 
Policht, kurator i krytyk sztuki.

Mateusz Sarzyński unika jednoznacz-
nych odpowiedzi na pytania będące 
próbą zdefiniowania jego twórczości. 
Od kilku lat konsekwentnie realizu-
je własny program: – Maluję obrazy 
i niespecjalnie patrzę na to, czy komuś 
odpowiadają. W pewnym sensie mogę 
powiedzieć, że moje malarstwo jest 
naiwne. Staram się poruszać tematy 
dosyć poważne w ironiczny sposób. 
Do malarstwa podchodzę z dystan-
sem i humorem, tak żeby praca spra-
wiała mi przyjemność. Szanuję swoje 
zdrowie psychiczne i nie umartwiam 
się nad obrazem przez rok. Zresztą nie 
wiem, jakby to się w dłuższej perspek-
tywie mogło skończyć... Z racji tego, że 
urodziłem się w 1990 r., jestem dziec-
kiem Internetu. Codziennie zewsząd 
bombardowany informacjami z sieci, 
telewizji i prasy. Ciężko mi powiedzieć, 
co wpływa na ostateczne wykreowa-
nie się tematu. Czasem pomysł rodzi 
się bezpośrednio na płótnie, a innym 
razem kiedy np. jadę tramwajem. Nie 
ma tutaj żadnej zasady. Zresztą często 
przemalowuję obrazy. Zdarza się, że 
pod jednym obrazem jest sześć innych 
prac. Czasem i więcej.

Mateusz Sarzyński jest laureatem Na-
grody Głównej tegorocznej 17. edycji 
konkursu APH.  Studiuje na Akade-
mii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie.  Dzięki wygranej artysta 
będzie mógł skorzystać z możliwości 
odbycia miesięcznej rezydencji arty-
stycznej w Residency Unlimited i wy-
jechać do światowej stolicy sztuki no-
woczesnej — Nowego Jorku.

Praca artysty „Bez tytułu”, która zwró-
ciła uwagę jury konkursowego swoją 
bezkompromisowością i konsekwen-
cją w unikaniu dominujących w sztuce 
trendów, podobnie jak inne tworzone 
przez Sarzyńskiego obrazy, to próba 
spojrzenia na świat z przymrużeniem 
oka. To też zabawny i niezwykle traf-
ny komentarz współczesności, kpiący 
z jej absurdów i wykorzystujący w tym 
celu motywy znane z pop kultury. Co 
ważne, warstwa wizualna twórczości 
Sarzyńskiego łączy się z refleksją na 
temat przemijania oraz śmierci. 

Artysta tworzy rocznie ponad 300 
prac. To malarstwo szybkie, ekspre-
syjne, celowo niechlujne, łączące 
fakturę rodem z Baselitza z graffi-
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Oprócz nagród stypendial-
nych i rezydencyjnych, w ra-
mach konkursu APH przy-
znawana jest także Nagroda 
Specjalna, której fundatorem 
jest Piotr M. Śliwicki, prezes 
Grupy ERGO Hestia. Nagroda 
obejmuje zlecenie na arty-
styczną interpretację rapor-
tu rocznego z działalności 
firmy. Podczas tegorocznej 
wystawy finałowej w Muzeum 
nad Wisłą, można było oglą-
dać efekty rocznej  współ-
pracy Agnieszki  Mastalerz 

Raport Roczny  
w wersji online:

roczniki.ergohestia.pl/2017/

z ERGO Hestią. Działania ar-
tystki zainspirowane marze-
niami sennymi pracowników, 
przyjęły dwie równoległe for-
my: pierwsza to publikacja pt. 
„Poznanie. Trajectory of bo-
dies”, opisująca wyniki finan-
sowe Grupy ERGO Hestia za 
rok 2017 oraz proces działania 
artystycznego przeprowadzo-
nego z udziałem pracowników. 
Druga to realizacja artystycz-
na pt. „Trajectory of bodies”, 
która pokazuje ideę akcji per-
formatywnej i koncentruje się 
na tym, co nieprzewidywalne 
i nie podlega kontroli. 
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Elementy telematyki, umożli-
wiające precyzyjny pomiar na-
tężenia i kierunku ruchu, wyko-
rzystywane są w zarządzaniu 
firmą. Agnieszka Mastalerz przy 
czytnikach pomiaru czasu pra-
cy w siedzibie firmy w Sopocie 
i w Gdańsku postawiła pudełka, 
do których pracownicy mogli 
wrzucać swoje „sny”. Podczas 
akcji system rejestracji kart zo-
stał odłączony.

Poprosiła osoby zatrudnio-
ne w ERGO Hestii o spisanie 
w wolnym czasie dowolnego 
snu. Jedynym wymogiem były 
odręczny zapis i zachowanie 
anonimowości. W działanie mo-
gli zaangażować się nie tylko 
pracownicy z Sopotu i Gdańska, 
ale również z całej Polski. To 30 
przedstawicielstw detalicznych 
i korporacyjnych oraz 2 funda-
cje należące do Grupy.

Agnieszka Mastalerz wybra-
ła sny i myśli jako obszar, któ-
ry jest nieprzewidywalny i nie 
podlega badaniu przez możli-
wości techniczne ERGO Hestii 
jako ubezpieczyciela / praco-
dawcy. Artystka postawiła na 
relację korporacji i ciała indy-
widualnego. Zainteresowały ją 
kontrola i prywatność, zarzą-
dzanie ryzykiem i granica prze-
widywalności. 

Ostatecznie otrzymała 232 od-
powiedzi.
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

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

