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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

Weronika Gęsicka, 
Untitled 5,

z cyklu Ślady fot. Weronika 
Gęsicka
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Więcej informacji na temat 
wystawy znaleźć można na 
stronie internetowej:

www.mng.gda.pl
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Dwudziestolecie międzywojen-
ne było okresem wielkiego oży-
wienia artystycznego. Erupcji 
nowych stowarzyszeń, bractw, 
komitetów,  a tak że manife-
stów, deklaracji i programów 
twórczych. Wystawa Sztuka 
w 20-leciu międzywojennym. 
W stronę tradycji organizo-
wana w Muzeum Narodowym 
w Gdańsku jest doskonałą oka-
zją, by lepiej poznać ten niezwy-
kły okres historii.  

kontynuacją młodopolskiej tradycji. 
Pokazane zostały prace polskich arty-
stów szukających inspiracji w dawnych 
stylach, a także tych, którzy nawią-
zywali do międzynarodowej estetyki 
tego okresu i świadomie wykreowali 
własny, oryginalny styl, czerpiąc wzo-
ry z naszego dziedzictwa kulturowe-
go i sztuki ludowej. Ogromny wpływ 
na kształtowanie się sztuki okresu 
międzywojnia miał Paryż. To właśnie 
tam działały dwie znaczące grupy 
artystów: kapiści – uczniowie Józefa 
Pankiewicza z tzw. Komitetu Pary-
skiego (skrót K.P.) oraz artyści pol-
scy żydowskiego pochodzenia, m.in. 
Mojżesz Kisling, Roman Kramsztyk, 
Mela Muter, Leopold Gottlieb, którzy 
związali się z międzynarodową grupą 
École de Paris. Rzeźbę dwudziesto-
lecia międzywojennego na wystawie 
będą reprezentowały m.in. prace for-
misty Augusta Zamoyskiego, Henryka 
Kuny, Henryka Wiercińskiego, a także 
wielkiej osobowości artystycznej XX 
wieku – Xawerego Dunikowskiego. 

Juliusz Studnicki, 
Martwa Natura,

1937, olej na płótnie, fot. ©Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, materiały 
prasowe organizatora

Wojciech Weiss, 
Portret czeszącej się kobiety,

1920-1940, olej na płótnie, fot. 
©Muzeum Narodowe w Gdańsku, 
materiały prasowe organizatora

Nie da się jednoznacznie stwierdzić, 
który z czynników społecznych i histo-
rycznych sprawił, że właśnie te dwie 
dekady utożsamiane są z niezwykłą 
aktywnością środowisk artystycz-
nych i intelektualnych. Była to raczej 
wypadkowa wielu z nich. Po pierwsze 
historycznie właśnie zakończył się 
konflikt zbrojny na niespotykaną do 
tej pory skalę, który odcisnął ogrom-
ne piętno na społeczeństwie. Z drugiej 
strony wciąż aktywne były przedwo-
jenne środowiska, które teraz mogły 
konfrontować swoje doświadczenie 
okupacyjne z całkowicie nową rzeczy-
wistością wolnej Polski. Z pewnością 
nie bez znaczenia była też możliwość 
swobodnego przemieszczania się po 
Europie, dzięki której polscy malarze 
z sukcesami uczestniczyli w świato-
wym życiu artystycznym. Wystawa 
Sztuka w dwudziestoleciu międzywo-
jennym. W stronę tradycji prezentuje 
twórczość artystyczną i rzemieślniczą, 
która pozostawała poza szeroko rozu-
mianą awangardą i w dużej mierze była 
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Dwudziestolecie międzywojenne to 
także czas, kiedy rodzime rzemiosło 
artystyczne zostało wyniesione do 
rangi sztuki. Meble, tkaniny, ceramikę 
i szkło projektowali tacy artyści, jak 
Wanda Kossecka, Julia Kielowa czy 
Zofia Kodis-Freyer. Ponad 150 obiek-
tów sztuki i rzemiosła artystycznego 
prezentowanych na wystawie pocho-
dzi ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Gdańsku, Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Muzeum Narodowego 
w Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi, 
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Mu-
zeum Miasta Gdyni, Muzeum Gdańska 
oraz z kolekcji i zbiorów prywatnych. 

Leopold Gottlieb, 
Kobiety i tulipan,

1934, olej na płótnie, w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Krakowie, 
fot. ©Pracownia Fotograficzna 
Muzeum Narodowego w Krakowie, 
materiały prasowe organizatora

Tymon Niesiołowski, 
Toaleta,

1919, olej na płótnie, w zbiorach 
Muzeum Narodowego 
w Warszawie, fot. Teresa 
Żółtowska-Huszcza, materiały 
prasowe organizatora 
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Więcej o założeniach wystawy 
i programie towarzyszących jej 
wydarzeń można przeczytać 
na stronie internetowej:

www.zacheta.art.pl
W

ar
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Czasami potrzeba świeżego 
spojrzenia na znane kwestie 
i problemy, żeby zauważyć nowe 
rozwiązanie. Wystawa Co dwie 
sztuki to nie jedna w warszaw-
skiej Zachęcie jest przestrzenią, 
w której do głosu dopuszczono 
właścicieli najświeższego spoj-
rzenia ze wszystkich.  

Wójcik z córkami Zoją i Leą zaproszą 
publiczność do wspólnego budowa-
nia baz z bezpiecznych, naturalnych 
materiałów. Przestrzeń galerii wypeł-
nią kryjówki wykreowane z koców, 
a w plenerze powstaną survivalo-
we budowle, gdzie wszystko będzie 
możliwe. Zbigniew Rogalski z synem 
Tymonem stworzą pracę inspirowa-
ną wspólnym czytaniem. Instalacja 
W poszukiwaniu straconego czasu 
zabierze widzów w epicentrum śnie-
życy stworzonej z tysięcy liter, naj-
mniejszych cząstek wszelkich, prze-
czytanych oraz nieprzeczytanych 
jeszcze książek. Tymon wykona rów-
nież galerię portretów bardzo waż-
nych osób, do których — w czasie 
trwania wystawy — być może dołą-
czą inne znajome twarze, tym razem 
autorstwa pozostałych uczestników 
wystawy. Olaf Brzeski z synem Kon-
stantym zrealizują wspólnie instalację 
rzeźbiarską, a Kinga Nowak z synem 
Tytusem przygotują wielkoformatową 
abstrakcyjną grę Parkour, inspirowaną 
między innymi Minecraftem, do któ-
rej wciągną wszystkich zwiedzają-
cych. Dzieci pozwalają nam spojrzeć 
na świat z innej perspektywy. Ważne, 
abyśmy znaleźli wspólny język. Takim 
polem porozumienia, ale też motorem 
ważnych zmian, może być właśnie 
sztuka współczesna. 

Malwina Konopacka z Anielą, 
Teresą i Julią, identyfikacja 
wizualna wystawy Co dwie 
sztuki to nie jedna,

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 
materiały prasowe organizatora Użycie w kontekście wystawy sztuki 

stwierdzenia, że perspektywa twórcy 
wpływa na jego twórczość, brzmi jak 
banał. Jednak w warszawskiej Zachę-
cie w najbliższych dniach otwiera się 
ekspozycja, w której fraza ta nabiera 
głębszego znaczenia niż popularna 
klisza. Co dwie sztuki to nie jedna jest 
wystawą rozpoczynającą projekt ferii 
zimowych w Zachęcie. Ideą ekspo-
zycji jest pokazanie prac uznanych 
artystów przygotowanych wspólnie 
z ich dziećmi. Prace — wykonane 
specjalnie na ten pokaz — pozwo-
lą przyjrzeć się tematom ważnym 
zarówno dla młodych twórców, jak 
i odbiorców sztuki. Dzieci artystów, 
włączone w proces powstawania 
dzieła sztuki współczesnej, zaproszą 
rówieśników do twórczego i aktyw-
nego zwiedzania wystawy. Przykła-
dem takiego działania może być pro-
jekt Izabeli Chlewińskiej i Tomasza 
Bergmanna, którzy z pięcioletnim 
Miłoszem koncentrują się na porozu-
mieniu poprzez ruch i dotyk. Tworzą 
rodzinną instalację performatywną 
CIAŁO poświęconą bliskości, obser-
wacji i wspólnej medytacji. Zabierają 
nas w świat doświadczania ciała, ru-
chu i zmysłów za sprawą obiektów 
sensor ycznych opracowanych ze 
szczególnym uwzględnieniem naj-
młodszych widzów. Z kolei Jaśmina 
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Więcej informacji na temat 
wystawy dostępnych jest na 
stronie internetowej: 

www.bunkier.art.pl
K
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P i o t r  L u t y ń s k i  p o d c h o d z i 
do swoich fascynacji  z  czu-
łą ironią. Sztuka jest dla niego 
wszechświatem, w obrębie któ-
rego może w swobodny sposób 
mieszać naukę, naturę, emocjo-
nalność i doświadczenia malar-
stwa. Jego wystawę pt. Budda, 
Mars i Jeleń oglądać można 
w krakowskim Bunkrze Sztuki. 

Piotr Lutyński, 
Ukrzesłowienie,

2001, technika własna, materiały 
prasowe organizatora

Dokąd zaprowadzą nas rozmyślania 
i analizy, jeśli założymy, że popularna 
teoria o współdziałaniu i współistnieniu 
poszczególnych elementów rzeczywi-
stości jest prawdziwa? Już po kilku kro-
kach w głąb przemyśleń nad istotą tego 
założenia napotykamy przeszkody. Na 
początek przyjmijmy mało kontrower-
syjne założenie, że umysł ludzki nie jest 
w stanie pojąć całego otaczającego 
nas świata. Przytłoczeni złożonością 
rzeczywistości najczęściej wybieramy 
sobie jej kawałek i wokół niego budu-
jemy naszą tożsamość. Jednak skoro 
naszej analizie poddajemy zaledwie 
część świata, a wszystkie elementy ze 
sobą współpracują, chcąc nie chcąc, 
wykrzywiamy nasze postrzeganie 
i skazujemy je na porażkę. Jak w związ-
ku z tym uchwycić nieuchwytne i opi-
sać pełnię naszych doświadczeń? Czy 
to w ogóle możliwe w obliczu ogromu 
wszechświata i jego wielowymiarowej 
natury? Te egzystencjalne pytania wy-
łaniają się z prac Piotra Lutyńskiego, 
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które prezentowane są na wystawie 
w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier 
Sztuki. Najnowsze dzieła artysty, stwo-
rzone specjalnie na wystawę, zostały 
zestawione z pracami z lat 2003–2018. 
Zaprezentowano obrazy, obiekty, kola-
że, filmy, a także dokumentację działań 
w pracowni oraz przestrzeni publicz-
nej. Artysta, zafascynowany naturą, 
materią, fizyką kwantową i kosmosem, 
dzieli przestrzeń według tych tematów, 
w wyniku czego powstało pięć obsza-
rów. Przestrzeń Buddy prezentuje po-
stacie z ustawioną na środku figurą 
istoty oświeconej otoczoną obrazami, 
w których dominują proste formy cen-
tryczne o żywych barwach. Powstaje 
w ten sposób przestrzeń o charakterze 
sakralnym, kontemplacyjnym. Prze-
strzeń Marsa to miejsce wypełnione 
wielkoformatowymi płótnami i obiek-

Piotr Lutyński, 
Bez tytułu, 

2003, akryl na płótnie, materiały 
prasowe organizatora

Piotr Lutyński, 
Budda,

2019, technika własna, fot. Piotr 
Wysocki, materiały prasowe 
organizatora 

tami wolnostojącymi o geometrycz-
nych kształtach oraz zdjęciami tytu-
łowej planety. Przestrzeń zwierzęcia 
to aranżacja pseudomieszczańskiego 
salonu zbudowana ze znalezionych 
przedmiotów i mebli, połączona z dra-
matem martwego jelenia, uprzedmio-
towionego przez cywilizację. Obszar 
symboli biologicznych tworzą obra-
zy skrzynkowe, które powstają od lat 
90. XX wieku. Skomponowane są one 
z ziaren zbóż, muszli ślimaków, nasion, 
wosku i martwych owadów. Te obiekty 
zderzają w sobie abstrakcję malarstwa 
z realizmem natury. Przestrzeń Projek-
tu KR 736EJ zawiera dokumentację 
działań wokół autobusu i pracowni 
artysty. Odrębność ekspozycji galerii 
scalają manekiny w strojach zaprojek-
towanych przez artystę, zainspirowane 
pracami Kazimierza Malewicza. 
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Więcej o samej 
wystawie i działalności 
artystycznego duetu 
przeczytać można na 
stronie internetowej:

www.arsenal.art.pl
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Czy aby na pewno człowiek zo-
stał predestynowany do rządze-
nia światem zwierząt i decydo-
wania o życiu i śmierci? To jedno 
z najważniejszych pytań wynika-
jących z twórczości Tatiany Cze-
kalskiej i Leszka Golca, a także 
z ich najnowszej wystawy Ca-
tering dla najdłużej przeby-
wających w galerii gości wy-
stawianej w poznańskiej Galerii 
Miejskiej Arsenał.  

W zasadzie wszystkie religie świata 
opierają się na jednej, wspólnej dla 
nich wszystkich zasadzie – „nie zabi-
jaj”. Mimo to przyjęło się, że o tym, kto 
lub co ma żyć lub umrzeć decyduje 
człowiek – samozwańczy pan i wład-
ca życia i śmierci. Choć sam jest isto-
tą śmiertelną i zazwyczaj pragnącą 
przedłużać własną egzystencję, został 
wyniesiony do roli ostatecznego sę-
dziego i kata. Buddyści do wymienio-
nej w pierwszym zdaniu zasady dodali: 
„wszystkich żywych czujących istot”. 
Dżiniści z Mahavirą na czele to prak-
tykowali. Odgarniali miotełką owady, 
żeby ich nie nadepnąć. To przemyśle-
nie stanowić może punkt wyjścia do 
zrozumienia i dalszej interpretacji sztu-
ki artystycznego duetu – Tatiany Cze-
kalskiej i Leszka Golca. Fundamentem 
prac Czekalskiej i Golca, a w związku 
z tym także wystawy Catering dla naj-
dłużej przebywających w galerii gości, 
jest szacunek dla życia i wynikają-
ce z niego rozszerzone postrzeganie 

Tatiana Czekalska, Leszek 
Golec, wystawa Catering dla 
najdłużej przebywających 
w galerii gości,

Galeria Miejska Arsenał 
w Poznaniu, materiały prasowe 
organizatora

świata. Artyści często odwołują się 
do tradycji chrześcijańskiej, choćby 
poprzez nawiązania do Biblii lub uży-
wanie w swoich pracach kościelnych 
artefaktów, jednak ich życie duchowe 
wykracza poza ramy teologicznych 
dogmatów. Kolekcjonują stare, pod-
niszczone przedmioty z wpisaną w nie 
historią, „przygarniają” zapomniane, 
oddane do antykwariatów ikony, stuły, 
księgi, naczynia i dają im drugie życie – 
w obszarze sztuki. Dla przykładu – Bi-
blia nadjedzona przez owada, któremu 
nadali  imię Anobium Sanctus, staje 
się dziełem małego żyjącego dawno 
temu insekta, po którym pozostał nie-
powtarzalny i trwały ślad. Wobec jego 
żmudnych działań Czekalska i Golec 
czują respekt, który każe im przyjąć 
rolę kuratorów, nie artystów. Czekal-
ska i Golec tworzą razem od 1996 
roku. I już wtedy ich prace przenikał 
duch ekologii, co było zdecydowanie 
niszowym wówczas zjawiskiem. Dlate-
go można uznawać artystyczną parę za 
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pionierską dla polskiego posthumani-
zmu i sztuki zaangażowanej ekologicz-
nie. Poznańska wystawa jest pierwszą 
prezentacją duetu w tym mieście. Dla-
tego też pojawiają się na niej nie tylko 
najnowsze prace, ale też te wcześniej-
sze, które pozwolą twórcom przedsta-
wić się poznańskiej publiczności. Prace 
z naturalnych materiałów posłużą od-
wiedzającym galerię do kontemplacji, 
refleksji, zdziwienia, pewnie też za-
chwytu, a tym gościom najmniejszym, 
nierzadko trudnym do zauważenia 
sprawią przyjemność swoim smakiem.  

Tatiana Czekalska, 
Leszek Golec, 
Mozzetta,

Galeria Miejska Arsenał 
w Poznaniu, materiały prasowe 
organizatora 

Tatiana Czekalska, 
Leszek Golec, 
Holy Hand,

Galeria Miejska Arsenał 
w Poznaniu, materiały prasowe 
organizatora 
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Więcej informacji na temat 
wystawy dostępnych jest na 
stronie internetowej:

www.rondosztuki.pl
K

at
ow

ic
e

M i ł o ś n i k o m  m n i e j  z n a n e j , 
a z pewnością wybitnej twórczo-
ści fotograficznej polecamy wy-
stawę przedstawiającą fotografię 
czechosłowacką lat 80. XX wie-
ku pt. Członkowie i przyjaciele 
Słowackiej Nowej Fali organi-
zowaną w katowickim Rondzie 
Sztuki.  

Czasami analizując prądy artystyczne, 
warto odwrócić wzrok od najpopular-
niejszych geograficznych kierunków 
i zwrócić się w stronę tych mniej zna-
nych. Często może okazać się, że nie 
ustępują one najsłynniejszym ośrod-
kom twórczego myślenia, a czasami 
nawet mogą dodać wiele od siebie, 
dzięki unikalnemu kontekstowi. Wła-
śnie tak jest w przypadku fotografii 
i zjawisku czechosłowackiej Nowej Fali 
lat 80. Nazwa Słowacka Nowa Fala 
pojawia się w pracach poświęconym 
fotografom utożsamianym z tym ter-
minem stosunkowo późno, najpraw-
dopodobniej po raz pierwszy została 
użyta w artykule autorstwa Lukaša 
Kadlička poświęconym Rudo Preko-
powi, który ukazał się w „Revue Foto-
grafie” w roku 1982. Podstawowy skład 
członków czechosłowackiej Nowej 
Fali pojawił się na Wydziale Fotogra-
fii FAMU w Pradze pomiędzy rokiem 
1980 a 1982. Opowieści ówczesnych 
studentów opisują ścisły reżim obo-

Montaż wystawy Fotografia 
czechosłowacka lat 80. 
Członkowie i przyjaciele 
Słowackiej Nowej Fali, 

Galeria Rondo Sztuki 
w Katowicach, materiały prasowe 
organizatora
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wiązków i terminów, których należało 
dotrzymać i dokładnie sformułowa-
nych zadań do wykonania. Jednocze-
śnie w ich opowieściach  przewijają 
się wspomnienia o wolności myślenia, 
która byłaby nie do wyobrażenia na 
innych czechosłowackich uczelniach 
artystycznych. Istotnym powodem 
liberalnej atmosfery na wydziale był 
fakt, że reżim przywiązywał mniejszą 
wagę do fotografii niż do filmu. Nowa 
Fala, ze swoim multimedialnym po-
dejściem, łączeniem słowa i obrazu 
i okazjonalną żartobliwością oddalała 
się od modernistycznych postulatów 
czystej fotografii i wprowadzała do niej 
elementy myślenia postmodernistycz-
nego. Fotografowie czechosłowackiej 
Nowej Fali swobodnie używali różno-
rakich mediów, znajdowali inspiracje 

w fotografii współczesnej, a także łą-
czyli ze sobą fotografię z różnymi for-
mami tekstu. Župnik częściowo ręcznie 
kolorował większość swych zdjęć; Pre-
kop wypróbowywał możliwości, które 
dawało mu medium fotografii, od wy-
drapywania negatywów do odrywania 
pasków emulsji ze zdjęć; Varga nato-
miast systematycznie badał potencjał 
luminografii. Większość komentatorów 
widziało w ówczesnej Nowej Fali zjawi-
sko będące naturalną częścią skła-
dową fotografii czeskiej wzbogaconej 
o „typowo słowacki” element liryczny 
i humor. Projekt wystawy przygotowa-
ła Galeria Miloša Alexandra Bazovskie-
go w Trenczynie pod koniec 2018 roku 
przy okazji obchodów setnej rocznicy 
powstania Czechosłowacji, wspólnego 
państwa Czechów i Słowaków. 

Montaż wystawy Fotografia 
czechosłowacka lat 80. 
Członkowie i przyjaciele 
Słowackiej Nowej Fali,

Galeria Rondo Sztuki 
w Katowicach, materiały prasowe 
organizatora 
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Więcej informacji na temat 
wystawy znaleźć można na 
stronie internetowej:

www.mgslodz.pl
Ł
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Widzom gotowym na analizę 
dzieła nie tylko ze względu na je-
go treść, ale też wymiar i formę 
serdecznie polecamy wystawę 
prac R.H. Quaytman pt. Słońce 
nie porusza się. Rozdział 35 
organizowaną w łódzkim Mu-
zeum Sztuki.  

Często patrząc na obraz de facto wi-
dzimy tylko jego bezpośrednią treść. 
Nawet analizując dzieła stricte abs-
trakcyjne, skupiamy się na tym, co ob-
raz nam „mówi”. Jednak bardzo często 
przy takim podejściu interpretacyjnie 
gubimy znaczenie obrazu jako przed-
miotu. Podświadomie przestajemy 
zauważać, że dzieło sztuki ma też swój 
materialny wymiar, który ma istotny 
wpływ na jego postrzeganie. Skupiając 
się na przedstawionych elementach, 
pomijamy kwestie takie, jak: wymiary, 
proporcje, materialność podłoża czy 
działanie pigmentu, a często mają one 
krytyczne znaczenie – tak jak w przy-
padku działań R.H. Quaytman. Od 
2001 roku twórczość Quaytman jest 
ustrukturowana w „rozdziały”. Każdy 
z nich to osobna wystawa, na którą 
składają się specjalnie na tę okazję 
tworzone obrazy uzupełniane niekiedy 
precyzyjnie dobranymi wcześniejszy-
mi dziełami. Każda z takich wystaw ma 
przy tym charakter site specific, w tym 
sensie, że odnosi się do architektonicz-
nego, ale także historycznego i instytu-
cjonalnego kontekstu miejsca. Pośród 
dotychczasowych prezentacji Quayt-
man, wystawa w Muzeum Sztuki zaj-
muje miejsce szczególne, jako swego 
rodzaju konceptualna retrospektywa. 
Do tej pory taki charakter miał jedynie 
projekt Spine zorganizowany w Kuns-
thalle Basel i Neuberger Museum of 
Art w 2011 roku, obejmujący rozdziały 
od 1 do 20. Wystawa w Muzeum Sztuki 
jest z kolei efektem ponownej lektury 
rozdziałów od 21 do 34. Jest to przy 

R.H. Quaytman, 
Rozdział 2 (Replika Kompozycji 
przestrzennej Kobro, 1928),

2004, zakup finansowany 
ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu „Narodowe 
kolekcje sztuki współczesnej”, 
materiały prasowe organizatora 
organizatora
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tym zupełnie nowa opowieść zbudowa-
na z tych samych elementów. Ramę tej 
opowieści, jak w przypadku każdej wy-
stawy tej artystki, wyznacza kontekst 
miejsca; kontekst, który w szczególny 
sposób zabarwia jej retrospektywny 
charakter. Łódź i Muzeum Sztuki to bo-
wiem miejsca, które w biografii Quayt-
man wiążą się z samymi początkami 
tworzonej przez nią „książki”. Jej pierw-
sze rozdziały w istotnej mierze opierały 

R.H. Quaytman, 
Słońce nie porusza się. 
Rozdział 35,

2019, ©R.H. Quaytman, materiały 
prasowe organizatora 

się na materiale zgromadzonym przez 
artystkę podczas jej pierwszej podróży 
do Łodzi – miasta, z którego pochodzi-
ła część jej rodziny. To również w Łodzi 
Quaytman odkryła niezwykle inspiru-
jącą dla niej twórczość Katarzyny Ko-
bro, radykalnej konstruktywistycznej 
rzeźbiarki, która od lat 20. do lat 50. XX 
wieku tworzyła w tym mieście i której 
cały niemal dorobek znalazł się w Mu-
zeum Sztuki.  

R.H. Quaytman, 
Rozdział 2 (Cmentarz 
żydowski),

2000-2004, zakup finansowany 
ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu „Narodowe 
kolekcje sztuki współczesnej”, 
materiały prasowe organizatora
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Więcej informacji na temat 
wystawy dostępnych jest na 
stronie internetowej:

www.wozownia.pl
To

ru
ń

Wystawa Światłoczułość pre-
zentująca twórczość Ewy Kule-
szy budzi w odbiorcach ciekawe 
uczucia, skłaniające do autore-
fleksji. Wielu wychodząc z eks-
pozycji organizowanej w toruń-
skiej Wozowni, zada sobie istotne, 
a zarazem oczyszczające pyta-
nie: co po mnie zostanie? 

Wchodząc na wystawę, widz zosta-
je delikatnie, a mimo to stanowczo 
i bez możliwości sprzeciwu włączony 
w dyskusję o materialności i ulotności. 
Cała ekspozycja rozgrywa się w ga-
mach szarości, barwach symbolizu-
jących popiół. Popiół to zaś materia, 
którą w każdej chwili może rozwiać 
wiatr, która jest ulotna, krucha, deli-
katna. Z jednej strony wtapia się w tło 
swoją kolorystyką, a z drugiej wyda-
je się tak natarczywie, intensywnie 
obecna. Jego sproszkowana, pełna 
potencjalnej lekkości forma, na któ-
rej tak łatwo zostawić odcisk czy ślad 
dotyku, nosi w sobie pamięć minionej 
kondycji i energię spalonych przed-
miotów. Jest zwizualizowaną metafo-
rą przemijania oraz procesu przejścia 
od bytu do niebytu. Paradoks polega 
jednak na tym, że ów niebyt wciąż ma 
materialny wymiar, którego ślady tak 
trudno usunąć, gdy rozetrze się po-
piół między palcami. Zespół obiek-
tów, z których większość Ewa Kulesza 
przygotowała specjalnie na wystawę 

Ewa Kulesza, 
wystawa Światłoczułość,

Galeria Sztuki Wozownia 
w Toruniu, materiały prasowe 
organizatora
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w Wozowni, buduje w salach galerii 
medytacyjną przestrzeń o poetyckim 
wydźwięku. To szara strefa, wewnątrz 
której inicjowana jest światłoczułość. 
Owa czułość budzi się w nas w sto-
sunku do nas samych, gdy zaczyna-
my wyczuwać, że nasze ciała również 
spotka nieuchronny los, polegający na 
tym, że z czasem zmienimy się w lek-
ki proch. Nawet archiwa, przedmio-
ty i nieruchomości, które docelowo 
miały zostać po nas i trwać wiecznie 
jako nasza osobista spuścizna z cza-
sem znikną. Pisząc o twórczości Ewy 
Kuleszy trzeba delikatnie i  umiejętnie 
stawiać kroki pomiędzy słownym opi-
sem wystawy, a poetyckością, która 
dla wielu może być uciążliwa. Najwię-

Ewa Kulesza, 
wystawa Światłoczułość,

Galeria Sztuki Wozownia 
w Toruniu, materiały prasowe 
organizatora 

cej chyba powie fakt, że prace Kuleszy 
są na swój sposób tożsame z materią 
popiołu – budzą delikatne i ulotne 
uczucia, ale nie da się ich nie zauwa-
żyć. Ewa Kulesza studiowała fotografię 
oraz rzeźbę na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Poznaniu. Była stypendystką 
Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz sty-
pendium Miasta Poznania, rezydentką 
NKD Dale w Norwegii. Od 2004 roku 
pracuje na Uniwersytecie Artystycz-
nym w Poznaniu. Zajmuje się książką 
artystyczną, instalacją, rzeźbą i fo-
tografią. Wystawiała swoje prace na 
kilkudziesięciu wystawach indywidu-
alnych i zbiorowych w Polsce, Niem-
czech, Szwajcarii, Słowacji, Portugalii, 
Japonii i Norwegii. 
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aw Niewiele w historii polskiej litera-

tury było wydarzeń tak znaczą-
cych, jak proces Filomatów i Fi-
laretów. O samym wydarzeniu, 
jego konsekwencjach, a także 
wpływie na twórczość najwięk-
szych mistrzów dowiedzieć się 
można więcej na wystawie Wil-
no Mickiewicza i Słowackie-
go: tropem „Dziadów” cz. III 
organizowanej we wrocławskim 
Muzeum Pana Tadeusza.  

Więcej o wystawie przeczytać można 
na stronie internetowej:

www.muzeumpanatadeusza.pl

Czy jesteśmy w stanie ocenić, jak wiel-
ką rolę w twórczości artysty odgrywa 
miejsce jego wychowania i wykształce-
nia? W wielu przypadkach to właśnie 
tutaj rodzą się pierwsze inspiracje, 
przyjaźnie i miłości. Często są to też 
miejsca, w których na stałe ugrunto-
wuje się wykształcenie, a w życiu po-
jawiają się pierwsze wzory mistrzów 
do naśladowania. Celem wystawy 
Wilno Mickiewicza i Słowackiego: tro-
pem „Dziadów” cz. III jest pokazanie 
widzom roli Wilna w twórczości pol-
skich mistrzów słowa. Wystawa to tak-
że źródło rozważań na temat jednego 
z ciekawszych i nadal nie dość dobrze 
rozpoznanych wydarzeń w historii pol-
skiej literatury. Ekspozycja opowiada 
o wileńskim procesie Filomatów i Fila-
retów – wydarzeniu, które zaważyło na 
losach i twórczości Adama Mickiewi-
cza i Juliusza Słowackiego. Założone 
blisko dwieście lat temu Towarzystwo 
Filaretów za działalność patriotyczną 
zostało uznane za wywrotowe. Mło-
dych Filaretów aresztowano i osą-
dzono. Wśród uwięzionych znalazł się 
Adam Mickiewicz, który spędził w wi-
leńskim więzieniu blisko dziewięć mie-
sięcy. Skazany na przymusowy pobyt 
w Rosji, wyjechał z Wilna na zawsze 
w 1824 roku. Opuścił miasto swoich 
studiów uniwersyteckich, zawiązanych 
wówczas wielu dozgonnych przyjaźni, 
poetyckiego debiutu i zarazem miejsce 
ugruntowania sławy poetyckiej. Juliusz 
Słowacki z Wilnem związany był przez 
blisko piętnaście lat. Pierwszy raz prze-
bywał tu w latach 1811–1814. Do Wilna 

Wystawa Wilno Mickiewicza 
i Słowackiego. Tropem III cz. 
„Dziadów”,

Muzeum Pana Tadeusza we 
Wrocławiu, fot. Andrzej Solnica, 
materiały prasowe organizatora  
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powrócił w 1818 roku. Tu uczęszczał do 
wileńskiego gimnazjum, a w lipcu 1828 
roku ukończył studia i opuścił miasto 
na zawsze. Wejściu w życie pokolenia 
filomatów towarzyszyły wielkie ambi-
cje i wielkie oczekiwania, ale historia 
miała wobec nich inny plan. Co więcej, 
towarzyszące im pragnienie wiedzy, 
bunt, głód wolności i poświęcenie, oka-
zuje się dla naszej kultury zaskakująco, 
dramatycznie aktualne. Na ekspozy-

Plan Wilna,

1859, własność Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, 
materiały prasowe organizatora  

Karol Raczyński, 
Wileńskie przedmieście 
Popławy,

ok. 1830, olej na płótnie, własność 
Litewskiego Muzeum Sztuki, 
materiały prasowe organizatora 

cji zgromadzono cenne obiekty, po-
chodzące ze zbiorów Muzeum Sztuki 
w Wilnie oraz archiwów i bibliotek wi-
leńskich, pokazywane w Polsce po raz 
pierwszy – w tym: m.in. oryginalne pro-
tokoły przesłuchań Filomatów i Filare-
tów. Z kolekcji Ossolineum pochodzą 
m.in. znakomite rysunki Józefa Peszki, 
przedstawiające Wilno i Petersburg 
oraz rękopis  ( jedna karta) Dziadów 
Juliusza Słowackiego.  
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Czy moda jest sztuką? W dzisiej-
szych czasach odpowiedź na to 
pytanie wydaje się jednoznaczna. 
Już artystki awangardowe zaj-
mowały się projektowaniem tka-
nin, a współcześnie nie zaskakują 
wystawy wielkich projektantów, 
takich jak Christian Dior. O ści-
słych związkach mody i sztuki 
przekonać się można także na 
wystawie Natalii Ślizowskiej My 
Fashion World.  

Szczegółowe informacje dotyczące 
wydarzenia dostępne są na stronie 
internetowej:

www.mosart.pl

Artystka jest projektantką z pasji i wy-
kształcenia. Miejsce, w którym poka-
zuje swoje prace, jest nieprzypadkowe. 
Pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego, 
gdzie ukończyła Liceum Sztuk Pla-
stycznych. Już wówczas jej zaintereso-
wania koncentrowały się wokół zagad-
nień związanych z modą. Podążając 
za tą ciekawością, kontynuowała edu-
kację na Akademii Sztuk Pięknych im. 
Władysława Strzemińskiego, w Wyższej 
Szkole Sztuki i Projektowania w Ło-
dzi oraz na Politechnice Łódzkiej na 
Wydziale Technologii Materiałowych 
i Wzornictwa Tekstyliów, gdzie w 2012 
roku obroniła dyplom pod kierunkiem 
profesora Andrzeja Nawrota i uzyska-
ła tytuł najlepszej absolwentki roku. 
Po zakończeniu studiów artystka po-
wróciła do Gorzowa, gdzie otworzyła 
swoją pracownię i salon sprzedaży. 
Projektuje nie tylko ubrania, ale także 
dodatki i akcesoria, które prezentuje 
na specjalnie przygotowywanych po-
kazach mody. Dla Natalii Ślizowskiej 
moda bez wątpienia należy do świata 
sztuki. Jak sama mówi o swojej pracy: 
aby przetrwać, tworzę krótkie serie 
dla kobiet, aby istnieć wykonuję torby 
i wyroby galanterii skórzanej, aby być 
szczęśliwą i zaspokoić swoją duchową 
potrzebę tworzenia zajmuję się uni-
katem. Dlatego też jej działalność jest 
zróżnicowana. Z jednej strony prowa-
dzi działalność komercyjną – w jej ate-
lier oraz za pośrednictwem strony in-
ternetowej można zakupić wyjątkowe 
kreacje jej autorstwa, z drugiej tworzy 
pojedyncze realizacje, będące swo-

Plakat,

materiały prasowe 
organizatora

istymi dziełami sztuki. Natalia Ślizow-
ska przywiązuje także dużą wagę do 
sposobu prezentacji swoich projektów, 
dla których równie istotny jest kontekst, 
w którym funkcjonują dla odbiorców. 
Jak mówi artystka: moje kolekcje już od 
pierwszej myśli istnieją w wyjątkowych 
przestrzeniach, wśród przemyślanych 
instalacji, otoczone odpowiednią muzy-
ką i światłem. Dzięki takim założeniom, 
widzowie nie tylko podziwiają piękne 
ubiory, ale mogą zanurzyć się w wielo-
zmysłowym doświadczeniu obcowania 
z tkaniną i różnego rodzaju materiałami 
wykorzystywanymi przez projektantkę. 
Na wystawie w Miejskim Ośrodku Sztu-
ki można oglądać najnowsze realizacje 
Ślizowskiej, a także sięgnąć w prze-
szłość do jej wczesnych projektów 
modowych, między innymi Last Lovers 
Landsberg czy Circus, dla którego in-
spiracją były sztuczki i pokazy cyrkowe.  
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cyW ramach obchodów 500-lecia śmierci Rafaela – jednego z najbardziej 
znanych artystów włoskiego renesansu – w 2020 roku Gemäldegalerie 
przygotowała niewielką, jednopokojową wystawę. Zgromadzono na niej 
pięć obrazów przedstawiających Madonny pochodzące z ich kolekcji, 
którym towarzyszą dzieła z wypożyczone z National Gallery w Londy-
nie i gabinetu Kupferstich w Berlinie. To wyjątkowa okazja, by móc zo-
baczyć te obrazy w jednej przestrzeni i zaobserwować ich wzajemny 
dialog. Londyńską Madonnę z Róż Rafael namalował krótko przed wy-
jazdem z Florencji do Rzymu, czerpiąc inspirację ze słynnej kompozycji 
Leonarda da Vinci, znajdującej się obecnie w Ermitażu. W  Gemäldega-
lerie po raz pierwszy także tondo Terranuova Madonna z ok. 1500 roku 
zostało zestawione ze wstępnym rysunkiem Rafaela. Ten specjalny 
pokaz przedstawia współczesnym widzom „młodego Rafaela”, które-
go dzieł tak bardzo poszukiwano w 1830 roku, kiedy założone zostało 
pierwsze muzeum w Berlinie. Wystawa rzuca jednocześnie światło na 
ówczesną politykę kolekcjonowania w odniesieniu do różnych europej-
skich zbiorów.  

www.smb.museum

Rafael Santi, 
Maria z Dzieciątkiem 
(Madonna Solly),

ok. 1502, olej na drewnie 
topolowym, Staatliche Museen 
zu Berlon, Gemäldegalerie/Jörg 
P. Anders, materiały prasowe 
organizatora 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    02/2020 37



B
az

yl
ea

, S
zw

aj
ca

ri
a Na wiosennej wystawie Fondation Beyeler zaprezentowaje zostały pra-

ce Edwarda Hoppera, jednego z najważniejszych amerykańskich ma-
larzy XX wieku. Artysta urodził się w Nowym Jorku, gdzie do 1906 roku 
studiował także malarstwo w School of Art. W swojej twórczości czerpał 
z literatury niemieckiej, francuskiej i rosyjskiej, poszukiwał także inspi-
racji w pracach mistrzów pędzla takich, jak Diego Velázquez, Francisco 
de Goya, Gustave Courbet i Édouard Manet. Szwajcarska ekspozycja 
skupia się na ikonicznych obrazach Hoppera, zanurzonych w nieskoń-
czonej przestrzeni miejskiego i podmiejskiego krajobrazu Stanów Zjed-
noczonych. Do tej pory aspekt ten rzadko był podkreślany na wysta-
wach poświęconych malarzowi, a wydaje się kluczowy do zrozumienia 
jego prac i ich recepcji. Dzięki prezentacji akwareli i obrazów olejnych 
powstających do lat 60. XX wieku wystawa zapewnia obszerny i eks-
cytujący przegląd różnorodnej natury twórczości Edwarda Hoppera. 
Ciekawym elementem ekspozycji jest także pokaz krótkometrażowego 
filmu 3D Two or Three Things I Know about Edward Hopper w reżyserii 
Wima Wendersa.  

www.fondationbeyeler.ch

Edward Hopper, 
Cape Ann Granite,

1928, olej na płótnie, kolekcja 
prywatna, ©Heirs of Josephine 
Hopper/2019, ProLitteris, Zurich, 
materiały prasowe organizatora
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a Wiosną 1892 roku Isaac Israels stanął twarzą w twarz z pięknym, ośnie-

żonym pejzażem miejskim wyeksponowanym w oknie galerii sztu-
ki w Amsterdamie. Był to obraz George’a Hendrika Breitnera, który 
na artyście wywarł piorunujące wrażenie. Israels w liście do swojego 
przyjaciela  pisał, że się poddaje, bo nie ma sensu konkurować z takim 
mistrzem, jak Breitner. W ten sposób role się odwróciły. Wcześniej Bre-
itner – siedem lat starszy od Israelsa – był zmuszony obserwować, jak 
cudownie utalentowany malarz wkroczył w wieku szesnastu lat do świa-
ta sztuki. Dzięki swojej bezbłędnej technice szybko zaczął być docenia-
ny i stał się ważną figurą malarstwa holenderskiego. Rywalizacja Isra-
elsa i Breitnera trwała latami i stale powodowała napięcia. Przez całą 
swoją karierę twórcy wzajemnie się podziwiali, inspirowali i zazdrościli 
sobie. Ów wyścig motywował ich do rozwoju i sprawił, że każdy z nich 
osiągnął w swoim fachu wyżyny. Wystawa Breitner vs Israels. Friends 
and Rivals to pierwsza szczegółowa analiza tego artystycznego meczu 
bokserskiego.  

www.kunstmuseum.nl

Isaac Israels, 
Military funeral,

1882, olej na płótnie, Kunstmuseum 
Den Haag, materiały prasowe 
organizatora  
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ia Ignacio Gómez de Liaño Alamillo jest hiszpańskim pisarzem, filozofem, 
tłumaczem i profesorem uniwersyteckim. Madryckie Museo Reina So-
fia postanowiło poświęcić mu wystawę Forsaking Writing, której ser-
ce stanowi osobiste archiwum twórcy przekazane Muzeum. Ten duży 
zespół składa się z dzieł artystów hiszpańskich i międzynarodowych, 
takich jak: Alain Arias-Misson, Felipe Boso czy Henri Chopin. Zawiera 
także sekcję dokumentacyjną, w której zgromadzono listy, pisma i inne 
materiały związane z poezją, filozofią i pokrewnymi dziedzinami aka-
demickimi. Główna część archiwum, powstająca od połowy lat 60. do 
późnych lat 70. XX wieku, nigdy dotąd nie była publicznie prezentowa-
na. Gómez de Liaño i jego zbiory są kluczowe dla zrozumienia rozwoju 
eksperymentalnej sceny poetyckiej w Hiszpanii. Zaczął on działać jako 
poeta wraz z Julio Campalem w awangardowej grupie Problemática 
63, po czym zwrócił się w innym kierunku, tworząc własną inicjatywę – 
Cooperativa de Producción Artística y Artesana. Działalność Gómeza 
de Liaño koncentrowała się na publikowaniu manifestów oraz organizo-
waniu wydarzeń i wystaw zbiorowych, które umożliwiły zaistnienie wielu 
poetom. W tym kontekście wystawa Forsaking Writing przedstawia go 
jako katalizatora dla artystów i wybitną postać na hiszpańskiej sceny 
poetyckiej.  

www.museoreinasofia.es

Ignacio Gómez de Liaño, 
Laberinto de aire,

1972, program Arte en Fiesta, 
German Institute, Madryt, 
materiały prasowe organizatora  
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Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy dostępne są na stronie 
internetowej: 

www.lnmm.lv

Przegląd dotychczasowego dorobku 
twórczego Apaļaisa podzielony został 
na pięć rozdziałów. Pierwsza część, 
czyli Preludium, gromadzi jego mało 
znane, wczesne obrazy powstałe pod 
koniec lat dwutysięcznych. Są to przede 
wszystkim nieco złowieszcze i ciemne 
przedstawienia figuratywne, odnoszące 
się do dziecięcych wspomnień i traum. 
W drugiej części ekspozycji zaprezen-
towane zostały z kolei enigmatyczne 
„obrazy literowe”. Są one wynikiem po-
głębionej lektury filozofów – od Lacana 
po Mallarmé – których teksty odcisnę-
ły wyraźne piętno na praktyce arty-
stycznej  Apaļaisa. Płótna pogrążone 

KRAJE BAŁTYCKIE
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Ēriks Apaļais jest jednym z naj-
bardziej oryginalnych i pomy-
słowych malarzy młodego po-
kolenia ,  k tór y zadebiutował 
w ostatnich latach na łotewskiej 
scenie artystycznej. Jego wysta-
wę indywidualną zatytułowaną 
Family oglądać można w Latvian 
National Museum of Art.  

w szarościach wskazują na powiązanie 
czytania i pisania, znaczącego i zna-
czonego, literatury i językoznawstwa. 
Obrazy te, jak mówi malarz, oscylują 
pomiędzy tym, co widzialne i czytelne. 
Zdekonstruowane elementy – litery 
oderwane od słów, obrazy oddzielone 
od kontekstu – odwołują się do odko-
panych fragmentów zapomnianych 
wspomnień i doświadczeń. Cykl ten 
jest kluczowy w dorobku Apaļaisa, 
ponieważ utrwalił jego charaktery-
styczny styl łączący konceptualizm, 
rozbudowaną symbolikę, abstrakcję 
i figurację. Rozpoznawalność przynio-
sły mu monochromatyczne kompo-

Baner wystawy 
Ēriks Apaļais. Family,

materiały prasowe organizatora
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zycje, w których postaci i przedmioty 
unoszą się w przestrzeni. Widoczne 
jest to w trzeciej części ekspozycji, 
gdzie pokazywane są Dzienniki z Ziemi. 
Na płótnach tych ziemskie przedmio-
ty lewitują w czymś, co wydaje się być 
czernią przestrzeni kosmicznej. Czy 
rzeczywiście tak jest? Znaczenie obra-
zów Apaļaisa nie jest łatwe do ustalenia 
i to właśnie sprawia, że jego twórczość 
jest tak intrygująca i wciągająca. Arty-
sta dostarcza nam wskazówek, ale to 
od widza zależy rozszyfrowanie tego, 
co dostrzega. Na zakończenie wystawy 
Family zapoznać się można z nową serią 
prac malarza pt. Tukums-Tomsk, w któ-
rej zagłębia się w przeszłość, badając 
historię rodzinną i zbiorową. Obrazy 
odnoszą się do niesławnych deportacji 

Ēriks Apaļais, 
obraz z cyklu Dzienniki z Ziemi,

2014-2018, Sports2 Quarter 
w ramach Międzynarodowego 
Biennale Sztuki Współczesnej 
w Rydze (2 czerwca – 28 
października 2018 r.), fot. Ivan 
Jerofeyev, ©RIBOCA, materiały 
prasowe organizatora

Łotyszy na Syberię przez sowieckich 
okupantów podczas II wojny światowej, 
których ofiarą była także babka arty-
sty. Dzieła te zawieszone są pomiędzy 
odtwarzaniem pamięci a trudnością 
leżącą u podstaw jej rekonstrukcji, po-
między historią a mitem, rzeczywisto-
ścią a światem wyobrażonym. Można 
powiedzieć, że artyście udało się osią-
gnąć malarski odpowiednik tego, co 
Leo Strauss nazwał „pisaniem ezote-
rycznym” w odniesieniu do słowa pisa-
nego, to znaczy sposobu komunikacji, 
w której unika się zarówno linearnej nar-
racji, jak i dosłownego opisu. Wystawę 
zamyka  nasycona kolorami przestrzeń, 
która obejmuje instalację video oraz in-
stalację malarską, które stanowią swe-
go rodzaju podsumowanie ekspozycji.  
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 W 2014 roku znalazłaś się wśród 
finalistów 13. edycji konkursu APH. 
Co skłoniło Cię do udziału w takim 
przedsięwzięciu? 

Od dawna śledziłam Konkurs i by-
łam pod wielkim wrażeniem pozio-
mu prac prezentowanych podczas 
poprzednich edycji, a także formu-
ły, która otwierała się na inne formy 
sztuk, stanowiła fantastyczną promo-
cję, a przede wszystkim szanowała 
i wspierała młodych twórców. 

Jaką pracę zaprezentowałaś jury? 

Do finału zakwalifikowała się moja in-
stalacja Coeurstellation, będąca do-
syć abstrakcyjnym, pirograficznym 
i przeskalowanym obrazem serca. To 

W obiektywie… 
Zuzanna Dolega

rodzaj analogowej projekcji świetlnej 
z rzutem obrazu na sufit w przestrze-
ni. Warto dodać również, że to jedna 
z pierwszych moich prac, w których 
użyłam światła i pirografii. Zależało mi 
na bliskim, magicznym i kontemplacyj-
nym kontakcie odbiorcy z moją pracą. 

Czy udział w konkursie wpłynął na 
Twój rozwój artystyczny? 

Można powiedzieć, że tak. Na pew-
no wzmocniło to moje postanowienie 
o byciu konsekwentną w tym, co robię 
(pirografia) i w tym, że papier może być 
i jest najbardziej czułym nośnikiem 
emocji, zaś ogień – osobistym narzę-
dziem. Coeurstellation to jedna z prac, 
które były przełomowe w moich dzia-
łaniach, w myśleniu o formie i zwróciły 

kierunek poszukiwań ku bardziej prze-
strzennym, angażującym widza.  

W lutym w warszawskim Pawilonie 
Sztuki otworzysz swoją wystawę 
pod tytułem "Gdzie indziej". O czym 
będzie opowiadać ekspozycja? 

Cykl prac opowiada w organiczny 
sposób o momencie zawieszenia – za-
wieszenia w oczekiwaniu (na / wobec 
świata i nas samych). To opowieść 
o nieustannym dążeniu do miejsca, do 
celu, o wiecznej nieobecności i mijaniu 
się (z prawdą, z samą sobą). To moje 
ciągłe poszukiwanie punktów odnie-
sienia, sprawdzanie przynależności do 
świata i kreślenie map stanów emo-
cjonalnych. W pewnym sensie każdy 
z nas zawsze tkwi trochę „gdzie indziej” 

Zuzanna Dolega, 
Feniks (3), 

2019, miniatura pirograficzna, 
pirografia na papierze i tekturze 
(fot. Z. Dolega, materiały Fundacji 
APH)
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– poza sobą, w niedopowiedzeniu.

Zdarza Ci się twierdzić, że pirogra-
fia jako technika jest zawieszona 
między malarstwem, grafiką i per-
formansem. Czy taki stan rzeczy 
jest ograniczający czy ułatwiający 
dla artysty? 

Wszystko zależy od charakteru i woli 
tego, kto ogniem włada. Pirografia to 
według mnie dosyć samotna droga – 
zaczynając od samego procesu two-
rzenia po „procesy aklimatyzacyjne” 
w świecie sztuki. W wielu wypadkach 
pirografia istnieje gdzieś na obrzeżach, 
a odbiorców zawsze przyciąga cieka-
wość i powtarzające się pytanie – „jak 
i czym to zostało wykonane?”. Jestem 
wierna temu co robię od 2012 roku 
i wierzę, że moja determinacja, pokora, 
praca i stopniowe rozszerzanie pola 
działania to właściwa postawa.  

Poza działaniami artystycznymi 
wykładasz na Wydziale Malar-
stwa gdańskiej ASP. Czy styczność 
z młodymi studentami wpływa na 
Twoje postrzeganie procesu arty-
stycznego? 

Na ASP pełnię funkcję asystentki 
w pracowniach rysunku – studyjnego 
i koncepcyjnego. Staram się przekazać 
dotychczasowo zdobytą wiedzę, dzie-
lić się pokładami wrażliwości, otwierać 
młodych ludzi na świat, a także zachę-
cać do wyjścia ze swoją twórczością 
do tego świata. Myślę, że najważniejszą 

lekcją, którą wynoszę z zajęć ze stu-
dentami jest lekcja uważności, czujne-
go słuchania i – niekiedy – pozwolenia 
na własną przestrzeń (w formie wyrazu, 
podejściu do tematu lub technice), do 
której czasem i odbiorca nie ma po-
czątkowo wstępu. Zawsze powtarzam 
(studentom i sobie samej), że w tym, co 
robimy nie ma błędu – jest poszukiwa-
nie, eksperyment i proces.  

Czy pracujesz obecnie nad nowy-
mi projektami, o których mogłabyś 
nam opowiedzieć? 

Aktualnie (poza rozwijającą się pracą 
nad doktoratem) tworzę cykl Gdzie 
indziej (w różnych formach i skali), szy-
kuję także kilka projektów artystyczno-
-badawczych, z uwzględnieniem badań 
terenowych w Polsce i poza granicami 
kraju. Mam nadzieję, że o pierwszych 
efektach i postępach prac będę mogła 
powiedzieć więcej na przełomie wiosny 
i lata. Dużo daje mi współpraca z Wiki-
media Polska, ponieważ mogę rozwijać 
technikę kolażu w relacji z własną twór-
czością, a także prowadzić warsztaty 
tematyczne. 

W Spacerowniku co miesiąc pole-
camy naszym czytelnikom ciekawe 
wystawy w Polsce i za granicą. Co 
Ty byś poleciła? 

Wyjątkowo skupię się nad tym, co poza 
granicami, a będzie to z pewnością wy-
stawa Christiana Boltanskiego „Life in 
the making” w Centre Pompidou. 

Zuzanna Dolega,  
Oval Sea,

2019, pirografia na papierze 
Woodstock Bettula (fot. Z. Dolega, 
materiały Fundacji APH) 
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Ona jako pierwsza zaprojektowała 
kobiecy kombinezon, a on stworzył 
pier wsze ar t yst yczne wideo.  Jej 
przypisujemy pierwszy pokaz mody 
z udziałem muzyki, a jemu otwarcie 
świata sztuki na technikę hologramu. 
Nic więc dziwnego, że ze spotkania 
tych dwóch niesamowitych postaci 
wyniknęło coś przełomowego. 

Schiaparelli  od samego początku 
swojego pobytu w Paryżu obraca-
ła się w towarzystwie surrealistów. 
Przyjaźniła się z Dalím, kolegowała 
z Cocteau i Man Rayem. Jak twier-
dziła, to właśnie ich towarzystwo po 
raz pierwszy "pozwoliło jej uwolnić 
się od myślenia o projektowaniu suk-
ni po prostu na sprzedaż".  

Później nastąpił przełom, którego 
symbolem jest "Lobster dress" czyli 
suknia z motywem homara na biod-
rze i udzie. Homara? Tak, to pomysł 
Dalego. To był jeden z jego ulubio-
nych motywów. Twardy na zewnątrz 
i miękki w środku, fascynował go do 
swoją budową i egzotyką. Suknia za-
debiutowała na sesji zdjęciowej Wal-
lis Simpson w 1937 roku, kilka miesię-
cy przed jej ślubem z Edwardem VIII. 
Schiaparelli zyskała dzięki niej sławę 
i sukces, których od dawna pożądała.  

W s p ó ł p r a c a  ś w i a t a  m o d y 
z przedstawicielami sztuki wy-
daje nam się naturalna. Kolekcje 
odzieżowe inspirowane praca-
mi artystów lub powstające we 
współpracy z nimi są istotnym 
elementem współczesnego świa-
ta mody. Jednak nie zawsze tak 
było. Wszystko zmieniło się do-
piero, gdy dwójka kreatywnych 
przyjaciół zaczęła ze sobą współ-
pracować. Może ich znacie? 
Salvador Dali i Elsa Schiaparelli.  

J e dnak  p roje k te m  S c h iapare l l i , 
który do tej pory pozostaje dziełem 
wzbudzającym najwięcej emocji był 
projekt nazwany "Shoe Hat" stwo-
rzony w 1939 roku. Tak jak w przy-
padku "homarowej"  sukni  już  na 
pier wsz y rzut oka widać,  że Dali 
maczał w nim swoje palce. Nazwa 
nie jest  myląca .  Projek t przypo-
mina damski but na obcasie zało-
żony na głowę podeszwą do góry. 
Legenda głosi ,  że inspiracją pro-
jektu było zdjęcie wykonane przez 
Dalego kilka lat wcześniej, na któ-
rym kobieta dla żartów przymierza 
różne buty na głowę. 
 
Współpraca Schiaparelli z Dalim nie 
jest tylko przykładem szalonych po-
mysłów przeniesionych do rzeczy-
wistości. Pokazuje nam sporo wię-
cej. Po głębszej analizie ich działań 
okazuje się, że najważniejsze w ich 
pracach było przełamywanie granic 
i tabu. Starali się sięgać tam, gdzie 
do tej pory nie zaglądał nikt i czer-
pać inspiracje z  nieba gatelnych 
połączeń przedmiotów. Jesteśmy 
gotowi założyć się o duże kwoty, że 
w momencie debiutów ich wspól-
nych prac nikt nie zakładał, że za 
kolejnych sto lat będą pokazywane 
jako przykład artystycznej odwagi.  

Art Branding

Elsa Schiaparelli i Salvador Dalí, 
Lobster Dress, 

1937, w zbiorach Philadelphia Museum 
of Art (fot. philamuseum.org)
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ZMIEŃZmień perspektywę  

– Wilno – Szlak wileńskich 
pomników

Naszą „artystyczną podróż” po stolicy 
Litwy rozpoczniemy na placu przed 
bazyliką. Dokładnie w pół drogi między 
nią a dzwonnicą znaleźć można nie-
pozorną… płytę chodnikową. Tym, co 
przyciąga do niej rzesze przechodniów, 
jest barwny napis „stebuklas” („cud”). 
Jeśli chcecie, by zdarzył się cud, stań-
cie na kafelku, pomyślcie życzenie 
i obróćcie się o 360 stopni. Podobno 
się spełniają! 

Jeśli wśród naszych Czytelników znaj-
dą się fani klasycznego rocka, z pew-
nością spodoba im się drugi punkt na 
trasie: pomnik upamiętniający legen-
darnego muzyka Franka Zappę. Co 
Zappa miał wspólnego z Wilnem, lub 
chociaż z Litwą? Okazuje się, że zu-
pełnie nic! Jednak jego popiersie, 
które stanęło na skwerku przy uli-
cy Kalinausko 3 w latach 90., tuż po 
śmierci artysty, miało stanowić sym-
boliczne nawiązanie do odzyska-
nia przez Litwę niepodległości po 
upadku ZSRR. Postać Franka Zappy 
miała być ucieleśnieniem zdrowego 
buntu, demokratycznych przekonań 
i pragnienia wolności Litwinów, tak-
że na polu kultury – w końcu ame-
rykański rock nie był wcześniej mile 
widziany za żelazną kurtyną.  

Trzeci przystanek to rzeźba inspiro-
wana twórczością Romaina Gary’ego 
– francuskiego pisarza o litewskich 
korzeniach. Interesujące jest, że autor 
dwukrotnie otrzymał prestiżową lite-
racką Nagrodę Goncourta, choć może 

Chociaż mamy już luty, pogoda 
ani w Polsce, ani u naszych litew-
skich sąsiadów nie przypomina 
zimowej. Skoro jednak mróz nie 
przeszkadza nam w spędzaniu 
czasu na świeżym powietrzu, 
może warto to wykorzystać? 
Tym razem nie proponujemy 
wizyty w muzeum czy galerii, 
ale spacer szlakiem ciekawych 
rzeźb i pomników Wilna. 

Monument Trzech Krzyży 
w Wilnie

fot. www.walkablevilnius.com
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cją świąteczną, zdobi wileńskie ulice 
już od 2001 roku – mieszkańcom tak 
przypadła do gustu, że nie pozwolili jej 
zdemontować. To kolejny dowód barw-
nej kultury, ale i absurdalnego poczucia 
humoru Litwinów. 

Idąc ulicą Piles z powrotem do katedry, 
warto na chwilę skręcić w cichy zaułek 
Literatów. Uliczka zyskała nazwę od 
miejsca zamieszkania naszego polsko-
-litewskiego wieszcza, Adama Mickiewi-
cza. Lokalni artyści, zarówno uznani, jak 
i debiutujący, składają tam hołd swoim 
ulubionym pisarzom dekorując ściany 
obrazami, płaskorzeźbami czy cera-
miką nawiązującymi do ich twórczości. 
Początkowo projekt dotyczył tylko au-
torów litewskich, ale z czasem rozrósł 
się na tyle, że włączono do niego także 
twórców zagranicznych – obecnie jest 
ich aż 225. Sprawdzicie czy jest wśród 
nich np. Olga Tokarczuk? 

Nasz spacer kończymy na Górze Trzy-
krzyskiej, gdzie wznosi się monumental-
na rzeźba z trzema krzyżami. Powstała 
w czasie drugiej wojny światowej jako 
nawiązanie do legendy o męczeńskiej 
śmierci w tym miejscu trzech średnio-
wiecznych mnichów, jednak zburzono 
ją w roku 1950. Z oddolnej inicjatywy 
obywateli w 1989 pomnik został odbu-
dowany jako upamiętnienie ofiar sta-
linizmu. Na wzgórze warto się jednak 
wspiąć z jeszcze innego powodu: rozcią-
ga się z niego przepiękna panorama na 
wileńskie stare miasto. Widok imponuje 
zwłaszcza o zachodzie słońca! 

ona być przyznana jednemu autorowi 
tylko raz w życiu. Jak do tego doszło? 
Gary tak skrzętnie ukrył się pod pseu-
donimem, że zwiódł nawet dostojne 
jury. Niewielka sylwetka chłopca wy-
gląda dość niezwykle na dużym, ru-
chliwym skrzyżowaniu – obok domu, 
w którym mieszkał pisarz. Źródłem 
pomysłu na pomnik była autobiogra-
ficzna anegdota z powieści „Obietnica 
poranka”, gdzie Gary opisał swoje dzie-
ciństwo w Wilnie i zauroczenie pewną 
dziewczyną – starając się o jej uwagę 
młody Romain zjadł… uwieczniony na 
rzeźbie kalosz. 

Jeśli ominęliście na trasie pomnik 
Zappy, może przyciągnie Was inny 
genialny muzyk – John Lennon? Na 
placyku jego imienia przy Mindaugo 
27 znajduje się popiersie lidera Be-
atlesów z kwiatem na prawym oku 
– tak jak na słynnej fotograf ii zro-
bionej przez Roberta Whittakera. 
Lennon, a zwłaszcza jego żona Yoko 
Ono, związani byli z awangardowym 
ruchem artystycznym Fluxus, zapo-
czątkowanym przez Litwina Geor-
ge’a Maciunasa. Jednak, jak twier-
dzą mieszkańcy Wilna, ważniejszy 
od artystycznych koligacji jest dla 
nich uniwersalny przekaz o miłości 
i pokoju głoszony przez tragicznie 
zmarłego muzyka. 

W oczekiwaniu na Wielkanoc może-
cie także odwiedzić rzeźbę przedsta-
wiającą gigantyczną pisankę. Choć 
miała być tylko tymczasową dekora-

Trasa wycieczki po Wilnie

zrzut z Map Google

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    02/2020 57



#
ko

le
kc

ja
W ubiegłym miesiącu pisaliśmy 
o najnowszym nabytku w kolek-
cji ERGO Hestii. Tym razem, dla 
odmiany, przyjrzymy się temu 
pierwszemu, który dał początek 
całemu zbiorowi oraz – oczywi-
ście – jego autorce. Mowa o ob-
razie Agnieszki Ledóchowskiej, 
zwyciężczyni pierwszej w historii 
edycji konkursu Artystyczna Po-
dróż Hestii z 2002 roku.  

Agnieszka Ledóchowska urodziła się 
w Gdańsku w roku 1976. W konkur-
sie APH wystartowała jako student-
ka V roku Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku na Wydziale Malarstwa 
i Grafiki. Jury doceniło jej wielkofor-
matowy abstrakcyjny obraz bez tytułu, 
utrzymany w odcieniach energetycz-
nej czerwieni skontrastowanej z żół-
cieniami i czernią. W ramach I nagrody 
Ledóchowska odbyła miesięczną re-
zydencję w Nowym Jorku – pierwsze 
artystyczne stypendium ufundowane 
przez ERGO Hestię. Dziś nagrodzony 
obraz oglądać można w atrium sopoc-
kiej siedziby spółki.
 
Jeszcze w 2002 roku Agnieszka Le-
dóchowska ukończyła studia uzysku-
jąc dyplom z wyróżnieniem w pra-
cowni prof. Hugona Laseckiego wraz 
z aneksem w pracowni sitodruku. 
Wkrótce nawiązała współpracę z or-
ganizacją Vernissage popularyzują-
cą polską sztukę w Wielkiej Brytanii. 
Uczestniczyła w wystawach między in-
nymi w Londynie, Francji, Trójmieście 
oraz w Międzynarodowym Triennale 
Grafiki w Krakowie, a także w Między-
narodowym Biennale Grafiki i Rysun-
ku na Tajwanie. Artystka, wykracza-
jąc poza medium malarstwa, zdobyła 
wyróżnienie w X Międzynarodowym 
Konkursie Fotografii Cyfrowej CYBER-
FOTO 2007 za prace Destruction, He-
donism II, Arrogance i Native. W 2010 
roku wzięła udział w przedsięwzięciu 
multimedialnym pod tytułem A'freak-
-an Project, w którym jej grafiki stały 

się inspiracją dla grupy trójmiejskich 
muzyków jazzowych pod kierunkiem 
Wojciecha Staroniewicza. Artystka 
tworzy także wielkoformatowe murale 
zdobiące budynki chociażby w Sopo-
cie. Nadal silnie związana jest z trój-
miejską sceną artystyczną, z której 
się wywodzi. 

Agnieszka Ledóchowska przez ostat-
nie dwanaście lat swojej działalności 
artystycznej konsekwentnie rozwijała 
i doskonaliła raz obraną ścieżkę ma-
larstwa abstrakcyjnego. Obserwując 
jej najnowsze dzieła można zauważyć 
zwrot ku bardziej stonowanej kolory-
styce niż we wczesnych pracach; teraz 
królują w nich rozbielone ugry, błękity 
i szarości. Pojawiają się także sugestie 
krajobrazu, zwłaszcza przemysłowe-
go, z subtelnie zaznaczonymi liniami 
wysokiego napięcia czy stoczniowymi 
żurawiami. Połączenie szerokich, pła-
skich pociągnięć pędzla czy szpatułki 
z eterycznymi linearnymi motywami 
może budzić skojarzenie z wczesnym 
informelowym malarstwem Tadeusza 
Kantora. Z kolei paleta barw przypo-
mina tę, po którą chętnie sięgała Te-
resa Pągowska – jedna z najwybitniej-
szych postaci powojennej awangardy, 
przez dłuższy czas związana z tzw. 
szkołą sopocką. Ledóchowska jednak, 
czerpiąc z bogatej tradycji polskiej 
sztuki nowoczesnej, wypracowała 
swój własny język malarski, w którym 
przekonująco wyraża zarówno treści 
duchowe, jak i nawiązania do własnej 
codziennej egzystencji. 

Agnieszka Ledóchowska, 
bez tytułu, 

2002; olej, płótno, 215x182 cm; 
praca nagrodzona w 1. edycji 
konkursu APH w 2002 roku (fot. 
materiały Fundacji APH)
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14 stycznia po raz 27. wręczono „Pasz-
porty Polityki”. ERGO Hestia jest funda-
torem nagrody w kategorii „Sztuki wizu-
alne”, między innymi dlatego Fundacja 
z ogromnymi emocjami i napięciem 
śledzi coroczne nominacje. Tym razem 
laureatką Paszportów we wspieranej 
przez ERGO inicjatywie została Wero-
nika Gęsicka, za „dociekliwą, konse-
kwentnie rozwijaną, oryginalną w formie, 
ale i pełną humoru sztukę, która dema-
skuje współczesne modele konsumpcji, 
międzyludzkie relacje oraz mechanizmy 
pamięci”. Artystka w podejmowanych 
przez siebie działaniach porusza motyw 
pamięci i mechanizmów jej działania. 
Głównym motywem prac Gęsickiej jest 
pamięć, ludzkie wspomnienia, a właści-
wie ich zaburzenia i nieświadome zafał-
szowania. W pracach artystki świat, któ-
ry wydawał się trwale uporządkowany, 
nagle ukazuje pęknięcia, rysy, podwójne 
dno. Gęsicka pracuje na materiałach 
z historią – często przerabia stare zdję-
cia i materiały prasowe, tworząc nowo-
czesne formy kolaży. Projekty artystki 

Weronika Gęsicka, 
Untitled 5,

z cyklu Ślady, fot. Weronika 
Gęsicka
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skupiają się także często na społecznej 
sytuacji kobiet i ich roli we współcze-
snym społeczeństwie. 
 
Styczeń to niezwykle ważny miesiąc 
dla Fundacji. W połowie miesiąca ru-
szyła nowa kampania 19 .edycji kon-
kursu Artystyczna Podróż Hestii, uru-
chomiliśmy też panel zgłoszeniowy 
dla studentów.  Najnowsza odsłona 
konkursu po raz kolejny zwraca się ku 
młodemu pokoleniu artystów z pyta-
niem o drogę do oswajania lęków, do 
odkrywania tego, co dotychczas nie-
znane, do zaprezentowania własnych 
ścieżek w wybieraniu tego, co najważ-
niejsze. Z perspektywy rozpoczynają-
cych dopiero swoją artystyczną drogę 
studentów, udział w konkursie APH 
jest prezentacją własnej soczewki rze-
czywistości szerszej publiczności.  Na 
zgłoszenia studentów IV i V roku cze-
kamy do 3 kwietnia – będzie nam bar-
dzo miło, jeśli zechcecie podzielić się 
z nami swoja twórczością.  

15 lutego w warszawskim Pawilonie 
Sztuki ERGO Hestii  odbędzie się werni-
saż wystawy Zuzanny Dolegi pt. „Gdzie 
indziej”. Dolega jest finalistką 13. edycji 
konkursu APH, w swoich działaniach 
posługuje się przede wszystkim  pi-
rografią. To dość nietypowa technika, 
której nazwa w dosłownym tłumacze-
niu oznacza „pisanie ogniem”. Artystka 
stosuje specjalnie do tego przeznaczo-
ne narzędzia, umożliwiające precyzyj-
ne wypalenie konkretnych obszarów. 
Głównym medium jej prac jest papier 
– materia niezwykle krucha i delikat-
na, element przeciwstawny dla żywiołu 
ognia. Technika wybrana przez Dolegę 
oraz stosowane przy pracy delikatne 
materiały wymagają od artystki nie-
zwykłego skupienia; błąd popełniony 
w pirografii jest błędem ostatecznym. 
Proces tworzenia w tym wypadku może 
przypominać medytację – skupienie 
się na jednej czynności, zadaniu, treści, 
odcięcie od świata i bodźców pogłębia-
ją kontemplacyjny charakter tworzenia. 

Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl
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