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Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki!

Wiosna w tym roku przyszła nieco 
niepostrzeżenie, my jednak postano-
wiliśmy się z Wami spotkać mimo nie-
sprzyjających okoliczności. Ogólno-
polska akcja #zostanwdomuzkultura 
zainspirowała nas do przygotowania 
dla Was Spacerownika Artystyczne-
go, zapraszającego do wybrania się 
na spacer wirtualny. Instytucje kultury 
na całym świecie dwoją się i troją, by 
ten czas przymusowego zamknięcia 
nie okazał się czasem straconym. A 
nawet więcej – dokładają starań, by 
kultura po raz kolejny pomogła nam w 
pokonywaniu codziennych trudności. 

W kwietniowym numerze znajdziecie 
więc dziesięć wybranych przez nas 
miejsc, które znajdują się w odległo-
ści kilku kliknięć myszką. Jest to wy-
jątkowa okazja, by bliżej przyjrzeć się 
kolekcjom i działalności instytucji za-
granicznych, dlatego w naszym zesta-
wieniu pojawiają się one obok polskich 
propozycji. Z naszych tekstów dowie-
dziecie się co nieco o ich działaniu, 
poznacie kilka zaskakujących cieka-
wostek, a przede wszystkim znajdzie-
cie wybór różnych działań online pro-
ponowanych przez te instytucje. 

Zapraszamy zatem do lektury, nie-
ustająco życząc pięknej, artystycznej 
podróży…

Zespół Fundacji Artystyczna 
Podróż Hestii  04/2020

British Museum
Guggenheim Museum
Muzeum Archeologiczne 
w Biskupinie
Muzeum POLIN
Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie
Muzeum Warszawy
Narodowy Instytut 
Architektury i Urbanistyki
Rijksmuseum
Zachęta
Metropolitan Opera
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Pewnie niewielu naszych czytelni-
ków o tym wie (sami nie wiedzieliśmy 
jeszcze do niedawna!), ale British Mu-
seum w Londynie może poszczycić 
się tytułem pierwszego państwowe-
go publicznego muzeum na świecie! 
Proces budowania kolekcji rozpoczął 
się w 1753 roku, a już sześć lat później 
drzwi instytucji otworzyły się przed 
pierwszymi zwiedzającymi. Z racji 
roli jaką w XVIII-wiecznym świecie 
odgrywała Wielka Brytania, muzeum 
miało szanse przedstawić eksponaty 
z absolutnie całego świata. Stan ten 
utrzymał się do dziś, kiedy władze 
muzeum za punkt honoru stawiają 
sobie równomierne rozbudowywanie 
wszystkich kolekcji w swoim dorobku. 
Na ten moment w zbiorach muzeum 
znajduje się ponad 8 milionów eks-
ponatów, a ich liczba wciąż rośnie. Z 
czystym sumieniem można stwerdzić, 
że jest to jedno z najlepszych miejsc 
na świecie do szerokiego i zróżnico-
wanego poznania wytworów kultury i 
cywilizacji ludzkości. 

Czy wiesz, że…

Wiele wskazuje na to, że Bristish Mu-
seum jak żadne inne przygotowane 
jest na zwiedzanie miłośników sztuki 
z całego świata za pomocą interne-
tu. Trzy lata temu muzeum otworzyło 
swoje drzwi przed pracownikami fir-
my Google i wpuściło do swoich gale-
rii roboty, które skanowały korytarze 
instytucji i robiły doskonałe zdjęcia 
obiektom. Efektem jest możliwość 
wirtualnego zwiedzania przestrzeni 
wystawienniczej muzeum za pomocą 
technologii Google Street View. Pod-
czas speceru zwiedzić można sześć 
kondygnacji muzeum i zobaczyć na 
nich prawie 4500 obiektów. Wierząc 
twórcom projektu jest to największa 
przestrzeń pod dachem dostępne 
przez Google Street View!

�.  
British Museum, Londyn
www.britishmuseum.org

Hol British 
Museum 

fot. domena publiczna

British 
Museum

fot. domena publiczna
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Co zobaczyć?

British Museum & Google Arts 
and Culture – efektem współpracy 
muzeum i internetowego giganta jest 
seria pełnowartosciowych wykła-
dów-prezentacji dotyczących kon-
kretnych galerii w muzeum. Dobrym 
przykładem jest prezentacja przed-
stawiająca świat i dorobek kulturalny 
cywilizacji Majów. Na pięknie zapro-
jektowanych i przepełnionych infor-
macjami planszach można nie tylko 
dowiedzieć się kim byli Majowie, ale 
także poznać ich wynalazki, wierzenia 
i obejrzeć filmy edukacyjne o ich mia-
stach. Dodatkowym plusem jest moż-
liwość przetłumaczenia prezentacji za 
pomocą Tłumacza Google. 

The British Museum Podcasts – pe-
rełka dla miłośników słuchowisk i wy-
kładów o sztuce. Całkowicie za darmo 
można posłuchać opowieści snutych 
przez pracowników i ekspertów mu-
zeum. Wszystkie materiały dostępne 
są na platformie Apple Podcasts, ale 
odsłuchać można je także na stronie 
internetowej muzeum. Gwarantuje-
my, że po kilku z nich zupełnie inaczej 
spojrzycie na znane już dzieła sztuki. 
Ach, i jeszcze ten brytyjski akcent…

Wirutalne zwiedzanie – British Mu-
seum jest gratką samą w sobie, więc 
czemu by się po nim po prostu nie 
rozejrzeć? Teraz to możliwe, dzięki 
funkcji wirtualnego zwiedzania. Pra-
wie każda z galerii znajdujących się w 
budynku została szczegółowo opisana 
na jednej z zakładek strony interneto-
wej muzeum. Znajdziecie w niej nie 
tylko teoretyczne teksty, ale też ilu-
stracje najważniejszych eksponatów, 
mapę galerii i informacje o najważniej-
szych projektach i działaniach. 

Brisitsh Museum
Google Street View 

fot. materiały prasowe

John White
Indianin Timuacan

fot. materiały prasowe
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Czy wiesz, że…

Nowojorska siedziba muzeum została 
zaprojektowana przez Franka Lloyda 
Wrighta, jednego z najwybitniejszych 
architektów w historii. W 1943 roku 
otrzymał on zlecenie na stworzenie 
projektu budynku, w którym będzie 
mieściło się muzeum Fundacji im. So-
lomona R. Guggenheima. Projekt od 
początku miał spełniać funkcję “świą-
tyni ducha i pomnika” jak pisali w li-
ście do projektanta twórcy muzeum. 
Ostatecznie projekt oparł się na idei 
odwróconego zigguratu, który jednak 
nie powstał planowo. Liczne czynniki 
zewnętrzne przyczyniły się do 16 let-
niego opoźnienia! Nic dziwnego, do 
powstania budynku potrzebne było 
stworzenie przez Wrighta ponad 700 
rysunków i planów budynku. Budowie 
nie pomogły też znaczące wzrosty 
cen materiałów budowalnych po II 
wojnie światowej. Ostatecznie budowa 
rozpoczęła się w 1956 roku, a zakoń-
czyła trzy lata później. 

Muzeum Guggenheima w Nowym Jor-
ku to nie tylko jedna z najważniejszych 
ikon architektury XX wieku. Budynek 
jest jednocześnie prężnie działającym 
centrum kulturalnym, miejscem pre-
zentowania prac najwybitniejszych 
współczesnych artystów i sercem 
międzynarodowej fundacji wspierają-
cej działania artystyczne. 

Odwiedzający mogą wziąć udział w 
doskonale przygotowanych wysta-
wach sztuki nowoczesnej i współcze-
snej, wykładach artystów i krytyków, 
przedstawieniach i pokazach filmo-
wych, a także zajęciach dla nasto-
latków i dorosłych oraz codziennych 
wycieczkach po galeriach prowadzo-
nych przez edukatorów muzealnych.  
Pierwotnie muzeum powstało w opar-
ciu o prywatną kolekcję sztuki Solo-
mona Roberta Guggenheima, jednak 
w trakcie wieloletniej ewolucji stało się 
jednym z najważniejszych punktów na 
mapie współczesnego muzealnictwa. 

Guggenheim 
Museum

fot. materiały prasowe

2.  
Guggenheim Museum, Nowy Jork
www.guggenheim.org

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    04/2020 9



Co zobaczyć?

Kompletna historia budynku – w 
przypadku Guggenheim Museum jak 
w żadnym innym sprawdza się stwier-
dzenie, że muzeum jest dziełem sztu-
ki samym w sobie. Zaprojektowana 
przez Franka Lloyda Wrighta budowla 
kryje w sobie tyle zagadek i tajemnic, 
że aż żal byłoby ich nie poznać. Jak to 
zrobić? Najlepszym sposobem jest 
seria audio wykładów na temat bu-
dynku, która dostępna jest za darmo 
na stronie internetowej instytucji. Nic 
tylko słuchać! (i oglądać zdjecia). 

Wirtualne oprowadzanie z prze-
wodnikiem audio – jeśli bardziej od 
architektury, interesują was inne sztu-
ki wizualne – mamy dobre wieści. Przy 
wsparciu platformy Google Arts&Cul-
ture można z poziomu własnego fote-
la przejść się korytarzami muzeum 
Guggenheima. Co więcej, za słyszal-
ne doświadczenia odpowiadać będzie 
oficjalny audio przewodnik stworzony 
z myślą o internetowych widzach. 
Wrażenia gwarantowane. 

Wideo wywiady z artystami – nic 
nie zbliża człowieka do sztuki, tak jak 
rozmowa z prawdziwymi pasjonatami. 
Teraz, wybitni współcześni artyści są 
bliżej niż kiedykolwiek. Na stronie in-
ternetowej muzeum dostępna jest se-
ria “Artist’s Voice”, która przedstawia 
wideo wywiady z twórcami prezentu-
jącymi swoje prace w przestrzeni mu-
zeum. Wywiady nie są bardzo długie, a 
używanych w nich język będzie zrozu-
miały dla wszystkich, którzy operują 
językiem angielskim na podstawowym 
poziomie. 

Wnętrze Guggenheim 
Museum 

fot. materiały prasowe

Vasily Kandinsky
Kompozycja 8

fot. materiały prasowe
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Osada 
obronna

fot. materiały prasowe 

Czy wiesz, że…

Z uwagi szczególną wartość dla dzie-
dzictwa kulturowego znajdujących 
się w na terenie muzeum obiektów, 
budowli i założeń oraz znaczenie na-
ukowe i dydaktyczne, obszar muzeum 
w Biskupinie czyli półwyspu Jezio-
ra Biskupińskiego i okolicy od 1994 
roku jest uznany za Pomnik Historii. 
Tym samym znalazł się on w gronie 
najcenniejszych obiektów/obszarów 
zabytkowych Polski.

Muzeum Archeologiczne w Biskupi-
nie jest jednym z największych i naj-
bardziej rozpoznawalnych rezerwatów 
archeologicznych w Europie. Na jego 
terenie znajdują się doskonale zacho-
wane ślady osadnictwa rozpoczyna-
jąc od epoki kamienia aż po wczesne 
średniowiecze, w tym pozostałości 
osady obronnej z późnej epoki brązu 
i wczesnej epoki żelaza. Muzeum po-
wstało w 1950 roku w oparciu o ów-
czesne placówki badawcze.  Pomimo 
tego, że wielu z nas często zapomina 
o istnieniu tego wyjątkowego miejsca, 
muzeum nie narzeka na brak odwie-
dzających. Każdego roku odwiedza je 
około 200 tysięcy gości, co sprawia, 
że jest jednym z najprężniej działają-
cych „muzeów na wolnym powietrzu” 
w Polsce i Europie.M
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3.  
Muzeum Archeologiczne, Biskupin
www.biskupin.pl
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Co zobaczyć?

Materiały edukacyjne do samo-
dzielnej nauki i zabawy – to coś dla 
naszych najmłodszych czytelników. 
Fakt, że zamknięto szkoły powoduje, 
że często nudzą się w domu w trakcie 
zdalnej pracy ich rodziców. Na stro-
nie internetowej muzeum znajduje 
się wiele treści, materiałów i zajęć dla 
dzieci w różnym wieku. Rozpoczyna-
jąc od kolorowanek i łamigłówek dla 
najmłodszych, poprzez filmy i quiz dla 
nieco starszych aż po filmy dla pasjo-
natów historii. 

Google Street View – to, że po wy-
jątkowym muzeum nie da się fizycznie 
przejść nie znaczy, że nie można go 
zwiedzić! Dzięki wsparciu platformy 
Google Street View pracownicy mu-
zeum przygotowali pełnowartościo-
wą wirtualną ścieżkę, dzięki którego 
spacer po ruinach można odbyć za 
pomocą komputera. 

Materiały wideo na kanale YouTu-
be – według planu działań stworzo-
nego przez muzeum nowe f ilmy na 
ich kanale YouTube będą pojawiać się 
kilka razy w tygodniu. Wszystkie do-
kładne daty premier i opisy produkcji 
znajdują się na stronie internetowej 
muzeum. Koniecznie rzućcie okiem 
na film dotyczący mody w przeszło-
ści! Cudo. 

Wioska 
piastowska

fot. materiały prasowe

Osada 
na półwyspie

fot. materiały prasowe 
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Czy wiesz, że…

Budynek Muzeum POLIN był wielo-
krotnie nagradzany, a za minimali-
styczną bryłą kryje się złożona sym-
bolika. Gmach został zaprojektowany 
przez fińskiego architekta – Rainera 
Mahlamäkiego. Z zewnątrz budynek 
składa się z geometrycznych kształ-
tów, a jego fasadę zdobią szklane 
panele, na których litery hebrajskie i 
łacińskie układają się w słowo „Polin” – 
odnoszące się do legendy o przybyciu 
Żydów do Polski. Prawdziwym zasko-
czeniem jest jednak wnętrze muzeum 
z dynamicznie pofalowanymi ścianami 
holu. Są one ułożone w taki sposób, że 
tworzą rodzaj szczeliny przecinającej 
budynek. To pęknięcie symbolizuje 
wyrwę w tysiącletniej historii polskich 
Żydów spowodowaną wydarzeniami 
II wojny światowej. Jednocześnie hol 
przepełniony jest światłem i otwarty 
za pomocą wielkiego okna na park – 
to przypomnienie, że historia ta nie 
została zamknięta a Muzeum POLIN 
jest muzeum życia. 

Idea powołania Muzeum Historii Ży-
dów Polskich pojawiła się już na po-
czątku lat 90. ubiegłego wieku, jednak 
na jej realizację trzeba było trochę po-
czekać… Budynek został wzniesiony 
w miejscu nieprzypadkowym – sercu 
dawnej tętniącej życiem dzielnicy za-
mieszkałej przez Żydów, a w czasie 
wojny przekształconej przez Niem-
ców w getto. Muzeum otworzyło swo-
je podwoje dla zwiedzających w 2013 
roku – mogli oni odwiedzać gmach i 
brać udział w rozmaitych działaniach 
edukacyjnych. Rok później nadszedł 
długo wyczekiwany moment, czy-
li otwarcie wystawy stałej. Zajmuje 
ona ogromną powierzchnię i składa 
się z ośmiu galerii przedstawiających 
chronologiczne kolejne etapy histo-
rii Żydów polskich – od legend o ich 
przybyciu na ziemie polskie, przez in-
tensywny rozwój przemysłu i handlu, 
po czas Zagłady i współczesność. 
Interaktywna, multimedialna wysta-
wa odpowiada wizji instytucji, która 
chce „tworzyć nowoczesne muzeum, 
centrum edukacji i kultury, platformę 
dialogu społecznego – instytucję ofe-
rującą głębokie doświadczenie i pro-
mującą nowe standardy obcowania 
z historią”. Jeśli więc ciekawią Was 
opowieści o królach, wynalazcach, 
myślicielach i przemysłowcach, o ży-
dowskich świętach, obyczajach, religii 
i kulturze, historie o miłości, przyjaźni, 
poświęceniu i walce – warto zajrzeć 
na wystawę dostępną także w formie 
wirtualnego spaceru!M
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4.  
Muzeum Historii Żydów 
Polskich, Warszawa
www.polin.pl

Co zobaczyć?

Wirtualny spacer po wystawie sta-
łej – Muzeum przygotowało specjal-
ną stronę: wirtualnyspacer.polin.
pl, dzięki której można poznać eks-
pozycję, podążając proponowanymi 
ścieżkami tematycznymi. Do wyboru 
mamy szlaki: Żydowskie kobiety, Ty-
siąc lat w godzinę obejmujący osiem 
najważniejszych punktów wystawy, 
Życie religijne i Śladami jidysz. W po-
szczególnych zakładkach znaleźć 
można krótki f ilmik wprowadzający 
oraz opisy poszczególnych fragmen-
tów wystawy wraz ze zdjęciami. Na 
stronie zamieszony jest także słowni-
czek wyjaśniający pojęcia związane z 
żydowską kulturą. 

Muzeum 
Polin 

fot. materiały prasowe
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Żydowskie opowieści dla najmłod-
szych – Muzeum POLIN dba także o 
swoich najmłodszych odbiorców. Z 
myślą o nich powstało niezwykłe miej-
sce edukacji rodzinnej „U króla Ma-
ciusia”. W oczekiwaniu na możliwość 
odwiedzenia go, warto dołączyć do fa-
cebookowej grupy U króla Maciusia w 
Muzeum POLIN, gdzie w każdą środę 
odbywają się spotkania online dedy-
kowane rodzinom. Prowadzą je zawo-
dowe opowiadaczki, które zaprasza-
ją uczestników do wspólnej zabawy 
słowem i gestem. Dzięki nim literacki 
świat z pewnością ożyje w wyobraźni 
Waszej i Waszych pociech. 

Quiz edukacyjny dla dzieci – nieco 
starszych widzów zachęcamy z ko-
lei do zajrzenia na stronę: zydowski.
polin.pl. Znajdziecie tam quiz eduka-
cyjny, który w formie zabawy wprowa-
dza najważniejsze pojęcia związane z 
judaizmem. Zofia Stanecka we współ-
pracy z Muzeum przygotowała siedem 
opowieści o żydowskich świętach, ję-
zyku i zwyczajach, którym towarzyszą 
tematyczne zadania. 

Czytelnia POLIN – dorośli po wirtu-
alnym spacerze po wystawie stałej 
mogą też zajrzeć do zakładki Muzeum 
POLIN w Twoim domu, gdzie znaleźć 
można między innymi nagrania wy-
kładów i spotkań autorskich, które 
odbyły się w Muzeum. Wśród nich 
znajdziecie między innymi rozmowę z 
Mikołajem Grynbergiem, która prze-
prowadzona została w związku z wy-
daniem jego książki Księga Wyjścia.

Wnętrze
Muzeum Polin 

fot. materiały prasowe

Galeria 
Miasteczko

fot. M.Starowieyska, 
materiały prasowe
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Czy wiesz, że…

Pawilon, w którym obecnie znajduje 
się muzeum, został użyczony Muzeum 
bezpłatnie przez wiedeńską fundację 
Thyssen-Bornemisza Art Contem-
porary, założoną w 2002 roku przez 
Francescę von Habsburg. Fundacja 
zajmuje się upowszechnianiem eks-
perymentalnej sztuki i architektury. 
Fasada Muzeum nad Wisłą, zgodnie 
z wolą architekta, została pokryta w 
całości kompozycją malarską.

Położone na Powiślu, przy Wybrzeżu 
Kościuszkowskim 22, w sąsiedztwie 
Centrum Nauki Kopernik i Bibliote-
ki Uniwersyteckiej (BUW), Muzeum 
nad Wisłą mieści się w pawilonie pro-
jektu austriackiego architekta Adol-
fa Krischanitza, służącym w latach 
2008-2010 jako tymczasowa siedzi-
ba Kunsthalle w Berlinie. Jak twierdzą 
sami twórcy muzeum – “Pragniemy 
być użyteczni, traktujemy sztukę jako 
narzędzie komunikacji, poznawania i 
rozumienia świata. Dzieło sztuki w Mu-
zeum nie służy wyłącznie kontempla-
cji, używamy go, ucząc się społecznej 
odpowiedzialności, dialogu, krytycz-
nego myślenia i wpływania na rzeczy-
wistość, w której żyjemy”. Obecnie 
trwa budowa nowego budynku dla 
muzeum. Nowa siedziba Muzeum po 
powstaje na pl. Defilad, tuż przy Pa-
łacu Kultury i Nauki. Nowy budynek 
MSNu ma zostać oddany do użytku 
pod koniec 2022 roku.

5.  
Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej, Warszawa
www.artmuseum.pl
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Wnętrze Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały prasowe 
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Co zobaczyć?

Kolekcja muzeum online - Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
zebrało od momentu jego założenia 
w 2005 roku ponad tysiąc dzieł sztuki 
współczesnej. Teraz, w czasach, gdy 
potrzeba tego najbardziej, wszystkie 
z nich można oglądać wirtualnie z po-
ziomu własnego fotela. Ciekawym 
dodatkiem jest także seria filmów o 
kolekcji muzeum „Którędy po Sztukę“. 
Polecamy!

Archiwa Artystek i Artystów – to 
wyjątkowy projekt digitalizacji i pre-
zentacji archiwów związanych z dzia-
łaniami artystycznymi po 1945 roku. 
Dokumenty zebrane w Archiwach 
pokazują, w jaki sposób artyści anga-
żowali się w rzeczywistość, także tę 
społeczną i polityczną, jakie towarzy-
szyły im cele i na czym polegały ich 
metody działania. Większość mate-
riałów, które można oglądać na stro-
nie, nie była nigdy udostępniana na 
szeroką skalę. Zbiory zawierają archi-
wa takich artystek i artystów jak Alina 
Szapocznikow, Tadeusz Rolke, Włady-
sław Hasior, Eustachy Kossakowski, 
Zbigniewa Libery czy Zofii Rydet. 

Archiwum przewodników interak-
tywnych – do każdej wystawy orga-
nizowanej w budynku muzeum twórcy 
przygotowują interaktywne przewod-
niki, które zawierają nie tylko prezen-
tacje artystów oraz udział w projekcie, 
ale też zdjęcia i kopie przedstawia-
nych dzieł i tekst kuratorski. Teraz 
wszystkie przygotowane dotychczas 
przewodniki dostępne są za darmo na 
stronie muzeum.

Wnętrze Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej

fot. materiały prasowe 
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Czy wiesz, że…

W ramach Projektu OdNowa, który 
rozpoczął się w 2014 roku, przepro-
wadzony został pierwszy od czasów 
powojennej odbudowy Starego Miasta 
gruntowny remont kamienic muzeal-
nych. Przywrócił on założoną przez 
konserwatorów w latach 50. XX wie-
ku kolorystykę elewacji oraz kształt 
detali architektonicznych. W trak-
cie realizacji zastosowano metody i 
technologie w minimalnym stopniu 
ingerujące w najcenniejsze wnętrza, 
a zarazem przywracające im dawną 
świetność. W ramach podjętych dzia-
łań przeprowadzono również konser-
wację i digitalizację dużej części zbio-
rów – obrazów, grafik i sreber. Wiele z 
nich można oglądać w wersji cyfrowej 
na stronie internetowej Muzeum. 

Muzeum Warszawy to instytucja, któ-
ra powstała w 1936 roku jako Muzeum 
Dawnej Warszawy, oddział Muzeum 
Narodowego. Od początku swojego 
istnienia zajmowała kilka kamienic 
przy Rynku Starego Miasta, z czasem 
zaś rozwijała się, otwierając kolejne 
oddziały w innych dzielnicach. Sama 
idea zabezpieczania świadectw prze-
szłości Warszawy narodziła się już w 
końcu XVIII wieku za czasów króla 
Stanisława Augusta jej realizacją zaj-
mowały się placówki naukowe i to-
warzystwa zrzeszające pasjonatów i 
miłośników miasta. Wybuch II wojny 
światowej przerwał tworzenie varsa-
vianistycznej kolekcji. Zbiory ulokowa-
ny przy Rynku Starego Miasta uległy 
zniszczeniu i rozproszeniu. Przepadły 
wówczas inwentarze i katalogi, więc 
do dziś trudno dokładnie określić 
rozmiar strat. Po wojnie muzeum zo-
stało reaktywowane jako Muzeum Hi-
storyczne m. st. Warszawy. Wówczas 
trafiały do niego rozmaite znaleziska 
z ruin i ocalone pamiątki rodzinne 
przekazywane przez mieszkańców. 
Z czasem dzięki zakupom i darowiz-
nom zbiory znacznie się powiększyły. 
Dzisiaj Muzeum Warszawy, oprócz 
siedziby w jedenastu staromiejskich 
kamieniczkach, posiada także swoje 
oddziały: Muzeum Drukarstwa, Mu-
zeum Farmacji im. Antoniny Leśniew-
skiej, Muzeum Woli, Muzeum – Miej-
sce Pamięci Palmiry, Korczakianum, 
Muzeum Warszawskiej Pragi oraz 
Muzeum Ordynariatu Polowego Woj-
ska Polskiego. Jego podstawową mi-

sją jest zbieranie, badanie i udostęp-
nianie rzecz warszawskich. Wystawa 
główna wychodzi od historii pojedyn-
czych przedmiotów, by opowiadać o 
wydarzeniach i ludziach, którzy za-
decydowali o kształcie i charakterze 
współczesnej Warszawy. Poszczegól-
ne oddziały przygotowują swoje wła-
sne ekspozycje i proponują ciekawe 
programy edukacyjne.M
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6.  
Muzeum Warszawy 
www.muzeumwarszawy.pl

Muzeum 
Warszawy

fot. materiały prasowe
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Co zobaczyć?

Wycinanki i kolorowanki – w za-
kładce Zostań w domu z kulturą! na 
stronie internetowej muzeum czekają 
na młodszych i starszych odbiorców 
różnego rodzaju zadania i zabawy. 
Wśród nich znajdzie się coś dla fanów 
architektury, mody i warszawskich le-
gend! Oddział Muzeum Warszawskiej 
Pragi zaprasza do rodzinnego projek-
towania dzielnicy. Z wykorzystaniem 
przygotowanych szablonów i propo-
nowanych pomysłów można stwo-
rzyć swoją wymarzoną Pragę. Gabinet 
Ubiorów to z kolei raj dla wielbicielek 
i wielbicieli mody. W ramach domo-
wych aktywności przygotował on wy-
cinankę Ubierz warszawiankę. Ścią-
gnięte i wydrukowane postaci można 
dowolnie przebierać, a ubrania kolo-
rować według własnych pomysłów. 
Muzeum Warszawy nie mogłoby się 
też obyć bez syrenki. Można zatem ze 
strony muzeum pobrać nie tylko tekst 
legendy, ale także wykrój i instrukcję, 
jak uszyć swoją własną syrenkę, ko-
rzystając z tego, co mamy w domach!  

Słuchowisko „Piraci z DNA Wisły” 
– jeśli macie zmęczone od komputera 
oczy i chcecie się odprężyć, ta pro-
pozycja jest dla Was! Odział Muzeum 
Warszawskiej Pragi i Praski Teatr La-
lek zapraszają na przygodę z dresz-
czem! Ze strony internetowej muzeum 
można pobrać darmowy audiobook, 
który opowiada historię pewnego 
chłopca – 10-letniego Ząbka. Podczas 

przeprowadzki i pakowania zabawek 
spotyka on ukrytego w piwnicy Py-
tona i znajduje skrzynię należącą do 
jego ojca. W środku odnajduje pirac-
kie dzienniki wypraw, rysunki baśnio-
wych stworów i tajemniczą mapę… 
Dokąd zaprowadzi ona bohaterów? 
Ta piękna, ciepła historia zaciekawi 
nie tylko najmłodszych słuchaczy!

Muzyczne spacery po Warszawie 
online – to nowa inicjatywa, która w 
formie LIVE’u pojawia się na Facebo-
oku Muzeum. Do tej pory odbył się 
spacer, którego przewodnikiem był 
Jan Emil Młynarski. Przy akompa-
niamencie banjo snuł on opowieści o 
ludziach, miejscach i klimacie stolicy. 
Muzeum zapowiedziało, że nie było to 
pojedyncze wydarzenie, warto więc 
zaglądać na oficjalny profil instytucji i 
nasłuchiwać.

Muzeum 
Warszawy

fot. M. Sieczka
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Czy wiesz, że…

W 2019 roku instytut zorganizował 
cykl pięciu wystawy pt. Tożsamość. 
100 lat polskiej architektury. Było to 
pięć wystaw w pięciu miastach Pol-
ski, z których każda przyglądała się 
innemu fenomenowi architektonicz-
nemu po 1918 roku. W Krakowie sku-
piono się na okresie 1918–1939, zaś 
tematem była sztuka. W Warszawie 
(okres 1939–1956) analizowano za-
gadnienie właszy, w Lublinie (okres 
1956–1970)  społeczeństwa, w Po-
znaniu (okres 1970–1989) – transfer a 
ekspozycja w Katowicach, obejmująca 
okres 1989–2018, to podejmowała te-
mat przemiany.

NIAiU to instytucja potrzebna jak 
żadna inna w czasach tymczasowe-
go zamknięcia w naszych domach. 
Dlaczego? To właśnie teraz jak nigdy 
wcześniej czujemy, że dobra architek-
tura i urbanistyka mają ogromne zna-
czenie. Instytucja zajmuje się także 
prowadzeniem badań nad architek-
turą i urbanistyką oraz upowszech-
nianiem wiedzy z tych dziedzin. Jedną 
z misji Instytutu jest bieżąca współ-
praca z architektami, samorządami 
i użytkownikami przestrzeni publicz-
nej, tak by rzeczywistość miast, w któ-
rych żyjemy była dla nas coraz lepsza 
i wygodniejsza. Pracownicy instytutu 
podkreślają, że równie istotne, co wy-
pracowywanie nowych rozwiązań jest 
dla nich podtrzymywanie w społczeń-
stwie świadomości o najważniejszych 
metodach, planach i koncepcjach  
architektonicznych XX wieku.N
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7.  
Narodowy Instytut Architektury 
i Urbanistyki, Warszawa
www.niaiu.pl

Sobór 
plac Saski

fot. materiały prasowe 
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Co zobaczyć?

PUMy czyli materiały i zajęcia 
edukacyjne – to chyba cieszące się 
największą popularnością działania 
instytutu. PUMy (skrót od architek-
tonicznego określenia Powierzchnia 
Użytkowa Mieszkania) to ćwiczenia z 
architektury, które można samodziel-
nie wykonać w domu. Ich największą 
zaletą jest fakt, że będą się przy nich 
doskonale bawić zarówno dzieci, jak i 
dorośli. Proponowane zadania są czę-
ścią podręcznika Architektura: ćwicze-
nia z myślenia, który zwyciężył w kon-
kursie Golden Cubes Awards. 

Wirtualne zwiedzanie wystawy 
Cały świat to Bauhaus – jeśli inte-
resuje Was (tak jak nas!) tematyka 
Bauhausu, to na wirtualnych oprowa-
dzaniach po tej wystawie poczujecie 
się jak w sklepie z zabawkami. Do tej 
pory odbyły się dwa takie wydarze-
nia, ale wierząc organizatorom zain-
teresowanie było tak duże, że pewnie 
powstaną kolejne edycje. Oprowadza-
nia prowadzone są po polsku poprzez 
stronę internetową Goethe Institut 
Warschau. 

Pa n e le dys k u syjn e n a ka n a le 
Youtube – gwarantujemy, że miło-
śnicy architektury znajdą na kanale 
YouTube instytutu wartościowe treści, 
które pozwolą im zanurzyć się w urba-
nistyczne rozważania na wiele godzin. 
Na ten moment materiałów wideo nie 
jest wiele, ale wszystko wskazuje na to, 
że w kolejnych dniach będą pojawiać 
się nowe. 

PUM

fot. materiały prasowe 
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Czy wiesz, że…

Operacja konserwacji “Nocnej Straży” 
Rembrandta przeprowadzana przez 
pracowników i ekspertów Rijskmu-
seum jest największym projektem 
konserwacyjnym na tak wybitnym 
dziele w historii. Prawie 400-letnie 
dzieło zostało obudowane szklanym 
kubikiem tak, by prace nad jego odno-
wą mogłby być prowadzone w trakcie 
zwiedzania budynku przez widzów. Na 
stronie internetowej muzeum można 
znaleźć kompletną bazę wiedzy na 
temat procesu konserwacji, szczegó-
łów dzieła Rembrandta, a także wideo 
wywiady z ekspertami prowadzącymi 
prace. 

Rijksmuseum jest bez wątpienia jed-
ną z najważniejszych instytucji kultu-
ralnych w Amsterdamie. W XXI wieku 
przeszło bardzo złożony prawie dzie-
sięcioletni proces przebudowy i reor-
ganizacji, by ponownie otworzyć się 
dla publiczności w 2013 roku. Twórcy 
muzuem podkreślają, że przy przebu-
dowie towarzyszyła im idea jak najlep-
szego dostosowania przestrzeni mu-
zealnej dla wszystkich zwiedzających, 
bez względu na wiek i ograniczenia. 
Rijksmuseum jest także znane z no-
watorskiego sposobu prezentowania 
klasycznych dzieł wielkich mistrzów. 
Widzowie zostają zabrani w chronolo-
giczną podróż przez historię sztuki. W 
ponad 80 galeriach na terenie insty-
tucji zobaczyć można ponad 8000 
obiektów, które opowiadają osiem-
setletnią historię najwybitniejszego 
malarstwa. 
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8.  
Rijksmuseum, Amsterdam
www.rijksmuseum.nl

Vermeer
Mleczarka

fot. materiały prasowe 

Gallery of Honour

fot. Erik Smits, 
materiały prasowe
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Co zobaczyć?

Rijkstudivo – ten internetowy pro-
gram to technologiczne cudo stwo-
rzone przez programistów i kurato-
rów pracujących w muzeum. Pozwala 
na niezwykle szczegółowe oglądanie 
konkretnych dzieł ze zbiorów mu-
zeum. Dzięki funkcji przybliżania, w 
wielu przypadkach jest to unikalna 
możliwość obejrzenia największych 
arcydzieł holenderskiego muzeum z 
bardzo bliska.  Co istotne, dzieła zo-
stały intuicyjnie podzielone, a obsługa 
programu jest bardzo prosta. Docie-
kliwych uspokajamy, o każdym z wy-
bitnych artystów napisanych jest kilka 
zdań, które pozwolą lepiej zrozumieć 
ich twórczość i nadadzą jej nowych 
kontekstów. 

Behind the scene – czy zadaliście 
sobie kiedyś pytanie jak wygląda pra-
ca muzealników pod tym jak wszyscy 
widzowe wyjdą już z budynku? Dzięki 
serii f ilmów stworzonych przez Rijk-
smuseum zorientujecie się, że przed 
pracownikami takich instytucji czę-
sto pojawiają się niebanalne zadania, 
których byśmy się nie spodziewali. 
Jak odkurzyć Bitwę pod Waterloo 
autorstwa Jana Pienemana? Czym 
można wyczyścić model statku z XVII 
wieku? Jak przygotować dzieła sztuki 
do podróży? Odpowiedzi znajdziecie 
w materiałach wideo na stronie inter-
netowej muzeum. 

The Rembrandt Course – gratka 
dla wszystkich miłośników samo-
dzielnego malowania. W dużym skró-
cie projekt jest internetowym kursem 
malarstwa opartym na serii f ilmów 
na YouTubie. W każdym z nich inny 
ekspert z Rijksmuseum opowiada o 
innym zagadnieniu tworzenia nowe-
go obrazu, posiłkując się przykłada-
mi własnych kopii największych dzieł 
Rembrandta. 

Van Gogh
Autoportret

fot. materiały prasowe
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Czy wiesz, że…

Pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej 
– Gabriel Narutowicz został zastrze-
lony podczas uroczystego otwarcia 
wystawy sztuk pięknych w Zachęcie. 
Sprawcą był Eligiusz Niewiadomski – 
malarz i pedagog. Morderca nie pró-
bował nawet uciekać, mimo że źródła 
podają, iż miał wiele ku temu okazji. 
Zabójca nie okazał również skruchy 
podczas procesu. Wręcz przeciw-
nie – sprawiał wrażenie zadowolone-
go, że może publicznie opowiedzieć 
o swoich motywacjach. Narutowicz 
był dla niego uosobieniem opozy-
cji politycznej, został wybrany przez 
konkurentów prawicy i Niewiadomski 
postrzegał go jako następcę zniena-
widzonego Józefa Piłsudskiego. Jego 
zabójstwo miało więc wymiar sym-
boliczny i było dla sprawcy „jednym z 
epizodów walki o naród, walki o pol-
skość Polski”. 

Sztuka współczesna odgrywa według 
Was ważną rolę w życiu kulturalnym 
i społecznym? A może wręcz prze-
ciwnie – znajdujecie się w grupie, dla 
której twórczość młodych artystów 
jest często niezrozumiała i szukacie 
wsparcia w dotarciu do sensów? Jeśli 
przynajmniej na jedno z powyższych 
pytań odpowiedzieliście twierdząco 
warto, żebyście przyjrzeli się działal-
ności Zachęty – Narodowej Galerii 
Sztuki. Historia tej instytucji jest do-
syć zawiła i sięga jeszcze XIX wieku, 
kiedy to powołane zostało Towarzy-
stwo Zachęty Sztuk Pięknych. Była to 
pierwsza w zaborze rosyjskim inicja-
tywa wystawiania i kolekcjonowania 
dzieł twórców polskich. Szybko oka-
zało się, że Towarzystwo bardzo pręż-
nie działa i z roku na rok jego człon-
kom coraz bardziej doskwierał brak 
własnej siedziby. Zdecydowano się za-
tem na przeprowadzenie konkursów, 
w wyniku których wyłoniono architek-
ta przyszłego gmachu – Stefana Szy-
llera. Nowy budynek został otwarty 
dla publiczności w 1900 roku i szybko 
stał się miejscem chętnie odwiedza-
nym zarówno przez warszawiaków, jak 

i przyjezdnych. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości gmach stał się 
także świadkiem dramatycznych wy-
darzeń, gdy 26 grudnia 1922 roku w 
jego murach zginął pierwszy Prezy-
dent Rzeczypospolitej – Gabriel Na-
rutowicz. Dalsze lata nie były łaskawe 
dla Towarzystwa, które zostało roz-
wiązane w czasie II wojny światowej, 
a swoją misję popularyzowania sztuki 
współczesnej, poszerzania świado-
mości artystycznej i wspierania mło-
dych twórców Zachęta w pełni mogła 
kontynuować dopiero po 1989 roku i 
upadku komunizmu w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Dziś jest to jedna 
z najważniejszych instytucji kultural-
nych na mapie Warszawy, warto więc 
odwiedzić ją choćby wirtualnie!

9.  
Zachęta – Narodowa Galeria 
Sztuki, Warszawa
zacheta.art.pl

Andrzej Krauze
dla The Guardian

2018, niepublikowany, 
fot. mat. prasowe
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Co zobaczyć?

Oprowadzanie online – jeśli myśle-
liście, że w związku z epidemią ominą 
Was najnowsze wystawy w Zachęcie 
– nie martwcie się! Galeria postano-
wiła nie rezygnować z tematycznych 
spacerów, ale przenieść je do świata 
wirtualnego. Edukatorzy zapraszają w 
piątki o godzinie 17 i w niedziele o go-
dzinie 12.15 na oprowadzania LIVE na 
Facebooku Zachęty. Tak jak zwykle 
niektóre oprowadzania przygotowane 
są także w języku angielskim. 

Warsztaty dla dzieci online – to 
propozycja zarówno dla młodszych, 
jak i dla starszych uczestników. Każ-
de spotkanie skupione jest wokół jed-
nej pracy, która znajduje się w kolekcji 
Zachęty bądź prezentowana jest na 
jednej z zaplanowanych na ten czas 
wystaw. Edukatorzy na jej przykła-
dzie proponują twórcze działania, 
które można przeprowadzić w domu, 
wykorzystując materiały dostępne na 
miejscu. Poszczególne spotkania stre-
amowane są na Facebooku Zachęty, 
gdzie publikowane są również kolejne 
terminy i tematy warsztatów. Biorąc w 
nich udział, przekonacie się, jak wiele 
kreatywnych rzeczy można zrobić 
z rzeczami, które na co dzień mamy 
pod ręką! 

Mediateka i publikacje – Zachęta 
w zakładce na swojej stronie interne-
towej regularnie umieszcza darmowe 
publikacje do pobrania w formacie 
PDF. Jeśli więc jesteście ciekawi, co w 
sztuce współczesnej piszczy – warto 
tam zajrzeć i poszukać interesujących 
Was tematów. Znajdziecie tam zarów-
no katalogi wystaw, które odbywały 
się w galerii, jak i nagrania wykładów 
czy dokumentacje fotograficzne dzia-
łań. W tym miejscu odszukać można 
również nagrania w Polskim Języku 
Migowym oraz audiodeskrypcje przy-
gotowane z myślą o odbiorcach z nie-
pełnosprawnością wzroku. 

Andrzej Krauze
Bez tytułu

2018, wycinanka, 
fot. mat. prasowe
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Czy wiesz, że…

Metropolitan Opera została założona 
w 1883 roku, a jej pierwszy budynek 
został zbudowany na rogu Broadwayu 
i 39th Street. We wczesnych latach 
firmy zarząd kilkakrotnie zmieniał po-
litykę wystawiania sztuk. Najpierw wy-
konywano wszystko po włosku (Car-
men i Lohengrin), potem wszystko po 
niemiecku (w tym Aida i Faust), zanim 
ostatecznie zdecydował się na polity-
kę wykonywania większości utworów 
w ich oryginalnym języku z pewnymi 
znaczącymi wyjątkami.

Metropolitan Opera to symbol sam w 
sobie. Najwięksi i najbardziej utalne-
towani śpiewacy, dyrygenci, kompo-
zytorzy, muzycy i tancerze z całego 
świata marzą o występie na deskach 
tego wyjątkowego miejsca. Od lata 
2006 roku dyrektorem generlanym 
jest Peter Gelb. Pod jego kierownic-
twem Metropolitan Opera urosło do 
miana jednej z najważniejszych scen 
operowych na świecie. Zwiększono 
liczbę nowych produkcji, realizowa-
nych przez najbardziej pomysłowych 
reżyserów pracujących i podjęto sze-
reg inicjatyw mających na celu zwięk-
szenie zasięgu na arenie międzynaro-
dowej. Do tych starań należy zaliczyć 
udaną serię transmisji HD w wysokiej 
rozdzielczości na żywo do kin na ca-
łym świecie, które pozwalają widzom z 
caego świata poczuć się zupełnie jak-
by siedzieli na widowni nowojorskiego 
MET. 
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10.  
Metropolitan Opera, Nowy Jork
www.metopera.org

Metropolitan 
Opera 

fot. domena publiczna
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Co zobaczyć?

Spektakle wideo – jeśli kiedykolwiek 
marzyliście o obejrzeniu spektakular-
nej opery na własnym telewizorze, te-
raz jest idealna okazja. W internetowej 
bazie MET dostępnej na stronie inter-
netowej instytucji jest dostępnych 
wiele spektakli, fragmentów i innych 
materiałów wideo. 

Cyganeria, 
Metropolitan Opera

fot. materiały prasowe

Wnętrze 
Metropolitan Opera 

fot. domena publiczna
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W 2015 roku zostałeś finalistą 14. 
edycji konkursu Artystyczna Po-
dróż Hestii. Co skłoniło Cię do 
wzięcia udziału w tym przedsię-
wzięciu?

Jeśli dobrze pamiętam, do konkur-
su zachęcała mnie Milada Ślizińska, 
która odwiedzała od czasu do czasu 
naszą pracownię. O konkursie Arty-
stycznej Podróży Hestii i tak mówiło 
się wtedy wiele - po raz pierwszy or-
ganizowaliście wystawę f inałową w 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Z per-
spektywy studenta to było coś. MSN 
wtedy jeszcze tylko z siedzibą przy 
ul. Pańskiej miał za sobą serię bar-
dzo dobrych wystaw oraz otwierają-
cą kilka artystycznych karier prezen-
tację “Co widać”. Okoliczność finału 
ogólnopolskiego konkursu i wystawa 
w dobrej instytucji oferują sporą wi-
doczność.

W obiektywie… 
Łukasz Radziszewski

Jaką pracę przedstawiłeś jury i 
publiczności podczas f inałowej 
wystawy w warszawskim Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej? 

Pokazałem rysunki, które narysowa-
łem na przestrzeni dwudziestu lat. 
Nazywałem je Wojenkami, ponieważ 
ilustrowały pola bitewne, bunkry, 
schronienia i ludzi przygotowujących 
się na wojnę. W ostatnim etapie, pod-
czas spotkania z jury zaprezentowa-
łem zestaw slajdów ze swoim hot-
-najnowszym pomysłem, pt. Galeria 
Komputer.

Jak udział w konkursie wpłynął na 
Twój rozwój artystyczny?

“APH” koncentruje na uczestnikach uwa-
gę środowiska artystycznego - był to rze-
czywiście ten etap, w którym zacząłem 
funkcjonować w świadomości innych 
jako twórca profesjonalny. Z perspekty-
wy czasu szczególnie doceniam zawią-
zane w trakcie konkursu ważne dla mnie 
dzisiaj relacje z ludźmi, których wcześniej 
ceniłem za pracę i ich dorobek. Od mo-
mentu kwalifikacji do wystawy finałowej 
w 2015, fundacja APH i kierująca nią 
wspaniała Magda Kąkolewska - wspie-
rają mnie nieustannie i okazują bardzo 
dużą życzliwość. Dzięki mecenatowi Fun-
dacji APH zrealizowaliśmy niedawno pro-
fesjonalny materiał wideo do głośnej wy-
stawy Anny Mituś “Cała Polska” w BWA 
Wrocław i Gdańskiej Galerii Miejskiej. 
Filmik TU BĘDZIE GALERIA XD przed-
stawia projekt utowrzenia nowoczesnej 

Łukasz Radziszewski na 
wernisażu wystawy Zuzanny 
Dolegi w Pawilonie Sztuki
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instytucji kultury na terenie Warszawy, 
na stacji Metro Plac Wilsona. Podobnie 
jedna z jurorek, Bogna Świątkowska, od 
kiedy poznałem ją w finale - wiele razy 
pomogła mi oraz Galerii.

Jesteś współautorem nomadycz-
nej Galerii Komputer. Na czym 
opiera się jej idea?

Galeria Komputer to dosłownie kom-
puter, stacjonarny, w obudowie mi-
di-tower ATX z roku 1999 - pierwszy 
jaki miałem. Już na studiach chciałem 
stworzyć jakiś rodzaj instytucji, w któ-
rej mógłbym pokazywać sztukę, choć 
nie miałem ani miejsca, ani funduszy na 
to, by prowadzić normalną działalność 
galeryjną. Musiałem szukać innych roz-
wiązań. Któregoś razu pomyślałem, że 
mój komputer stacjonarny odwzoro-
wuje sens galerii sztuki - jest sześcia-
nem z umownie białymi ścianami, ele-
mentem wyposażenia wnętrza. Istnieje 
w analogu, jako obiekt, równocześnie 
daje dużo możliwości w przestrzeni 
wirtualnej. Komputer działa jako gale-
ria wizytująca, czyli może odnaleźć się 
gdziekolwiek - jeśli wyślemy go w ko-

smos, to będzie “galerią w kosmosie”, 
jeśli postawimy w CSW – co z resztą 
zrobiliśmy – to mamy galerię w CSW.

W tym trudnym okresie, w którym 
się znajdujemy sztuka przeniesio-
na do sieci ma szansę wybrzmieć 
jak nigdy wcześniej. Myślisz, że 
wpłynie to na działania artystów, 
którzy do tej pory działali tylko w 
„analogu”? 

To wyjątkowo złożony temat, który w 
swoim rdzeniu nie dotyczy narzędzi I 
metod dystrybucji sztuki, a tego jak 
monetyzować twórczość w sieci. War-
to od początku zadawać niewygod-
ne pytanie - kto sfinansuje sztukę w 
chmurze? Czy stać nas na eskapizm 
w wirtualnej rzeczywistości?  Szcze-
gólnie teraz, kiedy złamana została 
gospodarka i powszechne niedobory 
odczujemy już lada dzień. Na ten mo-
ment nie istnieje racjonalny argument, 
który mógłby popchnąć mnie do exo-
dusu w sieć. Przeciwnie, skłaniam się 
ku tezie, że jeśli w ogóle utrzymają 
się warunki do profesjonalnej pracy 
twórczej - tym bardziej cenne i istotne 

będą formy materialne, albo których 
konsekwencje będą odczuwalne w 
rzeczywistości analogowej.

Trudno uniknąć tego pytania - czy 
Twoim zdaniem sztuka nie potrze-
buje namacalnych obiektów i może 
swobodnie działać w świecie cał-
kowicie cyfrowym?

Galeria Komputer była od podstaw 
zaprojektowana jako instytucja hybry-
dowa. Rzeczywistość, którą dawniej 
dzielono na realną i wirtualną traktu-
jemy naturalnie - jako jedną i jedyną. 
Doświadczanie obecnej sytuacji rodzi 
ciekawe koncepcje, ale kompletnie 
pozbawione szans w perspektywie 
długoterminowej, po kryzysie. Szcze-
gólnie jeśli artysta czy nawet organi-
zacja kulturalna musieliby zapewnić 
sobie odpowiednie pozycjonowanie, 
widoczność oraz zmonetyzować efekt 
własnych działań. W tej samej kate-
gorii, czyli “rozrywce wirtualnej” staje 
się do walki z CD Project RED, Net-
flixem, patostreamami itd. Życzę więc 
kulturze i nam wszystkim rychłego 
odzyskania choćby części swojej do-
tychczasowej przestrzeni w świecie 
analogowym.

Czy jako Galeria Komputer pla-
nujecie nowe działania na czas 
przymusowego/dobrowolnego za-
mknięcia w domach potencjalnych 
widzów? 

Początek pandemii zbiegł się z mo-

mentem, kiedy planowaliśmy de-
biutancką prezentację Bezimiennego 
artysty, który w ubiegłym roku zrobił 
na nas spore wrażenie. Ujmuje za-
równo bardzo dobrym malarstwem 
jak i wykreowaną przez siebie tożsa-
mością – Bezi zrezygnował ze swojej 
tożsamości i identyfikuje się z głów-
nym protagonistą legendarnej gry 
komputerowej Gothic, “Bezimiennym”. 
Wszystko, co pojawi się w najbliższych 
dniach, będzie dotyczyło właśnie tej 
wystawy, dla nas to fenomen.

W Spacerowniku co miesiąc pole-
camy naszym czytelnikom cieka-
we wystawy w Polsce i za granicą. 
Tym razem jednak skupmy się na 
działaniach możliwych do wykona-
nia z domu. Gdzie spędzasz wolne 
chwile przed komputerem poszu-
kując sztuki? Podrzuć naszym czy-
telnikom kilka linków. 

W celu poszerzenia kompetencji kul-
turowych przed zbliżającą się wystawą 
Bezimienngo – polecam zagranie w dwie 
pierwsze części Gothic i dodatek Noc 
Kruka. W trzecią część nie grajcie.

Poza tym zespół Galerii Komputer po-
leca wywiad z Pierrem Vittoriem Aurelim 
do Przekroju, który można znaleźć na 
stronie internetowej magazynu.

Łukasz Radziszewski
Defilada

2014, fot. dzięki uprzejmości 
Artysty

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    04/2020 47

https://www.facebook.com/komputergallery/
https://przekroj.pl/kultura/mniej-nie-oznacza-wiecej-mniej-oznacza-dosc-zygmunt-borawsk


WSZYSCY 
JESTEŚMY 
BOHATERAMI 
OBRAZÓW 
HOPPERA

Jeśli teza postawiona w tytule jest 
prawdziwa, przed nami kryzys sa-
motności, który może być jedną z 
najbardziej dotkliwych konsekwencji 
społecznych pandemii koronawiru-
sa. Utrata bezpośredniego kontaktu z 
ludźmi może być katastrofalna w skut-
kach. Przynajmniej takie wnioski moż-
na wysnuć po analizie dzieł Hoppera. 
Ten amerykański malarz urodzony 
w stanie Nowy Jork w 1882 r. przyjął 
zjawisko samotności jako jeden z naj-
ważniejszych motywów w swojej twor-
czości. W latach 20. XX wieku, kiedy 
ulicami Nowego jorku władał jazz za-
praszający do tańca i zabawy wszyst-
ki bez wyjątku, Hopper malował ludzi, 
którzy wyglądali, jakby nigdy nie zostali 
na to przyjęcie zaproszeni.

Jeśli jednak cofniemy się kilka lub 
kilkanaście wieków wcześniej odkry-
jemy, że wtedy samotność nie miała 
jednoznacznie negatywnych konotacji. 
Weżmy na przykład portret Świętego 
Hieronima w celi. Albrecht Dürer poka-
zuje postać, która doskonale wygląda 
w swoim pokoju z książkami, chłodnym 
biurkiem i lwem. Kolejny przykład? Je-
śli uważnie przyjrzymy się, Wędrowco-
wi nad morzem mgły Caspara Davida 
Fridricha znajdziemy męską postać, 
która poszukuje izolacji, aby móc chło-
nąć naturę bez zakłóceń. Jest szczęśli-
wy. Sam. 

Jest wielce prawodopodobne, 
że każdy z naszych czytelni-
ków choć raz widział jedno z 
dzieł amerykańskiego mistrza. 
Opuszczone krajobrazy wiel-
kich miast i postaci odizolowa-
ne w granicach swoich domów. 
Dzisiaj twórczość Hoppera sta-
ła się przerażająco aktualna. 

Edward Hopper, 
Nocne marki 

1942
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Później następuje zmiana. Wystarczy 
kilkaset lat i pokazującego samotnych 
ludzi w pustych pomieszczeniach 
Hoppera uznajemy za katastrofistę. 
Jednym z największych fanów mala-
rza był Alfred Hitchcock, który słynną 
rezydencję Batesa w Psychozie oparł 
na obrazie Hoppera przedstawiają-
cym dziwny stary dom odizolowany 
od linii kolejowej. Współcześnie wszy-
scy mamy nadzieję przeciwstawić się 
przerażającej wizji samotnych jedno-
stek Hoppera i przetrwać jako spo-
łeczność. Ale, jak na ironię, musimy to 
zrobić, trzymając się z dala od siebie.

Wydaje się, że najważniejszym przesła-
niem Hoppera jest to, że współczesne 
życie może być bardzo samotne. Jego 
ludzie są odizolowani niezależnie czy 
siedzą w barze lub restauracji, czy w 
oknach swoich mieszkania. Rozmowy 
zastępują nam smartfony i komunika-
tory, spotkania wideokonferencje, a 
wyjścia do teatru czy galerii wieczory 
z Netfliksem na kanapie. Faktem jest, 
że nowoczesność wrzuca masy ludzi 
do samotnego trybu życia, i odcina ich 
od kontaktów międzyludzkich, które 
kiedyś były normą. Sztuka Hoppera 
stawia dzisiaj przed nami jedno z naj-
trudniejszych pytań z jakimi przyjdzie 
nam zmierzyć się po odzyskaniu swo-
body przemieszczania i spotykania się: 
czy nie powinniśmy zadbać o prawdzi-
we relacje?

Tekst powstal na podstawie artykułu 
Jonathana Jonesa pt. We are all Edward 
Hopper paintings now': is he the artist of 
the coronavirus age? opublikowanego w 
The Guardian. 

Edward Hopper, 
Cape Cod

1950

Edward Hopper, 
Poranne słońce

1952
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Jako pierwszy w nowej, poszerzonej 
odsłonie #kolekcji wystąpi – z pewno-
ścią już dobrze Wam znany – Krzysz-
tof Maniak, laureat pierwszej nagrody 
w 14. edycji Artystycznej Podróży He-
stii (2015). Maniak już od dekady two-
rzy sztukę, która opiera się głównie na 
spacerowaniu po lasach i zagajnikach 
wokół rodzinnej miejscowości – Tucho-
wa w województwie małopolskim. Ar-
tysta fotografuje i filmuje swoje ślady 
czy mikro-ingerencje w dobrze sobie 
znany krajobraz, który traktuje z nie-
słabnącą ciekawością, ale i czułością. 
Jego działania mają charakter per-
formansu dokamerowego, a zaintere-
sowania artystyczne sięgają tradycji 
sztuki konceptualnej i land artu lat 70. 
Sam Krzysiek śmieje się, że jego pra-
ce częściej niż przez ludzi, oglądane są 
przez… sarny. 

Wideo Krzysztofa Maniaka Bez tytułu 
(Czas i przestrzeń) ma jednak okazję 
trafić do znacznie szerszego grona od-
biorców, niż przedstawiciele rodzimych 
gatunków fauny. Dzięki wieloletniemu 
projektowi archiwizacji i digitalizacji 
zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie, 40-minutowy film do-
kumentujący działania artysty może-
cie obejrzeć nie wychodząc z domu. 
Wystarczy wejść na tę stronę lub na 
portalu warszawskiego MSN-u rozpo-
cząć własne poszukiwania w zakład-
ce „zasoby”, a następnie „filmoteka”. 
Udostępniony w archiwum film Ma-
niaka to część jego pracy dyplomowej 
na Wydziale Intermediów krakowskiej 

ASP. Wideoinstalacja Czas i przestrzeń 
poświęcona jest obserwacji zmian w 
przyrodzie rozgrywających się w ciągu 
czterech pór roku. Ruchy pojawiające-
go się w kadrze artysty są zapętlone, 
sugerując cykliczność naturalnych pro-
cesów, które co roku powtarzają się w 
tym samym miejscu i czasie, zachowu-
ją swój długotrwały rytm od prehistorii 
po dzień dzisiejszy – i będą trwać jesz-
cze długo po nas. Na wideo widzimy 
Maniaka wspinającego się na drzewo, 
turlającego w trawie, wydeptującego 
ścieżki, tulącego się do pni czy gładzą-
cego dłonią świeży śnieg. Wydawać by 
się mogło, że to nic niezwykłego. Czy 
jednak te czynności nie kojarzą się ze 
światem dziecięcych zabaw i, właści-
wą najmłodszym, ciekawością świata? 
Czy my, dorośli, w naszym codziennym 
pędzie, nie zatraciliśmy tej ciekawości? 
Maniak przypomina nam o zmysłowej 
stronie naturalnego krajobrazu, któ-
rego – chcąc nie chcąc – jesteśmy 
integralną częścią. Teraz, gdy mamy 
więcej wolnego czasu, warto uskutecz-
niać spotkania sam na sam z przyrodą 
(choć dotykanie wszystkiego wzorem 
artysty raczej nie wchodzi teraz w grę!). 
Jeżeli spacery są niemożliwe, zaczerp-
nijcie kontaktu z naturą dzięki dostęp-
nej online twórczości Krzyśka Maniaka.
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Krzysztof Maniak 
Bez tytułu 
(Czas i przestrzeń)

kadr z wideo 1 
Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej 
w Warszawie,
www.artmuseum.pl

W odpowiedzi na wydarzenia 
ostatnich tygodni i diametralną 
zmianę naszych sposobów funk-
cjonowania w życiu codziennym, 
zmienia się także Spacerownik. 
Dział  #kolekcja dotychczas 
przybliżał naszym Czytelnicz-
kom i Czytelnikom prace lau-
reackie Artystycznej Podróży 
Hestii, które trafiły do kolekcji 
ERGO Hestii i eksponowane są 
w sopockiej siedzibie spółki. Po-
nieważ jednak dostęp do fizycz-
nie istniejącej kolekcji jest teraz 
niemożliwy, proponujemy Wam 
wycieczkę po zbiorach wirtual-
nych. Od teraz tropimy dla Was 
prace finalistów i laureatów APH 
dostępne dla wszystkich w zaso-
bach online!
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W ciągu kilku dni zmienił się wła-
ściwie cały świat, jaki znaliśmy: 
dalekie zagrożenie okazało się 
bardzo bliskie i realne, a w cią-
gu kilku godzin dowiedzieliśmy 
się, że wychodzenie na dwór, do 
sklepu, czy kawiarni może być 
dla nas i dla naszych bliskich 
niebezpieczne. Polska, podobnie 
jak inne kraje na całym świecie, 
by zatrzymać rozprzestrzenianie 
się wirusa, wprowadziła liczne 
obostrzenia: zakaz zgromadzeń 
publicznych, nakaz zamknięcia 
lokali gastronomicznych, usługo-
wych. Ograniczenia te dotyczą 
także instytucji kultury – na mo-
cy decyzji Ministra Kultury, Pio-
tra Glińskiego, od 12 marca do 
odwołania nieczynne są muzea, 
galerie, teatry czy kina. Dodat-
kowo, wszystkich nas obowią-
zuje zakaz przemieszczania się, 
poza wyjątkowymi sytuacjami, 
jak droga do pracy czy niezbęd-

#zostanwdomu
#dajmysobieczas

ne do życia zakupy. Zdajemy so-
bie sprawę, że do komunikaty o 
nakazach i zakazach docierają 
do was przez wszystkie możliwe 
media, ale ponieważ bezpośred-
nio doświadczamy ograniczeń 
i skutków pandemii na co dzień 
ten wstęp jest niezbędny, by 
opisać podjęte przez Fundację 
działania.

Wizyta w muzeum czy galerii jest 
obecnie niemożliwa, dlatego też 
coraz więcej instytucji decyduje 
się na przeniesienie swoich wy-
staw i zasobów do wirtualnego 
świata. Podobną decyzję pod-
jęła Fundacja APH: od połowy 
marca na prof ilu f b Fundacji 
funkcjonuje cykliczne wydarze-
nie „Wirtualny Pawilon”, gdzie 
aktualnie kontynuowana jest 
wystawa Zuzanny Dolegi: 
„Wirtualny Pawilon” to próba 
przeniesienia wystaw i spotkań 

z artystami/artystkami do świa-
ta online. Zdajemy sobie spra-
wę, że reprodukcje prac i zdję-
cia twórców nie zastąpią naszej 
publiczności realnego kontaktu 
z dziełem sztuki, ale mamy na-
dzieję, że dodatkowe materiały 
zrekompensują te niedostatki. 
Przygotowaliśmy dla was mnó-
stwo w yjątkow ych zasobów, 
które mają na celu zbliżyć was, 
publiczność, do naszych arty-
stów i artystek. W „Wirtualnym 
Pawilonie” znajdzie więc zdjęcia 
i filmy z pracowni, dokumenta-
cje procesów twórczych, pojawi 
się także opcja „zjedzenia” wir-
tualnego śniadania z twórcami, 
która ma zastąpić nasze sobot-
nie wernisaże. Kolejna odsłona 
„Wirtualnego Pawilonu” będzie 
dostępna od 1 kwietnia, obser-
wujcie nas na: Fundacja APH 
na Facebooku
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl
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Zmiany dotyczyć będą także 
instagrama APH. Wielokrotnie 
zachęcaliśmy artystów i artystki 
do pokazania nam swojego świa-
ta. Chcieliśmy przekonać się, co 
jest dla was ważne, co was mo-
tywuje do działania. Postanowili-
śmy w końcu przejść od słów do 
czynów i udostępnić wam, na-
szym finalistom i laureatom, insta 
stories Fundacji. Każdy artysta/
ka będzie mógł/mogła do woli 
wyrażać siebie za pomocą krót-
kich relacji czy streamów. Swoją 
rzeczywistością podzielił się z 
już Szaman Polski, czyli Mateusz 
Kowalczyk, oraz Dorota Pawiłow-
ska. Co wydarzy się dalej? Wpa-
dajcie na @konkursaph.

Wiemy, że zamknięcie uczelni w 
znacznym stopniu lub całkowi-
cie uniemożliwiło wizyty w pra-
cowniach. Bez dostępu do pra-
cowni i materiałów artyści nie 
są w stanie tworzyć, a obecna 
sytuacja, niepewność i ciągłe 
poczucie zagrożenia również nie 
wpływa pozytywnie na podejmo-
wane działania. Mając na uwadze 
obecną sytuację Fundacja APH 
zdecydowała się przedłużyć ter-
min nadsyłania zgłoszeń do na-
szego konkursu. Na zgłoszenia 
prac studentów IV i V roku uczel-
ni artystycznych czekamy do 30 
kwietnia. Pamiętajcie:
#zostanwdomu
#dajmysobieczas
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