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Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,
 
coraz więcej instytucji kultury po-
nownie otwiera swoje drzwi dla zwie-
dzających. Zachowując odpowiednie 
środki bezpieczeństwa, można więc 
znów udać się do muzeów i galerii, by 
doświadczyć bardziej bezpośredniego 
kontaktu ze sztuką. Nie jest to jednak 
jeszcze całkowity powrót do znanej 
nam normalności.  
 
Dlatego też w czerwcowym nume-
rze Spacerownika staramy się wyjść 
naprzeciw tym, którzy zdecydują się 
na zwiedzanie oraz tym, którzy wolą 
jeszcze trochę zostać w domu. Przyj-
rzymy się zarówno kilku ciekawym 
wystawom, jak i zaproponujemy kilka 
aktywności online. W tym wydaniu 
znajdziecie też kącik kulturalny, gdzie 
możecie zajrzeć w poszukiwaniu in-
spirujących książek i filmów związa-
nych ze sztuką. Mamy nadzieję, że 
każdy znajdzie coś dla siebie! 
 
Przyjemnej lektury życzy  
 
Zespół Fundacji APH

Spacerownik Artystyczny

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii

Redakcja: 

Kontakt: 

Teksty: 

Korekta: 

Julia Janowska

julia.janowska@fundacjaaph.pl

Julia Janowska, Maja Wolniewska, Anna Palacz

Kasia Szczepaniak
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1.
Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy znaleźć 
można na stronie internetowej:

www.msl.org.pl

Choć jako widzowie najczęściej 
obcujemy z końcowym efektem 
twórczości artystów, dla wie-
lu z nich najważniejszy jest sam 
proces. Zdarza się, że niektóre 
dzieła bardziej niż inne ujawniają 
drogę ich autora czy autorki. Taki 
wgląd w metodę i zmagania da-
je wystawa Teresy Tyszkiewicz 
prezentowana w Muzeum Sztuki 
w Łodzi.  

Sprawdzamy, które muzea i galerie 
są już otwarte i wybieramy te, do 
których naszym zdaniem warto 
zajrzeć w pierwszej kolejności... 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    06/2020

https://msl.org.pl/teresa-tyszkiewicz-dzien-po-dniu/


Teresa Tyszkiewicz 
Wata

1981, fotografia kolorowa, dzięki 
uprzejmości artystki, materiały 
prasowe organizatora  

Wbrew temu, co sugeruje podtytuł 
ekspozycji: dzień po dniu, nie mamy do 
czynienia z rodzajem dziennika, a chro-
nologia nie odgrywa tu znaczącej roli. 
Istotą prezentacji jest ukazanie dzieł 
artystki w określonych formacjach, 
które ujawniają łączące je związki i po-
zwalają na wejście w wielowymiarowy 
dialog. Różne okresy twórczości sta-
piają się, a z nich wyłania się złożony 
konglomerat form, z których na prze-
strzeni lat korzystała Teresa Tyszkie-
wicz. Filmowe performanse i zdjęcia 
z lat 70. i 80. ubiegłego wieku stały się 
narzędziem badawczym, za pomocą 
którego artystka dokonywała auto-
analizy. Była wówczas zafascynowa-
na materią i organicznością. Używała 
więc ziarna, ziemi, piór czy waty, by 
pokazać zmysłowość i przynależność 
do porządku Ziemi. Jednocześnie 
zwracała uwagę na archetypowe po-
wiązanie tego rodzaju natury z ko-
biecością. Na myśl przychodzą tu od 
razu skojarzenia mitologiczne z Korą 
i Demeter – bogini plonów i urodzaju. 
Także ciało i cielesność w tym ujęciu 
stają się bardzo organiczne. Te najbar-
dziej znane fotografie są jednocześnie 
niezwykle osobiste, prywatne. Na wy-
stawie zestawione zostały z „pracami 
szpilkowymi”, które nie są aż tak rozpo-
znawalne wśród szerszej publiczności. 
Były one wykonywane w opracowanej 
przez artystkę technice polegającej 
na długotrwałym, wielomiesięcznym 
nabijaniu szpilkami papieru, fotografii, 
płótna czy obiektów. Działanie to miało 
charakter performatywny. Tyszkiewicz 
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Teresa Tyszkiewicz 
Wata 2

1981, fotografia czarno-biała, dzięki 
uprzejmości artystki, materiały 
prasowe organizatora  

Teresa Tyszkiewicz
Wywłoka 

1980, fotografia kolorowa, dzięki 
uprzejmości artystki, materiały 
prasowe organizatora  

wpadała w rodzaj transu, w którym an-
gażowała swoje ciało w wykonywanie 
nawarstwiających się, powtarzalnych 
gestów. To przede wszystkim do tego 
procesu odnosi się wspominany już ty-
tuł wystawy. Tak zwane „prace szpilko-
we” są bowiem swego rodzaju zapisem 
codziennych zmagań artystki. Na wy-
stawie zgromadzono blisko 80 jej prac, 
z których znaczna część nigdy wcze-
śniej nie była pokazywana. Co ciekawe, 
specjalnie na potrzeby ekspozycji, tuż 
przed śmiercią Tyszkiewicz zmontowa-
ła także swój ostatni film ARTA, który 
pierwotnie kręciła w połowie lat 80. 
XX wieku. Wystawa w Muzeum Sztuki 
w Łodzi to wyjątkowa okazja, by po-
znać tę wciąż mało znaną artystkę.  

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    06/2020
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Stażewski i Cherkaoui

lata 60. XX wieku, fot. Irena 
Jarosińska, arch. Ośrodek KARTA, 
materiały prasowe organizatora  

2.
Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy znaleźć 
można na stronie internetowej:

www.zacheta.art.pl

Sprawdzamy, które muzea i galerie 
są już otwarte i wybieramy te, do 
których naszym zdaniem warto 
zajrzeć w pierwszej kolejności... 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    06/2020

https://zacheta.art.pl/pl/wystawy/ahmed-cherkaoui-w-warszawie-polsko-marokanskie-relacje


Jak to się stało, że Ahmed Cherkaoui, 
marokański artysta,  znalazł się w War-
szawie? W 1961 roku podczas studiów 
na paryskiej Akademii Sztuk Pięknych 
otrzymał roczne stypendium, w ra-
mach którego przyjechał do polskiej 
stolicy. Co ciekawe, w czasie swoje-
go pobytu artysta wyraźnie rozwi-
nął swój warsztat malarski, czerpiąc 
przede wszystkim z prac graficznych 
polskich twórców – ten rok okazał się 
dla niego przełomowy. Zainteresowa-
nie prostymi formami symbolicznymi 
kontynuował także po powrocie do 
Maroka, gdzie zagłębił się między in-
nymi w studia nad tatuażami i dekora-
cjami ceramiki. Z perspektywy czasu 
warszawski okres jawi się w twórczości 
Cherkaouiego jako wypełniony poszu-
kiwaniami malarstwa materii, która 
zapowiadała jego późniejsze ekspery-
menty w obszarze sztuki abstrakcyj-
nej. Abstrakcja ta pozostawała jednak 
zawsze silnie zakorzeniona w kulturze 
berberskiej i czerpała z motywów re-
ligijnych islamu. Jednocześnie w ma-
larstwie tym widoczne są wyraźne 
wpływy polskiej i francuskiej awangar-
dy. W tym roku prace artysty z okresu 
tworzenia w stolicy po raz pierwszy po-
wróciły do Warszawy, po niemal sześć-
dziesięciu latach. Nie jest to jednak 
wyłącznie ekspozycja retrospektywna 
Ahmeda Cherkaouiego. Jak wska-
zuje podtytuł, stawia ona sobie za cel 
prześledzenie możliwie jak największej 
liczby wątków związanych z twórczo-
ścią marokańskich artystów w Pol-
sce, polskich artystów w Maroku i ich 

Współcześnie, choć świat stoi 
przed nami otworem, duża jego 
część pozostaje dla nas niedo-
stępna. Wciąż niewiele wiemy 
o kulturze i sztuce krajów po-
zaeuropejskich. Wystawa pod 
ty tułem Ahmed Cherkaoui 
w Warszawie. Polsko-maro-
kańskie relacje artystyczne 
(1955 -1980)  prezentowana 
w Zachęcie zwraca uwagę na 
ciekawy i wciąż w niewielkim 
stopniu eksponowany wątek 
w sztuce polskiej drugiej poło-
wy XX wieku.  

9



obustronnych kontaktów. Zaskakują-
ce wydawać się może, że od połowy lat 
50. do początku lat 80. w akademiach 
sztuk pięknych w Warszawie i Krako-
wie oraz w łódzkiej Filmówce studio-
wało kilkunastu studentów z Maroka! 
To, co łączyło wszystkie projekty tego 
czasu, niezależnie od pochodzenia ich 
młodych twórców, to przede wszyst-
kim potrzeba poszukiwania nowych 
środków wyrazu w najróżniejszych 
dziedzinach sztuki: malarstwie, filmie, 
praktykach konceptualnych i grafi-
ce artystycznej. Twórczość Ahmeda 
Cherkaouiego wyraźnie wpisuje się 
w te poszukiwania.  

Międzynarodowa Wystawa 
Sztuki Młodych w Zachęcie

1955, arch. Ośrodek KARTA, 
materiały prasowe organizatora  

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    06/2020



Ahmed Cherkaoui

arch. prywatne, materiały prasowe 
organizatora 
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3.
Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy znaleźć 
można na stronie internetowej:

www.pgs.pl

Sprawdzamy, które muzea i galerie 
są już otwarte i wybieramy te, do 
których naszym zdaniem warto 
zajrzeć w pierwszej kolejności... 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    06/2020

https://pgs.pl/urzadzone-zrealizowane-prace-z-kolekcji-galerii-starmach/


Jerzy Nowosielski 
Akt

1952, tusz na papierze,  
fot. M. Gardulski, praca z kolekcji 
Galerii Starmach, materiały 
prasowe organizatora 

Prawdopodobnie wszyscy czytelnicy 
„Spacerownika” zgodziliby się z tezą, 
że sztuki nie można postrzegać jedno-
wymiarowo. Nie dość, że wielokrotnie 
artyści pozostawiają widzowi więcej 
niż jedną ścieżką do interpretacji dzie-
ła, to jeszcze każdy z nas patrzy na 
nie przez pryzmat osobistych historii 
i doświadczeń. Skoro jesteśmy zgodni, 
że nie ma jednej „właściwej” drogi do 
analizowania sztuki, to czemu wciąż 
przykładamy tę metodę do wystaw 
artystycznych? Czy one jako całości 
składające się z konkretnych dzieł też 
nie powinnny być postrzegane pod róż-
nym kątem. Właśnie z takiego założe-
nia wyszli organizatorzy wystawy Urzą-
dzone. Zrealizowane. Prace z kolekcji 
Starmach. Istnieje wiele dróg, które po-
zwalają na prześledzenie tej ekspozy-
cji. Jedna z nich może być opowieścią 
o przestrzeni, inna dla odmiany jest 
historią opowiadająca o przedmiocie.  

Twórcy wystawy Urządzone. 
Zrealizowane. Prace z kolekcji 
Starmach organizowanej w Pań-
stwowej Galerii Sztuki w Sopocie 
zebrali niejednoznaczne i wielo-
wymiarowe dzieła sztuki, by po-
kazać, że wielu prac nie da się 
zamknąć w ciasnych szufladkach 
kategorii i gatunków.  

13



Punkt ciężkości zostaje przeniesiony 
w stronę myślenia o przestrzeni jako 
o kluczowym elemencie budującym 
dzieło sztuki. Na wystawie zobaczyć 
można m.in. cykl Wszystko wisi na 
włosku Tadeusza Kantora, Labirynt 
Edwarda Krasińskiego, Liny Magda-
leny Abakanowicz czy Formę pomno-
żoną Mikołaja Smoczyńskiego oraz 
tajemnicze „mikrogalaktyki” stworzo-
ne przez Marka Piaseckiego. Wszyst-
kie one łączy wspólna nić polegająca 
na łamaniu stereotypowego myślenia 
o dziele sztuki jako tylko i wyłącznie 
obrazie czy rzeźbie. W swoim tekście 
o ekspozycji prof. Maria Poprzęcka 

Plakat

materiały prasowe  

pisze: Czy zatem ekspozycja zatytu-
łowana „urządzone” i „zrealizowane” 
to prowokacja? Wystawa postawiona 
w kontrze do kantorowskiej „Anty-
-Wystawy”? Trwałość dzieł przeciw-
stawiająca „stanowi płynnemu” twór-
czości? „Urządzenie” – bezrządowi? 
A może to rzucone Kantorowi wy-
zwanie: „sprawdzam”? Sprawdzam, 
co stało się z twórczością rozumianą 
jako „wszystko, co jeszcze nie stało 
się tzw. dziełem sztuki”. Sprawdzam, 
co zdziałała niszczycielska pasja 
upostaciowana przez dominującą 
nad „Anty-Wystawą” Maszynę ane-
antyzacyjną? 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    06/2020



Gry

Games

Prace z kolekcji 
Galerii starmach

Works from the 
starmach Gallery
collection

abakanoWicz,
araki, DróżDż, hasior,
kantor, noWosielski,
oPałka, Warhol

WystaWa czynna
oD 22.03.2019–23.06.2019
oD Wtorku Do nieDzieli
W GoDzinach 11.00–19.00
patroni medialni
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4.
Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy znaleźć 
można na stronie internetowej:

www.mnk.pl

Sprawdzamy, które muzea i galerie 
są już otwarte i wybieramy te, do 
których naszym zdaniem warto 
zajrzeć w pierwszej kolejności... 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    06/2020

https://mnk.pl/wystawy/cud-swiatla-witraze-sredniowieczne-w-polsce


Kwatera ornamentalna 
Mistrz Krakowskiej Biblii 
Pauperum

Kraków, po 1360 roku, Bazylika 
Mariacka, południowe okno 
zamknięcia prezbiterium, 
materiały prasowe organizatora  

Wielokrotnie na łamach naszego „Spa-
cerownika” opisywaliśmy piękno ewo-
lucji sztuki i awangardowych zmian po-
dejmowanych przez artystów. Niestety, 
ciągła ewolucja ma też swoje ciemne 
strony. Jeśli przyjmiemy, że bardzo 
wiele działań artystycznych podejmo-
wanych jest w kontrze do obowiązują-
cych trendów i założeń, szybko okaże 
się, że część sztuki skazana jest na za-
pomnienie. Idąc dalej można zauważyć, 
że tworzona z uwagą i uczuciem sztuka 
już kilkadziesiąt lat później może prze-
stać być doceniana i popaść w zapo-
mnienie, co doprowadzi do jej zniszcze-
nia. Właśnie taki kazus spotkał polskie 
średniowieczne witraże. W czasach, 
gdy powstawały były nie tylko arty-
stycznym, ale także technicznym i fi-
nansowym wyzwaniem dla twórców. 
Artyści ścigali się pod względem coraz 
bardziej skomplikowanych form i kom-
pozycji, a kościoły szczyciły się swo-
imi witrażami. Później nadszedł czas 
nowożytny, który nie znajdował wśród 
swoich założeń miejsca na tego typu 
dzieła. W efekcie prace często były 
niszczone lub marniały pozostawione 
same sobie. Do czasów współczesnych 
przetrwał tylko ich znikomy procent. 

Niezliczone bar w y, misterne 
kształty i zmienność względem 
pory dnia. Jeśli magia koloro-
wych witraży działa także na 
was, nie możecie pominąć wy-
stawy Cud światła. Witraże 
średniowieczne w Polsce or-
ganizowanej w krakowskim Mu-
zeum Narodowym.  
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Wystawa Cud światła. Witraże średnio-
wieczne w Polsce rzuca zupełnie nowe 
światło (sic!) na tę zapomnianą sztukę. 
Jakie umiejętności posiadali witraży-
ści? Jak „czytać” witraże? Jakie było 
ich miejsce w panoramie sztuki epoki? 
To pytania, które twórcy wystawy sta-
wiają w pierwszej jej części, prezentują-
cej średniowieczne witraże z obecnych 
terenów Polski na tle innych dziedzin 
sztuki, które wraz z nimi tworzyły nie-
gdyś splendor wnętrz. Dalej pokazany 
jest proces zapominania o witrażach, 
ich rugowania z wnętrz sakralnych i ze 
świadomości ludzi w epoce nowożyt-
nej. W końcu zaprezentowane są róż-
ne aspekty ponownego odkrywania 
witraży w XIX wieku: pierwsze przejawy 
fascynacji, kampanie konserwatorskie, 
projekty nowych przeszkleń do śre-
dniowiecznych kościołów i kolekcjo-
nerstwo. W centrum tej opowieści jest 
kościół Mariacki w Krakowie, którego 
średniowieczne kwatery umieszczo-
ne na co dzień wysoko w oknach za 
ołtarzem Wita Stwosza – w obecnym 
stanie zachowania świadczącym o ich 
trudnych dziejach – stanowią szczegól-
nie silny akord wystawy.  

Stworzenie aniołów
Mistrz Cyklów Starego i Nowego 
Testamentu

Kraków, przed 1365 rokiem, 
Bazylika Mariacka, północne 
okno zamknięcia prezbiterium, 
materiały prasowe organizatora  

Słońce z kościoła Bożego Ciała 
w Bieczu

Biecz, ok. 1490-1520, Muzeum 
Narodowe w Krakowie, materiały 
prasowe organizatora  

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    06/2020
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5.
Ogród barokowy w Nieborowie 
i Ogród Arkadyjski Heleny 
Radziwiłłowej:

www.nieborow.art.pl

Obecna sytuacja sprzyja także 
odpoczynkowi w plenerze…

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    06/2020

http://www.nieborow.art.pl


Ogród w Nieborowie
parter kwiatowy, nasadzenie 
wiosenne

fot. Anna Ewa Czerwińska, MNA, 
materiały prasowe organizatora  

Nieborowski pałac otacza starannie 
zaprojektowany ogród. Autorem kon-
cepcji, która powstała pod koniec XVII 
wieku był najprawdopodobniej Tyl-
man z Gameren. W bliskim otoczeniu 
budynku możemy podziwiać równo 
wytyczone ścieżki, partery kwiatowe 
i niskie labirynty bukszpanowe. Na 
osi założenia pałacowego znajduje się 
szeroka aleja lipowa z symetrycznie 
rozplanowanymi po obu jej stronach 
niewielkimi przestrzeniami uformo-
wanych ze strzyżonych szpalerów 
grabowo-lipowych. Ogród zachwyca 
bogactwem roślin, zwłaszcza drzew. 
Szczególnie warto zwrócić uwagę na 
XVIII-wieczne platany, które potężnie 
się rozrosły. Zupełnym przeciwień-
stwem tego ładu i porządku jest po-
bliska Arkadia założona przez Helenę 
Radziwiłłową i zaprojektowana w stylu 
angielskim przez Szymona Bogumiła 
Zuga. Styl ten dotarł do Polski pod ko-

Zastanawiacie się, czym różni 
się ogród francuski od ogrodu 
angielskiego? Najlepiej przeko-
nać się o tym na własne oczy, 
wybierając się do Nieborowa. 
Tam regularne barokowe alejki 
sąsiadują z dziką Arkadią He-
leny Radziwiłłowej. Niezależnie, 
w której przestrzeni się lepiej 
czujecie – warto zaplanować tu 
dłuższy spacer.  
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niec XVIII wieku i szybko stał się bar-
dzo popularny. Cechowała go przede 
wszystkim swoboda i nastrojowość. 
Wbrew opinii wielu nie były to jednak 
ogrody pozostawione samymi sobie. 
Tak naprawdę także w tym przypad-
ku wszystko było dokładnie przemy-
ślane, by sprawiać wrażenie tajemni-
czego, dzikiego zakątka. W ogrodach 
tego typu często pojawiały się więc 
także tajemnicze budowle i konstruk-
cje architektoniczne nawiązujące do 
antyku, średniowiecza, życia wiejskie-
go, a nierzadko także do zamorskich 
form egzotycznych. Przez romantycz-
ny park księżnej przepływa urokliwa 
rzeczka Skierniewka, która tworzy 
staw z dwiema wyspami. Najbardziej 
charakterystycznym miejscem Arka-
dii jest niezwykle malowniczy akwe-
dukt wzorowany na architekturze 
wodociągów rzymskich. Wszystko to 
sprawia, że wycieczka tam przypomi-
na nieco podróż do świata baśni. 

Ogród w Nieborowie 
labirynt

fot. Anna Ewa Czerwińska, MNA, 
materiały prasowe organizatora 

Ogród Arkadyjski Heleny 
Radziwiłłowej 

fot. Darek Piwowarski, ©Muzeum 
w Nieborowie i Arkadii, materiały 
prasowe organizatora  
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5.
Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy znaleźć 
można na stronie internetowej:

www.muzeumlowicz.pl

Obecna sytuacja sprzyja także 
odpoczynkowi w plenerze…

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    06/2020
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Oficjalna nazwa skansenu to tak na-
prawdę Muzeum wsi łowickiej w Mau-
rzycach. Powstało ono w latach 70. XX 
wieku, a dekadę później udostępnio-
no je zwiedzającym jako filię Muzeum 
w Łowiczu. Położone jest w niedalekiej 
odległości od miasta, a po przekrocze-
niu jego progów możemy poczuć się 
jak byśmy przenieśli się w czasie. Na 
pierwszy plan wysuwają się niebieskie 
chaty. Ten niezwykły kolor powstawał 
poprzez dodawanie do farby wapiennej 
specjalnego barwnika lakmusowego 
sprowadzanego specjalnie z Włoch! Co 
ciekawe, podobno odstraszał on rów-
nież owady, co z pewnością cieszyło 
mieszkańców. W zrekonstruowanych 
wnętrzach chat znaleźć można oczy-
wiście przepiękne łowickie wycinanki, 
które wykonywane były jako elementy 
dekoracyjne. Skansen w Maurzycach 
to jednak nie tylko same chaty, ale tak-
że inne mniejsze i większe budowle. 

Dlaczego tradycyjne chaty ło-
wickie są intensywnie błękitne? 
Skąd wzięła się tradycja tworze-
nia charakterystycznych ażu-
rowych wycinanek? Jak wyglą-
dało wiejskie życie na przełomie 
XIX i XX wieku? Odpowiedzi 
na te pytania możecie poszu-
kać w skansenie w Maurzycach. 
A przy okazji to wspaniała okazja 
do spędzenia czasu na świeżym 
powietrzu w pięknym otoczeniu. 

Wycinanki
ekspozycja stała Muzeum 
w Łowiczu

fot. Anna Weronika Brzezińska, 
domena publiczna 
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Podczas spaceru możecie poszukać 
wiatraka, pieca chlebowego czy nie-
wielkiego kościółka. Wszystkie one 
tworzą niezwykły klimat. Odwiedzając 
skansen, możecie też przy okazji zwie-
dzić Muzeum w Łowiczu, które już jest 
ponownie otwarte. 

Swoje powstanie zawdzięcza Wła-
dysławowi Tarczyńskiemu, którego 
kolekcja stała się zaczątkiem muze-
alnych zbiorów. Zwiedzający muzeum 
mogą oglądać wystawę stałą w czte-
rech tematycznych odsłonach. Pierw-
sza z nich poświęcona jest barokowi na 
ziemiach polskich i mieści się kaplicy 
pw. św. Karola Boromeusza – jedynym 
oryginalnym fragmencie dawnego se-
minarium misjonarskiego, zaprojek-
towanego przez Tylmana z Gameren.  
Najciekawsza jest niewątpliwie sama 
dekoracja malarska kaplicy. Freski na-
zywane „najpiękniejszymi na północ od 
Alp” są przykładem malarstwa iluzjo-
nistycznego i jedną z najciekawszych 
realizacji tego typu w Polsce. Druga 
część ekspozycji stałej ma charakter 

etnograficzny i prezentuje zabytki re-
prezentatywne dla muzealnej kolekcji 
i ukazujące różnorodne aspekty kul-
tury ludowej Księżaków Łowickich. 
Trzecia odsłona poświęcona jest hi-
storii samego miasta i regionu. Bardzo 
ciekawy wątek stanowi czwarta część 
– izba pamięci Żydów łowickich uka-
zująca dzieje tej społeczności w Ło-
wiczu. W okresie międzywojennym 
około 30% wszystkich mieszkańców 
miasta stanowiły osoby pochodzenia 
żydowskiego. Wystawa prezentuje 
materiały archiwalne, książki z Biblio-
teki Żydowskiej, przedmioty związa-
ne z codziennym życiem.  Znaleźć tu 
można także wyroby fabryki naczyń 
kamionkowych Weksteina, działającej 
w Łowiczu do 1939 roku. Poruszający 
jest także widok macew z cmentarza 
żydowskiego, które po wojnie zostały 
użyte do budowy Pomnika Wdzięcz-
ności Armii Radzieckiej. Pomnik został 
zdemontowany w 1991 roku, a mace-
wom przywrócono ich dawne miejsce. 
Dwie z nich trafiły wówczas do łowic-
kiego muzeum.  

Muzeum w Łowiczu – figura 
Dobrego Pasterza na 
zwieńczeniu muzealnego 
portalu

fot. Jolanta Dyr, domena publiczna 
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Muzeum POLIN
www.polin.pl

Zaglądamy na strony internetowe 
i sprawdzamy nowe propozycje 
aktywności online…  
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Budynek Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN 

widok z lotu ptaka, fot. W. Kryński, 
materiały prasowe organizatora

W kwietniowym numerze Spacerownika 
zapraszaliśmy Was już do wirtualnego 
odwiedzenia Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN i włączenia się w pro-
ponowane przez jego zespół działania 
online. Póki co instytucja pozostaje na-
dal zamknięta dla zwiedzających, a jej 
otwarcie wstępnie zaplanowane zostało 
na 26 czerwca. Wówczas odbędzie się 
także wernisaż nowej wystawy czaso-
wej Tu Muranów. To właśnie tę ekspozy-
cję będzie można zwiedzić w pierwszej 
kolejności – wystawa stała 1000 lat hi-
storii Żydów Polskich oraz Centrum In-
formacji Historycznej zostaną udostęp-
nione w późniejszym terminie. POLIN 
mimo czasowego zamknięcia prężnie 
działa, co więcej wciąż proponuje nowe 
rodzaje aktywności. Dlatego po raz ko-
lejny zaglądamy na stronę internetową 
tego Muzeum, by sprawdzić, co w trawie 
piszczy… 
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Co zobaczyć? 
 
Radio POLIN – Muzeum uruchomiło 
swoją własną internetową stację radio-
wą! W codziennych blokach programo-
wych na antenie można słuchać rela-
cji z wykładów, spotkań i debat, które 
odbywały się w Muzeum, wywiadów ze 
świadkami historii i muzyki czerpiącej 
z polsko-żydowskiej tradycji. Radia 
można słuchać na platformie SLOTEX 
za pomocą kilku popularnych odtwa-
rzaczy. Ta inicjatywa jeszcze bardziej 
wspiera uczestnictwo w kulturze onli-
ne, dlatego mocno kibicujemy!  
 
Żydowskie ABC online  – to cykl 
spotkań, który do tej pory prowadzo-
ny był w Muzeum przed zamknięciem, 
a teraz kontynuowany jest wirtualnie. 
Poświęcony jest odkrywaniu tajemnic 
pasjonującego świata judaizmu i odpo-
wiadaniu na nurtujące pytania z tego 
obszaru. Gospodarzem spotkań, jak do 
tej pory, jest Piotr Kowalik z Działu Edu-
kacji, który od jakiegoś czasu nadaje ze 
swojego domu.  Na razie przygotowano 
trzy premierowe odcinki, a czerwcowy 
odbędzie się wokół tematu Czy każda 
miłość jest koszerna? Słuchacze będą 
mogli dowiedzieć się, na czym polega 
klasyczna etyka życia seksualnego 
w judaizmie i jakie są ważne współcze-
sne pytania i dylematy z nią związane. 
Poprzednie dwa odcinki można oczy-
wiście obejrzeć na muzealnym kanale 
YouTube. 
 

Warsztaty rodzinne online – to za-
proszenie dla dzieci i dorosłych do 
wspólnej aktywności. Warsztaty to nie 
tylko okazja, by poznać ciekawostki, 
ale także spędzić czas z najbliższymi 
na zabawie i działaniach twórczych. 
Gotowanie, muzykowanie, wirtualne 
podróżowanie, a nawet nauka języków 
– każdy znajdzie tu coś dla siebie! Spo-
tkania odbywają się w każdą sobotę 
o godzinie 11, a zapisywać się można 
mailowo od poniedziałku do czwartku. 
Co tydzień na uczestników czeka nowy 
temat związany z kulturą i tradycją ży-
dowską.
  
Łąka Leśmiana – ten letni program 
Muzeum POLIN w tym roku także 
przenosi się do sieci. W czasie pan-
demii, kiedy tęsknimy za spotkaniami 
z innymi ludźmi i kontaktem z przyro-
dą, twórcy projektu proponują nam re-
laks z literaturą, poezją oraz spotkanie 
z ogrodnictwem i ekologią w wirtual-
nym wydaniu. Co prawda tego lata nie 
będziemy mogli spotykać się na zielo-
nym skwerze na Muranowie, ale formu-
ła online ma tez swoje plusy. Dzięki niej 
do wspólnego spędzania czasu będą 
mogły dołączyć także osoby spoza 
Warszawy.

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    06/2020

https://www.polin.pl/pl/radio
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Galeria Na żydowskiej ulicy 
na wystawie stałej w Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN 

fot. M. Starowieyska, D. Golik, 
materiały prasowe organizatora 
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Jako flagowa instytucja zajmująca się 
sztuką Stanów Zjednoczonych, Whitney 
Museum of American Art prezentuje 
pełną gamę XX-wiecznej i współczesnej 
sztuki amerykańskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieł żyjących artystów. 
Instytucja skupia się na gromadzeniu, 
konserwacji, interpretacji i oczywiście 
wystawianiu, a jej kolekcję uważa się za 
najlepsze zbiory amerykańskiej sztu-
ki tego okresu na świecie! Od samego 
początku innowacyjność była znakiem 
rozpoznawczym Whitney. Było to nie 
tylko pierwsze muzeum poświęcone 
twórczości żyjących artystów amery-
kańskich, ale także pierwsze muzeum 
w Nowym Jorku, które zaprezentowało 
dużą wystawę artysty wideo (ekspozycję 
Nam June Paika w 1982 roku). Śledząc 
najnowsze trendy, muzeum przez lata 
konsekwentnie kupowało najciekawsze 
prace pojawiające się na rynku sztuki 
– często w tym samym roku, w którym 
powstały i na długo nim artyści, którzy je 
stworzyli, stali się szeroko rozpoznawalni.  

8.
Whitney Museum of American Art
www.whitney.org

Zaglądamy na strony internetowe 
i sprawdzamy nowe propozycje 
aktywności online…  

Robert Henri
Gertrude Vanderbilt Whitney

1916, fot. domena publiczna  
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Czy wiesz, że… 
 
Zaprojektowany przez architekta Renzo 
Piano budynek Muzeum jest ogromny, 
a rozległa galeria wystaw specjalnych 
jest największą bezkolumnową prze-
strzenią wystawienniczą w Nowym 
Jorku. Sam architekt w ten sposób 
mówił o swoim dziele: „Projekt nowego 
muzeum wyłania się w równym stopniu 
z wnikliwego badania potrzeb jego twór-
ców, jak i odpowiedzi na niezwykłe oto-
czenie, w którym się znajduje”. To jeden 
z powodów, dla których wspornikowe 
wejście przekształca obszar poza bu-
dynkiem w dużą, osłoniętą przestrzeń 
publiczną. Woda, park, potężne kon-

strukcje przemysłowe oraz ekscytują-
ca mieszanka ludzi tworzą to miejsce. 
W budynku znajduje się także centrum 
edukacyjne oraz 170-osobowy teatr 
z oszałamiającym widokiem na rzekę 
Hudson.  Nie zabrakło tu także miejsca 
dla specjalistycznych pracowni: Cen-
trum Studiów Papierowych i Laborato-
rium Konserwacji. Wszystko tu ze sobą 
współgra. Sam budynek ma mocną, 
uderzająco asymetryczną formę – taką, 
która odpowiada przemysłowemu cha-
rakterowi sąsiednich budynków lofto-
wych i kolei napowietrznej, jednocześnie 
zaś jest niezwykle rzeźbiarska.  
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Co zobaczyć? 
 
Kolekcja online – Whitney to przede 
wszystkim obszerne zbiory, które ze 
względu na odległość nie są tak łatwo 
dostępne. Tym bardziej warto skorzy-
stać z okazji i poeksplorować kolekcję 
online. Wyszukiwarka pozwala na łatwe 
znalezienie interesujących nas obiek-
tów, możemy też zdać się na intuicję 
i swobodnie klikać w miniaturki, które 
przyciągną naszą uwagę.     
 
Watch & Listen – to zbiór filmów i na-
grań związanych z kolekcją i wystawa-
mi odbywającymi się w Muzeum. Co 
ciekawe, oparte są głownie na rozmo-
wach i wypowiedziach artystów, którzy 
dzielą się swoimi przemyśleniami i ko-
mentują własną twórczość. Takie wir-
tualne spotkanie może być naprawdę 
interesujące i daje możliwość spojrze-
nia na amerykańską sztukę współcze-
sną z nowej perspektywy.   
 

Kids Art Challenge – to przestrzeń, 
gdzie znajdziecie inspiracje do wspól-
nych działań dzieci i dorosłych. Propo-
nowane tu projekty artystyczne zosta-
ły pomyślane w taki sposób, by robić 
je razem. Wszystkie działania oparte są 
na dziełach sztuki z kolekcji Muzeum. 
Pokazują różne sposoby myślenia i in-
spiracje artystów oraz zachęcają do 
kreatywnej aktywności. 

Charles Demuth
Mój Egipt 

1927, fot. domena publiczna  
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George Belllows
Dempsey i Firpo 

1924, fot. domena publiczna  
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Jean-Baptiste Siméon Chardin 
Autoportret w okularach

1771, pastel na papierze, 
 fot. domena publiczna  

Pamiętacie scenę z filmu Kod Leonarda 
da Vinci, w którym kustosz Luwru w de-
sperackiej ucieczce przed napastnikiem 
przemierza niekończące się korytarze 
Luwru? Trwa to dość długo i nic dziwne-
go – Luwr to bowiem największe muzeum 
sztuki na świecie! Jednocześnie jest to 
jedna z największych rezydencji histo-
rycznych w Europie – dawny pałac kró-
lewski, którego początki sięgają końca 
XII wieku. Został wzniesiony jako zamek 
warowny, ale na przestrzeni lat ulegał licz-
nym przebudowom i rozbudowom. Samo 
muzeum powstało w czasie Rewolucji 
Francuskiej, kiedy Zgromadzenie Naro-
dowe wydało dekret o przekształceniu 
królewskiej rezydencji w instytucję kul-
tury. Obecnie Muzeum posiada kolekcję 
około 380 tysięcy eksponatów, z których 
znaczna część jest stale lub czasowo 
prezentowana. To właśnie Paryż stał się 
domem wielu najbardziej rozpoznawal-
nych na świecie dzieł sztuki, jak Mona 
Lisa Leonarda da Vinci, Tratwa Meduzy 
Théodora Géricault czy Wolność wiodą-
ca lud na barykady Eugène Delacroix. 

9.
Luwr
www. louvre.fr

Zaglądamy na strony internetowe 
i sprawdzamy nowe propozycje 
aktywności online…  
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Czy wiesz, że… 
 
Charakterystyczna piramida Luwru 
powstała stosunkowo niedawno. Jej 
budowę zakończono w 1989 roku, 
a pomysłodawcą był ówczesny pre-
zydent Francji – François Mitterand. 
Konstrukcja ma dokładnie 21,65 m 
wysokości i składa się z 673 szkla-
nych elementów w kształcie rombów 

i trójkątów. Pod nią znajduje się hol 
główny Muzeum, z którego prowadzą 
trzy podziemne ścieżki do poszcze-
gólnych skrzydeł tarasu. Jest to więc 
nie tylko punkt orientacyjny dla tury-
stów zwiedzających miasto, ale i dla 
gości, którzy próbują odnaleźć się 
wewnątrz budynku.  
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Co zobaczyć? 
 
One Minute in a Museum – to hi-
storia sztuki dla najmłodszych. W serii 
krótkich, zaledwie 1,5-minutowych fil-
mików zabawni bohaterowie opowia-
dają historie związane z najważniej-
szymi dziełami z kolekcji muzealnych. 
Dorośli też mogą skorzystać na tym 
wciągającym przeglądzie!   
 
Mona Lisa Beyond Glass – Muzeum 
przygotowało wyjątkową aplikację po-
święconą jednemu z najbardziej zna-
nych, a zarazem tajemniczych dzieł 
w kolekcji. Dzięki niej można przyjrzeć 
się Mona Lisie w ramach pokazu VR 
lub skorzystać z przeglądarki Cardbo-
ard, by odkryć najnowsze wyniki badań 
poświęconych Leonardowi da Vinci 
i jego technice malarskiej.
 

Artwork of the day – na stronie inter-
netowej Muzeum codziennie prezento-
wane jest jedno „dzieło dnia”. Wybrany 
obiekt z kolekcji jest szczegółowo opi-
sywany i prezentowany za pośrednic-
twem zdjęć. Codziennie po otwarciu 
przeglądarki czeka więc na nas nie-
spodzianka – trzeba przyznać, że taka 
formuła jest naprawdę wciągająca…    

Wirtualne zwiedzanie – kuratorzy 
zapraszają na spacer online po wy-
stawie Furûsiyya: the art of Chilva-
ry between East and West. Podczas 
zwiedzania możemy klikać w wybrane 
punkty wyświetlane na naszej trasie, 
aby zobaczyć zbliżenie poszczegól-
nych obiektów i przeczytać ich opisy. 
Dzięki temu możemy sami decydować, 
w którą stronę się udać i gdzie zatrzy-
mać się na dłużej.

Leonardo da Vinci
Mona Lisa

1503-1519, olej na desce, 
prawdopodobnie wykonana 
podczas pobytu artysty na dworze 
króla Franciszka I, fot. domena 
publiczna 

Théodore Géricault
Tratwa Meduzy

1819, fot. domena publiczna  
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Zdajemy sobie sprawę, że od wielu 
z nas praca w trybie zdalnym wymaga 
jeszcze więcej energii niż jej tradycyj-
na forma, a po zamknięciu laptopa nie 
pozostaje wiele sił na zwiedzanie gale-
rii, muzeów i ogrodów. Właśnie dlatego 
najbardziej zabieganym polecamy fil-
my i książki, które choć na chwilę za-
biorą was w wyjątkowy świat sztuki.  

10.
Artystyczna półka APH
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Literatura
 
Jak przestałem kochać design 
Marcin Wicha

Pozycja obowiązkowa dla miłośników 
dobrego wzornictwa i dobrego pisar-
stwa. Wicha w swojej książce nie tylko 
opisuje świat z pozycji estety, ale też 
trafnie i gorzko puentuje nasze spo-
łeczne przywary. Jeśli myślicie, że ży-
cie wyznawcy dobrego designu jest 
w Polsce łatwiejsze niż w innych kra-
jach, autor szybko podrzuci kilka prze-
ciwnych argumentów i poda je w tak 
zabawny sposób, że z uśmiechem na 
ustach przyznacie mu rację. 
 

B jak Bauhaus. Alfabet współczesności 
Deyan Sudjic
 
Jeśli szukaliście książki, która krok po 
kroku przeprowadzi was przez najważ-
niejsze aspekty współczesnej kultury wi-
zualnej, pozycja autorstwa Sudjica musi 
znaleźć się na waszej półce. Autor w za-
bawny, ciekawy, a czasami zaskakująco 
trafny sposób opisuje najważniejsze za-
gadnienia designu, architektury i sztuki. 
Przyjazna jest także forma książki, która 
podzielona alfabetycznie na krótkie roz-
działy jest doskonałą pozycją do etapo-
wego czytania przed snem.  
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Filmy
 
Koneser
reż. Giuseppe Tornatore 
 
Kino, które po pierwszych minutach 
seansu może wydawać się jedno-
znaczne i proste w odbiorze, a w każ-
dej kolejnej scenie daje widzowi coraz 
więcej do myślenia. Historia ekstra-
waganckiego kolekcjonera, który za-
fascynowany relacją z tajemniczą ko-
bietą całkowicie zmienia swoje życie. 
Historia smutna, ale dająca niezwykle 
życiowe wnioski. Do tego doskonała 
rola Geoffrey'a Rusha.  
 

Literatura

Pochwała cienia 
Jun’ichirō Tanizaki
 
Zauważyliście, że sztuka i design rodem 
z Japonii jest bardzo charakterystyczna? 
Bardzo często już na pierwszy rzut oka je-
steśmy w stanie stwierdzić, że dany obiekt 
pochodzi właśnie z tej części świata. Zasta-
nawialiście się kiedyś na czym polega ich 
fenomen? Odpowiedź znajdziecie w słyn-
nym eseju autorstwa Jun’ichirō Tanizakiego 
z 1933 roku. Autor używa w nim metafory 
cienia jako symbolu ulotności i wieloznacz-
ności. Wychodząc od spostrzeżeń doty-
czących budowy japońskiego domu czy 
kształtu przedmiotów codziennego użytku, 
Tanizaki zastanawia się nad tym, co charak-
teryzuje japońską estetykę, i jak wyraża się 
w niej stosunek do egzystencji. 
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Twój Vincent
reż. Dorota Kobiela, Hugh Welchman 
 
Film animowany, który w całości zo-
stał wykonany techniką malarską. 
Oznacza to, że każdy z kadrów filmu 
jest osobnym dziełem malarskim. Nie-
wiarygodna praca i doskonały efekt. 
W 2018 roku nominowany do Złotych 
Globów i Oscarów. Fabuła opowia-
da burzliwe losy jednego z najwybit-
niejszych malarzy w historii, którego 
sceny z życia poznajemy za sprawą 
znajomych i rodziny – postaci wystę-
pujących na jego obrazach. 
 

Ostatnia rodzina
reż. Jan P. Matuszyński 
 
Bardzo dobry polski film biograficzny, 
który opowiada historię rodziny Beksiń-
skich. Zdzisław, ojciec rodziny jest jed-
nym z najbardziej charakterystycznych 
malarzy polskich XX wieku. Jego fanta-
styczne obrazy są pełne mroku, strachu 
i niepewności, a u widzów budzą najgłę-
biej skrywane uczucia. Tomasz, syn Zdzi-
sława, z kolei jest neurotycznym dzienni-
karzem muzycznym, który kilkukrotnie 
stara się odebrać sobie życie. Osią histo-
rii staje się matka Tomasza Zofia, która 
jako jedyna scala rodzinę razem. Mocne 
kino z doskonałą sztuką w tle.  
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W obiektywie… 
Jan Możdżyński

Studiowałeś na warszawskiej ASP 
w pracowni Jarosława Modzelew-
skiego. Dlaczego akurat malar-
stwo? 

Lubię malować. Kręci mnie konsysten-
cja farby. Konkretnie farby olejnej. Na-
sycenie kolorem, jej zapach i struktura. 
To tak z fetyszystyczno-formalnego 
punktu widzenia. Lubiłem malarstwo 
prof. Modzelewskiego od dawna. To 

Jan Możdżyński
z cyklu Każdy ma wiele twarzy, 
ale niektórzy mają więcej niż inni

2018, materiały Fundacji APH 
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jak operuje kolorem i plamą. No i to co 
robił, będąc członkiem Gruppy. Połą-
czenie malarstwa i aktywizmu. 

Swoją przyszłość nie od początku 
wiązałeś ze sztuką, długo na pierw-
szym miejscu był sport. Co treno-
wałeś i czy dziś sport nadal jest 
ważną częścią Twojego życia?  

Byłem agresywnym dzieciakiem. W li-
ceum rodzice zapisali mnie na boks. 
I bardzo dobrze mi szło. Do tego stop-
nia, że zostałem zawodnikiem war-
szawskiego klubu WKS Gwardia War-
szawa. W pewnym momencie jednak 
musiałem zrezygnować, bo rodzice 
kazali wybierać –  studia albo sport 
wyczynowy. 

Jak mawiał Marlon Brando w Na na-
brzeżach : „I could have been a conten-
der”. Wyszło na to, że maluję, a z boksu 
nie zrezygnowałem całkowicie. Co-
dziennie rano prowadzę treningi dla 
znajomych na świeżym (względnie) 
powietrzu. 

W galerii lokal_30 trwa trwa wysta-
wa Twoja i Jakuba Glińskiego za-
tytułowana Wypowiadam się jako 
nikt konkretny. Do czego odwołuje 
się ten tytuł? 

Tytuł zaczerpnąłem z manifestu kse-
nofeminizmu, autorstwa grupy Laboria 
Cuboniks. Ksenofeminizm jest tech-
nomaterialistyczną wersją feminizmu 
XXI wieku. Uznaje się go za pochodną 

cyberfeminizmu, czyli ruchu inspiro-
wanego badaniami nad problematyką 
tożsamości, techniki i ciała, a w szcze-
gólności relacji zachodzących między 
kobietami i maszynami. Jak wyjaśnia 
jedna z członkiń grupy, Helen Hester, 
znaczący wpływ na treść manifestu 
ma jego wieloautorstwo. I to chyba stąd 
tytuł wystawy. Bo ksenofeminizm głosi 
prawo wszystkich do wypowiadania się 
jako nikt konkretny. 

Tworzysz malarski komentarz rze-
czywistości, angażujesz się też spo-
łecznie. Czy w taki właśnie sposób 
postrzegasz rolę współczesnego 
artysty? 

Nie wiem, jaka jest rola współczesnego 
artysty. W ogóle niespecjalnie odgry-
wam i chcę odgrywać jakieś role. Ma-
luję o tym, w czym uczestniczę, co mnie 
interesuję i czym żyję. No i staram się 
pomagać słabszym i działać, gdy dzieje 
się niesprawiedliwość. 

Ostatnio akcja , w k tórej wzią-
łeś udział w proteście przeciwko 
przeprowadzeniu wyborów kore-
spondencyjnych, zakończyła się 
nałożeniem wysokiej grzywny. Czy 
sytuacja pandemii sprzyja naduży-
ciom ze strony władzy i jakie moż-
liwości działania ma w obecnej sy-
tuacji społeczeństwo? Nie możemy 
się gromadzić…  

Z pewnością jest tak, że niejasność 
przepisów prawnych wprowadzonych 
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w ostatnim czasie sprzyja pewnym nad-
użyciom. Nierzadko sami ich wykonaw-
cy nie wiedzą, na podstawie jakich norm 
działają. Nie mówiąc już o obywatelach, 
z których prawami często się nie liczą. 
Uważam, że milczące przyzwolenie to 
najgorsze, co można zrobić.   

W ostatnim czasie świat w dużej 
mierze przeniósł się do internetu 
– wirtualne wystawy, zwiedzanie 
online, wykłady i warsztaty. Co są-
dzisz o tego typu działaniach i czy 
któreś z nich szczególnie zwróciło 
Twoją uwagę?  

Teraz niespecjalnie mnie to jara. Inte-
resujące było przed pandemią i może 
interesujące będzie po, a nie gdy jest 
mainstreamowe. Na przykład Galeria 
Szara z Maćkiem Cholewą robiła wirtu-
alne rezydencje w świecie gry Minecraft 
już znacznie dawniej i to jest super. Sam 
odbywam aktualnie swoje studia – gen-
der studies – właśnie w sposób online, 
mamy spotkania na Zoomie. Czuję, że 
brak tej interakcji, możliwości szybkiej 
reakcji na pytania prowadzących, wpły-
wa na ich jakość. 

Gdzie szukasz inspiracji?  

Rozpiętość źródeł jest duża. Bardzo 
lubię kształty modeli 3d postaci z gier 
fpp z przełomu 1999/2000, np. Soldier 
of Fortune czy Aliens vs Predator. Lubię 
też fetyszystyczne kostiumy lateksowe, 
żywe organizmy, np. ślimaki głębinowe. 
Ale też jakieś randomowe kształty, jak 

np. studzienki kanalizacyjne czy kar-
tonowe opakowania po pizzy. Tematy, 
jakie podejmuję, obracają się wokół 
feminizmu, tożsamości płciowej, prze-
nikania się kultury cyfrowej ze światem 
materialnym, różnych wizji przyszłości.

Czy pracujesz obecnie nad nowymi 
projektami, o których mógłbyś nam 
opowiedzieć? 

Przygotowuję prace na kilka wystaw. 
Tematem jednej z nich jest opuszcza-
nie swojej strefy komfortu, zagadnienie 
bardzo aktualne w świetle ostatnich wy-
darzeń.  

Niedawno zakończył się nabór do 
tegorocznej edycji konkursu Arty-
styczna Podróż Hestii, którego dwa 
lata temu zostałeś finalistą. Co to 
doświadczenie wniosło do Twojej 
pracy?  

Konkurs był istotny z wielu powodów. 
Dzięki niemu mogłem pokazać swoje 
prace dużej grupie oglądających. Po-
znać wartościowych artystów, z niektó-
rymi nawiązać dobre kumpelskie relacje 
trwające do dzisiaj. 

Jak Twoim zdaniem będzie wygląda-
ła nowa normalność po pandemii?   

Nie przepadam za tym pojęciem. 
Normalność jest zgrabną ramą, którą 
władza dopasowuje do własnej optyki. 
A ja kocham wszystko to, co się w niej 
nie mieści. 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    06/2020



Jan Możdżyński
z cyklu Każdy ma wiele twarzy, 
ale niektórzy mają więcej niż inni
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M. Kowalczyk 
Front Line Workers 
(kadr z filmu)

fot. www.instagram.com/ 
fundacja_psw

Po majówce polskie instytucje 
kultury rozpoczęły proces „od-
mrażania” po przymusowym za-
mknięciu. Jednak dwa miesią-
ce artystycznych działań online 
otworzyły i twórców, i publiczność 
na nowe formy kontaktu z kulturą, 
które – jak sądzimy – już na sta-
łe wpiszą się w krajobraz sztuki 
współczesnej. Wielu z nas nadal 
nie czuje się komfortowo z myślą 
o wizycie w muzeum czy galerii. 
Pozostając więc w bezpiecznej 
strefie naszych domów (i łącz 
internetowych), po raz kolejny 
w dziale #kolekcja sprawdzamy, 
gdzie w sieci szukać prac artystów 
i artystek związanych z Artystycz-
ną Podróżą Hestii. 
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Po zeszłorocznej, 18. edycji konkursu 
APH do kolekcji ERHO Hestii trafiła 
praca Mateusza Kowalczyka – laure-
ata drugiej nagrody. Kowalczyk, wcie-
lając się w rolę stworzonej przez siebie 
postaci Szamana Polskiego, zapre-
zentował dokumentację swoich dzia-
łań performatywnych i towarzyszące 
im obiekty. Na filmie artysta w stroju 
uszytym z odzieży patriotycznej i kibi-
cowskich flag pojawiał się w przestrze-
niach miejskich, aby dokonać rytuałów 
zaczerpniętych z obrzędów wschod-
niosyberyjskiego szamanizmu: tańca, 
gry na bębnie czy okadzania dymem. 
Jednak, z właściwym sobie absurdal-
nym poczuciem humoru, Kowalczyk 
przeplata mistyczne gesty z zupełnie 
praktycznym wymiarem „oczyszcza-
nia”, gdy przeciera chodniki czy po-
ręcze schodów ruchomych warszaw-
skiego metra miotełką do kurzu. Prace 
video powstające jako dokumentacja 
performansów uzupełniane są o ele-
menty psychodelicznego montażu czy 
kadry rejestrujące zaklęcia i inkantacje 
Szamana.  

Jednak moment udziału w konkursie 
zbiegł się do pewnego stopnia z za-
mknięciem etapu „szamańskiego” 
w twórczości Mateusza Kowalczyka. 
Choć wierzenia animistyczne Azji czy 
Ameryki Południowej nadal pozostają 
w obszarze zainteresowań artysty, już 
rzadziej wciela się on w postać Sza-
mana Polskiego. Dziś, rok po udziale 
Mateusza w APH, z zainteresowaniem 
przyglądamy się jego dalszemu arty-

stycznemu rozwojowi. Podczas pobytu 
w wileńskim centrum rezydencyjnym 
RUPERT – w ramach nagrody w Arty-
stycznej Podróży Hestii – Kowalczyk 
w większym stopniu skupił się na pro-
jektach muzycznych i wideo. Obecnie 
warszawski performer eksploruje zja-
wiska codzienności za pomocą tech-
nologii VR (wirtualnej rzeczywistości) 
czy skanowania 3D. Eksperymenty, 
podczas których skanuje telefonem 
przykuwające uwagę obiekty i prze-
twarza je na modele 3D, mają cha-
rakter jego wirtualnego dziennika czy 
szybkiej notatki z danej chwili i miejsca.  
Formę zapisu pozornie błahych zda-
rzeń dziejących „tu i teraz” przyjął 
także najnowszy projekt Mateusza 
Kowalczyka, który realizował wspólnie 
z Fundacją Promocji Sztuki Współcze-
snej. Na instagramowym profilu PSW 
artysta opublikował czteroodcinko-
wy mini-serial Front Line Workers, 
w którym przedstawione są losy pra-
cowników pierwszej linii – sektora usłu-
gowego. Biało czerwona taśma rysuje 
obszar rozgrywającej się codziennie 
gry, której obserwator przygląda się 
z bezpiecznej odległości swojego bal-
konu. W serii niejednoznacznych zda-
rzeń bohaterowie oraz przypadkowe 
osoby zmagają się z trudną sytuacją. 
Wydarzeniom towarzyszą odgłosy 
z gier komputerowych. Jeśli obejrze-
liście już wszystkie seriale na popu-
larnych platformach streamingowych 
– sprawdźcie propozycję Kowalczyka, 
zmuszającą do refleksji nad losem jed-
nostek w codziennej „grze w życie”. 
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Od 18 maja trwa głosowanie jury 
19. Edycji konkursu APH. To je-
den z najbardziej ekscytujących 
etapów konkursu, choć pozornie 
niewiele się w nim dzieje „na ze-
wnątrz”. Jurorzy uważnie przy-
glądają się każdemu zgłoszeniu, 
oceniając nadesłane na konkurs 
prace. Finalistów najnowszej 
edycji konkursu APH poznamy 
do 19 czerwca? Czy pandemia 
i nagły, globalny kryzys wpłynę-
ły na twórczość młodych arty-
stów? Czy przymusowa izolacja 
wpłynęła negatywnie czy może 
pozytywnie na realizowane dzia-
łania? Wybrane prace finalistów 
pokażą reakcje młodego środo-
wiska artystycznego na otacza-
jący nas świat. 

W
IA

D
O

M
O

ŚC
I A

PH

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    06/2020



Nie tylko konkurs APH wywołuje silne 
emocje. Z niezwykle ciepłym przy-
jęciem spotkał się realizowany przez 
APH cykl wykładów online. W czerw-
cu przygotowaliśmy dla was dwie se-
rie spotkań: we wtorki skupimy się 
na „Artystycznych związkach”, zaś 
w czwartki będziemy kontynuować 
cykl dotyczący najlepszych działań art 
brandingowych w Polsce i na świecie.  
Zapraszamy także na spotkania arty-
styczne dla dzieci: w każdy piątek o 18 
dzieci w wieku 6-9 lat będą mogły za-
poznać się z artystycznym sposobem 
widzenia świata.  

6 czerwca planowaliśmy otwarcie 
kolejnej wystawy w Pawilonie Sztuki. 
Niestety, obecny reżim sanitarny oraz 

panująca w Polsce sytuacja epidemio-
logiczna nadal nie zachęca do ponow-
nego otwierania i odwiedzania instytu-
cji kultury. Zespół Fundacji APH nadal 
nie uważa obecnej sytuacji za stabil-
ną, bacznie przygląda się panującym 
trendom i na chwilę obecną nie pla-
nuje realizować tradycyjnych wystaw 
w warszawskim Pawilonie. Nie ozna-
cza to jednak, że wystaw nie będzie!  
6 czerwca to data otwarcia kolejnego 
projektu online, przygotowanego przez 
Joannę Krajewską, finalistkę 18.edycji 
konkursu APH. Wystawa „Formowanie 
gatunku” to kontynuacja rozpoczętych 
przez artystkę działań w projekcie 
„Ikebana”. Krajewska porzuciła cyfro-
we kolaże na rzecz grafiki 3D – widzo-
wie przeniosą się do stworzonej przez 

Joanna Krajewska
Formowanie gatunku

materiały Fundacji APH 
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artystkę wirtualnej przestrzeni wysta-
wienniczej, w której eksponowane są 
przygotowane specjalnie na tą okazję 
obiekty. Krajewską interesuje forma 
kreacji, jednak nie jest to kreacja ar-
tystyczna – artystkę fascynuje bo-
wiem stosunek człowieka do natury, 
jego aspiracje twórcze w stosunku do 
istot żywych. Ingerencja w środowi-
sko i bioróżnorodność nie jest zjawi-
skiem nowym, podobnie zresztą jak 
fakt wpływania na konkretne gatunki, 
np. poprzez krzyżowanie określonych 
osobników. Krajewska skupia się jed-
nak wyłącznie na roślinach: łącząc 

często przypadkowe elementy róż-
nych gatunków tworzy nową istotę. 
Uformowane przez artystkę twory na 
pierwszy rzut oka wydają się być re-
alne i prawdzie, jednak dokładniejsza 
analiza pokazuje jak bardzo niedopa-
sowane są elementy niektórych z nich. 
Nowopowstałym „krzyżówką” ciężko 
jest egzystować, dlatego podtrzymy-
wane są przez wzorowane na danych 
stelażach ortopedycznych konstruk-
cjach. Projekt „Formowanie gatunku” 
będzie rozwijany przez najbliższe mie-
siące w przestrzeni wirtualnej. Śledź-
cie uważnie stronę Fundacji APH! 
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl
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