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Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,
 
sytuacja w Polsce i na świecie powo-
li się stabilizuje. Dlatego i my powra-
camy do pierwotnej formy naszego 
Spacerownika. Zapraszamy Was do 
artystycznych podróży – jeśli nie tych 
dalekich, to tych w najbliższej okolicy. 
W związku z obecną sytuacją wiele 
muzeów i galerii wprowadziło specjal-
ne zasady zwiedzania. Pamiętajcie 
więc, by się z nimi zapoznać zanim 
zdecydujecie się na wizytę. 

Tymczasem propozycje online nie 
znikają. Jeśli więc chcecie zostać 
w domu, zajrzyjcie na strony instytu-
cji, o których piszemy i sprawdźcie, 
co mają do zaoferowania. Zaprasza-
my Was także do przyjrzenia się, co 
wybraliśmy dla Was w tym miesiącu 
z naszej artystycznej półki – ten nowy 
dział zostanie z nami na dłużej. Mamy 
nadzieję, że pomoże Wam w wyborze 
ciekawych lektur i filmów na lato!

Przyjemnego czytania życzy
 
Zespół Fundacji APH

Spacerownik Artystyczny

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii

Redakcja: 

Kontakt: 

Julia Janowska

julia.janowska@fundacjaaph.pl



Więcej o wystawie Rzeźba terenu, 
a także o jej pierwszej odsłonie 
zaprezentowanej w Kulturcentrum 
Ronneby Konsthall w Szwecji 
przeczytać można na stronie 
internetowej:

www.ggm.gda.pl
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Przez wiele stuleci rzeźba peł-
niła określoną funkcję:  upa-
miętniała jakąś osobę bądź 
wydarzenie, eksponowała dane 
miejsce albo służyła za dekora-
cję. Dopiero modernizm uwolnił 
ją od tych powinności. Domini-
ka Skutnik w swoim projekcie 
Rzeźba terenu raz jeszcze po-
dejmuje próbę przedefiniowa-
nia tego pojęcia. 
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Gdańska wystawa jest drugą odsłoną 
działań artystki. Pierwsza miała miej-
sce w Szwecji, obecna zaś przenosi 
się na grunt lokalny nie tylko fizycz-
nie, ale także ideowo. Artysta w swój 
proces twórczy włączyła badania 
geologiczne. Jej uwagę zwróciły gła-
zy narzutowe pochodzące ze Skan-
dynawii, które w wyniku naturalnych 
procesów migracyjnych przemie-
ściły się aż na drugą stronę Bałtyku. 
W ten sposób dotarły na Pomorze, 
a dziś stanową integralny element 
krajobrazu tego miejsca. Dominika 
Skutnik postanowiła podzielić się re-
fleksją nad tym zjawiskiem wtapia-
nia się monumentalnych obiektów 
w przestrzeń. Dla wielu mieszkańców 
są one niemal niezauważalne, obecne 
od zawsze i całkowicie zintegrowane 
z otoczeniem. Artystka przywrócić 
głazom ich obecność, odkryć ich 
prawdziwą historię i w ten sposób 
odsłonić niezwykłość natury. Natu-
ry, dla której sztucznie ustanowione 
granice nie mają znaczenia. Wysta-

wa zwraca uwagę przede wszystkim 
na „obcy” (pochodzący ze Szwecji) 
materiał, który przez wieki wykorzy-
stywany był do budowy okolicznej 
architektury. Artystka ujawnia, że 
domniemana swojskość w szerszym 
spojrzeniu niewiele ma wspólnego 
z lokalnością. O głazach narzutowych 
mówi jako o czymś „naszym-nie-do-
-końca-naszym”. Wyruszyła w teren, 
by przyjrzeć się strukturze okolicz-
nych zamków i ich murów obron-
nych, odkrytych dawnych obiektów 
rytualnych, nagrobków oraz gdań-
skich bruków. Podczas swoich badań 
i podróży fotografowała architekturę, 
odkrywki archeologiczne i wszystkie 
przejawy wykorzystywanie kamien-
nych głazów narzutowych, jakie od-
nalazła na swojej drodze. To właśnie 
te zdjęcia stanowią ważną część wy-
stawy. Jednak głównymi bohaterami 
ekspozycji są prawdziwe okazy gra-
nitów polodowcowych zebrane, prze-
transportowane i umieszczone przez 
artystkę w przestrzeni galerii. 

Dominika Skutnik
Rzeźba terenu

Plakat do wystawy
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy Tu Muranów 
oraz program towarzyszących 
jej wydarzeń dostępne są 
na stronie internetowej:

www.polin.pl
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Muranów pod wieloma wzglę-
dami wyróżnia się na tle innych 
dzielnic Warszawy. Niby w cen-
trum, a jednak trochę na uboczu. 
Liczne skwery i zieleńce sprawia-
ją, że miejsce to jest nieco ode-
rwane od ruchliwej części stolicy. 
Przestrzeń ta to także wyjątkowy 
pomnik historii, o której posta-
nowili opowiedzieć twórcy wy-
stawy Tu Muranów prezento-
wanej w Muzeum Historii Żydów  
Polskich POLIN.

Warszawiakom historia ta kojarzy się 
przede wszystkim z tragicznym okre-
sem II wojny światowej, kiedy na terenie 
Muranowa powstało getto – największe 
w całej okupowanej Europie. Uwięziono 
w nim przedstawicieli społeczności ży-
dowskiej mieszkających w mieście. Na 
wystawie poznamy ich dramatyczne 
losy, ale nie jest to jedyna opowieść, 
którą usłyszymy. Twórcy i pracownicy 
Muzeum POLIN podkreślają, że jest to 
Muzeum życia, które chce przybliżać 
kilkusetletnią historię Żydów żyjących 
w Polsce. Dlatego także wystawa cza-
sowa Tu Muranów sięga do dalszej hi-
storii tej części miasta położonej na 
styku Śródmieścia i Woli. Na samym 
początku opowieści przeniesiemy się 
do XVIII wieku, by poznać Wenecjanina 
tęskniącego za ojczystą wyspą Mura-
no. Józef Szymon Bellotti, nadworny 
architekt dwóch królów – Michała Ko-
rybuta-Wiśniowieckiego i Jana III So-
bieskiego, zbudował w tym miejscu pa-
łacyk i od jego nazwy zaczerpniętej od 
weneckiej wyspy wzięła się nazwa tego 
terenu.  W XIX wieku obszar współcze-
snego Muranowa zaczął być zasiedlany 
przez ludność żydowską, pochodzącą 
głównie z Litwy i Białorusi. Na ulicach 
usłyszeć można było mieszankę róż-
nych języków: jidysz, hebrajskiego i ro-
syjskiego. Przed wojną było to centrum 
żydowskiego życia – w czasach, gdy 
Warszawa była domem największej 
w Europie Diaspory. Ulica Nalewki tęt-
niła życiem i była reprezentacyjną ulicą 
handlową, nieustępującą wielkością 
i różnorodnością sklepów, warsztatów 

Wystawa Tu Muranów

Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN, fot. Maciek Jaźwiecki, 
materiały prasowe organizatora
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i towarów dzisiejszej Marszałkowskiej 
w Warszawie, czy Piotrkowskiej w Łodzi. 
Poszukując odpowiedzi na pytanie, co 
czyni Muranów miejscem wyjątkowym, 
kuratorzy sięgają także do czasów po-
wojennych. Na wystawie dowiemy się, 
jak planiści dźwigający stolicę z wojen-
nych gruzów zakładali nowe, moderni-
styczne osiedle. Opowiadana historia to 
nie tylko wielkie wydarzenia, ale przede 
wszystkim codzienne życie – relacje, 

spotkania i podwórkowe zabawy. Twór-
cy ekspozycji nie zatrzymują się w prze-
szłości, ale kontynuują swoją opowieść 
także współcześnie, sprawdzając, jak 
dziś żyje się na Muranowie. Dlatego też 
do wspólnego tworzenia ekspozycji na 
kilku etapach zostali zaproszeni oko-
liczni mieszkańcy, sąsiedzi. W wyniku 
tej współpracy powstanie także spo-
łeczna instalacja, której otwarcie pla-
nowane jest na wrzesień. 

Wystawa Tu Muranów

Plakat do wystawy

Wystawa Tu Muranów

Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN, fot. Maciek Jaźwiecki, 
materiały prasowe organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy dostępne 
są na stronie internetowej: 

www.mocak.pl
K

ra
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Roman Ingarden to jeden z naj-
bardziej znanych polskich filozo-
fów. Niewiele osób wie jednak, że 
był także pasjonatem fotografii. 
Ten nieco zapomniany aspekt 
jego życia przypomina wystawa  
Roman Ingarden. Filozof i fo-
tograf prezentowana w Muzeum 
Sztuki Współczesnej w Krakowie 
(MOCAK). 
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Fotograficzny autoportret 
Romana Ingardena

1942, fot. ©Archiwum Krzysztofa 
Ingardena, materiały prasowe 
organizatora

nanych w latach 1942-1970, które wy-
brane zostały spośród pięciu tysięcy 
prac znajdujących się w archiwum  
MOCAK-u. Co kierowało zatem au-
torami wystawy przy dokonywaniu 
selekcji? Przede wszystkim postawili 
na różnorodność i dołożyli starań, by 
wybór objął wszystkie tematy obecne 
w twórczości fotograficznej filozofa. 
Możemy zatem oglądać autoportrety, 
portrety, przyrodę, architekturę i mar-
twe natury uwiecznione za pomocą 
migawki aparatu. Ingarden zyskał na 
świecie uznanie i stał się sławny głów-
nie dzięki swoim pracom z dziedziny 
ontologii i estetyki. Wystawa jest pró-
bą zestawiania i skonfrontowania teo-
retycznych rozważań z praktycznym 
wymiarem jego twórczości. Z tego po-
równania wyłania się postać nie tylko 
wielkiego uczonego, ale także człowie-
ka wrażliwego, uważnego obserwatora 
otaczającej go rzeczywistości, roman-

Ekspozycja nie bez powodu odbywa 
się właśnie teraz. W 2020 roku przy-
pada bowiem 50. rocznica śmierci 
tego wybitnego myśliciela, który uro-
dził się w Krakowie, skąd wyjechał 
na studia, by kształcić się pod okiem 
prawdziwych tuzów f ilozofii. Lwów, 
Getynga, Wiedeń, Fryburg Bryzgo-
wijski – przez te miejsce wiodła jego 
droga. Pracę doktorską napisał pod 
kierunkiem Edmunda Husserla i obro-
nił w 1918 roku. Jego powołaniem 
było też nauczanie, dlatego został 
profesorem na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza we Lwowie. Niestety w la-
tach 50. z powodów politycznych na 
sześć lat musiał zawiesić swoją karie-
rę uniwersytecką. Ta sytuacja miała 
jednak swoje plusy i przyczyniła się 
do tego, że właśnie wtedy powstała 
większość fotografii prezentowanych 
na wystawie. W Galerii Alfa prezen-
towanych jest blisko 150 zdjęć wyko-
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tyka. Za pośrednictwem obiektywu 
wydaje się on patrzeć na świat z czu-
łością, ale i pewną nieśmiałością. Kra-
kowska ekspozycja wpisuje się w cykl 
projektów, w których pokazywani są 
wybitni poeci, prozaicy i myśliciele 
obu płci w innych rolach twórczych 
– jako malarze, rysownicy, autorzy 
kolaży czy fotografowie. Dotychczas 
odbyły się wystawy między innymi 
Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa 
Herberta, Joachima Ringelnatza, Le-
ona Chwistka i Herty Müller. Każdej 
ekspozycji – także tej – towarzyszy 
obszerna publikacja analizująca i po-
równująca różne dziedziny twórczości. 

Roman Ingarden
Halina Poświatowska

1964, fot. ©Archiwum Krzysztofa 
Ingardena, materiały prasowe 
organizatora
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Roman Ingarden
Tatry

maj 1963, fot. ©Archiwum 
Krzysztofa Ingardena, materiały 
prasowe organizatora
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Więcej o wystawie 
i samym artyście 
przeczytać można na 
stronie internetowej: 

www.arsenal.art.pl
P

oz
na

ń
Pierwsza w Polsce Pracownia 
Sztuki Wideo powstała w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Poznaniu. Pro-
wadził ją Antoni Mikołajczyk 
uznawany obecnie za jednego 
z najważniejszych artystów mul-
timedialnych. Indywidulaną wy-
stawę prac tego twórcy przygo-
towała Galeria Miejska Arsenał. 
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Swoją karierę artystyczną Mikołajczyk 
zaczynał dosyć tradycyjnie – uzy-
skał dyplom na Wydziale Malarstwa. 
Jednocześnie już jako student zaczął 
angażować się w działalność ugrupo-
wań, których członkowie skupiali się 
na poszukiwaniu nowych rozwiązań, 
wykorzystujących nowe media. Na-
leżał między innymi do Studenckiego 
Twórczego Klubu Filmowego „Pętla”, 
w ramach którego realizował f ilmy 
eksperymentalne, a później do inter-
dyscyplinarnej grupy Krąg. Tę działal-
ność z lat młodzieńczych rozwijał tak-
że później poprzez przynależność do 
grup awangardowych, przede wszyst-
kim zaś Warsztatu Formy Filmowej. 
W latach 70. współdziałał tam z takimi 

artystami, jak Józef Robakowski, Woj-
ciech Bruszewski czy Ryszard Waśko. 
Najważniejszym i pierwotnym medium 
dla Antoniego Mikołajczyka była fo-
tografia (malarstwo porzucił bowiem 
dość szybko). Obok zdjęć i filmów two-
rzył także instalacje i organizował ak-
cje artystyczne. W swojej twórczości 
koncentrował się na wnikliwej analizie 
obrazu rzeczywistości ze szczególnym 
uwzględnieniem obecności światła, do 
którego podchodził nie tylko w sposób 
estetyczny, ale także naukowy. Tworzył 
swego rodzaju rzeźby świetlne, do któ-
rych jak sam mówił: „(…) wprowadzam 
element napięcia energetycznego ist-
niejącego w samej naturze światła. Po-
woduje to, że w miejscach styku światła 

Antoni Mikołajczyk
praca z wystawy Transmisje 
z rzeczywistości

Galeria Miejska Arsenał 
w Poznaniu, materiały prasowe 
organizatora
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układ, ujawniający mankamenty po-
strzegania. Skierowana do ziemi kame-
ra transmituje obraz do stojącego obok 
telewizora. Fragmentaryczny przekaz 
kamery na ekranie monitora aspiruje 
do roli całościowego obrazu rzeczy-
wistości, choć jest przecież w istocie 
niewielkim jej wycinkiem, w dodatku 
zaaranżowanym przez artystę. Nowe 
media dla Mikołajczyka pełnią więc 
także rolę narzędzi służących do ba-
dania świata. 

Antoni Mikołajczyk
praca z wystawy Transmisje 
z rzeczywistości

Galeria Miejska Arsenał 
w Poznaniu, materiały prasowe 
organizatora

z formą fizyczną powstaje specyficzne 
migotanie kinetyczne, wprowadzające 
iluzję ruchu strumienia lub warstwy 
światła”. Artysta zwracał także uwagę 
na różnorodne manipulacje, którym 
nieustannie poddawana jest otacza-
jąca nas rzeczywistość. Przykładem 
pracy poruszającej to zagadnienie jest 
instalacja z 1981 roku Transmisja rze-
czywistości, do której tytułu nawiązuje 
także poznańska ekspozycja. Miko-
łajczyk zaprezentował bardzo prosty 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    07/2020
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy dostępne 
są na stronie internetowej: 

www.rondosztuki.pl

oraz na profilu FB galerii. 
Wystawa potrwa tylko do 24 lipca.
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Relacja człowiek-zwierzę od 
zawsze była skomplikowana, 
a w ostatnich latach dyskusja 
nad różnego rodzaju wzajem-
nymi odniesieniami rozgorza-
ła z jeszcze większą mocą. Nic 
dziwnego, że jej dychotomiczny 
charakter inspiruje także arty-
stów. O tym, w jaki sposób moż-
na przekonać się, odwiedza-
jąc wystawę Mateusza Kokota 
DJUR prezentowaną w katowic-
kim Rondzie Sztuki.  

Wystawa Mateusza Kokota 
DJUR

Galeria Rondo Sztuki 
w Katowicach, materiały prasowe 
organizatora 
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Już sam tytuł ekspozycji wydaje się 
dziwny i na pierwszy rzut ucha z ni-
czym się nie kojarzy. W dodatku brzmi 
obco. I nic dziwnego, pochodzi bowiem 
z języka szwedzkiego i oznacza wła-
śnie „zwierzę”. Skąd taki wybór? Nie 
jest on oczywiście przypadkowy. Arty-
sta w swoich instalacjach wykorzystu-
je bowiem dobrze nam znane meble 
popularnej szwedzkiej firmy, która na 
dobre rozgościła się w naszych do-
mach. Charakterystyczny żółty napis 
na intensywnie niebieskim tle sprawia, 
że sklepy widoczne są z daleka. O tych 

meblach mówi się, że są wygodne, 
proste i w przystępnych cenach. Cze-
go chcieć więcej? Mateusz Kokot to 
właśnie poczucie komfortu zestawia 
z tajemniczą i nieco niepokojącą for-
mą tworzonych przez siebie organicz-
nych obiektów. Te piękne przedmioty 
lśnią nienaturalnie i aż pachną chemią, 
mimo biologicznego charakteru, który 
przybierają. Katowicka wystawa jest 
wynikiem pogłębionej refleksji arty-
sty nad naszymi codziennymi wybo-
rami. Jak często sięgamy po rozwią-
zania wygodne, ładne, smaczne bez 
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zastanowienia, co się za nimi kryje? 
Mateusz Kokot swoje obiekty nazywa 
często bezoarami. Co oznacza to ko-
lejne dziwne słowo? Ono także odnosi 
nas bezpośrednio do biologii. To kuli-
sty twór, który powstaje w żołądkach 
przeżuwaczy przez nagromadzenie 
niestrawionych resztek pokarmu oraz 
włókien roślinnych i sierści zlizywanej 
przez zwierzę podczas linienia. Tak, 
to właśnie ten słynny koci „kłaczek”. 
Bezoary są silnie zakorzenione także 
w kulturze. W średniowieczu trakto-
wano je jak talizmany, przypisywano 
im właściwości magiczne i lecznicze.  

W związku z tym znalazły swoje miej-
sce w literaturze fantastycznej – pro-
zie Sapkowskiego i „Harrym Potterze”. 
W świecie czarodziejów stworzonym 
przez J.K. Rowling bezoar używany 
jest jako antidotum na niemal wszyst-
kie trucizny i eliksiry. Za tajemniczą 
formą i aranżacją obiektów Mateusz 
Kokota stoi więc nie tylko autorska 
technologia, ale pewien sposób my-
ślenia artysty o szeroko rozumianej re-
lacji człowieka i przyrody. Natura jest 
zarazem naszym sprzymierzeńcem 
i wrogiem, zaś człowiek jej obrońcą 
i największym niszczycielem. 

Plakat wystawy Mateusza 
Kokota DJUR

materiały prasowe organizatora 
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Więcej zarówno o wystawie 
Zawłaszczyć czas, jak i samej 
artystce przeczytać można na 
stronie internetowej:

www.mgslodz.pl
Ł

ód
ź

Przeszłość i teraźniejszość to dwie 
przestrzenie czasowe, które nie-
ustannie stykają się i przeplatają 
w twórczości Marty Czarneckiej. 
W jej obrazach tworzą się nowe 
opowieści, które można poznawać 
podczas wystawy Zawłaszczyć 
czas prezentowanej Miejskiej Ga-
lerii Sztuki w Łodzi.
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Artystka w swojej twórczości sięga 
do fotografii jako nośników ulotnych 
wspomnień, które dzięki technologii 
w nieco ułomnej formie mogły zostać 
zachowane na dłużej. Czarnecka wy-
biera ze zdjęć fragmenty, postaci, 
które umieszcza na swoich płótnach 
w zupełnie nowych kontekstach. Wyj-
mując je z jednego porządku, wkłada 
do innego, tworząc tym samym zu-
pełnie nowe historie i budując nową 
rzeczywistość. Sama mówi o tym 
w taki sposób: „Wyjmuję określone 
fragmenty czy postacie z kontekstu 
wspomnień zapisanych w formie fo-
tografii. W wyniku tego zmieniam ich 
znaczenie, pierwotną hierarchię, sta-
tus, umieszczając je w nowej sytuacji, 
nadaję im nowe okoliczności czy za-
leżności. Dokonuję demontażu, aby za 
chwilę stworzyć z nich swoisty kolaż, 
plątaninę”. Czy na tym właśnie polega 
tytułowe zawłaszczanie czasu? Czy 
proces ten opiera się na odtwarzaniu 
tego, co zapomniane, czy raczej na 
szukaniu własnej prawdy, ale której 
cudze wspomnienia są jedynie pre-
tekstem? Obrazy prezentowane na 
łódzkiej wystawie pochodzą z dwóch 
cykli malarskich: Błędne narracje/Zda-
rzenia Równoległe i Re-interpretacje. 
W pierwszym z nich artystka wyko-
rzystuje zniszczone, pomięte fotogra-
fie, które umieszcza w dziwnej, surre-
alistycznej przestrzeni. Wydają się być 
zawieszone w nicości, istnieją poza 
czasem. Realistyczne elementy tracą 
swój realny charakter poprzez zesta-
wienia wychodzące poza utarte sche-

Marta Czarnecka
5 września 2017 r. 

część I, 2017, olej na płótnie, 
materiały prasowe organizatora
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maty. Czarnecka w swoich pracach 
próbuje powracać do zdarzeń z prze-
szłości, ale okazuje się to niemożliwe. 
Pozostaje jedynie podążanie za wciąż 
zmieniającymi się śladami zdarzeń. 
Stopniowo zacierające się wspomnie-
nia oddane są także za pomocą roz-
wiązań formalnych. Kolorystyka płó-
cien została silnie zredukowana, jakby 
artystka sama chciała wymazać lub 
ukryć pewne treści. Z obrazów wyła-
nia się uniwersalna refleksja na temat 

funkcjonowania ludzkiej pamięci, która 
bezskutecznie dąży do uporządkowa-
nia zdarzeń i doświadczeń. Ujawnia 
się tu też pewien paradoks. Teraźniej-
szość istnieje dzięki przeszłości, która 
daje punkt odniesienia do tego, z czym 
mamy do czynienia dzisiaj. Jednocze-
śnie przeszłość istnieje w teraźniej-
szości pod postacią pamięci. Jest to 
jednak pamięć niedoskonała, zacho-
wująca jedynie subiektywne ślady 
tego, co działo się kiedyś.

Marta Czarnecka, 
Chwałkowo 2016 r.

część II, 2016, olej na płótnie, 
materiały prasowe organizatora 
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ń Czy w czasach, gdy społeczeń-
stwo zalewane jest tonami infor-
macji, a oddzielenie wiedzy zbęd-
nej od potrzebnej jest największą 
trudnością, artysta powinien sta-
wiać się w roli kształtującego opi-
nie? Więcej o potrzebie komuni-
kacji poprzez sztukę dowiecie się 
z wystawy prac Ryszarda Górec-
kiego pt. System organizowanej 
w toruńskiej Wozowni. 

Więcej informacji na temat 
wystawy znaleźć można na 
stronie internetowej:

www.wozownia.pl
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Zanim zajmiemy się opisywaniem za-
gadnień, które porusza nowa wystawa 
prac Ryszarda Góreckiego z toruń-
skiej Wozowni, spróbujmy zastanowić 
się na ponadczasowym problemem fi-
lozoficznym końca historii. Zwolennicy 
tej teorii wskazują, że historia zatacza 
regularne koła, co z kolei powoduje, że 
wszystkie wydarzenia, które staramy 
się przewidzieć, kiedyś miały już miej-
sce. Jeśli odniesiemy to zagadnienie 
do świata sztuki, szybko napotkamy 
kolejny problem. Jak tworzyć nową 
sztukę, która będzie skłaniać do re-
fleksji i pobudzać do działania, skoro 
znamy już wszystkie zjawiska i emocje 
istniejące w otaczającym nas świe-
cie? W tym miejscu warto przytoczyć 
słowa Ewy Gorządek, które znalazły 
się w katalogu do toruńskiej wysta-
wy System: „Artysta działa w dużym 
stopniu podobnie jak wynalazca lub 
odkrywca – wszyscy trzej poszukują 

Ryszard Górecki
Tam 

2015, olej na płótnie, materiały 
prasowe organizatora 
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nowych związków między człowie-
kiem a jego światem. Jest to szcze-
gólnie fascynujące zajęcie, gdy świat 
na naszych oczach gwałtownie się 
zmienia, transformuje, a rozwój tech-
nologiczny, naukowy i ekonomiczny 
powodują głębokie zmiany jakościowe 
w mentalności człowieka i funkcjono-
waniu całych społeczeństw. Ryszard 
Górecki jest bacznym obserwatorem 
i szczególnego rodzaju «analitykiem» 
współczesnego życia społecznego”. 
Cytat ten jest jednocześnie odpowie-
dzią na postawione wcześniej pytanie 
i stwierdzeniem, że wciąż żyją artyści, 
którzy potrafią odkrywać przed nami 
„nowe”, nieznane nam emocje i stany 
ducha. Podstawowym medium Ry-
szarda Góreckiego jest malarstwo, 
chociaż najważniejsza jest, co sam 
podkreśla, idea obrazu. Za pomocą 
obrazu wizualizuje problem, który 
stanowi bodziec do powstania pracy. 

W jego przypadku obrazy, czyli me-
dium, przypominają estetyką media 
– szczególny produkt kulturowy o ko-
mercyjnym i politycznym zastosowa-
niu. Oznacza to, że jest artystą, który 
nie boi się roli opiniotwórcy i skrzętnie 
korzysta ze swojego wpływu na tok 
myślowy widza. Dlatego też w twór-
czości Góreckiego często widzimy 
prosty, czytelny i niepozostawiający 
miejsca do interpretacji styl przeka-
zu, który kojarzymy z życiem w spo-
łeczeństwie informacyjnym. Ryszard 
Górecki urodził się 1956 roku w Słubi-
cach. W latach 1980–2002 stworzył 
i prowadził Galerię Prowincjonalną 
w Słubicach oraz Art in CP w Col-
legium Polonicum UAM. W latach 
1998–2005 był kuratorem programu 
polskiej sztuki współczesnej w Bran-
denburskim Muzeum Sztuki Współ-
czesnej Cottbus-Frankfurt nad Odrą. 
Mieszka w Berlinie. 

Ryszard Górecki
Pomnik DNA 1

2018, kolaż, ołówek, DNA autora, 
materiały prasowe organizatora
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Więcej o samej wystawie, artystach 
biorących w niej udział oraz 
przyznanych nagrodach przeczytać 
można na stronie internetowej: 

www.bwa.wroc.pl
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Konkurs Gepperta jest jedną 
z najważniejszych artystycznych 
rywalizacji w Polsce. W tym roku 
odbyła się jego 13. edycja, a wy-
stawę finalistów i laureatów moż-
na oglądać do końca sierpnia we 
wrocławskiej BWA. 

Logika podpowiada, że w poszukiwa-
niu najświeższych i najbardziej ożyw-
czych motywów w sztuce powinniśmy 
zagłębić się w twórczość studentów 
i niedawnych absolwentów kierun-
ków artystycznych. Ich przewagą nad 
innymi twórcami jest fakt, że wciąż 
dane jest im postrzeganie świata jako 
zbioru idei, z których jedne warto 
popierać, a z drugimi walczyć. W ich 
świecie często nie ma miejsca na 
kompromisy, co nie tylko wzmacnia 
przekaz dzieła, ale też potęguje uczu-
cie nowej fali. Jednym z ciekawszych 
wydarzeń, które promują młodych 
artystów jest Konkurs Gepperta, czyli 
coroczne przedsięwzięcie o zasięgu 
ogólnopolskim, poświęcone młode-
mu malarstwu. Idea konkursu na-
rodziła się w 1989 roku z inicjatywy 
pedagogów wrocławskiej PWSSP 
(dziś Akademia Sztuk Pięknych) oraz 
krytyków sztuki dla upamiętnienia 
postaci Eugeniusza Gepperta, pierw-
szego rektora wrocławskiej uczelni 
artystycznej. Konkurs był początkowo 

Małgorzata Pawlak, 
Google Igloos

2019 i 2020, laureatka Nagrody 
Grand Prix Prezydenta Miasta 
Wrocławia, materiały prasowe 
organizatora
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wydarzeniem ściśle akademickim, zaś 
od 1999 roku współorganizatorem jest 
BWA Wrocław Galerie Sztuki Współ-
czesnej. Skierowany jest do młodych 
malarzy, najpóźniej do trzech lat po 
obronie dyplomu oraz do osób nie-
posiadających dyplomu uczelni arty-
stycznej, jednak czynnie uprawiają-
cych sztukę. Na wydarzenie składają 
się dwa elementy: sympozjum kwali-
fikacyjne oraz wystawa konkursowa. 
W tym roku do konkursu zgłosiło się 
32 artystów i artystek, spośród któ-
rych jury wybrało dziewiątkę, która 
otrzymała nagrody i wyróżnienia.  
Nagrodę Grand Prix otrzymała Mał-
gorzata Pawlak. W uzasadnieniu wer-
dyktu czytamy, że „Małgorzatę Pawlak 
zafascynowały śniegowe igloo, ale te 
zobaczone w sieci, a nie na żywo i to 
wystarczyło. Powstała seria niewiel-
kich kompozycji malarskich w gamie 
szarości i estetyce czarno-białej fo-
tografii. Spotkane na jednej ścianie, 
uzupełnione rzeźbiarską instalacją, 
stworzyły nieoczywistą, ale nader po-
etycką kompozycję malarską; swoiste 
wariacje w szarości. Dzieło skromne 
i nad wyraz satysfakcjonujące este-
tycznie i intelektualnie, stawiające 
ważkie pytania o zmiany klimatu, a co 
za tym idzie o zmiany kulturowego 
pejzażu Ziemi. Jego siła i sprawczość 
przesądzają o roli i miejscu w naszej 
świadomości”. Wystawę konkursową 
można oglądać od 20 maja aż do 30 
sierpnia, a w planie jest wiele wyda-
rzeń towarzyszących ekspozycji. 

Marcin Janusz
Pętla Henlego

2019, materiały prasowe 
organizatora

Mikołaj Kowalski
Nasłuch

2018, materiały prasowe 
organizatora
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MIKROSzczegółowe informacje dotyczące 

projektu Wiosna na osiedlu Bema oraz 
program wydarzeń towarzyszących 
dostępne są na stronie internetowej:

www.galeria-arsenal.pl

Wystawa Wiosna na Osiedlu 
Bema

Galeria Arsenał w Białymstoku, 
materiały prasowe organizatora
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Co stanie się z nami po śmierci? 
To pytanie zadaje sobie wielu 
z nas, rzadko jednak w tym kon-
tekście zastanawiamy się nad 
tym, jak możemy zostać wyko-
rzystani przez tych, którzy pozo-
stają. Jaki wpływ mamy na spo-
sób, w jaki nasze myśli i idee będą 
rozumiane przez kolejne pokole-
nia? Wystawa w Galerii Arsenał 
w Białymstoku odkrywa smutną 
prawdę – żadnego.

Jest to druga edycja wystawy, która 
w ubiegłym roku miała swoją odsło-
nę w BWA Tarnów. Nie jest to jednak 
powtórzenie tej samej ekspozycji 
w innym miejscu. Białostocka wysta-
wa nawiązuje bowiem do lokalnych 
kontekstów, o czym świadczy sam ty-
tuł, odwołujący się do nazwy jednego 
z osiedli. Punktem wyjścia dla projek-
tu jest postać generała Józefa Bema, 
nieco zapomnianego obecnie boha-
tera. Jego losy popchnęły kuratorki 
do pochylenia się nad problematyką 
polityki historycznej i tego, w jaki spo-
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sób bohaterowie po swojej śmierci są 
używani do tworzenia nowych narracji. 
Wystawa zwraca uwagę, że jest to sytu-
acja, w której osoby te nie mogą już się 
wypowiedzieć, obronić. To historycy, 
badacze, dziennikarze, ale także poli-
tycy kreują obraz nieżyjących bohate-
rów. Jest to także opowieść o balanso-
waniu na granicy pamięci i niepamięci, 
zwłaszcza w przypadku osób o trudnej 
biografii. W ramach ekspozycji zapre-
zentowano prace czternastu wybra-
nych artystów, którzy mówią o zjawisku 
nekroprzemocy – zarówno tej fizycznej 
związanej z odgrzebywaniem, trans-
portowaniem i pokazywaniem ciał, jak 
i tej symbolicznej związanej z wykorzy-
stywaniem wizerunku. Zmarłym moż-
na bowiem przypisać dowolne słowa 
i idee. Sam termin „polityka historycz-
na” zaczął funkcjonować na przełomie 
lat 80. i 90. XX wieku. Jednak idea wy-

korzystywania historii – posługiwania 
się różnymi interpretacjami przeszło-
ści jako instrumentem oddziaływania 
politycznego nastawionego na stabi-
lizowanie bądź destabilizowanie ukła-
dów politycznych, utrzymanie bądź 
obalenie władzy politycznej, utrwale-
nie bądź zmianę kodów kulturowych 
– ma długą tradycję. Jaką rolę odgry-
wa dzisiaj w czasach kryzysu ujawnia-
jącego się na wielu płaszczyznach? To 
pytanie pozostaje bez jednoznacznej 
odpowiedzi, ale twórcy wystawy jasno 
wskazują, że nie mamy do czynienia 
z sytuacją neutralną. Ekspozycja, od-
wołując się do historii lokalnej, tak na-
prawdę operuje uniwersaliami. Wokół 
wystawy zaplanowano wiele wydarzeń 
towarzyszących, które będą rozgrywa-
ły się przede wszystkim w przestrzeni 
osiedla Bema i angażować będą jego 
mieszkańców i mieszkanki. 

Plakat wystawy Wiosna na 
Osiedlu Bema

materiały prasowe organizatora
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iaDelphine Seyrig znana jest przede wszystkim jako aktorka francuskie-
go kina autorskiego, w którym stała się symbolem wyidealizowanej 
i wyrafinowanej kobiecości. Ale aktorstwo nie było dla Seyrig jedy-
nie zawodem. W latach 70. ubiegłego wieku stała się rozpoznawalną 
aktywistką działającą w ramach ruchu feministycznego. Około 1975 
roku wraz z aktywistką i twórczynią filmów Carole Roussopoulos i tłu-
maczką Ioaną Wieder wyprodukowała serię filmów pod wspólnym ty-
tułem Les Insoumuses (Defiant Muses). Madrycka wystawa proponu-
je ponowne przemyślenie ruchu feministycznego we Francji poprzez 
badanie zestawu praktyk medialnych i przyglądanie się wzajemnym 
powiązaniom artystycznym, które rodziły się w czasach zawirowań 
politycznych. Filmy, dzieła sztuki, fotografie i dokumenty archiwalne 
zgromadzone w ramach ekspozycji ukazują liczne obawy, jakie ruch 
feministyczny w wówczas wzbudzał. Jednocześnie rezonują z dzisiej-
szą sytuacją, w której feministki kontynuują budowanie sojuszy, walkę 
ze strukturalnym seksizmem przemysłu filmowego i kwestionowanie 
normatywnych ról płciowych.

www.museoreinasofia.es

Widok wystawy Defiant Muses: 
Delphine Seyrig and the 
Feminist Video Collectives in 
France (1970s-1980s)

Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia, materiały prasowe 
organizatora
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ia Japoński artysta Tetsumi Kudo był niezwykle radykalnym wizjo-

nerem. Ten do niedawna niemal zapomniany twórca współcześnie 
ponownie odkrywany jest na arenie międzynarodowej. Stało się to 
za sprawą jego przerażających obrazów chorego świata i rozwoju 
nurtu „nowej ekologii”. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że łą-
cząc znalezione materiały i tworzone przez siebie obiekty w oso-
bliwe rzeźby, Kudo przewidział wiele współczesnych trendów es-
tetycznych, a także obecne upodobanie do surrealizmu i groteski. 
Jego prace wydają się również niezwykle aktualne w kontekście dzi-
siejszych programów kulturalnych i politycznych dotyczących m.in. 
ochrony środowiska i prokreacji. Na twórczość artysty silny wpływ 
wywarły wspomnienia z dzieciństwa w Japonii, które przypadło na 
okres po wybuchu bomby atomowej.  

www.louisiana.dk
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Wystawa Tetsumi Kudo – 
Cultivation

Louisiana Museum of Modern Art, 
materiały prasowe organizatora 
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Dokładnie pięćset lat po śmierci jednego z największych malarzy w hi-
storii Włosi postanowili złożyć hołd temu wybitnemu renesansowemu 
artyście. Efektem jest wspaniała wystawa, na której można zobaczyć 
ponad 200 dzieł, z których kilka nigdy nie było prezentowanych wcze-
śniej szerszej publiczności. Co ciekawe, na ekspozycji pojawią się nie 
tylko obrazy, ale też rysunki, gobeliny, a nawet projekty architekto-
niczne autorstwa Rafaela. Sam Rafael zmarł w Rzymie 6 kwietnia 1520 
roku i to właśnie w Rzymie po raz pierwszy ujawnił swój talent i zapra-
cował na miano malarskiego klasyka. Czasami aż trudno uwierzyć, że 
artysta, którego twórczość wyznaczyła nowe kierunki rozwoju malar-
stwa i była bezpośrednią inspiracją dla setek następców, żył zaled-
wie 37 lat. Wystawa zorganizowana została z niezwykłym rozmachem 
i powinna stać się wydarzeniem obowiązkowym w kalendarzach mi-
łośników klasycznego włoskiego malarstwa renesansu.  

www.scuderiequirinale.it
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Raffaello
Madonna Tempi

1507-1508, olej na desce, 
Monachium, Bayerische 
Staatsgemäldesammlung Alte 
Pinakothek, materiały prasowe 
organizatora

Raffaello, 
Sen Scypiona

1504, olej na desce, The National 
Gallery w Londynie, materiały 
prasowe organizatora 
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a Wystawa organizowana w szwajcarskim Kunstmuseum Basel jest 

okazją do obejrzenia części doskonałej kolekcji fotografii zgromadzo-
nej przez lata przez Ruth i Petera Herzoga. W tym momencie kolekcja 
obejmuje ponad pięćset tysięcy eksponatów i uznaje się ją za jedną 
z najważniejszych kolekcji fotografii na świecie. Na ekspozycji będzie 
można zobaczyć zarówno eksponaty z początków istnienia medium 
wynalezionego w 1839 roku, jak i fotografie tworzone w drugiej poło-
wie XX wieku. Zbiory kolekcjonerów obejmują całą historię fotografii 
analogowej, odzwierciedlając jej różnorodny rozwój i materiały fizycz-
ne, płyty, emulsje, środki chemiczne, papiery i urządzenia. Kolekcja 
i badania Herzogów doprowadziły do ważnych odkryć, które znacznie 
poprawiły nasze zrozumienie obfitującej w wydarzenia historii fotogra-
fii. Będzie to pierwsza tak przekrojowa prezentacja kolekcji Herzogów, 
a widzom zostanie udostępnionych ponad 400 obiektów. 

www.kunstmuseumbasel.ch

Kąpielowicze (Coney Island)

1950-1960, ©as a collection by 
Jacques Herzog und Pierre de 
Meuron Kabinett, Basel, materiały 
prasowe organizatora

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    07/2020

http://www.kunstmuseumbasel.ch


Kobieta na balkonie w Paryżu

1912-1915, ©as a collection by 
Jacques Herzog und Pierre de 
Meuron Kabinett, Basel, materiały 
prasowe organizatora 

45



W
 O

B
IE

K
T

Y
W

IE
Szczegółowe informacje dotyczące 
ekspozycji Why Is It Hard to Love? 
dostępne są na stronie internetowej:

www.mo.lt
KRAJE BAŁTYCKIE

Wystawa Why Is It Hard to Love?

MO Museum, fot. Rytis Šeškaitis, 
©Saskia Boddeke & Peter 
Greenaway Projects
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Why Is It Hard to Love? Dla-
czego trudno jest kochać? 
Takie pytanie stawiają w tytule 
wystawy prezentowanej w wileń-
skim MO Museum jej twórcy – ho-
lenderska artystka multimedialna 
i reżyserka Saskia Boddeke oraz 
jeden z najbardziej oryginalnych 
i najważniejszych twórców filmo-
wych naszych czasów – Peter 
Greenaway. 

Nic dziwnego, że projekt przygotowa-
ny przez ten duet jest niezwykły. Za-
proponowana przez nich ekspozycja 
sama w sobie staje się dziełem sztuki. 
Dzieje się tak za sprawą wciągających 
instalacji site-specific, które odnoszą 
się do najważniejszych dzieł litewskiej 
sztuki współczesnej ze zbiorów mu-
zeum i innych kolekcji. Dlaczego trudno 
jest kochać? to opowieść o tym, jak my, 
ludzie, dążymy do równowagi w życiu. 
Chcemy jasno rozdzielać dobro i zło, 
eliminować różnice między biednymi 
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i bogatymi, nierówności między ko-
bietami i mężczyznami, antagonizmy 
między młodymi a starymi, niwelować 
tarcia na tle rasowym. W przestrzeni 
ekspozycji pojawiają się także prace 
najwybitniejszych artystów litewskich. 
W ten sposób wprowadzona zostaje do 
opowieści lokalna narracja, w której na 
pierwszy plan wysuwają się gwałtowne 
okoliczności historyczne, czasy okupa-
cji, wyzwolenie i drastyczne przemiany 
społeczne. Dlaczego trudno jest ko-
chać? to także bardzo osobisty projekt 
dla Boddeke i Greenawaya, którzy są 
małżeństwem. Narracja wystawy opar-
ta jest na wierszu Saskii Boddeke dla 
ich najmłodszej córki Pip. Poprzez ten 
wiersz i za pośrednictwem jego głównej 
bohaterki matka stara się opisać córce 
to, co dzieje się na świecie. Do tego tek-
stu Greenaway stworzył na ścianach 
przestrzeni wystawienniczej rysunki, 
w których wyraża to, co martwi ich 
jako rodziców: ich dziecko będzie mu-
siało poradzić sobie z przerażającymi 

zmianami, które przyniosą kryzys mi-
gracyjny, ekologiczny i polityczny. Rów-
ne prawa i wzajemna tolerancja staną 
się szczególnie palącymi problemami 
w świecie, w którym ogromne grupy 
ludzi – często z powodu pogarsza-
jących się warunków klimatycznych 
– opuszczają swoje domy w poszuki-
waniu lepszego życia. Stawianie czoła 
tym zmianom jest trudne w obecnej 
sytuacji politycznej, w której nasilają 
się napięcia między krajami, a rady-
klane ruchy prawicowe stają się coraz 
silniejsze. Wystawa niesie jednak peł-
ne nadziei przesłanie: nasza walka jest 
tym, co nadaje sens naszemu istnieniu. 
Nie jest to typowa wystawa – przypo-
mina film, który zaprasza to przeżywa-
nia. Dzieła sztuki nie są tu pokazywane 
zgodnie z raz przyjętą kolejnością. Wi-
dzowie mogą swobodnie poruszać się 
w przestrzeni tak, jak mają na to ocho-
tę. W ten sposób sami stają się boha-
terami filmu, współtworząc jego fabułę, 
a co za tym idzie narrację wystawy.

Wystawa Why Is It Hard to Love?

MO Museum, fot. Rytis Šeškaitis, 
©Saskia Boddeke & Peter 
Greenaway Projects
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W ubiegłym roku zostałaś finalist-
ką 18. edycji konkursu Artystyczna 
Podróż Hestii. Dlaczego zdecydo-
wałaś się wówczas na udział i jaką 
pracę pokazywałaś?

Cenię twórczość wielu z f inalistów 
APH. Chciałam znaleźć się w gronie 
wyróżnionych przez APH twórców, 
których prace sama doceniam. Sama 
formuła tego konkursu jest dobrym 
doświadczeniem dla młodego twór-
cy. W ubiegłym roku pokazywałam 
początek cyklu Ikebana,  o którym 
wtedy myślałam, że jest już w swojej 
ostatecznej formie, ale od tamtego 
czasu się zmienił. 

Jak doświadczenie udziału w kon-
kursie wpłynęło na Twój rozwój ar-
tystyczny?

Prawdopodobnie wpłynęło to na dłuż-
sze pozostanie z wątkiem ikebany. 
Możliwe, że uwierzyłam, że nie tylko 
mnie ten cykl ciekawi i zajmuje. Może 
poczułam się z nim pewnej. Nie chodzi 

W obiektywie… 
Joanna Krajewska
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o to, że stoję w miejscu, cykl rozwija się 
na różne media i cały czas widzę w nim 
pokłady do rozwoju. Wcześniej tematy, 
zagadnienia nie trzymały się mnie zbyt 
długo, były to raczej jednorazowe za-
kończone opowieści. Cykl Ikebana jest 
dla mnie wyjątkowy i po prostu czuję, 
że pasuje do mnie jako człowieka teraz. 
Spełnia moje potrzeby twórcze i rozwi-
ja mnie, stał się moim nawykiem.

Rzeczywistość pandemiczna wy-
musza na nas różne zmiany. Wła-
śnie ogłoszona została lista finali-
stów tegorocznej edycji, jednak na 
wybór laureatów będziemy musieli 
poczekać do przyszłego roku, kie-
dy odbędzie się łączona wystawa 
dwóch edycji. W międzyczasie,  jed-
nak artyści będą mogli zaprezento-
wać się publiczności za pośrednic-
twem social mediów. Czy widzisz 
jakieś zalety takiego rozwiązania?

Wszyscy staramy się funkcjonować 
w nowych okolicznościach i chyba 
większość z nas trochę więcej czasu 
spędza w internecie. Mam nadzieję, że 
to pozwoli finalistom w pełni zaprezen-
tować swoje pomysły i spowoduje, że 
ograniczenie do tymczasowej prezen-
tacji online zainspiruje ich do nieocze-
kiwanych rozwiązań, a rozciągnięcie 
prezentacji w czasie może być korzyst-
ne. Chwilowo (mam nadzieję) wszystko 
jest trochę inaczej i prezentacja też bę-
dzie inna, co nie znaczy, że gorsza.

Czy doradziłbyś coś artystom, któ-

rzy będą przygotowywać swoje wy-
stąpienia przed jury?

Chyba nie jestem odpowiednią osobą 
do udzielenia rady w tej kwestii ale na 
pewno warto się nie stresować i zapre-
zentować się w zgodzie z samym sobą, 
swoim temperamentem i osobowością 
:) A poza tym warto postarać się zapa-
miętać pytania i uwagi jury, żeby sobie 
później na spokojnie je przemyśleć. To 
są cenne spostrzeżenia.

Twoja wystawa Formowanie ga-
tunku, która miała odbyć się w Pa-
wilonie Sztuki również została 
przeniesiona do świata wirtualne-
go i można ją oglądać za pośred-
nictwem platformy online. Jak się 
czułaś, przygotowując taką wirtu-
alną wystawę?

Trochę niepewnie z początku. To chy-
ba dla wszystkich czas, który był i jest 
nadal wyzwaniem. W moim przypadku 
epidemia spowodowała całkiem nie-
oczekiwaną, czasową przeprowadzkę 
na wieś i całkowitą tym samym zmianę 
codziennego życia. W twórczości cały 
czas odwołuję się do natury, a teraz 
na co dzień mieszkając między polem 
a lasem na odludziu, czuję się czasem 
trochę nierealnie, robiąc wirtualne pra-
ce i ten kontrast jest większy niż do-
tychczas między tym, co mam w gło-
wie i tym, co mnie otacza. Jeśli chodzi 
o wystawę, to właściwie ucieszyłam 
się, że mogę wykorzystać przestrzen-
ność grafiki 3D. Nie należy ona jednak 
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do najbardziej spontanicznych tech-
nik w samym sposobie wykonywania, 
a musiałam działać szybko i wrażenio-
wo, żeby cały wcześniejszy koncept 
przekuć na inne medium w terminie, 
ale to było dużo zabawy i dalej jest, bo 
wystawa się rozszerza o nowe prze-
strzenie na bieżąco. Dla mnie grafika 
3D to nie jest robienie płaskich obra-
zów, które ostatecznie pokazuję, a bar-
dziej zadanie rzeźbiarskie, przecież 
robię obiekt. Ten potencjał rzeźbiar-
skoobiektowy miałam okazję wyko-
rzystać, przenosząc rośliny dla zbudo-
wanych specjalnie dla nich przestrzeni. 
Mogłam je zwizualizować w warunkach 
i rozmiarach w rzeczywistości nie-
osiągalnych, na nowo przemyśleć, jak 
funkcjonują w przestrzeni i czy mają 
do tego potencjał. To bardzo rozwi-
jające marzycielstwo, skłaniające do 
większej odwagi.

Punktem wyjścia jest dla Ciebie 
ikebana. Dlaczego zdecydowałaś 
się sięgnąć do japońskiej sztuki 
układania kwiatów?

Po prostu bardzo lubię kwiaty, są jak 
gotowe rzeźby, a ikebana to sztuka, 
która podkreśla ich kształt, kolor, trak-
tuje ich budowę jak elementy kom-
pozycji z odpowiednią uważnością. 
Jest to inspiracja przede wszystkim 
wizualna. Postrzegam ją bez podłoża 
kulturowo-filozoficznego. Nie myślę 
w kategoriach oryginalnej idei stojącej 
za Ikebaną, odczytując ją na swój spo-
sób, utożsamiając kwiaty z ciałem lub 

Joanna Krajewska
z cyklu Ikebana

2019/2020, druk cyfrowy, dzięki 
uprzejmości artystki 
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organizmem żywym w ogóle. Istnieją 
liczne badania stawiające pod znakiem 
zapytania pozycję roślin w świecie or-
ganizmów żywych, ich zdolność do 
odczuwania i posiadanie rodzaju sa-
moświadomości. Rozważana jest więk-
sza płynność granicy między światem 
flory i fauny. Istnieją także próby praw-
nego zaznaczenia granic wpływania na 
te organizmy przez człowieka i określe-
nie, kiedy postępowanie przedmiotowe 
jest uzasadnione, dozwolone, a kiedy 
jest niepotrzebne, wręcz niemoralne 
i jest przejawem braku poszanowania 
dla rośliny. Okazuje się, że roślina jest 
w stanie wyodrębniać własny organizm 
od obcego, a co za tym idzie ma świa-
domość reakcji w odpowiedni sposób. 
Jeżeli wzięłoby się to wszystko pod 
uwagę, nie jako coś pewnego, ale 
chociażby postawić to pod znakiem 
zapytania, to można dojść do całkiem 
ciekawych przemyśleń. Akt formowa-
nia kwiatu jest więc może czymś wię-
cej niż hodowlą. W przypadku mojego 
cyklu posługiwanie się kwiatami jako 
modelami przykładowymi sprawia, że 
całe rozważanie jest bardziej obiek-
tywne. Tym samym opowieść o krót-
kotrwałości, o niedoskonałym wy-
tworze skazanym na szybką śmierć, 
anomalii stworzonej dla zabawy, jest 
mniej dosłowna.

Tworząc swoje kompozycje, świat 
roślin zestawiasz z obiektami na-
wiązującymi do dawnych przyrzą-
dów ortopedycznych. Skąd takie 
połączenie?

Moja mama wiele lat pracowała jako 
f izjoterapeutka, później nauczała. 
W domu było mnóstwo książek ilustru-
jących choroby, deformacje kończyn, 
kości i sposoby terapii. Wśród nich 
książki z wyposażeniem ortopedycz-
nym, które w ubiegłym wieku nie wy-
glądało tak jak teraz, przypominało 
bardziej narzędzia tortur. Od małego 
oglądałam te książki z zaciekawie-
niem, trochę ze strachem i nie raz 
przerysowywałam te ilustracje. Któ-
regoś dnia sprzątałam w domu rodzi-
ców, a było to w czasie kiedy zaczyna-
łam pracę nad cyklem o wymyślonych 
gatunkach kwiatów. I tak sprzątając, 
natknęłam się na starą pożółkłą książ-
kę z wyposażeniem ortopedycznym, 
zaczęłam przeglądać i to po prostu 
skleiło mi się w całość z gatunkami, 
które szkicowałam.

Gdzie szukasz inspiracji?

Lubię drobne pomyłki w przyrodzie, 
anomalie. Miejsca, gdzie widać, jak 
ściera się działanie człowieka i natury, 
od trawy wyrastającej spomiędzy płyt 
chodnika, czy wrośniętego w ogrodze-
nie korzenia do efektów modyfikacji 
genetycznych i hodowli skóry z komó-
rek macierzystych. Lubię też historie, 
w których ludzie szukają nadprzyro-
dzonej siły w naturalnych anomaliach. 
Ta relacja interesuje mnie zarówno na 
poziomie fizycznych zjawisk, jak i na 
poziomie wytworów zbiorowej wy-
obraźni. A ja akurat jestem wyczulona 
na ten typ detalu, który jest zapisem 
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niewiedzy o sile, której każdy podlega. 
Dokumentacją niemożliwości zapa-
nowania nad tą siłą i dopisywania jej 
nadprzyrodzonych mocy tam gdzie 
jest zwyczajna, konsekwentna i ra-
cjonalna, ale jednocześnie niepojęta 
dla człowieka.

Jak w twoich pracach technika cy-
frowa wpływa na odtwarzanie ele-
mentów natury?

Media cyfrowe posiadają szereg na-
rzędzi służących do poprawnego 
odwzorowania zjawisk i procesów 
zachodzących w naturze. Wynik dzia-
łania tych narzędzi zawsze stanowi ro-
dzaj kompromisu między faktycznym 
wyglądem zjawiska, a możliwościami 
komputera. Możliwość odtwarzania 
rzeczywistości cyfrowo daje efekty 
noszące znamię nienaturalności, ale 
umożliwia otrzymywanie nadnatu-
ralizmu. Odtwarzam organiczność 
w technice cyfrowej, nie sprzeciwia-
jąc się prawom, jakimi rządzi się fizy-
ka komputerowa. Programy graficzne 
mają systemy odtwarzania praw fizyki, 
są jednak niedoskonałe. Błędy, jakie 
pojawiają się podczas komputerowej 
symulacji fizyki, odczytuję jako rodzaj 
nieudolności wytworu człowieka. Jest 
takim samym konfliktem, jak korzenie 
wrastajace w asfalt, które go niszczą. 
Natura jest nie do powtórzenia, ale 
w kontrze do niej coraz pewniej staje 
technologia (człowiek). Dualizm wy-
tworu naśladującego naturę prowadzi 
czasem do efektów odpychających, 

a przede wszystkim do takich, które 
wymykają się klasyfikacji.

Jakie masz plany artystyczne na 
najbliższą przyszłość? Czy możesz 
zdradzić, nad jakimi nowymi pro-
jektami pracujesz?

Teraz jest mój najlepszy czas w roku, są 
polne kwiaty, więc mogę robić obiekty 
ze świeżymi roślinami i odtwarzać ich 
struktury. Dużo eksperymentuję z dru-
kiem 3D, robiąc obiekty. Przygotowuję 
nowy cykl korespondujący poniekąd 
z pracami z Formowania gatunku. Poza 
tym pracuję nad performansem audio-
wizualnym we współpracy z Antoniną, 
która stworzyła podkład dźwiękowy do 
wystawy Formowanie Gatunku.

W Spacerowniku co miesiąc pole-
camy naszym czytelnikom cieka-
we wystawy, a ostatnio także arty-
styczne wydarzenia online. Co Ty 
byś poleciła?

Wystawę Wiek półcienia i ekspozy-
cję Jana Baszaka w Project Roomie. 
Ostatnio słucham dużo muzyki, więc 
chętnie polecę też świeży album, któ-
rego dużo słuchałam, robiąc wystawę 
– Nicolas Jaar Cenizas.

Joanna Krajewska
z cyklu Nowy gatunek

2019/2020, druk cyfrowy, dzięki 
uprzejmości artystki 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    07/2020



55



A
R

T
Y

S
T

Y
C

Z
N

A
 

P
Ó

ŁK
A

 A
P

H
 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    07/2020



Literatura
 
Jaremianka. Biografia
Agnieszka Dauksza

 
Sama o sobie mówiła, używając tylko 
nazwiska – Jarema. Dziś bardzo często 
nazywa się ją Jaremianką i taki też ty-
tuł nosi biografia tej niezwykłej artystki 
pióra Agnieszki Daukszy. To książka, 
która nie tylko opowiada historię wy-
jątkowej kobiety, która całe życie po-
święciła twórczości. To także barwny 
portret życia kulturalno-towarzyskiego 
okresu międzywojennego i lat powojen-
nych. To historia relacji i przyjaźni, które 
się w tym czasie zawiązywały między 
twórcami. Wreszcie to opowieść o sztu-
ce, która łamie schematy, omija utarte 
ścieżki, jest nowatorska, inspiruje i pro-
wokuje. A przy tym z upływem czasu nie 
traci na aktualności. 

Język rzeczy. W jaki sposób przedmioty 
nas uwodzą?
Deyan Sudjic
 
Jak to się dzieje, że wymarzony kompu-
ter po kilku latach wydaje nam się bez-
użytecznym, tandetnym złomem? I nie, 
nie dlatego, że przestaje działać albo 
brakuje mu jakichś ważnych funkcji. 
Zwyczajnie wydaje się na przestarzały, 
a wszechobecne reklamy utwierdzają 
nas w przekonaniu, że są lepsze pro-
dukty. Nie bez znaczenia jest tu także 
ich wygląd. Rzeczy cały czas do nas 
mówią, a Deyan Sudjic w swoim eseju 
próbuje nauczyć nas ich języka. Odwo-
łując się do konkretnych przykładów 
z historii i współczesności pokazuje, że 
design podlega ewolucji, a rozumienie 
tego procesu pozwala lepiej zrozumieć 
otaczający nas świat i stać się świado-
mymi odbiorcami.
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Filmy
 
Wyjście przez sklep z pamiątkami
reż. Banksy
 
Banksy to wciąż jeden z najbardziej 
tajemniczych artystów, który jedno-
cześnie stał się jedną z najbardziej 
rozpoznawanych ikon współczesnego 
street artu. Nikt nie wie, jak się nazy-
wa ani jak wygląda. Nie zmienił tego 
fakt, że nakręcił o sobie film. Trudno 
jednoznacznie zaliczyć go do jakiegoś 
gatunku – nie jest to ani fabuła, ani do-
kument, choć niektóre elementy na to 
wskazują. To kolejna kreacja artystycz-
na, dzięki której możemy podglądać 
funkcjonowanie świata ulicznych twór-
ców. Banksy jako reżyser po raz kolej-
ny wymyka się schematom – pokazuje 
siebie i otaczającą nas rzeczywistość 
w zupełnie innym świetle, zacierając 
granicę między prawdą a iluzją. 

Literatura

Ten łokieć źle się zgina. Rozmowy o ilustracji
Sebastian Frąckiewicz 

Pamiętacie pięknie ilustrowane książki 
z dzieciństwa? Po latach zdarza nam się 
nie pamiętać szczegółów opowieści, za to 
świetnie pamiętamy bohaterów uwiecz-
nionych na rysunkach towarzyszących 
tekstowi. To one sprawiają, że jeszcze silniej 
przywiązujemy się do postaci i uruchamia-
ją naszą wyobraźnię. Polska ilustracja od 
lat 60. XX wieku jest światowym fenome-
nem. Kim są artyści, którzy tworzą ją dziś? 
Co ich inspiruje? Czym zajmują się poza 
pracą? Odpowiedzi na te pytania poszukał 
Sebastian Frąckiewicz, przeprowadzając 
wywiady z jedenastoma współczesnymi 
rysownikami. Wśród rozmówców znaleźli 
się zarówno bardzo młodzi twórcy, jak i au-
torzy, którzy dziś uchodzą już za klasyków. 
Każdy z nich podzielił się swoją perspekty-
wą, a z tego zestawienia wyłania się bardzo 
ciekawy obraz współczesnej ilustracji. 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    07/2020



Frida
reż. Julie Taymor 
 
Frida Kahlo to artystka, której nie trzeba 
przedstawiać. Mogłoby się wydawać, że 
o jej życiu i twórczości wiemy już wszyst-
ko. Czy aby na pewno? Film w reżyserii 
Julie Taymor to fascynująca opowieść 
o burzliwym życiu niezwykłej kobiety 
i wybitnej artystki. W jej rolę wcieliła się 
Salma Hayek, dzięki której czujemy się 
tak, jakbyśmy patrzyli na malarkę we 
własnej osobie. Filmowa biografia skupia 
się na dwóch wydarzeniach, które zawa-
rzyły na losach artystki. Pierwszym z nich 
był wypadek, którem uległa jako młoda 
dziewczyna. Została trwale okaleczona, 
a ból i cierpienie stały się nieodłącznymi 
elementami jej życia. Drugim punktem 
zwrotnym było poznanie Diego Rivery 
– malarza, rewolucjonisty i kobieciarza, 
który stał się miłością jej życia. Fridę 
ogląda się z zapartym tchem, być może 
dlatego, że scenariusz napisało jej życie. 

Młyn i krzyż
reż. Lech Majewski
 
Zastanawialiście się kiedyś, jakby to 
było wkroczyć w świat obrazu? Jeśli 
jesteście ciekawi, jak to jest poczuć się 
częścią dzieła sztuki, koniecznie obej-
rzyjcie Młyn i krzyż. Film ożywia obraz 
Pietera Bruegela Droga krzyżowa na-
malowany w 1564 roku. To dzieło inspi-
rowane biblijną opowieścią było jedno-
cześnie czytelnym komentarzem do 
konfliktu religijno-narodowościowego, 
jaki tlił się w tym okresie w Niderlan-
dach. Reżyser postanowił opowiedzieć 
historie postaci z tego płótna i zastano-
wić się, jak wyglądało ich życie, zanim 
zostali uwiecznieni na obrazie mistrza. 
Film zachwyca warstwą wizualną, prze-
pięknymi ujęciami i kolorystyką, które 
sprawiają, że naprawdę mamy poczu-
cie podróżowania w czasie. 
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Przed nami kolejna, tym razem 
wakacyjna, wyprawa po nieod-
krytych zakamarkach internetu 
w poszukiwaniu twórczości fina-
listów i finalistek APH. Wierzymy, 
że poznawanie sztuki w formie 
online może być doskonałym 
wstępem do poszukiwania prac 
nowo odkrytych młodych arty-
stów i artystek na wystawach 
„w realu” – gdy te staną się na 
powrót bezpieczne.

Marta Krześlak 
Bal u plastyków

fragment wystawy 
fot. www.u-jazdowski.pl

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    07/2020



W lipcu proponujemy Wam podróż do 
niesamowitego, magicznego świata 
Marty Krześlak – finalistki 16. edycji Ar-
tystycznej Podróży Hestii z roku 2017. 
Krześlak urodziła się w roku 1994 w Wy-
szkowie, obecnie mieszka w miejsco-
wości Grabina. Do konkursu zgłosiła się 
jako studentka IV roku grafiki na Aka-
demii Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi. Zaprezento-
wana przez nią praca wideo Kompozy-
cja przestrzenna tytułem nawiązuje 
niewątpliwie do działań patrona łódzkiej 
ASP i – w jeszcze większym stopniu – 
jego żony Katarzyny Kobro, rzeźbiarki 
tworzącej awangardowe formy nazywa-
ne właśnie kompozycjami przestrzenny-
mi. Marta Krześlak jednak podchodzi do 
spuścizny hołubionych w Łodzi Strze-
mińskiego i Kobro z przymrużeniem oka 
i właściwym sobie absurdalnym poczu-
ciem humoru. W jej pracy bowiem na 
kompozycję składają się przedmioty 
codziennego użytku wyjęte z kontekstu 
swojej użyteczności: koło ratunkowe, 
dziecięca łopatka czy wiatrak sufitowy. 
Zawieszone na przezroczystych linkach 
przymocowanych do mechanizmu bra-
my garażowej poruszają się w przedziw-
nym tańcu, gdy brama otwiera się i za-
myka. Zwyczajne przedmioty zaczynają 
przypominać abstrakcyjne znaki rodem 
z obrazów Kandinskiego czy Miró, prze-
niesione z malarstwa do rzeczywistości, 
wprawione w ruch i ożywione.

Trzy lata po udziale w konkursie Mar-
ta Krześlak nadal chętnie tworzy 
przestrzenne scenografie wykonane 

z przedmiotów codziennego użytku, 
coraz częściej nadając im formę odreal-
nionych światów rodem z fantazji dzieci 
– w szczególności tych dorastających 
w Polsce lat 90., których wizualność 
przesycona była plastikiem, brokatem 
i rodzimymi „podróbkami” upragnione-
go Zachodu. Sama artystka twierdzi, że 
skoro nie udało jej się zostać malarką, 
chce przynajmniej sprawić, aby świat 
był piękniejszym miejscem. W ubiegłym 
roku w galerii Groszowe Sprawy (prowa-
dzonej przez inną finalistkę APH, Maję 
Demską) działającej na nieczynnym 
Bazarze Namysłowska w Warszawie, 
Krześlak zrealizowała projekt site-spe-
cific Laguna – ogromną instalację przy-
pominającą kiczowaty park rozrywki, 
z elementami „rafy koralowej” misternie 
wyrzeźbionej… z poliuretanowej pianki. 
Z kolei na wystawie Stars cry w Gdań-
skiej Galerii Miejskiej stworzyła oniryczną 
przestrzeń inspirowaną obserwowanymi 
na letnim niebie Perseidami – zjawiskiem 
deszczu meteorytów, ale i ludzkiej nostal-
gii, tęsknoty za tym co niedostępne lub 
utracone. Wreszcie, jeśli nie mieliście 
okazji doświadczyć jej na żywo, koniecz-
nie obejrzyjcie relację z wystawy Marty 
Krześlak Bal u plastyków zrealizo-
wanej w ramach Project Room w CSW 
Zamek Ujazdowski. Artystka z pomocą 
dwóch plastyków aktywnych w dobie 
PRL-u odtwarza klimat ówczesnych 
ręcznie wykonywanych dekoracji sal 
balowych, sklepowych witryn i innych 
przestrzeni, tworząc – po raz kolejny – 
niezwykły świat rodem ze snów czy dzie-
cięcej wyobraźni.
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Od ostatniego wydania „Spa-
cerownika” pora roku zmieniła 
się z wiosny na lato. Wiele jed-
nak wskazuje na to, że wakacje 
2020 dla większości z nas będą 
inne niż zwykle. Nie inaczej jest 
w przypadku Artystycznej Po-
dróży Hestii i 19. edycji naszego 
konkursu, który w tym roku stoi 
pod znakiem licznych zmian.
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na naszej stronie i mediach społeczno-
ściowych będziemy przybliżać Wam po-
szczególne sylwetki młodych twórców.
Obecna edycja okazała się jednak 
wyjątkowa pod wieloma względami – 
z uwagi na zagrożenie epidemiologicz-
ne wydłużył się okres nadsyłania prac, 
zmieni się także formuła wystawy finało-
wej. Fundacja Artystyczna Podróż Hestii, 
w porozumieniu z Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej w Warszawie, zdecydowała się 
przełożyć wystawę finałową 19. edycji na 
pierwszą połowę roku 2021. Decyzja ta 
podyktowana jest ciągłą niepewnością, 
z którą mierzymy się codziennie, ale wy-
nika także z odpowiedzialności, uważno-
ści i niechęci do półśrodków. Nowa rze-
czywistość wymaga szybkiej adaptacji 
oraz wrażliwości na zmiany – z tego też 
względu chcemy w najbliższych mie-
siącach stworzyć dla finalistów i fina-
listek otwartą platformę do dyskusji, 
edukacji i wymiany doświadczeń. Wraz 
z zespołem kuratorskim Muzeum sztu-
ki Nowoczesnej pozwolimy artyst(k)om 
zaprezentować się szerokiemu gronu 
odbiorców, nawiązać dialog z publiczno-
ścią, wykorzystując do tego social media 
i kanały internetowe. Dodatkowo, każdy 
z finalistów i finalistek odbędzie indywi-
dualną konsultację online z kuratorami 
z partnerskich ośrodków rezydencyj-
nych (Wilno, Nowy Jork). Wierzymy, że 
wymiana doświadczeń, myśli i emocji 
jest kluczowa dla kształtowania nowej 
rzeczywistości. 

Wystawa finałowa oraz wybór laure-
atów 19. i kolejnej, 20. edycji konkursu 

W czerwcu dobiegł końca drugi etap te-
gorocznej odsłony konkursu APH. Jury 
z ponad trzystu nadesłanych zgłoszeń 
wyłoniło 15 młodych artystów i artystek. 
Są to w kolejności alfabetycznej: Natalia 
Galasińska, Veronika Hapchenko, Maja 
Janczar, Agata Jarosławiec, Adam Ko-
zicki, Anna Kwiatkowska, Małgorzata 
Mycek, Michał Myszkowski, Grażyna 
Monika Olszewska, Karolina Pawelczyk, 
Anna Rutkowska, Ewelina Węgiel, Jan 
Eustachy Wolski, Bożena Wydrowska, 
Katarzyna Wyszkowska. Już wkrótce 
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przez Joannę Krajewską, finalistkę 18. 
edycji APH, w ramach wystawy „Formo-
wanie gatunku”. Pamiętajmy jednak, że 
formowanie gatunku to proces; tak jak 
ewoluują rośliny, ewoluuje również wy-
stawa Krajewskiej – regularnie pojawiają 
się w niej nowe pomieszczenia i obiekty 
3D. W piątek 10 lipca o 19:00 zaprasza-
my na wideorozmowę z artystką, którą 
będzie można oglądać na żywo na na-
szych mediach społecznościowych, 
a także samemu zadawać pytania. Za-
chęcamy do śledzenia aktualności!

Artystycznej Podróży Hestii odbędą 
się w tym samym czasie: w pierwszej 
połowie 2021 roku. Finaliści i finalistki 
obu edycji będą mieli szansę na wygra-
nie większej liczby nagród. Połączenie 
dwóch edycji to – naszym zdaniem – in-
teresujący dwugłos, dający wgląd w kon-
dycję młodej sceny artystycznej świata 
postpandemicznego.

Przypominamy także, że na stronie Arty-
stycznej Podróży Hestii zwiedzać moż-
na wirtualną przestrzeń przygotowaną 
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl
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http://www.artystycznapodrozhestii.pl/pl/
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