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Wystawa KOMOREBI, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, projekt: Aleksandra Kulus, materiały prasowe organizatora
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Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,
sytuacja w Polsce i na świecie powoli się stabilizuje. Dlatego i my powracamy 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 specjalne 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 instytucji, o których piszemy i sprawdźcie,
co mają do zaoferowania. Zapraszamy 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

Szczegółowe informacje
dotyczące wystawy dostępne są
na stronie internetowej:

Trójmiasto

www.laznia.pl
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Bardzo często najciekawsze
projekty artystyczne opierają
się na zmieszaniu dwóch środowisk, które w normalnych
warunkach nie mają możliwości obcowania ze sobą. Polecamy wystawę prac Kyungwoo
Chuna Vice versa organizowaną w trójmiejskim CSW Łaźnia.

Jedną z najciekawszych sytuacji artystycznych jest możliwość obserwowania różnic kulturowych wśród
twórców i ich otoczenia. Najlepiej,
gdy obie strony są gotowe do wymiany doświadczeń i wspólnego tworzenia dzieła. Taka sytuacja ma miejsce
między południowokoreańskim artystą Kyungwoo Chunem i trójmiejską publicznością. Kyungwoo Chun
jest jednym z czołowych artystów
zajmujących się fotografią oraz performansem. Studiował w Seulu oraz
Niemczech. Obecnie pracuje rówież
jako profesor na swojej macierzystej
uczelni. Międzynarodowe uznanie
przyniosły mu charakterystyczne
fotografie wykonane przy wydłużonym czasie naświetlania. Twórca po
raz pierwszy trafił do Polski ponad
dziesięć lat temu, kiedy to po raz
pier wszy w ystawiał swoje prace
w galerii CSW Łaźnia. Wtedy zainspirowany najnowszą historią naszego
kraju stworzył dwie prace balansujące na granicy instalacji i performansu. Uneven: Mazurka, w której artysta
poruszał temat Okrągłego Stołu, przy
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którym prowadzono obrady w 1989
roku, a który obecnie jest eksponowany w Pałacu Prezydenckim
w Warszawie, a także Golden Table/
Złoty Stół, który składał się z 1000
kawałków, na których mieszkańcy
Gdańska nanieśli swoje wspomnienia
z czasów Okrągłego Stołu oraz informacje o wpływie, jaki na ich życie wywarł ruch „Solidarności”. Na obecnej
wystawie będzie można oprócz pracy
Uneven: Mazurka zobaczyć 3 cykle fotograficzne zatytuowane: The Weight,
Face to Face oraz Nine Editors, które
w charakterystyczny dla Kyungwoo
Chuna sposób ukazują portretowanych ludzi. Nie zabraknie również
akcji performatywnych, w tym m.in.
dokumentacji performansu zrealizowanego na Times Square w Nowym
Jorku pt. Versus, który wymagał od
anonimowych uczestników tego, żeby
usiedli z głowami opartymi na ramionach nieznajomych z zamkniętymi
oczami o ustalonym czasie. Kolejną
pracą prezentowaną na wystawie
będzie wideo oparte na performansie Seventeen Moments, które zostało

zrealizowane z udziałem siedemnastu doświadczonych europejskich
tancerzy. Musieli oni ćwiczyć w ten
sam sposób, aby wykonywać idealne ruchy. To przedstawienie, które
zaczyna się od pojedynczego zatrzymania do najbardziej nieświadomego,
rutynowego oddechu, a kończy tym
samym zatrzymaniem. Chun uważa,
że nikt nie potrafi łatwo zdefiniować
„momentu”, który ostatecznie jest
porówny wany z długością oddechu poszczególnej osoby i z resztą
życia (czasem). Trzonem wystawy
będą jednak dwie nowe prace performatywne: Krzesło słuchacza/The
Listener’s Chair oraz Wspomnienia/
Reminiscene. Obie prace wykonywane będą przez cały czas trwania
wystawy, a do ich tworzenia zostaną
zaproszeni wszyscy widzowie odwiedzający ekspozycję.

Baner wystawy Vice versa
Materiały prasowe organizatora
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Więcej o wystawie i samej
artystce przeczytać można
na stronie internetowej:

Warszawa

www.zacheta.art.pl
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Czy język architektury da się
przełożyć na środowisko rzeźby
i malarstwa? Tego trudnego zadania konsekwentnie podejmuje się Monika Sosnowska, której
wystawę można oglądać w warszawskiej Zachęcie.

Monika Sosnowska
Schody
2010, wystawa Nowa rzeźba?,
fot. Marek Krzyżanek/archiwum
Zachęty, materiały prasowe
organizatora
9

Czy istnieje odpowiedź na pytanie: „co
może być inspiracją dla artysty”? Wydaje nam się, że jedyną ripostą, która
w jakikolwiek sposób zbliżałaby się do
prawdy, byłaby odpowiedź, że każdy
element rzeczywistości, który budzi jakiekolwiek emocje. Idąc dalej tym tropem, trudno nie zadać sobie pytania,
czy w takim razie sztuka sama w sobie
może napędzać do tworzenia nowych
dzieł? Przecież dzieła artystyczne rozumiane jako twory mające pobudzać
do refleksji powinny sprawdzać się w tej
roli idealnie. Rzeczywiście, prawie za
każdym razem, gdy mamy do czynienia z dziełami powstającymi z inspiracji inną twórczością, staje przed nami
coś niezwykłego. Zdarza się, że wytwór
ten nie reprezentuje jakości podobnej
do oryginału, jednak są też takie przypadki, jak twórczość Moniki Sosnowskiej, które z pewnością mogą stawać
w tym samym rzędzie, co inspiracje.
Artystka urodziła się w 1972 w Rykach,
mieszka i pracuje w Warszawie. W latach 1992–1993 studiowała w Schola
Posnaniensis — Wyższej Szkole Sztuki
Stosowanej, a w latach 1993–1998 na
Wydziale Malarstwa poznańskiej ASP
oraz w Rijksakademie van Beeldende
Kunsten w Amsterdamie. Jest laureatką stypendium Fundacji Scheringa (2004) w Künstlerhaus Bethanien
w Berlinie. W roku 2007 reprezentowała Polskę na 52 Biennale Sztuki w Wenecji. Sosnowska zasłynęła dziełami
inspirowanymi wczesnym i powojennym modernizmem w architekturze,
w których odwołuje się niekiedy do iko-

nicznych projektów (jak np. Lake Shore
Drive Apartments Miesa van der Rohe,
1948–1951, w pracy Wieża, 2014), lecz
przede wszystkim eksploruje architekturę socmodernizmu z lat 60. i 70.
XX wieku w Polsce. U podstaw sztuki
Sosnowskiej leży tradycja modernizmu, poddawana rewizji i konsekwentnie przetwarzana. Narracja wystawy
Moniki Sosnowskiej w Zachęcie rozpoczyna się od absolutnie typowej dla
architektury socmodernizmu stalowej
poręczy powleczonej czerwonym PCW.
Biegnie ona najpierw spleciona z porę-

czą budynku galerii, dalej pnie się po
ścianie i zawija na różnych poziomach,
wnikając do jednej z sal. Prowokuje
kierunek zwiedzania, choć nie jest on
obowiązujący. To jedna z prac interpretująca przekornie PRL-owski design,
przykład recyklingu modernistycznych
idei obecnego w każdym dziele artystki. Według architekta Toma Emersona
sztuka Moniki Sosnowskiej reprezentuje intrygujące odniesienia do architektury, począwszy od psychologizujących
wnętrz, po utopijne i polityczne idee
socmodernizmu.

Monika Sosnowska
Bez tytułu

Monika Sosnowska
T

2006, wystawa w Sprengel
Museum, Hanower, dzięki
uprzejmości artystki oraz Galerie
Gisela Capitain, materiały prasowe
organizatora

2017, malowana stal, wystawa
Structural Exercise, Hauser&Wirth,
Londyn, dzięki uprzejmości
artystyki oraz Hauser&Wirth
London, fot. Alex Delfanne,
materiały prasowe organizatora
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Więcej informacji na temat
wystawy znaleźć można na
stronie internetowej:

Kraków

www.mnk.pl
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Mało było tak istotnych dla dwudziestowiecznej Europy wydarzeń
jak Bitwa Warszawska. Dzisiaj,
w setną rocznicę tych wydarzeń,
wracamy do refleksji nad tym heroicznym wyczynem za sprawą
wystawy 1920. Cud Wisły organizowanej w krakowskim Muzeum
Narodowym.

Jerzy Jełowicki
Bitwa pod Komarowem
dar Marka Sosenki, 1980,
materiały prasowe organizatora

Jak wielki wpływ na historię może mieć
jedno wydarzenie? To pytanie nurtuje
historyków, socjologów i antropologów
od dawna. Czy jesteśmy w stanie ocenić, co wydarzyłoby się, gdyby najbardziej znaczące wydarzenia nie miały
miejsca? A może wszystko ułożyłoby
się dokładnie w taki sam sposób? Doskonałą przestrzenią do głębszego zastanowienia się nad tym zagadnieniem
jest tło historyczne Bitwy Warszawskiej. Zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej odrodzonego po długiej
niewoli państwa było możliwe dzięki
zjednoczeniu całego społeczeństwa
do walki z „nawałą bolszewicką”, porzuceniu przez elity rządzące podziałów, a przede wszystkim dzięki niezwykłemu męstwu, poświęceniu i przelanej
krwi żołnierza polskiego. Wielu historyków zgadza się z tezą, że gdyby nie
przegrana armii bolszewickiej pod
Warszawą, ideologia miała szansę za13

władnąć większą częścią kontynentu.
Jak pisał brytyjski polityk Edgar Vincent D’Abernon: „Zasadnicze znaczenie polskiego zwycięstwa nie ulega
najmniejszej wątpliwości; gdyby wojska sowieckie przełamały opór armji
polskiej i zdobyły Warszawę, wówczas
bolszewizm ogarnąłby Europę Środkową, a być może, przeniknąłby i cały
kontynent”. Wystawa 1920. Cud Wisły
organizowana w krakowskim Muzeum
Narodowym ma na celu upamiętnienie
tego historycznego wydarzenia i jest
dobrą okazją do bliższego przyjrzenia
się jego znaczeniu. Na wystawie zobaczyć będzie można plakaty z okresu
wojny polsko-bolszewickiej, ilustrujące jej grozę, tworzone przez wybitnych
polskich artystów: Edmunda Bartłomiejczyka, Zygmunta Kamińskiego,
Felicjana Szczęsnego Kowarskiego,
Zdzisława Gedliczkę, Józefa Mehoffera, Józefa Ryszkiewicza, Kamila Mac-

kiewicza i Karola Homolacsa. Zostaną
one zestawione z propagandowymi
plakatami radzieckimi autorstwa wybitnych rosyjskich twórców, między
innymi Włodzimierza Majakowskiego
i Dimitrija Moora. Przedstawione zostanie także życie frontowe w formie
rysunków i grafik wykonanych przez
uczestnika walk Wiktora Gutowskiego wraz z naszkicowaną przez niego
wizją artystyczną Bitwy Warszawskiej,
a także obrazy Jerzego Kossaka i Jerzego Jełowickiego. Uzupełnieniem
ekspozycji będą dokumenty z epoki,
odznaczenia i odznaki nadawane za
udział w wojnie polsko-bolszewickiej,
oryginalne umundurowanie i wyposażenie żołnierza polskiego z tego okresu
oraz broń.

Bogdan Bartłomiej Nowakowski
Ojczyzna wzywa was! Od
zasobnego skarbu zależy nasza
przyszłość… Kupujcie polską
pożyczkę państwową!
zakład litograficzny Władysława
Główczewskiego, 1918, materiały
prasowe organizatora
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Józef Ryszkiewicz
1-sz pułk szwoleżerów
wycinanka z serii Wojsko polskie,
1919 r., nr 2, nakład Domu
Wydawniczego A. Chlebowski
w Warszawie, druk: zakłady
graficzne B. Wierzbicki i s-ka,
materiały prasowego organizatora
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Więcej informacji
na temat wystawy
dostępnych jest na
stronie internetowej:

Poznań

www.arsenal.art.pl
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Pandemia całkowicie zmieniła sytuację artystów. Z dnia na
dzień zostali oni wyrwani z dotychczasowych planów i wrzuceni w rzeczywistość pełną niewiadomych. Czy może wyniknąć
z tego jakieś działanie twórcze?
Polecamy wystawę Tymczas
będącą podusmowaniem letniej
rezydencji Galerii Sandra. Ekspozycja będzie prezentowana na
terenie Galerii Miejskiej Arsenał.

Sami nawet nie wiemy, do jakiego
stopnia rządzą nami przyzwyczajenia
i skróty myślowe. Złapaliśmy się na
tym, że gdy ktoś mówi o „galerii”, my
myślimy o fizycznej przestrzeni wystawienniczej. Dopiero po dłuższym zastanowieniu dochodzimy do wniosku,
że przecież galeria to zdecydowanie
bardziej instytucja, która pomaga pokazywać szerszej publiczności twórczość artystów i jako taka nie potrzebuje pomieszczenia. Doskonałym
przykładem funkcjonowania takich
rozwiązań są galerie nomadyczne,
a wśród nich Galeria Sandra działająca
na terenie Poznania. Galeria współpracuje, wspiera i zrzesza młode artystki
związane z tym miastem (studentki
i niedawne absolwentki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu). Są to
twórczynie będące na początku swojej ścieżki artystycznej, posługujące
się różnorodnymi strategiami i estetykami. Początki Sandry sięgają roku
2008, kiedy to jej istnienie zainicjowała Dominika Olszowy. W latach 20082015 odbyło się pięć popupowych odsłon Galerii. Po kilkuletniej hibernacji,

Wystawa
Tymczas
Letnia Rezydencja Galerii
Sandra, Galeria Miejska Arsenał
w Poznaniu, materiały prasowe
organizatora
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w 2019 roku, zespół kuratorski w składzie: Magdalena Adameczek, Tomek
Pawłowski Jarmołajew i Ola Polerowicz
wskrzesił Sandrę i w ten sposób rozpoczął się w jej działalności nowy rozdział.
W zeszłorocznym programie znalazły
się gościnne projekty o charakterze
performatywnym, wystawienniczym
i procesualnym. Wystawa Tymczas,
jako ostatnia manifestacja Galerii Sandra w tym składzie, odnosić się będzie
do kwestii tymczasowości, rozproszenia i niepewności, które choć towarzyszą jej od początku, potęgowane są
obecnym kryzysem pandemicznym
oraz klimatycznym. Warunki, w których
niemożliwe jest długotrwałe zaangażowanie się w proces twórczy, otwierają
jednak pole dla tymczasowych relacji,
sojuszy i chwilowych wybuchów entuzjazmu. Od tymczasu do tymczasu.
Jak podkreślają twórcy galerii, sytuacja materialna artystów z powodu
pandemii zmieniła się z trudnej w tragiczną. Zmuszeni są do ciągłego realizowania projektów z doskoku, które nie
mają dłuższej perspektywy. Nikt nie
wie, co będzie. Tak pojawił się pomysł

letniej rezydencji. Będzie ona opierać
się na formule otwartej pracowni i wystawy w procesie. W jej trakcie Ambasadorki Galerii Sandra będą realizować
na miejscu przestrzenne i wystawiennicze eksperymenty, działania performatywne oraz badać możliwości spotkań
w nowej rzeczywistości, wymagającej
adaptacji do epidemiologicznych obostrzeń. Na wystawie, obok nowo powstających prac, pojawią się również
archiwalne materiały Galerii Sandra
z działalności w 2019 roku. Otwarciu
ekspozycji będzie towarzyszyć także
premiera strony internetowej Galerii,
zawierającej biogramy i portfolia artystek, dokumentacje Sandrowych wystaw oraz teksty i publikacje.

Wernisaż wystawy
Tymczas
Letnia Rezydencja Galerii
Sandra, Galeria Miejska Arsenał
w Poznaniu, fot. Marek Zakrzewski,
materiały prasowe organizatora
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Więcej o tym projekcie
przeczytać można na stronie
internetowej:

Katowice

www.bwa.katowice.pl
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Wystawa
KOMOREBI
Galeria Sztuki Współczesnej BWA
w Katowicach, projekt: Aleksandra
Kulus, materiały prasowe
organizatora

Czy da się stworzyć wystawę, która będzie opowiadała
o przywiązaniu do natury i jednocześnie uczyła widzów, jak nią
dbać? Tego trudnego, ale istotnego zadania podjęli się twórcy
wystawy Komorebi organizowanej w katowickim BWA.
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Wielu artystów i teoretyków sztuki
twierdzi, że jedną z największych wartości sztuki jest odwoływanie się do
miejsc, z których pochodzimy i przedstawianie ich szerszej publiczności.
W ten sposób nie tylko umożliwiamy
innym ludziom poznanie ważnej dla
nas przestrzeni, ale też rozbudzamy
w nich ciekawość nowych miejsc.
A gdyby spojrzeć na to zagadnienie szerzej? Przecież de facto każdy
z nas pochodzi „z natury”, a nasza
więź z otaczającą nas fauną i florą
jest niepodważalna. To ona stymuluje nas do działania, gdy nie mamy siły
i motywacji na kolejne obowiązki. To
jej zawdzięczamy chwile odpoczynku w stresujących sytuacjach. Pięknym wizualnym zjawiskom, których
możemy doświadczać, skupiając się
na otaczającej nas naturze. Japończycy nazwali to zjawisko „komorebi”
i to właśnie ten termin stał się inspiracją dla kuratorki Anety Zasuchy do
stworzenia nowej ekspozycji w Galerii
Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. Jak twierdzi pomysłodawczyni:
„wystawa utkana jest z ptasich treli,
zapachu mchu rosnącego na gałęzi leżącej na mokrej ściółce, szumu
kołyszących się na wietrze drzew”.
Do pracy przy ekspozycji zaproszeni
zostali artyści wielu dziedzin, których
zadaniem było opowiedzenie w inny
sposób o tym, co jest dla nich ważne
w kontakcie z przyrodą: co ich ciekawi, co zachwyca, co inspiruje, co
kochają, co ich niepokoi. Na wystawie zobaczyć będzie można prace

Wystawa
KOMOREBI
Galeria Sztuki Współczesnej BWA
w Katowicach, materiały prasowe
organizatora

takich artystów, jak: Natalia Bażowska, Michalina Bigaj, Kornel Janczy,
Anna Królikiewicz, Diana Lelonek
czy Krzysztof Maniak. Okazało się, że
pomimo różnic, wszystkie opowieści
łączy jedno — głębokie przekonanie, że jesteśmy nieodłączną częścią
przyrody i że naszym obowiązkiem
jest traktowanie jej z szacunkiem. Co
ciekawe, wystawa jest polem do swobodnej eksploracji, doświadczania
sztuki wszystkimi zmysłami. Dzieci
mogą dotykać, wąchać, nasłuchiwać dzieł sztuki. Projekt ma zwrócić
uwagę na silny aspekt naturalnej,
nierozerwalnej więzi człowieka z naturą. Twórcy wystawy podkreślają, że
w dobie kryzysu klimatycznego, każde działanie ekologiczno-edukacyjne
SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY 08/2020

ma ogromne znaczenie, dlatego będą
realizować także warsztaty, akcje artystyczne i spotkania jako działania
towarzyszące ekspozycji. Będą one
miały na celu uwrażliwianie na piękno
otaczającej nas przyrody i świadomości ekologicznej. Spotkania będą
realizowane zarówno w Galerii BWA,
jak i na łonie natury. Od początku do
końca projekt wystawy i działań towarzyszących miał być całkowicie zgody z naturą. Ilość śmieci powstałych
podczas realizowania pokazu został
ograniczony do minimum, prace artystów zostały wykonane z naturalnych
tworzyw, a wszystkie druki dotyczące
ekspozycji zostały wydrukowane na
papierze z recyklingu.
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Szczegółowe informacje
dotyczące zarówno samego
artysty, jak i wystawy dostępne
są na stronie internetowej:

Łódź

www.mgslodz.pl
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Wszystkim zainteresowanym
postaciami niejednoznacznymi
i wielopłaszczyznowymi, których
twórczość wymaga od widza zaangażowania i refleksji, polecamy
wystawę Jana Czarnego, prezentowaną w Miejskiej Galerii Sztuki
w Łodzi.

Jan Czarny
Bez tytułu
1974, gwasz na papierze, fot.
Tomasz Zapałowicz, materiały
prasowe organizatora
Jan Czarny
Bez tytułu
1972, ołówek i kredka na papierze,
fot. Tomasz Zapałowicz, materiały
prasowe organizatora
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Przyzwyczailiśmy się do tego, że każdy z nas spełnia swoją rolę. Pisarze są
pisarzami, malarze malarzami, a rzeźbiarze zawsze trzymają w dłoni dłuto. Jednak rzeczywistość nie jest tak
czarno-biała. Co zrobić ze wszystkimi
postaciami, które wyłamują się temu
dokładnemu podziałowi? Przecież
ogromna liczba doskonałych artystów korzystała ze wielu form wyrazu i sprawnie między nimi lawirowała.
Właśnie tak było z Janem Czarnym,
artystą wielu sztuk, który całe swoje życie poświęcił tworzeniu. Jedni
nazwą go pisarzem, drudzy redaktorem, a jeszcze inni zwrócą uwagę na
jego twórczość wizualną. Urodził się
15 lipca 1918 roku w Kaliszu, gdzie po
ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia w Państwowym Instytucie Sztuk
Plastycznych na Wydziale Ogólnym
pod kierunkiem Zdzisława Eichlera.
Naukę przerwał mu jednak wybuch II
wojny światowej. Po wojnie zamieszkał na stałe w Łodzi, zadebiutował
utworem satyrycznym w „Szpilach”,
a od 1946 przez dwa lata był redaktorem tygodnika „Rózgi”. Jan Czarny
był pseudonimem artystycznym Jana
Czernego, jednak za sprawą niezwykłego dopasowania, to właśnie przybrane imię na zawsze zapisało się
w historii sztuki. W wolnych od pisarskich ambicji momentach, malował
na płótnie, papierze, na małych deseczkach i kamieniach, kartonowych
pudełkach po papierosach. Tworzył
grafiki i rysunki, fotografował. Był twórcą żywiołowym, niespokojnym, spon-

tanicznym – czystą kartkę, serwetkę,
opakowanie wypełniał rysunkiem, wykorzystując każdą chwilę. Powstawały
kompozycje linearne, abstrakcyjne,
układające się w formy geometryczne
– czasem o dekoracyjnym charakterze, czasem przedstawiające postać,
portret lub bezimienną głowę. Dzięki
charakterystycznej linii jego prace są
rozpoznawalne i zaliczyć je należy do
gatunku malarstwa abstrakcyjnego,
które powstawało, jak sam to określił: „ze skojarzeń z naturą”. Te małe
formy – deseczki, kartoniki, kamienie
– są w swej poetyce podobne do jego
wierszy czy krótkich utworów prozatorskich. Co ciekawe, Czarny był

Jan Czarny
Bez tytułu
1961, tempera i werniks na desce,
fot. Tomasz Zapałowicz, materiały
prasowe organizatora
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również bardzo aktywnym członkiem
łódzkiego środowiska artystycznego.
Był inicjatorem powołanego w 1958
roku ugrupowania „Piąte Koło”, które
skupiło najwybitniejszych łódzkich poetów i malarzy, historyków sztuki i architektów. Otwarta w połowie czerwca
w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi wystawa jest pierwszą tak obszerną retrospektywą twórczości artysty. Dzięki
uprzejmości żony artysty, która zgodziła się wypożyczyć niepokazywane
do tej pory eksponaty, na wystawie zaprezentowane zostaną obrazy olejne,
akwarele, rysunki, grafiki z lat 40. i 60.
XX wieku oraz niedatowane malowane
obiekty z papieru, drewna i kamienia.
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Więcej o wystawie
i poszczególnych artystach
przeczytać można na stronie
internetowej:

Toruń

www.csw.torun.pl
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Czy wystawa nawiązująca do
jednej z najbardziej znanych wizji Apokalipsy w czasach globalnej pandemii jest proroctwem?
A może ostatnią lekcją, którą
możemy wyciągnąć, by zmienić
losy historii? Na te pytania próbują odpowiedzieć artyści i twórcy wystawy Znaki Apokalipsy
organizowanej w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej.

Grzegorz Bednarski
Apokalipsa, rozdz. 17.
2008/2011, materiały prasowe
organizatora

Andrzej Boj Wojtowicz
Apocalyptic homo
2018, tempera Grassa na płótnie,
materiały prasowe organizatora

Doskonale rozumiemy postawę życiową osób, które racjonalizują sobie
pojawiające się zbiegi okoliczności,
jednak zdarzają się momenty, w których nawet my musimy przyznać, że
rzeczywistość puszcza do nas oko.
W tym wypadku, wyjątkowo złośliwie.
Gdy prawie trzy lata temu Mirosława Rochecka i Kazimierz Rochecki
zaczynali pracę nad wystawą Znaki
Apokalipsy nie mogli przypuszczać,
że będzie ona tak prorocza. Dokładnie
93 twórców z Polski, Danii, Słowacji,
Ukrainy, Litwy, Francji i Brazylii zostało
zaproszonych przez pomysłodawców
ekspozycji do udziału w artystycznych
projekcie. Celem miało być zobrazowanie otrzymanych fragmentów tekstu
Apokalipsy św. Jana. Plastyczne wizje
do Apokalipsy przefiltrowane zostały
przez wrażliwość artystyczną każdego z autorów, twórcze doświadczenia
i preferencje uprawianej dyscypliny,
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a także poprzez różnice kulturowe
i wpływy tradycji religijnych krajów,
z których pochodzą. Ta monumentalna, tematyczna wystawa splata się dzisiaj z nadzwyczajną globalną sytuacją.
Koronawirus wstrząsa całym światem
i pokazuje, jak niewiele znaczą nasze
zdobycze cywilizacyjne wobec niewidzialnego gołym okiem mikroba,
który zmienia porządek świata i jego
preferencje. Czy to znak nadchodzącej Apokalipsy – czy tylko ostrzeżenie? Niewątpliwie przygotowywana od
trzech lat wystawa Znaki Apokalipsy finalizuje się w najgorętszym momencie.
Wystawa ma charakter interdyscyplinarny. Obok siebie prezentowane
są dzieła reprezentujące klasyczne
dyscypliny sztuki: malarstwo, grafikę,
rysunek, rzeźbę, ceramikę, tkanięa
artystyczną, a także dyscypliny wykorzystujące techniki i media cyfrowe jak: wideo-art, animacja i rysunek
cyfrowy. Nigdy wcześniej nie zgroma-

dzono w jednym miejscu na wystawie
oraz w jednym wydawnictwie tylu dzieł,
które w sposób tak skrupulatny – werset po wersecie – przedstawiają wizje
współczesnych twórców odnoszących się do Apokalipsy św. Jana. Co
ciekawe, w zasadzie do samego końca
prac nad wystawą, twórcy nie mogli
mieć pewności, że uda się ją otworzyć
dla szerszej publiczności. W związku
z obowiązującą pandemią organizatorzy apelują o zachowanie niezbędnych
procedur bezpieczeństwa. Przy okazji
wystawy opublikowane zostało także
wydawnictwo książkowe, które jednocześnie pełni rolę katalogu do wystawy
i samodzielnego tytułu. Dwujęzyczna
albumowa publikacja pod redakcją
prof. Mirosławy Rocheckiej zawiera
tekst Apokalipsy w nowym tłumaczeniu z oryginału ks. prof. Dariusza Koteckiego wraz z opracowanymi przez
niego specjalnie w tym celu obszernymi komentarzami.

Krzysztof Kiwerski
Okno 1
2011/2012, wydruk cyfrowy,
materiały prasowe organizatora
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Szczegółowe informacje dotyczące
wystawy znaleźć można na stronie
internetowej:

Wrocław

www.muzeumwspolczesne.pl
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Historia sztuki jest jedną z płaszczyzn naszego życia, w których
powiedzenie „cudze chwalicie,
swego nie znacie” sprawdza się
doskonale. Przykładem takiego
zjawiska jest twórczość Barbary Kozłowskiej, której wystawę
Wszystko to możesz zobaczyć gdziekolwiek można oglądać w Muzeum Współczesnym
we Wrocławiu.

Barbara Kozłowska
Linia Graniczna
Floryda, 1990, materiały prasowe
organizatora
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Gdy myślimy o awangardowej sztuce
lat 60., często pierwsze skojarzenia
prowadzą nas na Wyspy Brytyjskie
lub do Stanów Zjednoczonych. Jednak równie ciekawe, choć nieco mniej
znane, działania artystyczne miały
miejsce w Polsce. Doskonałym przykładem jest twórczość Barbary Kozłowskiej. Artystka była od początku
lat 60. XX wieku aktywną uczestniczką wrocławskiej sceny awangardowej.
Jej multimedialna twórczość, przede
wszystkim prekursorskie performanse – eventy, jak je czasem opisywała
– to niezwykle oryginalna propozycja
na mapie polskiej sztuki. Co ciekawe, pomimo istotnego wpływu, jaki
wywarła na polskie środowisko artystyczne, nigdy nie powstały głębsze
opracowania jest twórczości lub monografie. Wobec braku badań o sztuce Kozłowskiej, tym bardziej cenne
jest jej prywatne archiwum, na którym
oparta jest wystawa we wrocławskim
Muzeum Współczesnym. Archiwum

to jest wyjątkowe z dwóch powodów.
Po pierwsze jest jedynym istniejącym
zbiorem twórczości tej wyjątkowej
artystki. Zdecydowana większość jej
prac nigdy nie znalazła się w zbiorach
państwowych lub prywatnych galerii.
Po drugie, pomieszczenie to doskonale przybliża sposób, w jaki pracowała
Kozłowska. Pełne jest niedokończonych dzieł, skrawków notatek i starych
zaproszeń na wystawy. Znaleźć tam
można także tak ciekawe przedmioty,
jak listy zakupów, zawierające propozycje nazw dla nowopowstających
dzieł. Wystawa zorganizowana w Muzeum Współczesnym pokazuje bardzo
ciekawe podejście artystki do procesu twórczego. Wielokrotnie w jej rozumieniu przedstawienie pracy publiczności nie było zakończeniem procesu
myślowego, a tylko jego ujawnieniem.

Barbara Kozłowska,
Linia graniczna
Edynburg, 1973, materiały prasowe
organizatora
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Prowadziło to do powstawania wielu dzieł nawiązujących do poprzednich, a nawet zmieniających ich sens.
Z boku wydawać się może, że Kozłowska prowadzi dyskusję sama ze sobą,
której widz ma szansę się przyglądać.
Wielokrotne biogramy, teksty, autokomentarze – wobec milczenia badaczy – mają w sobie coś przejmującego. Kozłowska dla ujawniania swoich
koncepcji zazwyczaj używała silnie
zredukowanych środków wyrazu, gestów, które nie tyle nawet miały służyć
wykreowaniu nowego bytu (dzieła), ale
raczej zwrócić uwagę na pewne fakty
istniejące w naturze, uwypuklić jakiś
rys wszechświata. Z perspektywy
czasu opisywała niektóre ze swoich
prac jako events (zdarzenia), a ich
strukturę stanowiła „obecność, z minimalną interwencją”.
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Więcej informacji na temat wystawy znaleźć
można na stronie internetowej:

W OBIEKTYWIE

www.galeria-bwa.karkonosze.com
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MIKRO

Anka Leśniak
patRIOTki
sesja fotograficzna: Tomasz
Komorowski, opracowanie
graficzne: Anka Leśniak, materiały
prasowe organizatora

Jelenia Góra
Gdy edukacja głównego nurtu
skupia się na wybranym gronie
najwybitniejszych, rola opowiadaczy historii mniej znanych bohaterów spada na ramiona mniejszych inicjatyw. Jedną z nich jest
projekt patRIOTki Anki Leśniak,
który można oglądać w jeleniogórskim BWA.
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Wybiórczość pamięci historycznej
jest jedną z najczęściej podejmowanych współcześnie kwestii w debacie publicznej. Często kolejnym pokoleniom przekazywana jest pamięć
tylko o osobach, które miały szanse
w sformalizowany sposób zapisać się
w historii. Przekazujemy wiele wiedzy o postaciach, które piastowały
wysokie stanowiska i miały okazje
postawić swoje podpisy na ważnych
historycznie dokumentach, a zapominamy o tych mniej znanych, które
często stoją za powstaniem tych do-

kumentów. Całkowicie zrozumiałą
jest sytuacja, że nie da się przekazywać i budować wiedzy o wszystkich
uczestnikach historii, ale coraz częściej pojawia się pytanie o miejsce dla
inicjatyw, których celem jest opowiadanie o istotnych osobach „z drugiego szeregu”. Jedną z takich inicjatyw
jest wystawa patRIOTki organizowana w jeleniogórskim Biurze Wystaw
Artystycznych. Autorką projektu jest
Anka Leśniak, artystka skupiająca się
na roli kobiet w historii i historii sztuki.
Leśniak ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim (2003) oraz Wydział
Edukacji Wizualnej (obecnie Wydział
Sztuk Wizualnych) na Akademii Sztuk
Pięknych w Łodzi dyplomem z wyróżnieniem (2004). W 2016 roku obroniła
doktorat na Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku. Od kilku lat realizuje prace site-specific na opuszczonych budynkach oraz poszukuje historii kobiet
z różnych powodów zapomnianych
lub pomijanych. Projekt patRIOTki podejmuje problem patriotyzmu,
ukazanego poprzez postawy Polek

z czasów zaborów. Punktem wyjścia
jest tu książka Wojciecha Lady Polscy Terroryści, w której autor opisuje
zamachy na carskich urzędników dokonywane na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego. Kobiety brały w nich
czynny udział, m.in. Wanda Krahelska,
Albertyna Helbertówna oraz Faustyna
Morzycka. Jak pisze Wojciech Lada:
„był to szereg niemal anonimowych
dziś kobiet, które zwykle wpadały po
roku lub dwóch działalności. Po zesłaniu i katordze wracały, prowadząc
potem skromne życie robotnic. Historia zapamiętała tylko te, które w II RP
stały u boku liczących się mężów, jak
Aleksandra Piłsudska, albo te nieliczne, które same robiły karierę polityczną”. Projekt patRIOTki wpisuje się we
współczesną żywą debatę o pojęciu
patriotyzmu i łączonych z nim pojęć,
takich jak suwerenność, naród i walka.
Na wystawie prac artystki zobaczyć
będzie można prowadzone przez nią
interpretacje biografii kobiet „nieumiejscowionych w historii”. Na ekspozycji pojawią się także instalacje,
obiekty oraz wideo.

Plakat projektu patRIOTki
materiały prasowe organizatora
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www.tate.org.uk

Aubrey Beardsley
The Climax
1898 (opublikowany w 1907 roku
w książce Stephena Callowaya),
materiały prasowe organizatora
41

Londyn, Wielka Brytania

Aubrey Beardsley zszokował, a jednocześnie zachwycił publiczność
późnowiktoriańskiego Londynu swoimi niezwykle śmiałymi, czarno-białymi rysunkami. Z właściwą sobie dozą elegancji eksplorował
erotykę, nie szczędząc przy tym groteskowego humoru i zdobywając dzięki swojemu charakterystycznemu stylowi wielbicieli na całym
świecie. Prezentowana obecnie w Tate Britain wystawa obejmuje siedem lat twórczości artysty i poświęcona jest intensywnemu rozwojowi kariery Beardsleya jako rysownika i ilustratora, która przerwana
została jego przedwczesną śmiercią na gruźlicę w wieku dwudziestu
pięciu lat. W tym krótki czasie stał się jednak tak popularny, że lata 90.
XIX wieku nazywano często „okresem Beardsleya”. Jest to największy
w Europie pokaz jego prac od 1966 roku, kiedy wystawa w Victoria &
Albert Musuem zapoczątkowała odrodzenie artysty w świadomości
współczesnych odbiorców.

Wiedeń, Austria

Pluralistyczna różnorodność od lat 60. rządzi metodycznym rozumieniem pop-artu, minimalizmu i sztuki konceptualnej. Odwołując
się do artykułu Mela Bochnera The Serial Attitude (1967) oraz programu Serial Formations (1967), którego autorami byli Paul Maenz
i Peter Roehr, wystawa zbiorowa Misfitting Together bada porządek
seryjny jako element łączący te trzy ruchy. Ekspozycja pokazuje,
jak silnie ich przedstawiciele na siebie wpływali i jak trudno jest
w związku z tym zaszufladkować ich twórczość w jednej kategorii
sztuki. Wystawa ta jest także preludium ekspozycji Andy’ego Warhola zaplanowanej na jesień. Ostatni pokaz prac tego twórcy odbył się
w tym miejscu w 1981 roku, jeszcze za życia artysty. Tym razem, niemal czterdzieści lat później, nadarza się kolejna okazja, by pokazać
jego dzieła w szerszym kontekście historii sztuki. Wystawa Misfitting
Together nie tylko sytuuję Warhola na polu pop-artu, ale także kreśli
bardziej zniuansowany obraz tamtych czasów, włączając do wspólnej narracji dzieła sztuki minimalnej i konceptualnej.

www.mumok.at
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Larry Pons
Nixe’s Mate
1961, akryl na płótnie,
wypożyczenie z Austrian Ludwig
Foundation od 1996, fot. mumok
– Museum moderner Kunst
Stifung Ludwig Wien, © Bildrecht,
Wien 2020, materiały prasowe
organizatora
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Andy Warhol
Flowers
1970, 10 sitodruków na papierze,
wypożyczenie z Austrian Ludwig
Foundation od 1980, fot. mumok –
Museum moderner Kunst Stifung
Ludwig Wien, © The Andy Warhol
Foundation for the Visual Arts,
New York/Licensed by Bildrecht,
Wien 2020, materiały prasowe
organizatora

Paryż, Francja
W 1975 roku Christo i Jeanne-Claude opracowali pomysł owinięcia
Pont-Neuf w Paryżu w płótno z poliamidu w kolorze złotego piaskowca. Pokryło ono boki i sklepienia dwunastu łuków mostu, attyki, krawędzie i chodniki (publiczność mogła chodzić po płótnie), czterdzieści
cztery lampy i pionowe ściany centralnej wyspy zachodniego krańca Île de Cité i Esplanade du Vert-Galant. Duża wystawa w Centre
Pompidou poświęcona Christo i Jeanne-Claude przedstawia historię
tego projektu z lat 1975-1985. Pokazuje także szerzej paryski okres
w twórczości pary, który przypadł na lata 1958-1964. Ekspozycja ta
miała poprzedzać wielkie wydarzenie, czyli opakowanie Łuku Triumfalnego, które miało odbyć się w kwietniu. Niestety plany te pokrzyżowała pandemia koronawirusa, a miesiąc później ogłoszona została
smutna wiadomość o śmierci artysty. Do tego projektu planował on
wykorzystać 25 tysięcy metrów kwadratowych srebrnego tworzywa
z polipropylenu oraz 7 tysięcy metrów czerwonej liny. Zgodnie z wolą
Christo łuk zostanie zapakowany, a przedsięwzięcie zaplanowano na
przyszły rok.

www.centrepompidou.fr
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Christo
The Pont-Neuf Wrapped
(Project for Paris)
1981, materiały prasowe
organizatora
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Christo
Package
1961, materiały prasowe
organizatora

Amsterdam, Holandia

Ludzie na całym świecie rozpoznają Vincenta van Gogha – mężczyznę z rudą brodą i intensywnym wyrazem twarzy. Wizerunek artysty ukształtowały przede wszystkim jego autoportrety. W XIX wieku
malarze wykonywali je, aby ćwiczyć, eksperymentować, a zarazem
kształtować swoją tożsamość. Często portretowali także siebie nawzajem na znak przyjaźni. Wystawa In the Picture opowiada historie
niezwykłych osobowości w siedemdziesięciu pięciu wizerunkach.
Wśród nich przewijają się autoportrety Vincenta van Gogha, w tym
słynne przedstawienie z 1889 roku z zabandażowanym uchem. Celem
twórców ekspozycji jest pokazanie, że portret często mówi więcej niż
początkowo mogłoby się wydawać. Współcześnie niejednokrotnie zastanawiamy się, w jaki sposób zapozować do zdjęcia – tak samo robili
malarze XIX wieku, tylko zamiast aparatu korzystali z farb i płótna.
Jak się przedstawić? Co o sobie opowiedzieć? Te rozważania towarzyszą nam także dziś.

www.vangoghmuseum.nl
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Vincent van Gogh
Autoportret z zabandażowanym
uchem
1889, The Samuel Courtauld Trust,
The Courtauld Gallery, Londyn,
materiały prasowe organizatora
47

Helene Schjerfbeck
Autoportret na czarnym tle
1915, Finnish National Gallery/
Ateneum Art Museum, Helsinki,
The Hallonblad Collection,
materiały prasowe organizatora

Szczegółowe informacje oraz materiały
do pobrania dotyczące wystawy
dostępne są na stronie internetowej:

W OBIEKTYWIE

www.kumu.ee

KRAJE

Ando Keskküla
Widok na miasto (Martwa natura
z widokiem na miasto)
1976, olej na płótnie, materiały
prasowe organizatora
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Ando Keskküla to jeden z najbardziej znanych przedstawicieli
estońskiego hiperrealizmu. Ten
prąd artystyczny – kojarzony
przede wszystkim z zachodnim
stylem życia – doczekał się wielu
interesujących realizacji w sztuce socjalistycznych krajów
wschodnioeuropejskich i państw
należących do Związku Radzieckiego. Bliżej poznać je można na
wystawie Reality and Technodelics prezentowanej w Eesti
Kunstimuuseum.
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Tallin, Estonia

BAŁTYCKIE

W przeciwieństwie do fotorealistów,
hiperrealiści dążyli do tego, by ich
obrazy były jeszcze bardziej intensywne, a nawet „bardziej realistyczne
niż rzeczywistość”. Już we wczesnym
okresie twórczości Ando Keskküli dostrzec można dwa wiodące motywy,
które przeplatają się, tworząc główne
bieguny jego działalności artystycznej. Pierwszy z poruszanych przez
niego tematów to wpływ sztucznego
środowiska i nowych technologii na
nasze poczucie rzeczywistości, które
na potrzeby wystawy określone zostało jako „technodelia”. Termin ten
jest twórczym połączeniem koncepcji
technologii i psychodelii. W kontekście
prac Keskküli staje się on narzędziem
do badania tego, jak technologiczne narzędzia komunikacji i widzenia
zmieniają zarówno sposoby postrzegania otaczającego nas świata, jak
i wpływają na proces twórczy. Arty-

sta odwołuje się do radykalnej teorii
mediów z lat 60. XX wieku, zgodnie
z którą techonologie jako „przedłużenie” ludzi zmieniają również ich samych. Kwestie związane z realizmem,
relacjami pomiędzy rzeczywistością
a obrazem, manipulacją związaną
z ukazywaniem rzeczywistości są więc
silnie wpisane w jego twórczość. Do lat
80. ubiegłego stulecia Keskküla zajmował się tymi zagadnieniami przede
wszystkim poprzez malarstwo oraz
animację. W latach 90. zaczął natomiast wykorzystywać nowe technologie interaktywne (np. wideo), które po-

Ando Keskküla
Krajobraz północnej Estonii
1974, olej na płótnie, Eesti
Kunstimuuseum, materiały prasowe
organizatora
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zwoliły mu na zaangażowanie widzów
i umożliwiły nowy sposób manipulacji
zmysłami odbiorców. Wystawa Reality and Technodelic podzielona została
na sześć podrozdziałów, a jej układ ma
charakter zarówno chronologiczny, jak
i problemowy. Jest to możliwe, ponieważ konceptualne zmiany w twórczości Keskküli na ogół zbiegały się z konkretnymi okresami w jego życiu, kiedy
to intensywnie poświęcał się pracy
nad jednym zagadnieniem. Ta obszerna retrospektywa obejmuje niemal
całą karierę artysty od końca lat 60.
do końca lat 90. XX wieku.
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W obiektywie…
Martyna Hadyńska
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W zeszłym roku zostałaś finalistką
18. edycji konkursu Artystyczna
Podróż Hestii. Co skłoniło Cię do
wzięcia udziału w takim przedsięwzięciu?
Staram się brać udział w różnych
konkursach i open callach, przede
wszystkim dlatego, że daje to możliwość zaprezentowania swojej praktyki artystycznej ciekawym kuratorom,
no i przede wszystkim publiczności.
W konkursie APH podoba mi się brak
narzuconego tematu, dzięki czemu do
konkursu kwalifikują się różnorodne
prace. Super jest też możliwość pokazania swojej pracy w Muzeum nad
Wisłą, dzięki czemu dużo osób ma ją
szansę zobaczyć, no i nagrody też są
fajne.
Jaką pracę wówczas prezentowałaś i jak wspominasz swoją prezentację przed jury?
Na wystawie pokazywałam pracę
Kickflip – takie krzesło, do którego
można było przykleić swoją gumę
do żucia. W ramach prezentacji dla
jury zdecydowałam się opowiedzieć
o pracy Czy możesz tak zrobić, żebym
miała twoje usta?, nad którą w tam-

Martyna Hadyńska
Kickflip
Poznań, 2017

tym czasie pracowałam, bo była mi
wtedy bardzo bliska i stwierdziłam
też, że Kickflipa dokładnie opisałam
w zgłoszeniu i właściwie nie ma sensu
powtarzać tego samego w prezentacji
(to też nie była jakaś wielce skomplikowana praca). Pamiętam, że przed
prezentacją bardzo się stresowałam.
Jechaliśmy taksówką z drugiego końca miasta, a właściwie to staliśmy
w korkach i bałam się, że się spóźnię
i mnie nie przyjmą. Ale jak dojechaliśmy, to okazało się, że czas prezentacji trochę się przesunął. Prezentacja
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była fajna, wszyscy byli bardzo mili,
nie było żadnych podchwytliwych pytań, a członkinie i członkowie jury wyglądali na zainteresowanych.
Jak udział w konkursie wpłynął na
Twój rozwój artystyczny?
Tak szczerze, to nie zauważyłam
wpływu konkursu na mój rozwój artystyczny. Nie każda sytuacja wpływa
na ten rozwój i to jest okej. Myślę, że
ważne jest, żeby o tym mówić i rozwiewać wyobrażenia, że udział w jakim-

Warsztaty Pokój w ruchu,
Galeria Sandra, Fundacja
Salony
Zielona Góra, 2019
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kolwiek konkursie wpłynie znacząco
na naszą rozpoznawalność i karierę
twórczą, bo tak w znacznej większości przypadków nie jest. Myślę, że
dużą zaletą udziału w finale jest konieczność przygotowania prezentacji,
dzięki czemu można otrzaskać się z tą
formą, bo to praktycznie cały czas się
przydaje i im więcej takich prezentacji się zrobi, tym lepiej one wychodzą.
Myślę, że fajnie byłoby zmienić trochę
formułę finału konkursu, np. zorganizować dla finalistów wspólny obiad,
albo jakąś aktywność, która stwarzałaby możliwość, żeby się poznać.
Takie znajomości mogą prowadzić do
ciekawej wymiany i często to właśnie
one stanowią najcenniejszą rzecz,
jaką można wynieść z udziału w konkursie, czy wystawie.

Działasz w ramach poznańskiej Galerii Sandra, która została wskrzeszona jako przestrzeń wspierająca
dziewczyny-artystki i propagująca kolektywne współdziałanie. Co
sprawiło, że dołączyłaś do tego projektu i jak oceniasz Wasze ubiegłoroczne działania?

wą, mieszkanie w osiem osób w pokoju wielkości przedziału wagonowego,
wspólne kolacje z nowo poznanymi
ludźmi i wiele innych przygód. Myślę,
że tego sandrowego ducha można
było poczuć w działaniach i pracach,
które prezentowałyśmy podczas różnych wydarzeń Galerii Sandra.

Kuratorzy zeszłorocznej edycji Galerii Sandra – Ola Polerowicz, Tomek
Pawłowski i Magdalena Adameczek
zaprosili do udziału koleżanki, których twórczość chcą wspierać, i które lubią, i ja byłam jedną z nich. Pomysł wydał mi się ekstra i od razu się
zgodziłam. Dla mnie Sandra stała się
przestrzenią eksperymentów. Dobrze
wspominam „wystawę” w galerii Salony w Zielonej Górze będącą częścią
Festiwalu Równości, w ramach której
stworzyłyśmy z Cristiną Ferreirą safe
space/salkę ćwiczeń, w której zorganizowałyśmy warsztaty ruchowe.
Zależało nam przede wszystkim na
zainicjowaniu wspólnego doświadczenia, zamiast na prezentacji naszej
twórczości w formie wystawy. Na
podstawie różnych wydarzeń Sandry, w których brałam udział, mogę
powiedzieć, że wspólnie sprawiłyśmy,
że Galeria Sandra naprawdę stała się
przestrzenią przyjaźni i spędzania
wartościowego czasu razem, dając
nam możliwość zdystansowania się
od twórczego pracoholizmu wykonywanego w samotności. W Sandrze najfajniejsze było bycie razem, śpiewanie
karaoke do rana pod stacją benzyno-

Co pokazujesz na wystawie Tymczas w Galerii Miejskiej Arsenał?
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Obecnie pracuję intensywnie nad nowym projektem Inicjatywa Opiekunek
i Opiekunów, który podczas Tymczasu zaprezentuję w formie spotkania
wraz z pokazem filmowym. Żałuję, że
nie stworzę czegoś specjalnie na Sandrę, np. jakichś wakacyjnych warsztatów, ale niestety teraz naprawdę nie
mam czasu. Film, który pokażę, nazywa się Spotkanie i jest dokumentacją mojego spotkania z opiekunkami
osób starszych z Polski pracującymi
w Niemczech, podczas którego czytamy przeplatające się ze sobą historie dziesięciu opiekunek, z którymi
przeprowadziłam wcześniej wywiady.
Chodziło mi o stworzenie formy dokumentu, w której nie trzeba obnażać
się z własną historią przed kamerą.
W filmie pojawiają się też komentarze
kobiet odnoszące się do tekstu. Natomiast Inicjatywa Opiekunek i Opiekunów, to zainicjowana przeze mnie
na początku kwietnia grupa skupiająca opiekunki i opiekunów pracujących w domach prywatnych w Niemczech, a także zaangażowane osoby,

które chcą je wspierać. Założyłam
grupę przede wszystkim dlatego, że
chciałam zrobić coś więcej w sprawie opiekunek, gdyż to, co dzieje się
w tej branży, to jest jeden wielki skandal. Agencje zatrudniające opiekunki
omijają każdą możliwą lukę prawną,
nie przestrzegają praw pracowniczych
i jeszcze na dodatek zastraszają opiekunki ogromnymi karami.
Główną aktywnością grupy są wspólne
cotygodniowe spotkania online. W ciągu tych czterech miesięcy od kiedy
się spotykamy, stworzyliśmy wspólnie
manifest oraz grafikę, którą chcielibyśmy zaprezentować w przestrzeni publicznej w różnych miastach w formie
baneru. Rozbudowujemy też sieć kooperacji. Od samego początku grupę
bardzo wspiera aktywistka Agnieszka Glapa, która zajmuje się tematem
opieki już od kilku lat. Są też z nami nieocenione Agnieszka Misiuk i Justyna
Oblacewicz, które pracują w poradni
dla opiekunek w organizacji Faire Mobilität, której celem jest poprawa warunków pracy pracowników z Europy
Środkowej i Wschodniej w Niemczech.
Jesteśmy też w kontakcie ze Związkową Alternatywą Opiekunek, Polską
Radą Społeczną w Berlinie oraz feministyczną grupą Dziewuchy Berlin. A to
dopiero początek. Ale przede wszystkim sercem grupy są opiekunki i opiekunowie – to oni są najważniejsi i to oni
decydują czego potrzebują, o co chcą
walczyć i w jaką stronę projekt powinien się rozwijać.
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Agnieszka Glapa i Martyna
Hadyńska w kadrze z filmu
Spotkanie
Berlin, 2019-20

Mogłabym jeszcze dużo mówić na ten
temat. W każdym razie, na spotkaniu
w Arsenale opowiem m.in. o strategiach współpracy i działaniach, jakie
udało nam się wypracować, o zyskiwaniu widzialności w przestrzeni
publicznej i dlaczego moim zdaniem
ważne jest, aby artyści angażowali się
w tego rodzaju działania. W najbliższych dniach będę zakładać fanpage
na Facebooku: Inicjatywa Opiekunek
i Opiekunów, na którym będzie można
obserwować, co się u nas dzieje.
Dlaczego zdecydowałaś się na wybór takiej formy działania?
Po mojej wyprowadzce dwa lata temu
z Poznania, mojego rodzinnego miasta, do Berlina, poczułam, że chcę
robić inne rzeczy niż dotychczas –
bardziej społecznie zaangażowane,
wspólnotowe, partycypacyjne. Zrozumiałam, jak bardzo środowisko,
w którym żyjemy, na nas wpływa i że
może nas też ograniczać. W Poznaniu
podczas moich studiów panował klimat obiekciarsko-instalacyjno-wysta-

wienniczy i coweekendowe spotkania
na wystawach koleżanek i kolegów
organizowały życie towarzyskie. Mam
też takie odczucie, że jeżeli mieszka
się w jakimś mieście od urodzenia, to
zmiany przychodzą trudniej, bo w jakiś
sposób poddajesz się wyobrażeniom,
które mają na twój temat osoby, które
cię znają. W każdym razie, po wyprowadzce przeżyłam rozkwit emocjonalno-umysłowy, na co wpływ miało
z pewnością również podjęcie przeze
mnie studiów gościnnych na wydziale
Art in Context na UDK, gdzie stawia
się duży nacisk na rozwój teorii we
własnej praktyce twórczej.
Rzeczywistość pandemiczna wymusza na nas różne zmiany. Niedawno ogłoszona została lista
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finalistów tegorocznej edycji konkursu, jednak na jego ostateczne
rozstrzygnięciu będziemy musieli poczekać do przyszłego roku.
W międzyczasie artyści przejmują social media Fundacji APH, by
zaprezentować się publiczności.
Jakie widzisz korzyści wynikające
z tej sytuacji?
Ogólnie, przesuwanie deadline’ów,
to według mnie jedno z najlepszych
zjawisk związanych z koroną. Mamy
więcej czasu, żeby na spokojnie przemyśleć różne rzeczy i bardziej o siebie
zadbać. Być może to dobra okazja dla
organizatorów konkursu, aby zastanowić się nad jego formułą oraz nad
możliwością stworzenia dla uczestników podczas wystawy finałowej

Kadr z filmu Czy możesz tak
zrobić, żebym miała Twoje usta,
część III Poczwara,
Berlin, 2019
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warunków, w których będą mogli się
poznać i spędzić razem wartościowy czas. Myślę, że naprawdę wiele
młodych osób uważa Artystyczną
Podróż Hestii za jeden z najważniejszych konkursów i wielką szansę na
swojej ścieżce twórczej, co oznacza
jednocześnie, że konkurs ma wpływ
na ich wyobrażenie na temat świata
sztuki. Myślę, że to bardzo duża odpowiedzialność, której APH powinna
być świadoma. Moim zdaniem ważne
jest, aby zastanowić się nad strategiami wspierania „zdrowia” w świecie
sztuki, poprzez osłabianie poczucia
konkurencji u młodych artystów. Mnie
na przykład zawsze jest trochę milej,
w przypadku kiedy się nie dostanę na
jakiś konkurs, czy open call, a dostanę
maila z życzliwymi słowami. Być może
warto przemyśleć też dopuszczanie
do udziału w konkursie projektów po-

wstałych jako kooperacje. Trzymam
kciuki za super pomysły i za to, żeby
APH stała się najbardziej postępowym konkursem w Polsce.

Gdzie szukasz inspiracji?

Jak pandemia wpłynęła na Twoją
twórczość?

W Spacerowniku co miesiąc polecamy naszym czytelnikom ciekawe wystawy, a ostatnio także
wydarzenia online. Co Ty byś poleciła?

W czasie pandemii założyłam Inicjatywę Opiekunek i Opiekunów (na początku kwietnia), ale nie łączyłam wtedy
tego z koroną. Grupa funkcjonuje online, ponieważ opiekunki i opiekunowie
są rozproszeni po całych Niemczech,
często zmieniają miejsce pracy, albo
na przykład jadą na dwa miesiące do
domu do Polski. Bardzo możliwe jest
jednak, że wzrost popularności wydarzeń online miał wpływ na moją decyzję i przekonanie się do tego trybu
pracy. Zawsze bardzo ważna była dla
mnie fizyczna obecność i nadal jest,
ale czasami zafiksowanie się na niej też
może blokować. Ostatnio dużo myślałam również o tym, że korona obudziła,
nie wiem jak to określić, powiedzmy
„ducha opieki”. W czasie pandemii mogliśmy doświadczyć, że bez opieki nie
jesteśmy w stanie przeżyć. Okazało się,
że najmniej opłacane zawody są niezbędne dla funkcjonowania społeczeństwa. Stąd w ostatnich miesiącach pojawiło się dużo artykułów wzywających
do społecznego przewartościowania
bezpłatnej i niskopłatnej pracy opiekuńczej wykonywanej przede wszystkim przez kobiety, w tym migrantki.
Myślę, że ten projekt powstał właśnie
na fali „ducha opieki”.
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Myślę, że przede wszystkim w rozmowach z ludźmi i w pisaniu.

Oczywiście polecam wystawę Galerii
Sandra w galerii Arsenał w Poznaniu,
w szczególności Tymczasowe Studio
Portretowe u Sandry prowadzone
przez Annę Annus, zainspirowane
twórczością Witkacego, w którym
Anna spełnia swoje artystyczne marzenia, wykonując chętnym osobom
„autorskie wizerunki będące wynikiem
intymnej rozmowy”. Studio właśnie
ruszyło i można odwiedzać je w każdy
czwartek sierpnia (z wyjątkiem 6.08.)
Polecam też śledzić na bieżąco kolejne wydarzenia Galerii Sandra. Moje
spotkanie odbędzie się prawdopodobnie 4 września. Polecam też zobaczyć sobie na Facebooku Saas-Fee
Summer Institute of Art – nomadyczną, intensywną letnią akademię. Między 3 a 13 sierpnia odbędą się tam wykłady zebrane jako cykl Care, Caring,
and Repair in Cognitive Capitalism.
A jak ktoś będzie w sierpniu w Berlinie, to szukajcie na budynkach baneru
Inicjatywy Opiekunek i Opiekunów.

Literatura

ARTYSTYCZNA
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Literatura
Udręka i ekstaza. Piękna opowieść
o życiu i sztuce Michała Anioła
Irving Stone

Irving Stone dzięki swoim powieściom
zyskał sławę jednego z najbardziej znanych biografów wielkich osobowości,
takich jak Zygmunt Freud, Vincenct
van Gogh, czy – jak w przypadku Udręki i ekstazy – Michał Anioł. Jego powieści oparte są na faktach, nie brakuje
w nich jednak literackich opisów. Żeby
napisać książkę o jednym z największych artystów renesansowych, autor
na kilka lat przeprowadził się do Włoch.
Podróżował po kraju, odwiedzając wiele miejsc związanych z Buonarottim,
między innymi Rzym i Florencję. Zatrudnił się nawet w kamieniołomach
przy wydobyciu marmuru i uczęszczał
na praktyki do pracowni rzeźbiarskiej. Swoją powieść oparł nie tylko na
swoich doświadczeniach, ale przede
wszystkim korespondencji Michała
Anioła przetłumaczonej przez Charlesa Speroniego. Dzięki tym rozległym
poszukiwaniu i niezwykłemu talentowi narratorskiemu Stone’a, czytając
Udrękę i ekstazę, możemy przenieść
się w czasie, poczuć zapach mieszanych farb i niemal usłyszeć dźwięk
dłuta uderzającego o marmur.
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15 stuleci. Rozmowa z Wilhelmem
Sasnalem
Jakub Banasiak

Ryzyko publikowania rozmów ze znanymi postaciami ze świata kultury
i sztuki jest duże. Im bardziej ktoś jest
rozpoznawalny, tym więcej narasta
wokół niego mitów i wyobrażeń. Łatwo
wpaść w pułapkę popularyzatorskiego tonu, prowadzić rozmowę w sposób
przewidywalny, unikając potencjalnie
kontrowersyjnych zakamarków. Jakubowi Banasiakowi udało się ominąć
to czyhające na niego niebezpieczeństwo, mimo że po drugiej stronie stołu
zasiadł człowiek niewątpliwie znany –
jeden z najbardziej rozpoznawalnych
na świecie polskich artystów współczesnych. Portret Wilhelma Sasnala,
który wyłania się z tego wywiadu jest
złożony i nie daje się łatwo zaszufladkować. Nie mamy tu do czynienia wyłącznie z artystą dojrzałym, wręcz przeciwnie – rozmówcy cofają się daleko
w przeszłość, aż do czasów studiów na
krakowskiej ASP i początków jego kariery artystycznej. Bynajmniej nie jest
to rozmowa gładka – Sasnal opowiada
Banasiakowi o swoich inspiracjach, ale
nie waha się także przed wypunktowaniem tego, co go złości i rozczarowuje
we współczesnej kulturze.
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Widzieć/Wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie
Jacek Mrowczyk

XX wiek to prawdziwy rozkwit dizajnu. Z roku na rok coraz większą wagę
przywiązuje się do projektowania, także przedmiotów codziennego użytku
czy przestrzeni miejskiej. Praktyczne
rozwiązania wynikają z pogłębionej
refleksji nad wzornictwem. Jeśli więc
wygląd otaczających was przedmiotów jest dla was ważny i zastanawiacie
się, skąd projektanci czerpią inspiracje – powinniście sięgnąć po tę pozycję. Widzieć/Wiedzieć to bowiem zbiór
blisko czterdziestu tekstów stanowiących zwięzły przegląd teorii i historii
ostatnich stu lat. W książce znajdziecie
eseje, apele i polemiki najważniejszych
teoretyków i praktyków projektowania
graficznego na świecie, które wskażą wam najistotniejsze kwestie w tym
obszarze. Publikacja dobitnie uświadamia, że projektowanie jest świadomym procesem, który wymaga nie tylko talentu, ale także – a może przede
wszystkim – znajomości światowych
nurtów. Wydawnictwo Karakter przyzwyczaiło swoich czytelników do przepięknych wydań i tym razem także stanęło na wysokości zadania.
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Filmy
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Filmy
Dziewczyna z perłą
reż. Peter Webber

Dziewczyna z perłą to jeden z najbardziej znanych obrazów Jana Vermeera.
Z płótna spogląda na nas przez ramię
młoda dziewczyna. Sprawia wrażenie
jakby odwróciła się na dźwięk znajomego głosu. Na głowie upięty ma egzotyczny turban, który stał się popularnym elementem stroju w XV-wiecznej
Europie, a w odsłoniętym uchu błyszczy tytułowa perła. Kim jest portretowana? Nie jest znana dokładna data
powstania obrazu, nie ma także pewności, czy powstał na zamówienie. Kto
mógł być zleceniodawcą? Tajemnicze
dzieje płótna stały się inspiracją dla
Tracy Chevalier do napisania powieści
historycznej, a w 2003 roku brytyjski
reżyser, Peter Webber, nakręcił film
pod takim samym tytułem. Zarówno książka, jak i film są więc fikcyjną
opowieścią o okolicznościach namalowania portretu – jednego z niewielu
w dorobku Vermeera. W tej historii bohaterką płótna zostaje 17-letnia Griet –
służąca w domu państwa Vermeerów,
w której malarz niespodziewanie odkrywa bratnią duszę. Jak potoczy się
ta opowieść?
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Marina Abramović: artystka obecna
reż. Matthew Akers

The Artist Is Present to najdłuższy,
a zarazem niezwykle poruszający performance Mariny Abramović. Został
zorganizowany w 2010 roku w nowojorskim MoMA, a w czasie jego trwania artystka spędziła w bezruchu około 700
godzin, siedząc na krześle ustawionym
pośrodku sali. Naprzeciwko niej mogli
siadać widzowie, z którymi nieruchoma
artystka wymieniała spojrzenia. Każdy
z odwiedzających mógł z nią spędzić
tyle czasu, ile chciał – niektórzy zostawali na kilka minut, inni trwali godzinami. To właśnie ten performance stał się
głównym tematem filmu dokumentalnego Matthew Akersa Marina Abramović: artystka obecna. Nie jest to jednak
jedyny wątek. W kolejnych kadrach
możemy śledzić artystkę podczas jej
przygotowań do indywidualnej wystawy w MoMA. Reżyser pokazuje bohaterkę w trakcie prac nad ekspozycją,
ale zagląda też do sfery prywatnej.
Z tego spotkania wyłania się postać
zabawnej, inteligentnej kobiety, obdarzonej niezwykłą charyzmą i siłą.
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Nightwatching
reż. Peter Greenaway

Peter Greenaway jest nie tylko reżyserem i scenarzystą, ale także malarzem. Prawdopodobnie jest to jeden
z powodów, dla których jego twórczość filmowa tak głęboko zanurzona
jest w malarstwo renesansu i baroku,
ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa flamandzkiego. Konstruowane
przez niego kadry wyróżniają się przepychem wizualnym, odrealnieniem
i swego rodzaju teatralnością obrazu.
Inspiracje sztuką nie przejawiają się
jednak wyłącznie na gruncie formalnym, ale także tematycznym. W 2007
roku Greenaway nakręcił film inspirowany Strażą nocną Rembrandta. Jest
to połączenie osobistej interpretacji
obrazu i swobodnych wyobrażeń wysnutych z autobiografii malarza. Reżyser próbuje odpowiedzieć na pytanie,
w jaki sposób tak bogaty i szanowany
twórca, mógł skończyć jako nędzarz.
To właśnie w Straży nocnej doszukuje
się tych powodów, odkrywając ukrytą
symbolikę i obserwując zagadkowe
gesty postaci. Nightwatching został
nagrodzony na licznych festiwalach
i stał się jedną z kluczowych pozycji
w dorobku Greenawaya.
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#kolekcja

Lato spędzacie w domu? Nic
straconego. Wakacje bez podróży po Polsce, Europie czy
świecie wcale nie oznaczają, że
nie czekają Was interesujące
odkrycia i spotkania ze sztuką.
W końcu od czego mamy internet? Ponownie zatem zabieramy
Was w podróż po wirtualnej #kolekcji prac artystek i artystów
związanych z APH.
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Kolektyw Łaski
Nowy śpiewnik patriotyczny
(fot. www.facebook.com_
nowyspiewnikpatriotyczny)

Sierpniową bohaterką naszego działu
jest Anna Shimomura – finalistka 18.
edycji Artystycznej Podróży Hestii. Do
konkursu zgłosiła pracę Always beautiful, na którą składała się seria kolaży
przewrotnie łączących pocztówki z Polski z elementami architektury i innymi
obiektami charakterystycznymi dla
pejzażu Bliskiego Wschodu. Zestawienia miały zwrócić uwagę na zjawisko islamofobii i pokazać, że mityczny „Inny”
w rzeczywistości nie jest tak bardzo odległy. Shimomura jest przede wszystkim performerką i autorką instalacji;
tworzy sztukę społecznie zaangażowaną, dotykającą tematów tożsamości
narodowej i kulturowej, współczesnego
patriotyzmu czy ekologii i klimatu. Jako
studentka ostatniego roku Wydziału
Sztuki Mediów na warszawskiej ASP
pełniła funkcję asystentki w „legendarnej” pracowni prof. Mirosława Bałki.
Należy także do trzyosobowego artystycznego Kolektywu Łaski. Być może
część naszych Czytelników pamięta
ubiegłoroczną wystawę Ani Shimomury Infiltracja w Pawilonie Sztuki ERGO
Hestii, gdzie artystka na warsztat wzięła wątek opuszczonego poradzieckiego bloku przy ul. Sobieskiego 100,
który jest doskonale widoczny z okien
naszej galerii, a który stał się obiektem
licznych plotek, domysłów i miejskich
legend pobudzających wyobraźnię
warszawiaków.
Nieprzypadkowo proponujemy Wam
spotkanie z twórczością Anny Shimomury właśnie w sierpniu – miesiącu,
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w którym obchodzimy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i Święto
Wojska Polskiego. Przy takich okazjach
warto postawić sobie pytania o obraz
współczesnego patriotyzmu i wydźwięk
polityki historycznej budowanej wokół
obchodów tych ważnych państwowych
uroczystości. Takie pytania często zadaje Shimomura, a odpowiedzi poszukuje w tworzonej przez siebie sztuce.
W projekcie Nowy śpiewnik patriotyczny, stworzonym przez Kolektyw
Łaski (do którego oprócz Shimomury
należą także Julia Golachowska i Jagoda Kwiatkowska), artystki proponują
rewizję tekstów popularnych pieśni patriotycznych, których uczą się już nawet
małe dzieci na potrzeby szkolnych akademii, a które przekazują fałszywy obraz wojny jako romantycznej przygody,
w której rolą mężczyzn jest umrzeć za
ojczyznę, a kobiet – płakać, tęsknić i…
wychowywać kolejnych żołnierzy. Kolektyw Łaski w swoim Nowym śpiewniku patriotycznym nieznacznie przerobił
teksty znanych piosenek, aby zmienić
ich wydźwięk na antywojenny. Podobny
zabieg Shimomura wraz z koleżankami
stosuje w projekcie Climate Protest
Karaoke, w którym z kolei przerabiane
są popowe, często kiczowate hity lat
80., 90. i dwutysięcznych na utwory zwracające uwagę na zagrożenia
klimatyczne. Artystki uważają, że
wspólne śpiewanie ma siłę integrowania społeczności – postanawiają
więc wykorzystać moc muzyki, aby
skupiać odbiorców wokół ważnych
społecznie tematów.
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Wakacje w pełni, piękna pogoda sprawia, że powoli wszyscy zdają się zapominać i wypierać fakt zagrożenia,
które nadal nie minęło. Mimo trudnej
i niepewnej sytuacji Fudnacja APH
nadal realizuje swoje działania, bazując przede wszystkim na dostępnych
narzędziach online. Na Instagramie
oraz Facebooku Fundacji dwa razy
w tygodniu przedstawiane są sylwetki
finalistów i finalistek 19.edycji konkursu APH. Seria „Zoom na…” pozwala
przyjrzeć się bliżej młodym twórcom
i twórczyniom, pomaga również w promocji finalistów. Każdy post cyklu
odsyła bezpośrednio do profilu na
Instagramie, czy portfolio twórców
i twórczyń, pozwalając na lepsze poznanie poszczególnych osób. Wiemy
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doskonale, że taka forma działania nie
zastąpi w pełni doświadczania sztuki
„na żywo”, ale jednak wierzymy, że
dzięki tym działaniom lepiej poznacie
naszych artystów. Śledźcie uważnie
wszystkie ZOOMy, obserwujcie działania finalistów i finalistek w social mediach, mamy nadzieję, że już niedługo
zobaczymy się z wybraną piętnastką
na żywo. Więcej o planach artystycznych już wkrótce, będzie się działo!
Wiemy doskonale, że sierpień szybko minie, w końcu czas płynie szybciej podczas słonecznych dni. Zespół
Fundacji przygotowuje na wrzesień
klika niespodzianek. Najważniejszą
z nich będzie uruchomienie portalu
wiedzy o art brandingu. Prowadzony

przez APH cykl webinarów cieszył
się ogromną popularnością, dlatego też chcemy kontynuować projekt
w trochę innej formie. Projekt ten
ma również związek z konferencją
(Un)Common Ground – ze względu
na stan zagrożenia epidemiologicznego zdecydowaliśmy się przenieś
wydarzenie na 18 czerwca 2021 roku.
Mamy nadzieję, że przyszły rok będzie
już okresem stabilnym i bezpiecznym.
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Webinary i konferencja zainspirowały
nad do stworzenia portalu wiedzy (Un)
Common Ground, którego celem będzie rozwijanie wiedzy o art brandingu
zarówno wśród laików jak i profesjonalistów. Każdy znajdzie tam coś dla
siebie: artykuły, ciekawostki, wywiady, podcasty, webinary, wykłady online… My już nie możemy się doczekać,
mamy nadzieję, że jesteście tak samo
podekscytowani!

artystycznapodrozhestii.pl
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

