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Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,
 
Fundacja Artystyczna Podróż Hestii 
zaprasza do lektury kolejnego nume-
ru Spacerownika, w którym polecamy 
najciekawsze wydarzenia artystyczne 
i prezentujemy skrót najważniejszych 
wydarzeń Artystycznej Podróży He-
stii. Zachęcamy do czytania i odwie-
dzania Galerii i Muzeów – oczywiście 
przy zachowaniu odpowiednich zasad 
bezpieczeństwa. Apelujemy o stoso-
wanie się do zaleceń instytucji, tak by 
kontakt z kulturą był dla nas wszyst-
kich bezpieczny. A tych, którzy wolą 
zostać w domu, także zachęcamy do 
lektury i odbywania podróży wirtual-
nych – niech świat pozostanie dla nas 
otwarty.

Przyjemnych jesiennych dni życzy 
 
Zespół Fundacji APH

Spacerownik Artystyczny

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii

Redakcja: 

Kontakt: 

Julia Janowska

julia.janowska@fundacjaaph.pl
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Więcej zarówno o wystawie 
Nieuchwytna materialność, jak 
i samym artyście przeczytać 
można na stronie internetowej:

www.mng.gda.pl
Tr

ój
m

ia
st

o
Fotografia to specyficzne me-
dium, zawieszone gdzieś po-
między materialnością odbit-
ki a nieuchwytnością obrazu 
utr walanego za pomocą mi-
gawki. Jaka jest w tym proce-
sie rola fotografa? Odpowiedzi 
na te pytania poszukać można 
na wystawie Witolda Węgrzyna 
prezentowanej Gdańskiej Gale-
rii Fotografii.  

Jak i gdzie powstaje zdjęcie? Naj-
pierw rodzi się koncepcja, jakiś ob-
raz wywołany często przez emocje, 
doświadczenia artysty w kontakcie 
z otaczającym go światem. Cza-
sem jest to tylko, a może aż, wnikli-
wa obserwacja rzeczywistości w jej 
estetycznym wymiarze. Ten proces 
finalizuje się przez naciśnięcie spu-
stu migawki, ale nie tylko – w wie-
lu pr z ypadkach tak że pr z ycisku 
w smartfonie. Zanim jednak to na-
stąpi narządzie musi zostać wybrane, 
a odpowiednie parametry określone. 
W efekcie powstaje obraz utrwalony 
cyfrowo bądź na kliszy. Mamy więc 
do czynienia z obiektem – odbitką 
bądź wydrukiem, ale czy rzeczywi-
ście to właśnie te materialne formy 
są rzeczy wistym dziełem? Gdzie 
kończy się i zaczyna proces arty-
styczny? Problematyki tej dotyka 
w swojej twórczości Witold Węgrzyn 
– fotograf i  pedagog przez wiele 
lat związany z Państwową Wyższą 
Szkołą Sztuk Plastycznych (dzisiaj 
Akademią Sztuk Pięknych) w Gdań-
sku. Jego wystawa o wiele mówią-
cym tytule Nieuchwytna materialność 
udowadnia, że zdjęcie jest czymś 
więcej niż tylko istniejącą materialnie 
kartką papieru pokrytą światłoczułą 
substancją. Artysta dużą wagę przy-
wiązuje do relacji łączącej autora 
fotografii i jej odbiorcę, który może 
z niej uczynić wehikuł własnych ob-
serwacji, emocji i refleksji. Oznacza 
to, że nie istnieje coś takiego, jak raz 
nadane znaczenie czy interpretacja. 

Witold Węgrzyn, 
Akt II 

1969, z cyklu Penetracje,1975, 
materiały prasowe organizatora 

Witold Węgrzyn, 
Krajobraz I

z cyklu Rekonstrukcje krajobrazu, 
1978, materiały prasowe 
organizatora  
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Każde zdjęcie może być wielokrot-
nie dekodowane i zmieniać swoje 
znaczenie w czasie i w zależności od 
tego, kto i z jakim bagażem doświad-
czeń przed nim staje. W tym ujęciu 
fotograf ia przestaje być traktowa-
na jako wierny zapis otaczającego 
świata, zatrzymanie chwili, ale staje 
się właśnie nośnikiem tego, co nie-
materialne i nieuchwytne. Gdańska 
wystawa jest więc swego rodzaju au-
totematyczną ref leksją nad naturą 
fotografii, jej artystycznymi możliwo-
ściami i granicami. Witold Węgrzyn 
swobodnie korzysta z rozmaitych 
środków wyrazu charakterystycz-
nych dla tego medium – podwójnej 
ekspozycji, perspektywy, kadrowa-
nia i wykorzystania negatywu. Nie 
jest jednak skupiony wyłącznie na 
technicznych aspektach fotogra-
fowania. W swoich zdjęciach sięga 
po stylistykę charakterystyczną dla 
innych dziedzin sztuki – malarstwa, 
grafiki czy rzeźby. W jego ujęciu fo-
tografia staje się interdyscyplinarną 
przestrzenią poszukiwań i ekspery-
mentów, a każde zdjęcie to środek 
poetyckiego wyrazu. Artysta nie-
kiedy skupia się na jednym motywie 
i fotografuje go na różne sposoby: 
dokumentuje, wprowadza elementy 
iluzji lub bezpośrednio ingeruje w od-
bitkę. Jednocześnie nieustannie pyta 
o naturę fotografii, a jego działania są 
efektem nieustających poszukiwań 
w tym obszarze. 

Witold Węgrzyn, 
Krajobraz X

z cyklu Rekonstrukcje krajobrazu, 
1978, materiały prasowe 
organizatora 

Witold Węgrzyn, 
Linia XI 

z cyklu Fotografia elementarna, 
1985, materiały prasowe 
organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy oraz 
program towarzyszących 
jej wydarzeń dostępne są 
na stronie internetowej:

www.mnw.art.pl

W
ar
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Wiek XIX był szczególnym okre-
sem w historii  Polski.  W tym 
czasie naznaczonym rozbiora-
mi jednocześnie bardzo prężnie 
rozwijały się kultura i sztuka, któ-
re pełniły rolę nośników pamięci 
narodowej. Ten właśnie burzliwy 
okres przybliża wystawa Pol-
ska. Siła obrazu, którą oglądać 
można w Muzeum Narodowym 
w Warszawie. 

Ekspozycja jest bardzo szerokim 
przedsięwzięciem. To warszawska 
odsłona wystawy Pologne 1840-1918. 
Peindre l’âme d’une nation (Polska 
1840-1918. Zobrazować ducha naro-
du) prezentowanej wcześniej w filii Lu-
wru w Lens. Francuski tytuł wystawy 
w sposób bardziej bezpośredni odwo-
łuje się do podejmowanej tematyki. 
Skupiona jest ona wokół kulturotwór-
czej i mitotwórczej roli polskiego ma-
larstwa w XIX wieku. To właśnie wtedy 
powstał szereg dzieł, które nie tylko 
przedstawiały, lecz także kształtowa-
ły – wyobrażenia, myślenie i odczu-
wanie Polaków. Na wystawie oglądać 
można zatem prace najwybitniejszych 
polskich twórców, wśród których wy-
mienić można chociażby Stanisława 
Wyspiańskiego, Jana Matejkę, Olgę 
Boznańską czy Jacka Malczewskie-
go. Prezentowane dzieła pochodzą nie 
tylko ze zbiorów własnych Muzeum 
Narodowego w Warszawie, ale także 
innych kolekcji krajowych. Ich stylisty-
ka jest bardzo różnorodna – malar-
stwo historyczne i pejzażowe sąsiaduje 
z nowoczesnymi formami wyrazu, które 
rozwijały się u progu XX wieku – sym-
bolizmem, nabizmem, protoeksprezjo-
nizmem i estetyzmem. To, co je łączy to 
wspólna wieloaspektowa refleksja nad 
chwalebną i tragiczną historią Polski. 
Artyści XIX-wieczni realizowali różne 
tematy, aby komentować otaczającą 
ich trudną, ale i wielobarwną rzeczywi-
stość. Sięgali także do korzeni, czerpiąc 
z kulturowego bogactwa odziedziczo-
nego po Rzeczpospolitej przedrozbio-

Stanisław Wyspiański, 
Chochoły

1898-1899, pastel, papier na 
tekturze, Muzeum Narodowe 
w Warszawie, fot. Marek H. 
Dytkowski/Muzeum Narodowe 
w Warszawie, materiały prasowe 
organizatora  
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rowej, z jej etniczną, społeczną i religijną 
różnorodnością. Jednocześnie powsta-
wały dzieła inspirowane folklorem pol-
skiej wsi, który fascynował artystów 
w tamtym czasie oraz wybitne prace 
będące przykładami polskiej szkoły 
pejzażu. Początkowo wystawa pomy-
ślana była wyłącznie jako projekt za-

graniczny realizowany we współpracy 
z Instytutem Adama Mickiewicza, jed-
nak duże zainteresowanie publiczności 
oraz szeroki odzew w mediach krajo-
wych i międzynarodowych stały się dla 
Muzeum Narodowego w Warszawie 
zachętą do zorganizowania wystawy 
także w stolicy.  

Jacek Malczewski, 
W tumanie

1893-1894, olej na płótnie, 
Fundacja im. Raczyńskich przy 
Muzeum Narodowym w Poznaniu, 
fot. Sławomir Obst, materiały 
prasowe organizatora  

Zbigniew Pronaszko, 
W sadzie

ok. 1910, olej na płótnie, Muzeum 
Narodowe w Warszawie, fot. 
Piotr Ligier/Muzeum Narodowe 
w Warszawie, materiały prasowe 
organizatora  

Jacek Malczewski, 
Melancholia

1890-1894, olej na płótnie, 
Fundacja im. Raczyńskich przy 
Muzeum Narodowym w Poznaniu, 
fot. Sławomir Obst, materiały 
prasowe organizatora 
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Więcej zarówno o wystawie, 
jak i obu artystach przeczytać 
można na stronie internetowej:

www.manggha.pl

Ze względu na prezentowane 
treści zwiedzanie wystawy 
przez dzieci i młodzież poniżej 
18 roku życia może odbywać się 
tylko w towarzystwie rodziców 
lub opiekunów. 

K
ra

kó
w

Sztuka japońska wciąż jest mało 
znana w Europie. W szczególności 
dotyczy to artystów współcze-
snych, których twórczość rzadko 
dociera na nasz kontynent, często 
jest też niezrozumiała. Próbuje to 
zmienić Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej Manggha, gdzie pre-
zentowana jest obecnie wystawa 
Araki/Tsujimura. Na granicy 
cienia.  

Nobuyoshu Araki, 
z serii Painting Flowers 

odbitka w technologii Cibachrome, 
materiały prasowe organizatora 

W ramach krakowskiej ekspozycji 
oglądać można osiem serii fotogra-
ficznych Arakiego, które powstawały 
między 1972 a 2008 rokiem. W cen-
trum jego zainteresowania znajduje 
się Tokio – ukochane miasto, pełne 
ludzi, świateł i ruchu. Mimo dynamicz-
nego charakteru fotografowanej prze-
strzeni, zdjęcia artysty w nastroju są 
raczej nostalgiczne. Wielkoformatowe 
odbitki zatrzymanych kadrów i drob-
ne powiększenia pozwalają jak przez 

Eks p oz ycja  ze s t awia t wórczo ść 
dwóch najwybitniejszych w swych 
dziedzinach japońskich artystów. 
Nobuyoshu Araki swoją głośną i mo-
numentalną działalnością wyznaczał 
nowe tendencje i przesunął granice 
w światowej fotografii. Z kolei Shiro 
Tsujimura sięga do tradycji ceramicz-
nych, jednak jego pracom daleko jest 
do tradycjonalizmu. Obaj twórcy to 
indywidualiści o silnych charakterach, 
którzy nie obawiają się kontrowersji. 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    10/2020 13

http://www.manggha.pl


okno lub dziurkę od klucza podglądać  
intymny świat uchwycony w niepowta-
rzalnej chwili. Miejski pejzaż dopełnia-
ją odważne akty Obscenities i kompo-
zycje kwiatowe. Araki tworząc swoje 
prace wykorzystuje różne techniki – 
nie tylko robi zdjęcia, ale także wydra-
puje elementy na kliszach albo tworzy 
dokumentację wcześniej malowanych 
form. To sprawia, że daleko wykracza 
poza medium fotograficzne. Nietypo-
wy krajobraz Tokio dopełnia surowa 
kolekcja sześćdziesięciu naczyń cera-
micznych Shiro Tsujimury. Wszystkie 
zostały wykonane po 2008 roku przy 
zastosowaniu ręcznych technik for-
mowania i tradycyjnego japońskiego 
wypału. Mimo to już na pierwszy rzut 
oka wymykają się konserwatywnym 
kanonom. Mamy tu bowiem nierzadko 
do czynienia z obiektami celowo zde-
formowanymi, ponacinanymi w nie-
typowy sposób i gruboszkliwionymi. 
To, co łączy twórczość obu artystów, 
to próba zaznaczenia ulotności chwili 
poprzez niedopowiedzenie w treści 
obrazu i niedokończenie w kształcie 
formy. Jednocześnie jest to bardzo ja-
poński w charakterze środek wyrazu, 
w którym niedoskonałość i niedopeł-
nienie przypominają o nieuchronnym 
przemijaniu wszystkiego, co nas ota-
cza. Czas dotyka każdego z nas, a uni-
wersalny przekaz związany z jego do-
świadczeniem zmusza do zatrzymania 
się i refleksji.  Nobuyoshu Araki, 

z serii Kinbaku

odbitka żelatynowo-srebrowa, 
materiały prasowe organizatora  

Nobuyoshu Araki, 
z serii Obscenities

odbitka chromogeniczna, 
materiały prasowe organizatora  
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Więcej informacji o wystawie, 
jej konstrukcji i zaproszonych 
artystach znaleźć można na 
stronie internetowej:

www.arsenal.art.pl
P

oz
na

ń
Współcześnie sztuka coraz czę-
ściej odnosi się do aktualnych 
problemów, krytycznie komen-
tując otaczającą nas rzeczywi-
stość. Poznański Arsenał przy-
zwyczaił swoich odbiorców do 
wystawy społecznie zaangażo-
wanych, których problematyka 
jest bardzo szeroka. Tym razem 
także zaprasza na ekspozycję, 
której sam tytuł Magiczne za-
angażowanie wskazuje, że bę-
dziemy mieć do czynienia z arty-
stycznym aktywizmem.  

Skąd zatem w tytule także magia? 
Czy te dwa obszary nie znajdują się 
po dwóch opozycyjnych wobec siebie 
stronach? Zaangażowanie kojarzy się 
raczej z byciem „tu i teraz”, z podej-
mowaniem konkretnych działań, któ-
re prowadzić mają do realnej zmiany. 
Gdzie zatem w tym miejsce na ma-
gię? W tym rozumieniu jest to przede 
wszystkim obszar, do którego sięgamy 
z tęsknoty za utraconym człowieczeń-
stwem. To wierzenia, podania, rytuały, 
które kształtują naszą tożsamość i któ-
re straciliśmy, także w związku z de-
gradacją świata, której się na co dzień 
dopuszczamy. Pęd życia i idące w ślad 
za nim zmiany klimatyczne sprawiają, 
że czujemy się coraz bardziej oderwa-

ni od własnych korzeni, ale i od siebie 
nawzajem. Autorzy wystawy powołują 
się na słowa amerykańskiej biolożki 
i filozofki Donny Haraway, która w swo-
jej książce Staying with the Trouble: 
Making Kin in the Chthulucene pisze 
między innymi o konieczności tworze-
nia innych, więcej niż ludzkich historii, 
które mogłyby się rozchodzić jak sieć 
w wiele stron naraz. Byłyby to opowie-
ści tworzone kolektywnie w odróżnie-
niu od tych nastawionych na i opisują-
cych wyłącznie jednostkę. Ekspozycję 
można przemierzać, wybierając jeden 
ze szlaków: aktywizmu, animacji lub 
ścieżkę magicznego zaangażowania 
poprzez sztukę. Szlaki miejscami się 
przecinają, a odcinkami łączą. Wszyst-

Wernisaż wystawy Magiczne 
zaangażowanie 

Galeria Miejska Arsenał 
w Poznaniu, fot. Jakub 
Krzyżanowski, materiały prasowe 
organizatora  
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tów może być narzędziem włączają-
cym. Z kolei ścieżka animacji pozwala 
doświadczyć wystawy nie tylko jako 
przestrzeni prezentacji, ale również 
jako miejsca działania. Przebiega ona 
przez wszystkie prezentowane w ra-
mach ekspozycji obiekty i jest przede 
wszystkim przestrzenią interakcji. 
Rozrysowaną mapę poszczególnych 
szlaków oraz przewodnik po Magicz-
nym zaangażowaniu pobrać można ze 
strony internetowej galerii.  

kie drogi mają swoje przewodniczki. 
Pierwszy z nich podzielony jest na kil-
ka umownych przystanków poświęco-
nych kolejno wodzie, powietrzu, ziemi, 
lasowi, zwierzętom i ruchom. Wszyst-
kie one skupiają się wokół działań 
przywracających głos naturze, która 
przestała być przez ludzi słyszana 
i brana pod uwagę. Szlak artystyczny 
pokazuje z kolei, w jaki sposób sztuka 
dzięki swojemu zmysłowemu charak-
terowi i skłonności do eksperymen-

Wernisaż wystawy Magiczne 
zaangażowanie 

Galeria Miejska Arsenał 
w Poznaniu, fot. Jakub 
Krzyżanowski, materiały prasowe 
organizatora  

Chór Odłam Źdźbło, 
wystawa Magiczne 
zaangażowanie

Galeria Miejska Arsenał 
w Poznaniu, materiały prasowe 
organizatora  
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Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy Programowanie lalki oraz 
program towarzyszących jej wydarzeń 
dostępne są na stronie internetowej:

www.muzeumslaskie.pl

K
at

ow
ic

e

Teatr  jako dzie dzina sz tuki 
w ostatnich latach jest w Polsce 
coraz bardziej doceniany. Wątki 
teatralne zagościły również w mu-
zeach pod postacią różnorodnych 
ekspozycji prezentujących posta-
ci związane z tym obszarem dzia-
łań i ich dokonania. W Muzeum 
Śląskim trwa wystawa Progra-
mowanie lalki poświęcona Ale-
mu Bunschowi – scenografowi 
i reżyserowi teatralnemu.  

Wystawa Programowanie lalki. 
Ali Bunsch w kolekcji Centrum 
Scenografii Polskiej, 

Muzeum Śląskie w Katowicach, 
materiały prasowe organizatora  

Bunsch przez wiele lat pełnił także 
funkcję dyrektora gdańskiej „Minia-
tury” i Teatru Wybrzeże. Dzisiaj uzna-
wany jest za najważniejszego sceno-
grafa teatru lalek w Polsce. Urodził 
się w 1925 roku w Bielsku w rodzinie 
artystów: ojciec był malarzem i dra-
maturgiem, dziadek rzeźbiarzem, 
a wuj powieściopisarzem. Skończył 
dwa kierunki – malarstwo i scenografię 
– na Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. W latach 1943-1944 działał 
również w Podziemnym Teatrze Nie-
zależnym Tadeusza Kantora. Jednak 

to z teatrem lalkowym związał swoją 
zawodową przyszłość, czerpiąc inspi-
racje z folkloru i świata dziecięcej wy-
obraźni. Zmarł nagle wskutek wylewu 
w przeddzień ukończenia sześćdzie-
sięciu lat, podczas przygotowań do 
premiery spektaklu Lodoiska. Został 
pochowany na Cmentarzu Salwator-
skim w Krakowie. Uznanie przynio-
sły mu nie tylko projekty scenografii 
i kostiumów, ale przede wszystkim 
tworzone przez niego kukły. Został 
uznany za twórcę polskiego typu lalki 
o prostym, geometrycznym kształcie. 
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Katowicka wystawa jest próbą przy-
bliżenia działalności tego niezwykłego 
artysty, wielokrotnie nagradzanego za 
swoją twórczość dla dzieci i młodzie-
ży. Główną część ekspozycji zajmuje 
odtworzona scena teatru lalkowego, 
wybudowana według projektu sce-
nograficznego do Zwyrtałowej mu-
zyki, zainspirowanego pracami Alego 
Bunscha. Przy jej konstruowaniu wy-
korzystano motywy graficzne nawią-
zujące do ludowej sztuki góralskiej, 
a w pobliżu na specjalnych stojakach 
powieszono lalki wykonane w pracow-
ni Teatru Ateneum. Od razu przycią-
gają one wzrok widza niezwykłą siłą 

wyrazu. Cechy poszczególnych bo-
haterów zostały uwypuklone poprzez 
zastosowane środki wizualne. Duże 
znaczenie mają tu rozmiar i skala po-
szczególnych części kukiełek – duża 
głowa, powiększone oczy czy przery-
sowane dłonie mają wpływ na emocje, 
które wywołują one w odbiorcy. Dla 
Alego Bunscha na pierwszym miejscu 
nigdy nie stała estetyka, choć wiele 
z jego projektów jest bardzo atrakcyj-
nych wizualnie. Wszystkie jego projek-
ty stanowiły pogłębione studium rze-
czywistości, które budował za pomocą 
tworzonych przez siebie i prezentowa-
nych widzom metafor.  

Wystawa Programowanie lalki. 
Ali Bunsch w kolekcji Centrum 
Scenografii Polskiej, 

Muzeum Śląskie w Katowicach, 
materiały prasowe organizatora  

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    10/2020 23



Więcej informacji o wystawie 
oraz dziełach z kolekcji 
Antoine’a de Galberta znaleźć 
można na stronie internetowej:

www.msl.org.pl
Ł

ód
ź

Okazje do oglądania sztuki po-
chodzącej ze zbiorów prywatnych 
wciąż nie trafiają się często. Tym 
bardziej warto odwiedzić wysta-
wę Płonący dom. Wybór z ko-
lekcji Antoine’a de Galberta 
prezentowaną w Muzeum Sztuki 
w Łodzi. Pozwala ona zapoznać 
się z twórczością artystów, którzy 
tworzą indywidualny zapis historii 
XX wieku. 

Antoine de Galbert-Defforey urodził 
się w 1955 roku w Grenoble, na połu-
dniu Francji. Przyszedł na świat w ro-
dzinie o tradycjach przemysłowych, 
jednak już jako mały chłopiec został 
sierotą. Wówczas adoptował go Char-
les Defforey, przekazując mu swoje 
nazwisko i zapisując w spadku for-
tunę. Przyszły kolekcjoner ukończył 
Studia Polityczne i przez jakiś czas za-
rządzał siecią supermarketów. W 1987 
roku postanowił otworzyć w Grenoble 
galerię sztuki. Stopniowo gromadził 
zbiory, a następnie zdecydował się na 
powołanie do życia Fundacji swojego 
imienia, która sprawowałaby opiekę 
nad rozwijającą się kolekcją. W 2001 
roku nabył nieużytki przemysłowe 
o powierzchni 2500 m2 przy Boulevard 
de la Bastille w Paryżu i trzy lata póź-
niej otworzył w tym miejscu La Maison 
Rouge – przestrzeń wystawienniczą 
fundacji. Gościła ona wystawy za-
równo historyczne, jak i współcze-
sne, dając odwiedzającym możliwość 
poznawania różnorodnej sztuki – od 
europejskiej po południowoafrykań-
ską. W ramach łódzkiej ekspozycji 
prezentowane są dzieła odwołujące 
się do sytuacji społeczno-politycznej, 
przepełnionej wrogością, którą na-
znaczone było całe poprzednie stu-
lecie. Pokazywane prace przywołują 
obraz pożogi – jak po eksplozji bomby 
atomowej w Nagasaki czy po nocnych 
nalotach niemieckich w czasie II wojny 
światowej. Ta prezentacja fragmentu 
francuskiej kolekcji Antoine’a de Gal-
berta to zapis amplitudy dziejów mani-

Jonathan Horowitz, 
Bush portrait

2001, fot. Arthur Toqué, kolekcja 
Antoine’a de Galberta, Paryż, 
materiały prasowe organizatora 

Elika Hedayat, 
Bez tytułu

2010, fot. Arthur Toqué, kolekcja 
Antoine’a de Galberta, Paryż, 
materiały prasowe organizatora 
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festujących się raz jako ponadosobo-
we monstrum historii, kiedy indziej zaś 
pod postacią portretów wiekowych 
twarzy, na których wyryty jest zapis 
doświadczeń pojedynczego życia. 
Odwiedzający łódzką wystawę będą 
mogli zobaczyć aż siedemdziesiąt 
pięć prac artystów, takich jak: David 

Goldbaltt, Yan Morva, Pavel Wolberg, 
Guillame Bijl, Boltanski, Kader Attia, 
Roman Cieślewicz czy Mieczysław 
Berman. Ekspozycja została wspólnie 
przygotowana przez Muzeum Sztuki 
w Łodzi i Fotofestiwal. Towarzyszy jej 
także obszerna publikacja z tekstem 
Katarzyny Bojarskiej.  

Javier Téllez, 
Zestaw treningowy dla 
kieszonkowców

2007, fot. Arthur Toqué, kolekcja 
Antoine’a de Galberta, Paryż, 
materiały prasowe organizatora 

Frank Scurti, 
Bez tytułu (malowane kwiaty 3)

2001, fot. Arthur Toqué, kolekcja 
Antoine’a de Galberta, Paryż, 
materiały prasowe organizatora 
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Artyści stale poszukują inspira-
cji, czerpiąc ją z różnych miejsc 
– także od innych twórców. Nie-
którzy sięgają w przeszłość, stu-
diując dzieła wielkich mistrzów, 
które znalazły się w kanonie, inni 
śledzą najnowsze trendy w sztu-
ce. Jak takie inspiracje działają 
w praktyce przekonać się można 
na wystawie Basi Sokołowskiej 
Hołd prezentowanej w toruńskiej 
Wozowni.  

Więcej zarówno o samej wystawie, 
artystce, jak i projekcie Hołd 
przeczytać można na stronie 
internetowej: 

www.wozownia.pl

Początki jej ścieżki artystycznej nie 
były oczywiste. Zaczynała bowiem 
nietypowo – jako teoretyk. Studiowała 
historię sztuki w Warszawie. W pierw-
szych miesiącach stanu wojennego 
dotarła przez Mongolię i Chiny do Au-
stralii i tam podjęła dalszą naukę na 
University of Sydney. Już wówczas 
interesowała ją fotografia i sama za-
częła działać w tym kierunku. Na po-
czątku lat 90. ubiegłego wieku zaczęła 
wystawiać swoje prace. Jej zdjęcia do 
tej pory prezentowane były na trzy-
dziestu wystawach indywidualnych 
i grupowych w różnych miejscach 
na świecie, a na co dzień znajdują 
się w zbiorach Bibliotheque Natio-
nale w Paryżu, Narodowym Instytu-
cie Fryderyka Chopina w Warsza-
wie, Muzeum Sztuki w Łodzi, a także 
w kolekcjach prywatnych w Europie 
i Australii. Od 2010 roku realizuje dłu-
goterminowy projekt Hołd, którego 

Basia Sokołowska, 
Dla Agnes

2017, materiały prasowe 
organizatora 

Basia Sokołowska, 
Dla Anne

2009, materiały prasowe 
organizatora  
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część prezentowana jest właśnie 
w Wozowni. Tytuł wystawy odnosi się 
do ważnych dla Basi Sokołowskiej ar-
tystek: Anny Atkins, Louise Bourgeo-
is, Georgii O’Keeffe oraz Agnes Mar-
tin. Jak mówi sama autorka: „Każda 
z nich należy do innego rozdziału hi-
storii sztuki, łączy je siła talentu i de-
terminacji, niezależność wizji arty-
stycznej i konsekwencja, z jaką każda 
z nich swoją wizję realizowała”. Choć 
tworzy w innym medium, Sokołowska 
podobnie jak przywoływane przez 
nią kobiety, przede wszystkim stara 
się uważnie przyglądać otaczającej ją 
rzeczywistości. Z dużą wrażliwością 
bada świat roślin, przekazując wi-

dzom własne, utrwalone wyobrażenie 
świata. Toruńska wystawa jest także 
swoistym podsumowanie ostatnich 
dziesięciu lat pracy, podczas których 
fotografka prezentowała prace inspi-
rowane wspominanymi artystkami 
na osobnych wystawach, ale właśnie 
w Wozowni po raz pierwszy oglądać 
możemy cykl Wyspy  poświęcony 
amerykańskiej malarce Agnes Mar-
tin. Ekspozycji towarzyszy także stwo-
rzony przez artystkę glosariusz z ha-
słami odnoszącymi się do pracy nad 
poszczególnymi częściami projektu. 
Dotyczą one ważnych miejsc i pojęć, 
które kształtowały proces twórczy 
Sokołowskiej.  

Basia Sokołowska, 
Glosariusz

str. 32, 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

Rafał Jakubowicz, 
SP/PS (Sztuka pojęciowa/Post 
sciptum)

2010, instalacja: 8 neonów na 
metalowej kracie, ed. 1/3, dzięki 
uprzejmości artysty i Galerii 
Le Guern w Warszawie, fot. 
Małgorzata Kujda, materiały 
prasowe organizatora  

Czytelnikom zafascynowanym 
znaczeniem przełomowych dla 
ludzkości i jej kultury momentów, 
polecamy wystawę Nowa nor-
matywność. Sympozjum Pla-
styczne Wrocław ’70 organizo-
waną we wrocławskim Muzeum 
Współczesnym.  

Wielu teoretyków historii uważa, że 
dzieje ludzkości składają się z mo-
mentów przełomowych i okresów po-
między nimi. Zwolennicy tej teorii są 
zgodni, że w każdej dziedzinie życia 
człowieka da się określić konkretne 
momenty i wydarzenia, które zmieniły 
punkt widzenia ludzkości i nakierowa-
ły ją na zupełnie nowe tory myślenia. 
W przypadku nowożytnej historii po-
litycznej takim wydarzeniem niewąt-
pliwie był Kongres Wiedeński. Historia 
sztuki nie wyłamuje się z tej zasady. 
Jedni uznają za moment przełomowy 
pojawienie się ekspresjonistów, a inni 
pierwsze dzieła Leonarda da Vinci. 
Jeśli spojrzymy przez lupę na polską 
sztukę, wydaje się, że również w jej ob-
rębie można zauważyć wyraźne cezu-
ry. Zachowując wszelkie proporcje, za 
jedno z ważniejszych wydarzeń ostat-
nich pięćdziesięciu lat uznaje się Sym-
pozjum Plastyczne Wrocław ’70. Sym-
pozjum, obrosłe mitami i anegdotami, 
pozostaje wciąż ważnym punktem 
odniesienia dla współczesnego dys-
kursu artystycznego. Jego znaczenie 

dla polskiej sztuki stara się przybliżyć 
wystawa Nowa normatywność. Sym-
pozjum Plastyczne Wrocław ’70 orga-
nizowana we wrocławskim Muzeum 
Współczesnym. Z jednej strony waż-
ne jest ukazanie materiałów źródło-
wych próbujących usystematyzować 
przebieg i efekty spotkania. Od po-
czątku pozostawały one rozproszone 
i dziś ograniczają się przede wszyst-
kim do dokumentacji fotograficznej, 
szkiców i opisów koncepcji. Z drugiej 
jednak strony kluczowe dla wystawy 
jest wejście w dialog z wydarzenia-
mi z 1970 r., nieograniczający się je-
dynie do perspektywy historycznej. 
Wrocławskie Sympozjum było wielką 
dyskusją i platformą wymiany myśli 
artystycznych z obszaru sztuki, ar-
chitektury, urbanistyki, przestrzeni 
publicznej i społecznej. Ten polemicz-
ny aspekt wyznacza modus operandi 
wystawy, której zadaniem jest stwo-
rzenie miejsca konfrontacji i debaty. 
Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70 
było wydarzeniem wieloetapowym, 
rozgrywającym się w czasie i nigdy 
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formalnie niezakończonym. Oficjalnie 
zostało ono zorganizowane w związ-
ku z 25. rocznicą powrotu Ziem Za-
chodnich i Północnych do Macierzy. 
Wrocław jako największe miasto 
Ziem Odzyskanych został wybrany 
wówczas przez władze państwowe 
na gospodarza centralnych obcho-
dów rocznicowych. Głównym inicja-
torem Sympozjum było Towarzystwo 
Miłośników Wrocławia. W rezultacie 
w ramach roku sympozjalnego udało 
się zrealizować we Wrocławiu jedynie 
dwa projekty: Kompozycję pionową 
nieograniczoną – 9 strumieni koloru na 
niebie Henryka Stażewskiego (9 maja 
1970 r.) oraz Żywy pomnik pt. Arena 
Jerzego Beresia.  

Magdalena Abakanowicz, 
Kompozycja przestrzenna

1965, metal, projekt realizacji 
z I Biennale Form Przestrzennych 
w Elblągu, ze zbiorów Muzeum 
Architektury we Wrocławiu, fot. 
Małgorzata Kujda, materiały 
prasowe organizatora  

Rafał Jakubowicz, 
Es beginnt in Breslau

2008, neon, ed. 1/1 + AP, kolekcja 
DTZSP, fot. Małgorzata Kujda, 
materiały prasowe organizatora  
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zarówno wystawy, jak i samej artystki 
znaleźć można na stronie internetowej: 

www.bcs.bydgoszcz.pl

Wystawa Hanna Żuławska 
(1908-1988) 

w Bydgoskim Centrum Sztuki, fot. 
Agnieszka Ługowska, materiały 
prasowe organizatora  
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Wciąż wiele jest artystek, których 
dorobek nie jest znany szerszej 
publiczności. Tak jest w przy-
padku twórczości Hanny Żuław-
skiej – polskiej malarki, zajmują-
cej się także ceramiką. Wystawę 
jej prac przygotowało Bydgoskie 
Centrum Sztuki im. Stanisława 
Horno-Popławskiego.  

Ekspozycja ta jest ciekawym przy-
kładem łączenia spojrzenia twórcy 
i kuratora w jednej osobie. Pieczę nad 
wystawą objęła bowiem Alicja Bu-
ławska-Fankidejska – artystka, której 
ulubionym obszarem działań są alter-
natywne metody wypalania ceramiki. 
Obecnie jest także asystentką w Pra-
cowni Ceramiki Artystycznej na Wy-
dziale Rzeźby i Intermediów gdańskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Formuła 
ta daje z pewnością nowe spojrze-
nie, a trwająca wystawa jest już ko-
lejną realizacją opracowaną w takiej 
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współpracy. Spojrzenie to jest tym 
ciekawsze, że obejmuje także relację 
mistrzyni-uczennica, która łączyła 
obie kobiety. Osobiste podejście ku-
ratorki sprawia, że obrazy i wytwo-
ry ceramiczne możemy obserwo-
wać w zupełnie nowym świetle. Jak 
sama mówi o swojej dawnej mentor-
ce: „Profesor Hanna Żuławska była 
niezwykłą osobowością , artystką 
wszechstronną i charyzmatycznym 
pedagogiem”. Studiowała malarstwo 
w Warszawie i w 1947 roku uzyskała 
dyplom w pracowni profesora Fe-
licjana Kowarskiego. Już w młodo-
ści zajmowała się także ceramiką 
– przede wszystkim związaną z ar-
chitekturą, polichromią i sgraffito, ale 
także ceramiką użytkowo-dekoracyj-
ną i rzeźbą ceramiczną. Swoją pasję 
rozwijała także właśnie jako pedagog. 
To z jej inicjatywy i pod jej opieką za-
częła funkcjonować Pracownia Cera-
miki w obecnej gdańskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Na wystawie w Byd-
goszczy oglądać można kilkadziesiąt 
prac artystki z lat 60. i 70. XX wieku, 

pochodzących ze zbiorów prywatnych 
rodziny. Jest to więc wyjątkowa oka-
zja, by zapoznać się z twórczością, 
która na co dzień nie jest pokazywana 
w przestrzeniach galeryjnych czy mu-
zealnych. Tematyka obrazów Żuław-
skiej jest bardzo szeroka: znajdziemy 
wśród nich pejzaże i martwe natury, 
ale na pierwszy plan wysuwają się licz-
ne sceny podpatrzone z życia miasta. 
Tętnią one kolorami, a momentami 
nie stronią także od ironicznego ko-
mentarza. Z kolei prace ceramiczne 
obrazują nowatorskie i autentyczne 
podejście do kształtowania materii. 
Widoczne są w nich także wyraźne 
wpływy malarstwa – jedno medium 
przenika się z drugim. Wielokrotne 
powlekanie i nawarstwianie szkliwa, 
niejednorodna faktura oraz intensyw-
na kolorystyka od razu przywodzą na 
myśl realizacje tworzone za pomocą 
pędzla. Sama artystka mawiała: „Ce-
ramika zawsze czarowała mnie przez 
dotyk, głębię koloru, trwałość i blask 
szkliwa”. Wszystkie te cechy wyraźnie 
widoczne są w jej twórczości.  

Wystawa Hanna Żuławska 
(1908-1988) 

w Bydgoskim Centrum Sztuki, fot. 
Agnieszka Ługowska, materiały 
prasowe organizatora  
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yGaleria Narodowa w Pradze we współpracy z Wallraf-Richartz Mu-
seum Köln przygotowała obszerną wystawę poświęconą jednemu 
z największych malarzy wszechczasów – Rembrandtowi. Punktem 
wyjścia dla narracji ekspozycji jest portret uczonego z 1634 roku 
– okresu, w którym malarz odnosił sukcesy zarówno w życiu zawo-
dowym, jak i prywatnym. W obrazie tym Rembrandt poprzez suge-
stywny wyraz twarzy starszego człowieka opowiada złożoną historię 
jego życia. Wystawa, prezentująca sztukę holenderskiego mistrza 
oraz twórczość współczesnych mu artystów i naśladowców, próbuje 
odkrywać przed widzami tajemnicę niezwykłego portretu, ukazu-
jąc go w różnych kontekstach epoki. Sięga także po grafiki i rysun-
ki malarza, bez których pełne zrozumienie jego sztuki wydaje się 
niemożliwe. Co ciekawe, w epilogu widzowie mają okazję przyjrzeć 
się Rembrandtowi oczami współczesnych artystów. Oryginalne in-
terpretacje portretu uczonego pokazują, że arcydzieło to pozostaje 
źródłem inspiracji nawet po ponad trzystu pięćdziesięciu latach od 
śmierci holenderskiego twórcy.

www.ngprague.cz

Rembrandt van Rijn, 
A Scholar in His Study

1634, NGP, materiały prasowe 
organizatora  

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    10/2020 41

http://www.ngprague.cz


D
ub

lin
, I

rl
an

di
a Wystawa Pauli Rego Obedience and Defiance to duża retrospektywa 

poświęcona jednej z najbardziej wpływowych artystek figuratyw-
nych naszych czasów. Ekspozycja obejmuje całą karierę Rego roz-
wijającą się od lat 60. XX wieku. Zaprezentowanych zostało ponad 
osiemdziesiąt dzieł, wśród których znalazły się także obrazy niepo-
kazywane wcześniej szerszej publiczności oraz prace na papierze 
przekazane przez rodzinę artystki i jej bliskich przyjaciół. Wybór 
prac koncentruje się na wyzwaniach moralnych stojących współ-
cześnie przed ludzkością, zwłaszcza w obliczu przemocy, dyskry-
minacji ze względu na płeć i politycznej tyranii. Pojawiają się zatem 
mocne w wyrazie obrazy i ryciny ukazujące dzieci sprzedawane do 
niewoli w Afryce Północnej, związane z aborcją i okaleczaniem żeń-
skich narządów płciowych. Wiele z obrazów sięga do portugalskich 
korzeni artystki i jej osobistych doświadczeń z dzieciństwa, a także 
odwołuje się do bieżących wydarzeń polityczno-społecznych. Kura-
torką tej poruszającej ekspozycji jest wybitna historyk sztuki i była 
dyrektor Whitechapel Gallery – Catherine Lampert.  

www.imma.ie

Paula Rego, 
Little Miss Muffet

1989, akwaforta i akwatinta na 
papierze czerpanym, z kolekcji 
Irish Museum of Modern Art, 
materiały prasowe organizatora  
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Co wspólnego mają lektyka i „lotosowy but” z obrazami i grafikami 
przedstawiającymi sceny z pracy, polowań, gier i sportu? Wszyst-
kie opowiadają o możliwościach i ograniczeniach ruchu, jakich do-
świadczają portretowani lub właściciele eksponowanych obiektów, 
a jednocześnie świadczą o ich statusie. Wystawa STATUS POWER 
MOVEMENT Delight and Drudgery of Physical Activity zwraca uwagę 
na potencjał ruchu jako środka reprezentowania statusu w różnych 
przestrzeniach kulturowych, czasowych i geograficznych. Ekspozycja 
podzielona jest na pięć części, z których każda pod nieco innym ką-
tem bada, w jaki sposób władza z jednej strony oraz obowiązek z dru-
giej mogą być wyrażane poprzez określone formy ruchu. Wystawa 
jest wspólnym projektem młodych naukowców z Staatliche Museen 
zu Berlin i Musikinstrumenten-Museum des Staatlichen Instituts für 
Musikforschung (Muzeum Instrumentów Muzycznych Narodowego 
Instytutu Badań nad Muzyką). Gromadzi obiekty z różnych zbiorów 
muzealnych. Ekspozycja, obejmująca różne kolekcje, pozwala na 
ujawnienie nowatorskich interpretacji i perspektywy eksponatów, 
zachęcając odwiedzających do ponownego przeanalizowania kon-
wencjonalnych wyobrażeń o ruchu.  

www.smb.museum

Hans Bol, 
Parklandschaft mit Schloss

1589, Niderlandy, © Staatliche 
Museen zu Berlin, Gemäldegalerie/
Jörg P. Anders, materiały prasowe 
organizatora  

Käthe Kollwitz, 
Die Pflüger Deutschland

1908, © Staatliche Museen zu 
Berlin, Kupferstichkabinett/
Dietmar Katz, materiały prasowe 
organizatora 
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ja Wystawa Global(e) Resistance prezentowana w paryskim Centre 
Pompidou po raz pierwszy pokazuje prace ponad sześćdziesięciu 
artystów pochodzących w większości z południa (Afryki, Bliskiego 
Wschodu, Azji i Ameryki Łacińskiej), który w ciągu ostatniej dekady 
podjęli się zbadania współczesnych strategii oporu. Ekspozycja sta-
wia również pytania teoretyczne, które sięgają do korzeni związku mu-
zeum z polityką w ramach świata sztuki. Wyrażanie oporu poprzez 
praktykę artystyczną i polityczną, a nawet aktywistyczną, często było 
prerogatywą artystów żyjących w warunkach ucisku i nierówności. 
Koniec epoki kolonizacji wyzwolił wiele głosów, które były wyrazem 
poszukiwań nowych ścieżek oporu. Jedną z nich stał się dyskurs sztu-
ki. Projekt Global(e) Resistance buduje przestrzeń dla politycznego 
protestu w czasach dekolonizacji i upadku komunistycznych ideologii 
po 1989 roku, jednocześnie odnosząc się do aktualnych interpretacji 
historii i zbiorowej pamięci.  

www.centrepompidou.fr

Plakat do wystawy Global(e) 
Resistance
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Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy dostępne są na stronie 
internetowej:

www.kumu.ekm.ee

Ado Vabbe, 
Seine’i jogi (River Seine)

1924, akwarela na papierze, 
materiały prasowe organizatora  

KRAJE BAŁTYCKIE
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Ado Vabbe jest znany przede 
wszystkim jako artysta, który 
włączył abstrakcję do sztuki 
estońskiej po swoim pobycie 
w szkole artystycznej w Mona-
chium w latach 1911-1913. Aktyw-
ny jako twórca, stał się bardziej 
rozpoznawalny jako nauczyciel, 
który wywarł silny wpływ na 
wielu współczesnych estońskich 
artystów.  

Bogaty i różnorodny dorobek Ado 
Vabbego podziwiać można obecnie 
w ramach największej w historii wysta-
wy przeglądowej jego prac organizo-
wanej w Kumu Art Museum w Tallinie. 
Vabbe znany jest przede wszystkim ze 
swoich dzieł awangardowych z czasów 
młodości, choć jego styl z czasem 
ewoluował, przekształcał się i rozwijał 
w różnych kierunkach. Dzieła te szcze-
gólną popularność zyskały w latach 
20. XX wieku dzięki działalności gru-
py literackiej Siuru, której wiele ksią-
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żek ilustrował Vabbe. Rozwój kariery 
młodego artysty, który po raz pierw-
szy pokazał swoje prace na wystawie 
w 1914 roku, szybko nabierał tempa. 
Kształcił się w Monachium, a swoją 
wiedzę i umiejętności doskonalił pod-
czas ekscytującej podróży do Włoch. 
W czasie I wojny światowej mieszkał 
w Moskwie i Sankt Petersburgu – cen-
trach życia artystycznego Rosji. Dał 
się poznać jako urodzony ilustrator 
i w 1918 roku został jednym z zało-
życieli Towarzystwa Artystycznego 
Pallas. Vabbe dobrze orientował się 
w nowych trendach, które poznawał 
nie tylko dzięki lekturom teoretycz-
nym, ale przede wszystkim za sprawą 
aktywnego uczestnictwa w tętniącym 
życiem świecie sztuki. Po narodzinach 
Republiki Estonii Vabbe był związany 

ze szkołą artystyczną w Pallas, gdzie 
pracował aż do jej zamknięcia w cza-
sach sowieckich. Uczył wielu lumina-
rzy sztuki estońskiej, wśród których 
znaleźli się między innymi: Karin Luts, 
Karl Pärsimägi, Elmar Kits i Endel Kõks. 
Wystawa w Kumu podzielona jest na 
sześć części. Szczególną uwagę zwra-
ca wczesna abstrakcyjna twórczość 
artysty z jej zabawnymi indyjskimi 
rysunkami tuszem, kolorowymi po-
staciami komedii dell’arte, skąpanymi 
w słońcu wspomnieniami z jego podró-
ży na południe i niuansowymi szkicami 
codziennego życia. Wystawie towa-
rzyszy bogato ilustrowana obszerna 
monograf ia Ado Vabbego, będąca 
efektem jednego z ostatnich projek-
tów badawczych zmarłego niedawno 
historyka sztuki Tiiu Talvustu.  

Ado Vabbe, 
Portrait with Two Figures

datowanie nieznane, Under and 
Tuglas Literature Centre of the 
Estonian Academy of Sciences, 
materiały prasowe organizatora  
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W 2018 roku zostałaś finalistką 17. 
edycji konkursu Artystyczna Po-
dróż Hestii. Dlaczego zdecydowałaś 
się przesłać swoje zgłoszenie? 

Konkurs Hestii to ciekawa propozycja 
dla młodych artystów – studentów. To 
doskonała możliwość prezentacji swo-
ich prac poza murami szkoły i wyjście 
z cienia. Poza tym kontakt z żywą pu-
blicznością, innymi artystami i kurato-
rami. 

Jaką pracę zaprezentowałaś pod-
czas wystawy finałowej w Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie? 

Na wystawie pokazałam pracę Głos 
z Mokotowa. Była to wymyślona prze-
ze mnie gazeta osiedlowa zbierająca 
legendy krążące wokół Parku Morskie 
Oko na warszawskim Mokotowie. Zna-
lazły się w niej specjalnie stworzone 
teksty oraz fotomontaż, które stanowi-

W obiektywie… 
Renata Motyka

ły kolejną jednostkę sensu w kreowaniu 
różnych osiedlowych opowiastek i fake 
newsów. W tym przypadku temat plotki 
dosyć niegroźny, jednak doskonale ilu-
strujący pewien mechanizm dotyczą-
cy przekazu informacji, manipulacji, 
powtórzenia, w dzisiejszych czasach 
niestety aktualny.  

Jak wspominasz swoją prezentację 
przed jury? Co było najtrudniejsze? 

Prezentacja miała miejsce już jakiś 
czas temu, więc nie pamiętam dobrze 
szczegółów. Jedyne co mogę powie-
dzieć to to, że była mocno stresująca. 

Jak udział w konkursie wpłynął na 
Twój rozwój artystyczny? 

Wydaje mi się, że każda interakcja 
z otoczeniem przynosi jakąś korzyść. 
Udział w konkursie na pewno rozsze-
rzył zasięg odbiorców. Pozwolił nawią-

zać nowe znajomości i relacje, które 
rozwinęły się w czasie.  

W s p ó ł p r a c o w a ł a ś  o s t a t n i o 
z Agnieszką Mastalerz przy two-
r ze n iu op raw y g raf icz nej  w y-
stawy Джутта (Jutta) w galerii 
Stroboskop. Czemu poświęcona 
jest ta wystawa? 

To wielowarstwowa opowieść o róż-
nych mechanizmach, które jedno-
cześnie mogą być pomocne i szko-
dliwe. Niewidocznej granicy między 
różnymi stanami rzeczy. Kontroli , 
bezpieczeństwie, pewnych umow-
nych strukturach i właściwościach 
stworzonych przez człowieka. Wiem, 
że to może brzmieć zbyt abstrakcyj-
nie, ale praca Agnieszki jest bardzo 
wnikliwą analizą wielu życiowych sy-
tuacji, a zaczynem jej powstania jest 
przepiękna, prosta historia o urato-
waniu pewnej suczki.  

Renata Motyka, 
Głos z Mokotowa

2017, gazeta B3, druk offsetowy, 
dzięki uprzejmości artystki  
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Pracujesz dużo jako graficzka, ale 
Twoja działalność artystyczna nie 
ogranicza się do grafiki – malujesz, 
tworzysz instalacje i realizujesz 
performanse. Skąd taka różnorod-
ność środków wyrazu i czy któreś 
medium jest Ci szczególnie bliskie?  

Ta rozpiętość środków wyrazu to 
głównie owoce moich prac wykona-
nych podczas studiów w różnych pra-
cowniach. Lubię myśleć problemem. 
W sztuce raczej nie posiadam ulubio-
nego, stałego medium. Zazwyczaj to 
praca podpowiada mi i determinuje 
środki, za pomocą których się zwizu-
alizuje. Obecnie dużo myślę o sensie 
produkcji prac. Czy w obecnych cza-
sach produkowanie nowego dzieła 
nie jest już nadużyciem? Stresuje 
mnie to mocno, dlatego staram się 
robić mniej, ale lepiej to przemyśleć. 
Ostatnią pracę wykonałam z recy-
klingu, zbierając stare, nieużywa-
ne, często zalegające w szufladach 
smar t fony od swoich przyjació ł, 
znajomych i rodziny. Wyszła z tego 
8-metrowa instalacja! A graf ika to 
doskonałe narzędzie, które umożliwia 
mi swobodniejsze gospodarowanie 
czasem i pracę, również zarobkową, 
z właściwie dowolnego miejsca na 
świecie. 

Rzeczywistość pandemiczna wy-
musza na nas różne zmiany. Wielu 
artystów przeniosło się do interne-
tu. Jak postrzegasz obecność sztu-

Renata Motyka,
FOMO – Fear of Missing Out

2019, instalacja, dzięki 
uprzejmości artystki  

ki w wirtualnym świecie? 
Tak, ten rok zaskoczył wszystkich 
i zmienił wiele. Myślę, że wielu artystów 
ucierpiało dosyć mocno, bo nie każdą 
pracę da się zaprezentować w sieci. In-
ternet jest dobrym narzędziem do pro-
mocji, ale zamykanie się tylko w wirtu-
alnym świecie wydaje się być dla mnie 
dosyć przykrą sytuacją. W tym prze-
bodźcowanym świecie brakuje mi bar-
dzo przeżyć w realu. 

Tegoroczni finaliści konkursu Arty-
styczna Podróż Hestii także znaleźli 
się w trudnej sytuacji.  Na ostatecz-
ne rozstrzygnięcie będziemy mu-
sieli poczekać do przyszłego roku. 
W międzyczasie artyści przejmują 
social media Fundacji APH, by za-
prezentować się publiczności. Ja-
kie widzisz korzyści wynikające 
z tej sytuacji? 

Z jednej strony social media to całkiem 
niezłe narzędzie do promocji sztuki, 
jednak bardzo trudno teraz być tam 
oryginalnym. W dobie pandemii tego 
typu rozwiązań było już sporo i wła-
ściwie nadal akcje online atakują nas 
z każdej strony. Duże wyzwanie, ale 
też dodatkowy czas dla finalistów na 
przygotowanie się do prezentacji i roz-
szerzenia pola działania. 

Jak pandemia wpłynęła na Twoją 
twórczość? 

Może to dziwne, ale na początku pan-
demia bardzo mnie ucieszyła. Ode-
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tchnęłam. To był wspaniały czas na 
odpoczynek i życie bez FOMO. Bez 
nieustannego biegania za wszystkim 
i stresu, że nie zdążę. Bardzo potrze-
bowałam takiego momentu na reflek-
sje i bycie ze sobą. Najlepsze rzeczy 
powstają podczas nudy. W ostatnich 
latach rzadko kiedy mogłam sobie na 
nią pozwolić. 

Gdzie szukasz inspiracji? 

W miejscach, sytuacjach, porządkach 
społecznych. Biorę coś na tapetę, 
a później pogłębiam wiedzę, czytając, 
oglądając filmy, poszukując informacji.  

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

Obecnie trwa jeszcze festiwal filmowy 
Millenium Docs. Jest do października 
przeniesiony w online, co daje możli-
wość obejrzenia większej liczby filmów. 
Zbliża się weekend z WGW. Chciała-
bym też zobaczyć nową wystawę Jo-
anny Piotrowskiej w Zachęcie. A w paź-
dzierniku wyczekuję nowej premiery 
spektaklu Ani Smolar Koniec z Eddym 
w Teatrze Studio. Mam nadzieję, że ta-
kie wyjście będzie jeszcze możliwe.  

Renata Motyka, 
Krajobraz konsumpcji

2019, dzięki uprzejmości artystki  
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Literatura
 
Źle urodzone. Reportaże o architektu-
rze PRL-u
Filip Springer

Architektura PRL-u współcześnie bu-
dzi wiele kontrowersji. W przestrzeni 
mniejszych i większych miast znaleźć 
można budynki, które u jednych budzą 
nostalgię, innych przyprawiają o zawrót 
głowy. Wciąż powracają dyskusje do-
tyczące zachowywania bądź burzenia 
takich miejsc, jak dworce w Warszawie 
i Katowicach, poznański Okrąglak, Ob-
serwatorium Meteorologiczne na Śnież-
ce, warszawski Pawilon Chemii i Super-
sam. Dlaczego te miejsca budzą skrajne 
emocje? Czy jest to związane z trudnym 

dziedzictwem, które się z nimi wiąże? 
Czy wciąż historia jest zbyt świeża, by 
spojrzeć na te budowle z dystansem 
i wziąć pod uwagę ich walory este-
tyczne? Odpowiedzi na te pytania po-
szukuje w swojej reporterskiej książce 
Filip Springer. Przygląda się przy tym 
nie tylko samej architekturze, ale tak-
że jej twórcom. Stara się zrozumieć 
ich motywacje i twórcze postawy oraz 
pokazuje, w jaki sposób realizowali oni 
swoje pomysły w systemie gospodarki 
nakazowo-rozdzielczej. Książka została 
przepięknie wydana przez wydawnic-
two Karakter. Ilustruje ją ponad dwieście 
kolorowych fotografii – archiwalnych 
oraz współcześnie wykonanych przez 
autora, dokumentujących obecny stan 
niegdysiejszych ikon nowoczesności.  

Kobro. Skok w przestrzeń
Małgorzata Czyńska
 
Katarzyna Kobro przez wiele lat znana 
była przede wszystkim jako żona Wła-
dysława Strzemińskiego. W ostatnim 
czasie na szczęście ta sytuacja uległa 
zmianie, między innymi za sprawą ta-
kich książek jak Kobro. Skok w prze-
strzeń Małgorzaty Czyńskiej. Autorka 
nie po raz pierwszy sięga zresztą do 
biografii artystów, by ukazać ich w no-
wym świetle bądź przywrócić czytelni-
kom pamięć o nich. Biografię czyta się 
z zapartym tchem, dzięki wartkiej, mo-
mentami sensacyjnej opowieści. Mimo 
takiego sposobu pisania, Czyńska nie 

przeinacza faktów, opowiada historię 
prawdziwą, opierając się na dokumen-
tach archiwalnych i prowadzonych 
przez siebie badaniach. Sprawia to, że 
książka może zainteresować zarów-
no laików, jak i znawców sztuki, którzy 
z pewnością znajdą tu wiele ciekawych 
faktów zestawionych ze sobą w nowym 
ujęciu. W opowieści zderzają się dwie 
perspektywy – osobista, skupiona wo-
kół życia prywatnego artystki i szersza, 
związana z jej twórczością awangardo-
wą i poglądami na sztukę. Barwne opisy, 
także „zwykłej” codzienności pozwala-
ją na chwilę zanurzyć się w przeszłości 
i poznać niezwykłą kobietę, mocno do-
świadczoną przez los.  
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Wyroby. Pomysłowość wokół nas
Olga Drenda

Otaczają nas różne przedmioty. Nie-
które na pierwszy rzut oka zachwy-
cają swoim wyglądem, obok innych 
przechodzimy obojętnie. Na większość 
z nich zapewne w ogóle nie zwraca-
my uwagi. To właśnie tym na pozór 
brzydkim i pozbawionym gustu rze-
czom przygląda się w swojej książce 
Olga Drenda. Betonowe przydomowe 
grzybki, łabędzie z opon, rycerze i di-
nozaury z nakrętek i śrubek, galanteria 
religijna – to, co dla jednych jest nie-
interesującym przejawem szmiry, dla 
autorki stanowi fascynujący materiał 
do badań na polską innowacyjnością. 
W pewnym sensie jest to rozwinię-
cie głośnej Duchologii polskiej, która 
opisywała przełom transformacyjny 
lat 80. i 90. XX wieku przez pryzmat 
rzeczy i obyczajów. Wyroby dotyczą 
z kolei lat powojennych i opowiadają 
historię aż do dziś. Szczególnie istotne 
są tu dekady PRL-u, kiedy przestrzeń 
prywatną i publiczną zdominowały 
przedmioty, do których odnosi się ty-
tuł. Warto zauważyć, że mamy tu do 
czynienia z opowieścią opartą na ba-
daniach naukowych, więc fani pióra 
Marcina Wichy mogą być nieco zawie-
dzeni. Z całą pewnością warto jednak 
sięgnąć po tę pozycję. Tropiąc wytwo-
ry pomysłowości, zarówno te z okresu 
PRL-u, jak i całkiem współczesne, Olga 
Drenda podróżuje po Polsce, odwiedza 

kolekcjonerów i twórców zwykłych-
-niezwykłych przedmiotów. Wyroby 
to świeże spojrzenie na zjawiska, któ-
re jedni chcieliby wyrugować z naszej 
przestrzeni publicznej, a inni uważają 
za niegodne uwagi.  

Filmy
 
Van Gogh. U bram wieczności
reż. Julian Schnabel 
 
Mogłoby się wydawać, że o Vincencie 
van Goghu powiedziano już wszyst-
ko i próżno szukać materiałów, które 
rzuciłyby inne światło na twórczość 
tego wybitnego artysty. Film Juliana 
Schnabla pokazuje, że mimo wszyst-
ko jest to możliwe. Fabuła wydaje się 
dosyć prosta i schematyczna: malarz 
przenosi się do niewielkiego miastecz-
ka Arles w Prowansji, gdzie pracuje nad 
własnym stylem. Nie znajduje jednak 
zrozumienia wśród okolicznych miesz-
kańców, którzy uważają go za dziwaka 
i nie interesują ich jego obrazy. Nie jest 
to jednak film biograficzny, ale opo-
wieść o istocie malarstwa. Reżyser 
tworzy fascynującą analogię pomiędzy 
kadrami filmowymi i płótnami mistrza. 
Schnabel w filmie często wykorzystuje 
tę samą paletę barw, którą kochał Van 
Gogh. Potrafił on nawet pokazać ukła-
dy liści na drzewach i strukturę rżyska, 
po którym brodzi malarz w taki sposób, 
że przypominają one te z kompozycji 
jego dzieł. Daje to niezwykły, inny niż 
dotychczas wgląd w twórczość van 
Gogha, która może ukazać się w no-
wej odsłonie także tym widzom, którzy 
obrazy mistrza znają bardzo dobrze. 
Być może nawet to właśnie oni odkryją 
jeszcze więcej analogii, po które się-
gnął reżyser.  
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Pina
reż. Wim Wenders
 
Pina Bausch to jedna z najbardziej 
znanych tancerek i choreografek 
tańca współczesnego, która wywarła 
wielki wpływ na rozwój teatru tańca. 
Tej niezwykłej postaci poświęcił swój 
pełnometrażowy film Wim Wenders. 
Początkowo miał być on stworzo-
ny wspólnie z artystką, jednak po jej 
nagłej śmierci w 2009 roku wspólny 
projekt zmienił się w hołd poświęco-
ny tancerce. Wenders podziwiał pracę 
Piny Bausch już od 1985 roku, kiedy to 
zobaczył w Wenecji jej przedstawienie 
Café Müller. Wiele lat czekał na możli-
wość nakręcenia filmu, który by o niej 
opowiadał, jednak długo uważał, że 
ze względu na ograniczenia medium 
nie jest to możliwe. Sytuacja zmie-
niła się dopiero wtedy, gdy poznał 
technikę 3D – w ten sposób powstał 
jeden z pierwszych europejskich fil-
mów, który ją wykorzystuje. Reżyser 
włączył do swojej opowieści zarówno 
fragmenty z nagranych przedstawień, 
jak i archiwalne zdjęcia Piny. Ważnym 
elementem stały się także wspomnie-
nia tancerzy, którzy nie tylko dzielą się 
swoimi refleksjami o choreografce, ale 
także próbują wyrazić swoje emocje 
po jej śmierci za pomocą własnych 
występów tanecznych.  

Powidoki
reż. Andrzej Wajda 
 
Co może wyniknąć ze spotkania dwóch 
wielkich osobowości? Kiedy wielki re-
żyser kręci film o wybitnym artyście 
widzowie mają prawo oczekiwać dzie-
ła wybitnego. I choć Powidoki przez 
krytyków nie zostały uznane za arcy-
dzieło, z pewnością jest to film warty 
objerzenia. Przedstawia on Strzemiń-
skiego w specyficznym momencie ży-
cia, kiedy zdecydowanie sprzeciwił się 
doktrynie socrealizmu. W rolę malarza 
wcielił się Bogusław Linda, któremu 
udało się wykreować prawdziwego 
bohatera z krwi i kości. Oprócz dba-
łości o szczegóły związane z prze-
niesieniem ówczesnych realiów na 
ekran, Wajda w swoim ostatnim filmie 
dużo miejsca poświęcił samej sztuce 
i roli, jaką odgrywa ona w życiu spo-
łecznym. Jest to więc nie tylko opo-
wieść o niezwykłym człowieku, ale 
może przede wszystkim o potrzebie 
wewnętrznej wolności, która bliska 
może być wielu ludziom. Powidoki to 
także wyraz uznania złożonego przez 
jednego artystę drugiemu. Widzowie 
nie zawiodą się także stroną wizualną 
filmu, w którym Wajda po raz kolejny 
ujawnia swoją wrażliwość na otaczają-
cy go świat, jego kolory i światło.  
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Przed nami październik, a wraz 
z nim coraz dłuższe wieczory i nie-
uchronna jesienna aura. Do tego 
towarzyszy nam wzrost zacho-
rowań – w tym roku nie tylko na 
sezonowe przeziębienia – i szereg 
napięć społeczno-politycznych. 
Wobec takich okoliczności, dla 
kontrastu, proponujemy naszym 
Czytelni(cz)kom spotkanie z twór-
czością bezkompromisowo rado-
sną, barwną i optymistyczną. 

Polish Diwa w performansie 
#diwa klozetowa 

fot. www.facebook.com/
polishdiwaofficial

Bartosz Zimniak (ur. 1991), który jest 
bohaterem październikowej #ko-
lekcji, to absolwent Wydziału Rzeź-
by i Intermediów na Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku.  Wcześniej 
studiował także filozofię na poznań-
skim UAM. W swojej twórczości wy-
korzystuje performance, instalacje, 
video-ar t oraz sztukę społecznie 
zaangażowaną. W 2016 roku założył 
Galerię Społecznie Zaangażowa-
ną MEWKA w nadmorskiej dzielnicy 
Gdańsk-Nowy Port, w której orga-
nizował wraz z mieszkańcami oraz 
młodymi artyst(k)ami między innymi 
wystawy i warsztaty. W tym samym 
roku Zimniak został także f inalistą 
15. edycji konkursu Artystyczna Po-
dróż Hestii ,  do którego zgłosił vi-
d e o-p e r fo rman c e zat y tu łowany  
#diwaklozetowa. Artysta wcielił się 
w nim w swoje alter ego, czyli Polish 
Diwę – postać drag queen, którą od-
grywa w swoich działaniach już od 
wielu lat. W konkursowej pracy Diwa 
(w pełnym makijażu,  eleganckim 
stroju i na obcasach) filmowana jest 
podczas czyszczenia toalet, zamia-
tania podłóg czy wynoszenia śmieci, 
a cała akcja rozgrywa się w gdańskim 
Instytucie Sztuki Wyspa. Bartosz 
Zimniak w ten sposób nakłania widza 
do refleksji, podkreślając podział na 
prace „niskie” i „elitarne” (który czę-
sto przebiega też na linii „kobiece-
-męskie”), ale również prekarną sytu-
ację osób zatrudnionych w sektorze 
kultury. Dodatkowo, artysta mówiąc 
o Polish Diwie retorycznie pyta: „Czy 

jest kobietą, mężczyzną, transwesty-
tą, transseksualistą? Bezpieczna dla 
oglądającego gra zamienia się w ten 
sposób w laboratorium konfrontacji 
z odmiennością”.
 
Owa gra z odbiorcą i zderzanie go 
z programową „dziwnością”, teatral-
nością, ale i poczuciem humoru czy 
nawiązaniami do popkultury, to ele-
menty, które także i dziś składają się 
na twórczość Bartka Zimniaka. Polish 
Diwa, po udziale w konkursie APH, 
postanowiła zostać… gwiazdą disco 
polo. Jej postać przekonuje, że ten 
rodzaj muzyki – popularnej, ludycznej, 
ale też prostej i melodyjnej – nie musi 
być związany ze środowiskami kon-
serwatywnymi i ich przekazem. Polish 
Diwa w swoich tekstach i teledyskach, 
dostępnych na kanale YouTube , 
podejmuje przede wszystkim tema-
ty równości, tolerancji i widzialności 
osób queer w polskim społeczeń-
stwie. Wszystko to podaje w dowcip-
nej formie, w estetyce i tanecznym 
rytmie disco polo. Bartosz Zimniak 
wielokrotnie podkreślał, że jest prze-
ciwnikiem sztuki hermetycznej i eks-
kluzywnej, zamykającej się w murach 
galerii, kierowanej do wąskiej i spre-
cyzowanej publiczności. Swoimi dzia-
łaniami – przede wszystkim właśnie 
w szatach Polish Diwy – skutecznie 
wychodzi ze swoją sztuką poza owe 
„mury” i dociera do znacznie szersze-
go grona odbiorców, wprowadzając 
refleksję na ważne tematy w formie 
barwnej, rozrywkowej i pół-serio.  
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Przyroda wprawdzie zakończyła 
okres bujnego rozkwitu i powoli 
przygotowuje się do zimowego 
wyciszenia – ale nie my! Jesień 
w Fundacji Artystyczna Podróż 
Hestii zapowiada się niezwykle 
intensywnie i pracowicie.  

Najważniejsze wydarzenie to zapla-
nowana na połowę października inau-
guracja nowego portalu wiedzy (UN)
COMMON GROUND.pl poświęconego 
zagadnieniu art brandingu, czyli mą-
drej, pogłębionej współpracy łączącej 
obszary sztuki i biznesu. Portal, którego 
obecność w sieci poprzedzi przyszło-

roczną międzynarodową konferencję 
o tej samej nazwie, obfitować będzie 
w artykuły, podcasty, webinary i lekkie 
treści lifestyle’owe. Chcemy mówić o art 
brandingu w sposób prosty i przejrzy-
sty, pokazywać najciekawsze przykłady 
i udowadniać, że współpraca z artysta-
mi nie jest zarezerwowana wyłącznie 
dla marek luksusowych. Artystyczna 
Podróż Hestii, jako lider w tej dziedzinie 
na polskim rynku, podejmuje misję bu-
dowania pomostu i ułatwiania dialogu 
pomiędzy światami sztuki i biznesu, co 
– jak wierzymy – może przynieść pozy-
tywne efekty w szerokim, społecznym 
wymiarze. 

Trwają także prace nad ogólnopolskim 
projektem społeczno-artystycznym 
„OKNO”, w ramach którego tegoroczni 
finaliści i finalistki konkursu APH zapre-
zentują swoją twórczość w piętnastu 
miastach w całym kraju. Zwyczajowa 
wystawa finałowa, od wielu edycji kon-
kursu odbywająca się w Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie, ze względów 
bezpieczeństwa została przeniesiona na 
rok 2021. Aby jednak nasza piętnastka 
młodych twórców nie zniknęła przez ten 
czas ze sceny artystycznej, zaprosiliśmy 
ich do nawiązania nietypowej, wielowy-
miarowej współpracy. Nieoczywisty jest 
już wybór przestrzeni ekspozycyjnych: 
nie są to galerie i inne instytucje arty-
styczne, które wielu osobom wydają 
się ekskluzywne czy niezrozumiałe – 
zamiast tego prace zaprezentujemy 
w witrynach małych, lokalnych punktów 
usługowych. Chcemy, aby ogólnopolski W

IA
D

O
M

O
ŚC

I A
PH

Projekt OKNO 

fot. materiały prasowe Fundacji 
APH
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl
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przypadkowy przechodzień czy klient 
lokalu; gdzie jest dostępna dla każdego. 
Listę miast biorących udział w projekcie 
znajdziecie na naszej stronie. 

W tym roku początek października 
stoi także pod znakiem jubileuszowej, 
10. edycji Warsaw Gallery Weekend, 
a ERGO Hestia i Fundacja APH już po 
raz siódmy są partnerami strategicznymi 
wydarzenia. Choć oficjalnie WGW odby-
wa się w dniach 1-4 października, wiele 
wystaw pozostaje otwartych znacznie 
dłużej. My polecamy wizytę w galeriach 
Serce Człowieka oraz lokal_30 – w obu 
znajdziecie prace finalistów i finalistek 
naszego konkursu! 

cykl wystaw „OKNO” przybrał formę wy-
miany doświadczeń młodych artystów, 
studentów wkraczających na rynek sztu-
ki, z osobami ze znacznie odmiennych 
środowisk. Tematyka projektu oscyluje 
wokół wspólnoty doświadczenia – w do-
bie pandemii i kryzysu ekonomicznego 
wszyscy, niezależnie od wykonywane-
go zawodu, stanęliśmy przed licznymi 
wyzwaniami i trudnościami. Pragniemy 
także pokazać, że wydarzenia kulturalne 
nie dzieją się „wyłącznie w Warszawie”, 
ale że również mniejsze miasta mogą 
być atrakcyjne dla publiczności poszu-
kującej kontaktu ze sztuką współcze-
sną. Wychodzimy ze sztuką w przestrzeń 
miejską, gdzie może natknąć się na nią 
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