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Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,
 
Fundacja Artystyczna Podróż Hestii 
zaprasza do lektury listopadowe-
go numeru Spacerownika, w którym 
polecamy najciekawsze wydarzenia 
artystyczne i prezentujemy skrót naj-
ważniejszych wydarzeń Artystycznej 
Podróży Hestii. Zachęcamy do czy-
tania i odwiedzania Galerii i Muzeów 
– oczywiście przy zachowaniu odpo-
wiednich zasad bezpieczeństwa. Ape-
lujemy o stosowanie się do zaleceń 
instytucji, tak by kontakt z kulturą był 
dla nas wszystkich bezpieczny. A tych, 
którzy wolą zostać w domu, także 
zachęcamy do lektury i odbywania 
podróży wirtualnych – niech świat  
pozostanie dla nas otwarty.

Spokojnego i bezpiecznego czasu  
życzy

Zespół Fundacji APH 

Spacerownik Artystyczny

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii

Redakcja: 

Kontakt: 

Julia Janowska

julia.janowska@fundacjaaph.pl
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Więcej o wystawie i 
poszczególnych projektach 
przeczytać można na stronie 
internetowej:

www.laznia.pl
Tr
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Festiwal In Out  jest cyklicz-
nym projektem Centrum Sztuki 
Współczesnej Łaźnia organizo-
wanym od 2005 roku. Obecnie 
trwa wystawa, która daje wy-
jątkową okazję poznania twór-
czości laureatów i artystów wy-
różnionych w ciągu ostatnich 
edycji.

Ekspozycja wydaje się tym ciekaw-
sza , że jej  twórcy zaproponowali 
bardzo interesującą formułę. Nie 
jest to bowiem wyłącznie przegląd 
prac konkursowych z poprzednich 
lat, ale prezentacja obecnych dzia-
łań artystów biorących w nim udział. 
Każdy tydzień trwania wystawy po-
święcony będzie wybranemu twórcy, 
który zarówno w przestrzeni CSW 
Łaźnia, jak i online, będzie mógł po-
kazać swoje prace zrealizowane już 
po otrzymaniu nagrody, a także pro-
jekty, nad którymi pracuje aktualnie. 
Dzięki temu widzowie będą mieli tak-
że możliwość prześledzenia rozwoju 

Alicja Rogalska,
Wyśniona rewolucja

2014-2015, materiały prasowe
organizatora

artystycznego poszczególnych osób, 
zwrócenia uwagi na zmiany, jakie do-
konywały się w ich twórczości w dłuż-
szym okresie. W październiku wysta-
wę zainaugurował Piotr Urbaniec ze 
swoją pracą Jesień sprawiedliwa, na-
tomiast w listopadzie i grudniu widzo-
wie mogą spodziewać się spotkań z 
kolejnymi twórcami. Wśród nich zna-
lazła się także Jana Shostak – fina-
listka 18. edycji konkursu Artystyczna 
Podróż Hestii – ze swoim projektem 
Kocham Cię!. Porusza w nim typową 
dla siebie problematykę konsump-
cjonizmu i kultury mediów masowych 
oraz ich wpływu na moralność spo-
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łeczną. Stawia pytanie o jedno z naj-
ważniejszych ludzki uczuć – miłość, 
zastanawiając się, czy współcześnie 
nie jest już ona wyłącznie rodzajem 
produktu. Z kolei Vitalii Shupilak w 
DOUBLE VIEW podejmuje kwestię 
podwójnej rzeczywistości związaną z 
funkcjonowanie w świecie wirtualnym 
i skrywaniem się za ekranem rozma-
itych urządzeń. Pod koniec miesiąca 
widzowie będą mogli zapoznać się z 
Wyśnioną rewolucją Alicji Rogalskiej. 
Jest to praca oparta na dokumenta-
cji performansu przeprowadzonego 
przez artystkę w Teatrze Nowym w 
Łodzi. W ramach tego działania lo-
kalni aktywiści zostali zaproszeni do 
wzięcia udziału w eksperymental-
nym warsztacie, podczas którego w 
obecności publiczności zostali za-
hipnotyzowani przez profesjonalnego 
hipnotyzera i wspólnie przedstawiali 
możliwe scenariusze przyszłości. 
Grudzień rozpocznie prezentacja 
pracy Ten pierwszy to jestem ja Mo-
niki Czyżyk, natomiast wystawę za-
mknie pokaz twórczości Tanin To-
rabi, która w swojej sztuce skupia 
się przede wszystkim na zgłębianiu 
problemów społecznych i kulturo-
wych. W swojej pracy THE DÉRIVE 
przemieszcza się tańcząc przez ba-
zar w Teheranie. Bada reakcje ludzi w 
kontekście sytuacji w Iranie, gdzie ta-
niec jest zakazany. Podczas trwania 
wystawy zwieńczeniem każdego ty-
godnia jest rozmowa online na żywo 
z artystką lub artystą, która otwarta 
jest także dla publiczności.

Tanin Torabi,
THE DERIVE

2017, materiały prasowe
organizatora

Piotr Urbaniec,
Jesień sprawiedliwa

2015, materiały prasowe
organizatora

Jana Shostak,
Kocham Cie

2017, materiały prasowe
organizatora

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    11/2020 7



Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy Zaduch 
oraz dodatkowe materiały 
poświęcone artystce dostępne 
są na stronie internetowej:

www.zacheta.art.pl

W
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Joanna Piotrowska to artyst-
ka, która od kilku lat jest coraz 
bardziej rozpoznawalna na pol-
skiej i międzynarodowej scenie 
artystycznej. W swoich insceni-
zowanych fotografiach i filmach 
sięga do aktualnych problemów 
społecznych, z wnikliwością ob-
serwując i badając relacje mię-
dzyludzkie. W Zachęcie oglądać 
można jej monograficzną wysta-
wę zatytułowaną Zaduch. 

Ten wiele mówiący tytuł odnosi się do 
jednego z pierwszych cykli fotograficz-
nych artystki, który przyniósł jej uzna-
nie w świecie krytyków i wśród publicz-
ności. Samo słowo kojarzy się z czymś 
nieprzyjemnym, niekomfortowym, co 
nas oblepia i sprawia, że ciężko za-

Joanna Piotrowska,
Untilted

2015, materiały prasowe
organizatora

Joanna Piotrowska,
Untilted

2014, materiały prasowe
organizatora
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czerpnąć dech pełną piersią. Do takich 
też skojarzeń odnosiła się sama Joanna 
Piotrowska. W centrum jej zaintereso-
wań znalazła się bowiem wówczas ro-
dzina i skomplikowane, często właśnie 
duszne relacje, które w niej panują. 
Fotografka obserwowała układ ciała i 
gesty wykonywane przez różne osoby, 
tworząc na ich podstawie inscenizo-
wane zdjęcia, w których pokazywała 
rodzinne systemy zależności. Zaczerp-
nięcie tytułu wystawy monograficznej z 
tego właśnie cyklu jest nieprzypadko-
we. Artystka w całej swojej twórczości 
przygląda się bowiem bohaterom uwi-

kłanym w różne sytuacje i zmagającym 
się z rozmaitymi przejawiamy władzy. 
Interesują ją rodzina, bezpieczeństwo, 
dom i bezdomność, pozycja kobiety 
oraz psychologia i polityka dziewczę-
cego buntu, a także ludzka potrzeba 
kontroli i dominacji nad zwierzętami. 
Ten ostatni aspekt w sposób szczegól-
ny wybrzmiewa w najnowszej serii ar-
tystki, także prezentowanej w ramach 
warszawskiej ekspozycji. Piotrowska 
dokumentuje w niej klatki i wybiegi dla 
zwierząt w ogrodach zoologicznych, 
które aranżowane są na wzór ludzkiej 
architektury mieszkalnej. Uznaje to za 

Joanna Piotrowska,
Vital points I

2019, materiały prasowe
organizatora

Joanna Piotrowska,
Biting ball

2019, materiały prasowe
organizatora

Joanna Piotrowska,
Untilted

2015, materiały prasowe
organizatora

przejaw przewagi ludzi nad zwierzęta-
mi, którzy nawet tworząc sztuczne śro-
dowisko, nie są w stanie oderwać się od 
antropocentrycznego spojrzenia. Nie 
pozwala im ono przyjąć perspektywy 
słabszego i stworzyć przestrzeni, która 
w pierwszej kolejności odpowiadałaby 
na jego naturalne potrzeby. Idąc dalej 
tym tropem, artystka zaczęła także fo-
tografować przedmioty służące do za-
bawy ze zwierzętami i ich stymulacji. Na 
zaaranżowanych przez nią zdjęcia mo-
delki prezentują wybrane przedmioty, 
które w tym ujęciu przypominają raczej 
narzędzia tortur, instrumenty medycz-
ne czy erotyczne fetysze. Co ciekawe, 
w swojej twórczości Piotrowska sięga 
do tradycyjnych metod fotograficznych. 
Tworzy czarno-białe, żelatynowo-sre-
browe odbitki, które – podobnie jak 
jej filmy zapisywane na taśmie 16 mm 
– stanowią raczej zapis działań perfor-
matywnych niż dokument jako taki. Za 
każdym zdjęciem bądź cyklem fotogra-
fii kryje się bowiem konkretna historia 
poparta działaniem artystycznym. 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy 
monograficznej Szymon 
Czechowicz. Geniusz baroku 
(1689-1775) znaleźć można na 
stronie internetowej:

www.mnk.pl
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Wciąż jest wielu polskich artystów, 
których twórczość zaginęła gdzieś 
w annałach historii. Wiele z tych 
dzieł wartych jest jednak ponow-
nego odkrycia. Taką okazję daje 
wystawa prezentowana w krakow-
skim Muzeum Narodowym, która 
przedstawia niezwykłe malarstwo 
barokowe Szymona Czechowicza. 

Szymon Czechowicz,
Św. Jan Ewangelista (kadr)

materiały prasowe organizatora
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Artysta urodził się w Krakowie i po-
chodził z rodziny wrażliwych na pięk-
no złotników. Nie została do tej pory 
opracowana szczegółowa biografia 
tego twórcy, wiadomo jednak, że dzię-
ki protekcji Franciszka Maksymiliana 
Ossolińskiego w 1711 roku rozpoczął 
studia malarskie w Akademii Święte-
go Łukasza w Rzymie. Był wówczas 
jednym z nielicznych Polaków w gronie 
artystów, którzy przybywali tu z całej 
Europy, by kształcić się u najwięk-
szych mistrzów i bezpośrednio obco-
wać z wysokiej klasy włoską sztuką. 
Jak to było przyjęte, nauka Czecho-
wicza polegała w dużym stopniu na 
kopiowaniu dzieł słynnych malarzy, 
które znajdowały się w Wiecznym 
Mieście. Znane są dziś jego kompo-
zycje odwzorowujące prace Rafa-
ela, Guido Reniego czy Petera Paula 
Rubensa. Twórca spędził w Rzymie 
niemal dwadzieścia lat i w tym czasie 
ostatecznie ukształtowała się jego 
postawa artystyczna. Po powrocie 
do Polski był już dojrzałym malarzem, 
który przez resztę swojego długiego 

Szymon Czechowicz,
Św. Jan Ewangelista

materiały prasowe organizatora

Szymon Czechowicz,
Chrystus ukazujący
się apostołom po
Zmartwychwstaniu

1758, materiały prasowe
organizatora

i pracowitego życia pozostał wierny 
ideałom rzymskiego późnego baroku, 
który cechowały klasyczna stylizacja 
form i monumentalizm. To, co wyróż-
niało tę sztukę, to biegłość w rysunku, 
wysmakowany koloryt, ulotna wraże-
niowość i rozbudowane, efektowne 
kompozycje, w których sfera ziemska 
przenika się ze sferą niebios zalud-
nianych przez gromady aniołów. W 
kraju Czechowicz szybko został do-
ceniony i niewielu działających wów-
czas artystów mogło mu dorównać. 
Nic więc dziwnego, że możnowładcy 
i biskupi zamawiali u niego liczne ob-

razy, przede wszystkim z myślą o wy-
stroju kościołów. Na szczęście wiele z 
nich zachowało się do dziś w dobrym 
stanie. Zostały one sprowadzone na 
wystawę w krakowskim Muzeum Na-
rodowym z różnych stron Polski, a 
także z Francji, Litwy, Stanów Zjedno-
czonych, Ukrainy i Włoch. Większość z 
nich – podobnie jak sam malarz – jest 
nieznana szerszej publiczności, a tylko 
nieliczne były wcześniej wystawiane w 
salach muzealnych. Jest to więc nie-
zwykła okazja, by poznać tego wyjąt-
kowego twórcę obrazów religijnych, a 
zarazem świetnego portrecistę.
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Ze szczegółowymi informacjami 
dotyczącymi wystawy oraz 
towarzyszącym jej programem 
edukacyjnym zapoznać się 
można na stronie internetowej:

www.mnp.art.pl

P
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Można odnieść wrażenie, że 
współcześnie rzeźba pozostaje 
bardzo niedocenianym medium. 
Nie tylko niewielu artystów się-
ga po ten środek wyrazu, ale 
także niewiele wystaw poświę-
canych jest rzeźbiarzom. Tym 
bardziej warta uwagi jest ekspo-
zycja Myśleć w kamieniu pre-
zentująca twórczość Augusta 
Zamoyskiego. 

Podstawy rzemiosła ten twórca po-
znał jeszcze w swoim domu rodzinnym 
w Jabłoniu, gdzie szkolił się z zakresu 
kowalstwa i stolarstwa. Być może to 
właśnie te pierwsze doświadczenia 
obcowania z materią sprawiły, że w 
przyszłości nieustannie ciągnęło go do 
działalności rzeźbiarskiej. Po wybuchu 
I wojny światowej dostał się do niewoli 
niemieckiej, ale dzięki wstawiennic-
twu wysoko postawionych krewnych 
przeniesiono go do Berlina, gdzie pra-
cował jako kamieniarz i snycerz. Tam 

dostrzegł go jeden z wykładowców 
uczelni i zaproponował mu pracę u sie-
bie. W ramach tej współpracy Zamoy-
ski przeniósł się do Monachium, gdzie 
z kolej poznał Stanisława Przybyszew-
skiego i dzięki niemu nawiązał kontakt 
z poznańską grupą ekspresjonistyczną 
„Bunt”. Można więc powiedzieć, że jego 
ścieżka zawodowa naznaczona była w 
dużej mierze szczęśliwym przypad-
kiem, a los stawiał na jego drodze wła-
ściwych ludzi. Po zakończeniu wojny i 
powrocie do Polski w 1918 roku prze-

August Zamoyski w pracowni

ok. 1945, Rio de Janeiro, materiały
prasowe organizatora

August Zamoyski w pracowni,
Łza – portret Rity Sacchetto

1917, brąz, Muzeum Narodowe w
Warszawie, materiały prasowe
organizatora
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rocznicę śmierci artysty można było 
oglądać w Muzeum Literatury im. 
Adama Mickiewicza w Warszawie.  W 
ramach wystawy prezentowana jest 
także szeroka spuścizna archiwalna 
artysty, zawierająca fotografie, uni-
kalne filmy, notatki, korespondencję 
i szkicowniki. Ukazują one wielowy-
miarowość postaci rzeźbiarza, który z 
urodzenia był arystokratą, a z wyboru 
romantycznym buntownikiem. Nie tyl-
ko artystą, ale także zapalonym spor-
towcem, podróżnikiem, poliglotą, teo-
retykiem sztuki i filozofem. Jego pisma 
filozoficzno-estetyczne doczekały się 
nawet pośmiertnego wydania w języku 
francuskim. 

niósł się do Zakopanego, gdzie współ-
tworzył grupę Formistów. Od 1923 roku 
na stałe mieszkał we Francji, choć kil-
ka miesięcy w roku spędzał nadal w 
Zakopanem. Okres paryski przyniósł 
przede wszystkim fascynację naturą, 
realizmem, twardymi materiałami. Pod 
koniec życia po krótkim pobycie w Bra-
zylii osiadł w Saint-Clar-de-Rivière pod 
Tuluzą. Tam też powstały jego ostatnie 
rzeźby, poświęcone tematyce religijnej. 
Co ciekawe, był to jednocześnie okres, 
w którym zaczął stosować daleko idą-
ce deformacje. Poznańska ekspozy-
cja w Muzeum Narodowym jest drugą 
odsłoną wielkiej monografii Augusta 
Zamoyskiego, którą w pięćdziesiątą 

August Zamoyski,
Lech I

ok. 1917, gips, Muzeum Narodowe
w Poznaniu, materiały prasowe
organizatora

August Zamoyski,
Ich dwoje V – Wzlot

ok. 1927, według wersji gipsowej
z 1919, czarny marmur, Muzeum
Narodowe w Warszawie, materiały
prasowe organizatora

August Zamoyski,
Akt stojącej

po 1935, biały marmur, Muzeum
Narodowe w Warszawie, materiały
prasowe organizatora
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Więcej zarówno o wystawie Uśpione 
trajektorie, jak i o samej artystce 
przeczytać można na stronie 
internetowej:

www.bwa.katowice.pl

K
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Dzieło sztuki nie zawsze musi być 
czymś stałym, oderwanym od 
odbiorcy. Nie musi być to obiekt, 
któremu przyglądamy się z boku, 
ale element, z którym wchodzimy 
w dialog, nawiązujemy relację. Tak 
jest w przypadku przedmiotów 
tworzonych przez Alicję Bielaw-
ską, z którymi obcować można na 
wystawie Uśpione trajektorie.

Alicja Bielawska,
Widziane po raz pierwszy

2020, fot. Bartosz Górka,
materiały prasowe organizatora

Alicja Bielawska,
Z nonszalacją odwracając na
drugą stronę II

2017, fot. Frederik Gruyaert,
materiały prasowe organizatora

Jak to możliwe, że tworzone przez ar-
tystkę prace wydają się żyć i wchodzą 
z odwiedzającymi galerię w rozma-
ite interakcje? Dzieje się tak przede 
wszystkim za sprawą tworzywa, któ-
rym operuje Alicja Bielawska. Wyko-
rzystuje tkaniny, chorągiewki, sznurki 
i liny, obręcze, które mogą wyginać się 
w różne kształty. Tworzy z nich insta-
lacje, których sama nie chce nazywać 
rzeźbami. Woli mówić o nich właśnie 
jako o przedmiotach, które są bliższe 
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człowiekowi, nie rodzą dystansu, a 
wręcz go zmniejszają. Wiele z nich ma 
wręcz przywodzić na myśl otaczające 
nas na co dzień elementy rzeczywisto-
ści, budzić wspomnienia i skojarzenia. 
Artystka o obiektach zgromadzonych 
na wystawie myśli jako o pewnym 
zbiorze, który tworzy rodzaj alfabetu. 
Każdy z naswchodząc w tę przestrzeń 
może dowolnie łączyć poszczególne 
formy, poprzez ruch tworzyć własne 
choreografie, a co za tym idzie – nada-
wać im nowe znaczenia. W pewnym 
sensie jest to więc sztuka rozumiana i 
doświadczana za pośrednictwem cia-
ła, choć nie bez znaczenia pozostaje 
także wizualna strona kompozycji. 
Bielawska sięga po wyraziste barwy, 
przede wszystkim z palety kolorów 
podstawow ych. W aranżowanych 
przez nią przestrzeniach pojawiają się 
często także autorskie grafiki i szkice, 
które stanowią rodzaj komentarza, 
mogą być punktem odniesienia dla wi-
dzów. Zmienne relacje między obiek-
tami poruszanymi prądami powietrza, 
wzbudzanymi przez ciała odbiorców, 

powodują, że wystawa nie ma stałych 
ram, kołysze się i rozlewa. Można po-
wiedzieć, że w pewnym sensie wszyst-
kie elementy ekspozycji tworzą wspól-
ną instalację typu site-specific, tym 
bardziej, że artystka często tworzy i 
łączy poszczególne przedmioty, my-
śląc o konkretnej przestrzeni. Alicja 
Bielawska w swoich pracach dotyka 
problemu względności naszego po-
strzegania i roli pamięci. Do swoich 
prac wprowadza również elementy 
choreografii i performansu. Szczegól-
ną rolę w jej twórczości odgrywa cera-
mika, która coraz częściej pojawia się 
także na wystawach. Artystkę szcze-
gólnie interesuje to, w jaki sposób róż-
ne powierzchnie przywołują rozmaite 
skojarzenia. W procesie wytwarzania 
ceramicznych przedmiotów fascynuje 
ją przejście od plastycznej miękkości 
do utwardzenia podczas wyrabiania, 
wypalania, nadawania koloru i szkliwa. 
Także i w tym obszarze doświadczenie 
zmysłowe i cielesne pozostaje w cen-
trum jej zainteresowań.

Alicja Bielawska,
Komuna taniec

fot. Agata Rucińska, materiały
prasowe organizatora

Alicja Bielawska,
Pozwól przestrzeni obracać się
wokół ciebie

2017, fot. Frederik Gruyaert,
materiały prasowe organizatora

Alicja Bielawska,
Komuna taniec

fot. Agata Rucińska, materiały
prasowe organizatora
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Więcej informacji na temat 
wystawy i poszczególnych 
artystów znaleźć można na 
stronie internetowej:

www.msl.org.pl
Ł

ód
ź

Poszukującym porządku i usze-
regowania w niepoukładanym na 
pierwszy rzut oka świecie pole-
camy wystawę Notes ryski. Śla-
dami linii Wacława Szpakow-
skiego organizowaną w łódzkim 
Muzeum Sztuki.

Gdy zaczynamy głębiej zastanawiać 
się nad formą otaczającej nas rzeczy-
wistości, szybko okazuje się, że świat 
wokół nas skupiony jest wedle okre-
ślonego porządku. Nawet najbardziej 
chaotyczne kształty przy bliższym 
spojrzeniu układają się w rytmy i har-
monie. Dla wielu artystów właśnie ta 
szeregująca funkcja wszechświata 
stała się jedną z najważniejszych in-
spiracji w twórczości. Takim twórcą 
niewątpliwie był Wacław Szpakowski. 
Szpakowski urodził się w Warszawie, 
jednak w 1897 roku jego rodzina prze-
prowadziła się do Rygi, gdzie pięć lat 
poźniej zaczął studiować architekturę 
na tamtejszej politechnice. Poza stu-
diami bardzo pochłaniała go meteo-
rologia. Dogłębnie analizował zjawiska 
atmosferyczne, takie jak huragany, 
cyklony czy sztormy, a dotyczące ich 
fakty i obserwacje zapisywał w swoich 
notesach. Także w Rydze Szpakowski 
zaczął tworzyć swoje podobne do labi-
ryntów rysunki wykonane pojedynczy-
mi, ciągłymi liniami. Łatwo zauważyć, 
że twórcę interesowały niewidoczne 
rytmy, które spajają świat, przebły-
ski porządku. Dostrzegał je przede 
wszystkim w zjawiskach przyrody i 
organizacji życia na Ziemi. Na wysta-
wie Notes ryski. Śladami linii Wacława 
Szpakowskiego organizowanej w łódz-
kim Muzeum Sztuki prezentowane są 
prace, w których przejawiają się nie-
figuratywne sposoby widzenia, rozu-
mienia, przedstawiania i wchodzenia 
w relacje z otaczającym nas światem 
autora. Ich abstrakcyjny język sugeruje 

Wacław Szpakowski,
A 11

ok. 1924, rysunek tuszem na kalce
technicznej, z kolekcji Muzeum
Sztuki w Łodzi, materiały prasowe
organizatora

Wacław Szpakowski,
S4 – studia spirali

1939-1943, rysunek tuszem na
kalce technicznej, z kolekcji
Muzeum Sztuki w Łodzi, materiały
prasowe organizatora
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istnienie rzeczywistości, którą trudno 
przedstawić słowami. Wystawa, obok 
twórczości Wacława Szpakowskiego, 
pokazuje ośmioro współczesnych ar-
tystek i artystów pracujących z abs-
trakcją. Projekt ten – prezentując na 
jak różne sposoby rozkwitało dzie-
dzictwo Szpakowskiego i jak prace 
artystów różnych pokoleń wchodzą z 
nim w dialog – ma zachęcić do nowe-
go spojrzenia na dziedzictwo moderni-

stycznej awangardy. Artystki i artyści, 
których twórczość składa się na ten 
projekt, podjęli różne wątki obecne w 
pracach, zainteresowaniach i języku 
Szpakowskiego i wpletli je w nowe kon-
teksty. Na ekspozycji zobaczyć można 
prace takich twórców, jak: Andrés Ga-
leano, Navine G. Khan-Dossos, Hana 
Miletić, Janek Simon, Viktor Timofeev, 
Zanis Waldheims, Evita Vasiļjeva czy 
Amanda Ziemele.

Zanis Waldheims,
Rysunek nr 124

1966, rysunek kredkami na
papierze, z kolekcji Łotewskiego
Narodowego Muzeum Sztuki,
materiały prasowe organizatora

Andrés Galeano,
Temps del Temps

2020, dzięki uprzejmości artysty,
materiały prasowe organizatora

Wacław Szpakowski,
Portret wielokrotny

1912, fotografia czarno-biała, z
kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi,
materiały prasowe organizatora

Zanis Waldheims,
Rysunek nr 535

1966, rysunek kredkami na
papierze, z kolekcji Łotewskiego
Narodowego Muzeum Sztuki,
materiały prasowe organizatora
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Wystawa Lubię silne kobiety 
organizowana w toruńskim CSW 
jest świetną okazją do lepszego 
poznania jednej z najważniej-
szych postaci w historii fotografii. 
Polecamy ją szczególnie miłośni-
kom mody.

Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy oraz program 
towarzyszących jej wydarzeń 
dostępne są na stronie internetowej:

www.csw.torun.pl

Wielbiciele sztuki często zauważają, 
że jej historię dałoby się skupić wokół 
dwóch najczęstszych typów postaci: 
rzemieślników i rewolucjonistów. Ci 
pierwsi skupiają się na warsztacie, tak 
by ich dzieła dopracowane były w każ-
dym calu. Ci drudzy z kolei stawiają na 
poszukiwanie nowych form wyrazu i 
przełamywanie stawianych przed nimi 
barier. W tym miejscu z pewnością po-
jawią się pierwsze (słuszne) pytania: 
a co, jeśli twórca łączy w sobie obie 
sylwetki? W takim wypadku mamy 
do czynienia z prawdziwym mistrzem. 
Dokładnie takim, jakim był Helmut 
Newton. Jego fotografie, początkowo 
dokumentujące modę, z czasem sta-
ły się prowokującymi dziełami sztuki. 
Fotografowanie modelek, nawet ubra-
nych według najnowszych trendów, 

Helmut Newton,
Catherine Deveuve, „Esquire”

Paryż 1976, ©Helmut Newton
Estate, dzięki uprzejmości Helmut
Newton Foundation, materiały
prasowe organizatora

Helmut Newton,
Ulica Aubriot, Yves Saint
Laurent, „Vogue”, edycja
francuska

Paryż 1975, ©Helmut Newton
Estate, dzięki uprzejmości Helmut
Newton Foundation, materiały
prasowe organizatora
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szybko jednak znudziło ambitnego, 
zainteresowanego ciągłym przesuwa-
niem granic twórcę. Doskonałą okazją 
do lepszego poznania twórczości nie-
miecko-australijskiego fotografa jest 
retrospektywna wystawa Lubię silne 
kobiety organizowana w toruńskim 
CSW. Wystawa została podzielona 
tematycznie i składa się na nią po-
nad 200 zdjęć. Kilka kategorii, wśród 
których znajdziemy: modę, nagość, 
humor i portrety, obrazuje wszystkie 
konwencje, w których tworzył Ne-
wton. Pokazywane w Toruniu prace są 
kwintesencją stylu Helmuta Newtona. 
Najpierw obserwujemy klasyczne fo-
tografie mody, na których ciało służy 
jedynie do prezentacji stroju. Następ-
nie w podejściu Newtona dokonuje 
się pewien przełom – ciało staje się 

autonomicznym elementem przed-
stawienia. Za pomocą wszechobec-
nej erotyki artysta wypowiada się na 
temat kultury i obyczaju, które widzi 
w sposób jednoznacznie dekadenc-
ki. Akty, wykonywane w wytwornych 
wnętrzach, jednocześnie zestawiane 
są z niebezpiecznymi przedmiota-
mi, które groźnie ciążą w kierunku 
ciemnej strony naszej natury. Domi-
nacja czy zniewolenie użyte w kadrze 
Newtona odnoszą się do kultu ciała, 
który zapanował pod koniec XX wie-
ku i trwa po dziś dzień. Wystawie fo-
tograficznej tradycyjnie towarzyszyć 
będzie przegląd filmowy, w ramach 
którego zaprezentowane zostaną fil-
my dokumentalne. Ich bohaterami 
są słynni autorzy zdjęć świata mody 
i sztuki: tytułowy artysta tegorocznej 
ekspozycji, Helmut Newton (Niemcy), 
Lene Marie Fossen (Norwegia) oraz 
Inta Ruka (Łotwa). 

Helmut Newton,
„Vogue”, edycja brytyjski

Londyn 1967, ©Helmut Newton
Estate, dzięki uprzejmości Helmut
Newton Foundation, materiały
prasowe organizatora

Helmut Newton,
Gunila Bergström nad Paryżem

Paryż 1976, Helmut Newton Estate,
dzięki uprzejmości Helmut Newton
Foundation, materiały prasowe
organizatora

Helmut Newton,
One nadchodzą (ubrane),
„Vogue”, edycja francuska

Paryż 1981, ©Helmut Newton
Estate, dzięki uprzejmości Helmut
Newton Foundation, materiały
prasowe organizatora
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Więcej o projekcie Zuzy Golińskiej 
przeczytać można na stronie 
internetowej:

www.muzeumwspolczesne.pl. 

Zuza Golińska,
Słońca

2019, widok wystawy, fot. Marcel
Kaczmarek, dzięki uprzejmości
artystki i Piktogramu, materiały
prasowe organizatora

Miłośnikom wystaw odkryw-
czych i poruszających w nowy 
sposób znane kwestie poleca-
my ekspozycję Red Giant au-
torstwa Zuzy Golińskiej wysta-
wianą we wrocławskim Muzeum 
Współczesnym. 

Nasza planeta ma swój termin waż-
ności. W zasadzie niezależnie od tego, 
co zrobimy, za około pięć miliardów 
lat Słońce wejdzie w końcową fazę 
swojego rozwoju i pochłonie znajdują-
ce się najbliżej niego planety Układu 
Słonecznego – Merkurego, Wenus i 
Ziemię. Wszystko wskazuje na to, że 
koniec planety, na której żyjemy, jest 
jedynie kwestią czasu. Zanim jednak 
dojdzie do wielkiego wybuchu, czeka-
ją nas procesualne, ale dostrzegalne 
na co dzień zmiany klimatyczne i ich 
konsekwencje. Susza, pożary i brak 
wody spowodują zmiany w dostępno-
ści środków do życia i produkcji dóbr 
użytkowych. To z kolei doprowadzi do 
ponownego zdefiniowania relacji spo-
łecznych oraz bezpośrednio wpłynie 
na polityczne i ekonomiczne decy-
zje poszczególnych krajów. Pozorne 
oswojenie z perspektywą katastrofy 
skutecznie gasi próby zmiany sytuacji, 
która wymaga radykalnych kroków. 
W tym miejscu warto zastanowić się 
nad postawami, które przyjmą człon-
kowie społeczeństwa w perspektywie 
zniszczenia. Jedni zniechęcą się do 
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zakładania rodzin, inni zaczną przy-
gotowywać miejsca odosobnienia i 
zapasy. Znajdą się pewnie też tacy, 
którzy nie zaufają w dobre intencje lu-
dzi i zaczną zastanawiać się nad pod-
niesieniem poziomu bezpieczeństwa 
swojego i swojej rodziny. Czerwony 
olbrzym Zuzy Golińskiej nawiązuje do 
jej projektu Słońca, także mierzącego 
się z widmem katastrofy klimatycz-
nej. Strategia pracy artystki opiera 
się na wykorzystywaniu odpadów z 
zakładów produkcyjnych, których 
przyszłość jest niepewna. Dni stoczni, 
kopalni i fabryk są policzone, automa-
tyzacja produkcji wypiera manualną 
pracę robotników. To właśnie z nimi 
współpracuje artystka, wykorzystując 
wiedzę i fach ginących zawodów. Być 
może w niedalekiej przyszłości będą 
one na wagę złota. Gdy po raz pierw-
szy widzi się totemiczne formy Goliń-
skiej, od razu na myśl przychodzą so-
larne pogańskie kulty. Można odnieść 
wrażenie, że podobnym biły pokłony 
plemiona sprzed rewolucji neolitycz-
nej, która przyśpieszyła cywilizacyjny 
rozwój człowieka. W tym kontekście 
myśl, że Słońce, które kiedyś dawało 
życie, budząc plony do wzrostów, dzi-
siaj jest jednym z czynników najbar-
dziej zagrażających ludzkości, wydaje 
się tym bardziej niepokojąca. 

Zuza Golińska,
Słońca

2019, widok wystawy, fot. Marcel
Kaczmarek, dzięki uprzejmości
artystki i Piktogramu, materiały
prasowe organizatora

Identyfikacja wizualna wystawy
Red Giant. Zuza Golińska,
il. Karolina Pietrzyk

materialy prasowe
organizatora
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znaleźć można na stronie internetowej: 

www.muzeumtatrzanskie.pl

Widok wystawy
Sen tropikalnego słońca.
Witkacy i Zakopane

Muzeum Tatrzańskie w
Zakopanem, materiały prasowe
organizatora
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Czy Zakopane było kiedyś dżun-
glą? Jeden z najwybitniejszych 
polskich artystów nie miał wąt-
pliwości, że tak, a argumenty na 
poparcie swojej tezy przelewał 
na płótna . Polecamy w ysta-
wę Sen tropikalnego słońca. 
Witkacy i Zakopane organizo-
waną w zakopiańskim Muzeum 
Tatrzańskim.

Jednym z najciekawszych elemen-
tów procesu artystycznego jest sam 
jego początek, czyli inspiracja. To wła-
śnie ta iskra, która decyduje o tym, że 
twórca rozpoczyna swoją pracę, jest 
przedmiotem badań wielu historyków 
i miłośników sztuki. Nie da się jedno-
znacznie stwierdzić, co może być in-
spiracją. Jest to rozmowa o tym, które 
elementy rzeczywistości mogą powo-
dować emocje, a ta z założenia ska-
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zana jest na porażkę. Jednymi z naj-
częstszych powodów zmuszających 
twórców do działania była styczność 
z innymi kulturami, które dokonywały 
się w czasie odległych wypraw. Całko-
wita zmiana otoczenia i zderzenie się 
z zupełnie odmiennymi elementami 
kultury sprawiały, że twórcy zaczy-
nali w zupełnie nowy sposób patrzeć 
na otaczającą ich rzeczywistość. 
Właśnie tak było w przypadku Sta-
nisława Ignacego Witkiewicza, który 
w 1914 roku wybrał się w podróż do 
„tropików”, która obejmowała między 
innymi pobyt na azjatyckim Cejlonie. 
Wystawa Sen tropikalnego słońca. 
Witkacy i Zakopane organizowana w 
zakopiańskim Muzeum Tatrzańskim 
jest próbą przybliżenia tego wyjątko-
wego okresu w twórczości polskiego 
artysty, ale też okazją do przedstawie-
nia szerszej publiczności niezwykłej 
wizji tego wybitnego twórcy. Witkacy 

bardzo często w późniejszej swojej 
twórczości uzupełniał tradycyjny za-
kopiański pejzaż elementami stricte 
egzotycznymi, które na pierwszy rzut 
oka do niego nie pasowały. Powstało 
wiele płócien, na których góry, skały 
i tradycyjna architektura mieszają się 
z palmami, paprociami i tropikalnymi 
zwierzętami. Znawcy twórczości ar-
tysty uznają, że w umyśle Witkacego 
Zakopane było nierozerwalnie połą-
czone z egzotyką, a stolica południo-
wej Polski z pewnością miała za sobą 
tropikalną przeszłość. Na wystawie 
widzowie oglądać mogą prace takich 
artystów, jak: Paweł Althamer, Maria 
Bujakowa i Tadeusz Brzozowski, Wła-
dysław Hasior, Joanna Malinowska i 
C.T. Jasper, Zofia Rydet, Zofia Stry-
jeńska czy August Zamoyski. Nie za-
braknie oczywiście także prac samego 
bohatera ekspozycji.

Widok wystawy
Sen tropikalnego słońca.
Witkacy i Zakopane

Muzeum Tatrzańskie w
Zakopanem, materiały prasowe
organizatora
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aZanele Muholi należy do najbardziej cenionych współczesnych foto-

grafów, a jej prace wystawiane są na całym świecie. Wystawa w Tate 
Modern, na której zgromadzono ponad dwieście sześćdziesiąt zdjęć, 
w sposób całościowy przedstawiła twórczość artystki i jej dotych-
czasową karierę. Muholi sama siebie nazywa działaczką wizualną. 
Od początku XXI wieku dokumentuje czarnoskórą społeczność les-
bijek, gejów, osób transpłciowych, queer i interseksualistów w RPA. 
W jednej ze swoich wczesnych serii fotograficznych Only Half the 
Picture artystka uchwyciła swoich bohaterów w intymnych chwi-
lach, a także przestawiła zdjęcia nawiązujące do traumatycznych 
wydarzeń, których uczestnikami się stali. Pomimo równości obie-
canej przez konstytucję RPA z 1996 roku, społeczność LGBTQIA+ 
pozostaje bowiem nadal celem przemocy i uprzedzeń. Z kolei w Fa-
ces and Phases każda z osób prestawionych na zdjęciach patrzy 
bezpośrednio w obiektyw, prowokując widza do odwzajemnienia 
spojrzenia. Te obrazy i towarzyszące im świadectwa tworzą wciąż 
powiększające się archiwum wspólnoty ludzi, który ryzykują życie 
w imię zachowania autentyczności w obliczu ucisku i dyskryminacji. 
Mocny głos Zanele Moholi jest niezwykle ważny i zwraca uwagę na 
problemy, które dotyczą nas wszystkich.

www.tate.org.uk 

Zanele Muholi,
Qinso, The Sails, Durban

2019, dzięki uprzejmości artystki
i Stevenson Gallery, Cape Town/
Johannesburg and Yancey
Richardson, New York, ©Zanele
Muholi, materiały prasowe
organizatora

Zanele Muholi,
Ntozakhe II, Parktown

2016, dzięki uprzejmości artystki
I Stevenson Gallery, ©Zanele
Muholi, materiały prasowe
organizatora
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ja W XIX wieku nastąpił bezprecedensowy rozwój nauk przyrodni-
czych. Wielkie podróże badawcze ujawniły różnorodność świata i 
żyjących na Ziemi gatunków roślin i zwierząt. Dzięki wykopaliskom 
archeologicznym odkryto skamieliny i dowiedziano się o istnieniu 
wymarłych stworzeń. W 1854 roku publiczność londyńskiego Cry-
stal Palace po raz pierwszy mogła zobaczyć szkielety dinozaurów. W 
drugiej połowie stulecia Darwin i jego zwolennicy badali pochodze-
nie człowieka, jego miejsce w przyrodzie, jego związki ze zwierzęta-
mi i własną zwierzęcą naturę w świecie, który dotąd rozumiano jako 
ekosystem. Ten przewrót naukowy i toczące się wówczas debaty 
publiczne wywarły głęboki wpływ na artystów, którzy poszukiwali 
najlepszych sposobów przedstawiania człowieka. Szkicowniki i płót-
na zapełniły się także potworami i hybrydami, centaurami, syrenami 
i innymi chimerami. Zastanawiano się bowiem nad możliwością ich 
istnienia. Botanika i głębiny oceanów inspirowały twórców i znalazły 
duże odzwierciedlenie zwłaszcza w sztuce zdobniczej. Art Nouve-
au i symbolizm wykazywały fascynację początkami życia: formami 
jednokomórkowymi, zwierzętami morskimi i tajemniczymi stwo-
rzeniami embrionalnymi. Musée d’Orsay po raz pierwszy poświęca 
wystawę temu wyjątkowemu momentowi w historii – punktowi, w 
którym przecinają się nauka i sztuka. 

www.musee-orsay.fr 

Gabriel von Max,
Abélard et Héloïse

po 1900, olej na płótnie, Los Altos
Hills (CA), ©The Jack Daulton
Collection, materiały prasowe
organizatora
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Pod koniec 2019 roku Rijksmuseum i Nederlanda Fotomuseum połą-
czyły siły i wspólnie nabyły majątek artystyczny Eda van der Elske-
na. Stało się to doskonałą okazją, by rzucić nieco nowego światła na 
działalność jednego z najbardziej znanych holenderskich fotografów. 
Urodził się w 1925 roku w Amsterdamie. W dzieciństwie marzył, żeby 
zostać rzeźbiarzem, dlatego w 1937 roku podjął naukę w tym kierunku. 
Los jednak przewidział dla niego inną historię. W 1944 roku musiał 
bowiem porzucić studia, bo groził mu nazistowski obóz pracy przy-
musowej. W tym samym roku, po bitwie pod Arnhem, stacjonował w 
oddziale likwidacji min, gdzie brytyjscy żołnierze po raz pierwszy po-
kazali mu „Picture Post” – jeden z najbardziej znanych magazynów 
ilustrowanych. Kilka lat później odkrył prace amerykańskiego foto-
grafa i dziennikarza, znanego jako Weegee. To spotkanie ostatecznie 
zainspirowało go do zainteresowania się fotografią. Tak rozpoczęła się 
jego kariera, która trwała aż do śmierci artysty w latach 90. XX wieku. 
Jego zdjęcia dokumentują przede wszystkim codzienne życie w Euro-
pie od końca II wojny światowej do lat 70. XX wieku. Widać w nich za-
interesowanie współczesną problematyką społeczną, sztuką, muzyką 
(zwłaszcza jazzem) i kulturą alternatywną. Wystawa prezentowana w 
Amsterdamie pozwala raz jeszcze zanurzyć się w ten niezwykły świat 
widziany oczami Eda van der Elskena.  

www.rijksmuseum.nl

Ed van der Elsken,
Visitors of a concert and an
agent behind crowd bariers at a
concert of the Lionel Hampton
Big Band in the Houtrusthallen
in The Hague

24 marca, 1956, odbitka
żelatynowo-srebrowa, ©Ed van
der Elsken, materiały prasowe
organizatora

Ed van der Elsken,
Portrer van een oude vrouw
in Japan, met belletering in
zwarte viltstift

1984, materiały prasowe
organizatora
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ia Norweska artystka Anna-Eva Bergman postrzegała rytm jako ele-
ment strukturalny malarstwa. Ów rytym wynikał z zastosowania okre-
ślonych materiałów – folii aluminiowej, płatków złota, srebra i miedzi, 
które tworzyły różnorodne formy, układały się w linie i miały różne ko-
lory. Początkowo twórczość Bergman kształtowała się pod wpływem 
niemieckich artystów Nowej Rzeczowości, ale od lat 50. XX wieku 
uległa radyklanej zmianie. Skierowała się ku abstrakcji, budując cha-
rakterystyczny świat rytmicznych linii. Punktem odniesienia w jej pra-
cach stał się również krajobraz i mitologia skandynawska – planety, 
góry, łodzie, fiordy i przenikające wszystko nordyckie światło. Związek 
Bergman z Hiszpanią rozpoczął się w 1933 roku, kiedy ze swoim part-
nerem Hansem Hartungiem zamieszkała na pewien czas na Minorce. 
W 1962 roku udała się do Almerii w podróż, która odegrała kluczową 
rolę w zdefiniowaniu jej twórczości. Zaczęła wówczas łączyć w swoich 
pracach dwa światy – Norwegię i Hiszpanię, północ i południe. Często 
powracającym motywem prac artystki są kamienie, co widać szcze-
gólnie w cyklu Pierres de Castille (Kamienie Kastylii, 1970). Podczas 
swoich licznych podróży artystka wykonała setki zdjęć, które następ-
nie wykorzystywała jako ilustracje wspomnień, malując swoje pejzaże. 
Dystans czasowy pozwalał jej uchwycić cienką granicę między tym, 
co postrzegane, a tym, co przemienia się wraz z upływem czasu.  

www.museoreinasofia.es

Anna-Eva Bergman,
N° 76-1970 Pierre de Castille 6

1970, indyjski tusz I metalowa folia
na papierze, Fondation Hartung-
Bergman, Antibes, ©Anna-Eva
Bergman, VEGAP, Madrid, 2020,
materiały prasowe organizatora

Widok wystawy
Anna-Eva Bergman. Du Nord
au Sud, Rythmes, Museo Reina
Sfia, Madryd, fot. ©Joaquìn
Cortés/Román Lores

archiwum Museo Reina Sofia,
matriały prasowe organizatora
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Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy dostępne są na stronie 
internetowej:

www.ndg.lt

Ferdynand Ruszczyc,
Dom w Bohdanowie

1902, fot. domena publiczna
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Ferdynand Ruszczyc podczas 
swojego pobytu w Wilnie stwo-
rzył pastel o intrygującym tytule 
Złoty pokój, w którym przed-
stawił wnętrze wynajmowanego 
przez siebie mieszkania. Na 150. 
rocznicę urodzin artysty powstał 
pomysł, by odtworzyć Złoty po-
kój Ferdynanda Ruszczyca jako 
krótkoterminową interwencję w 
stałą ekspozycję w Narodowej 
Galerii Sztuki. 

Na pastelowym obrazie Ruszczyca 
z 1913 roku kształty obiektów są nie-
ostre, rysowane jakby przez mgłę, a 
przez okna wpada wszechogarniające 
światło. Ta niezwykła praca stała się 
punktem wyjścia do zaaranżowania 
przestrzeni poświęconej wileńskim do-
świadczeniom artysty. Słynne pejzaże 
artysty zostały zastąpione dziełami 
sztuki związanymi z Wilnem i różno-
rodnymi dokumentami – od kartki ad-
resowanej do Tadeusza Wróblewskie-
go, przez plakaty promujące imprezy 
charytatywne, po złocone insygnia 
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Uniwersytetu Wileńskiego. W wyimagi-
nowanym Złotym pokoju nowoczesne 
europejskie doświadczenie Ruszczy-
ca przeplata się z jego samoświado-
mością szlachcica, miłością do mia-
sta i zaciekłym patriotyzmem. Wilno 
zawsze miało dla artysty szczególne 
znaczenie. Postrzegał je jako strażni-
ka historycznej przeszłości, a zarazem 
jako żywy organizm. Ruszczyc osiadł w 
Wilnie pod koniec 1908 roku i miesz-
kał tu na stałe do roku 1934, kiedy to 
rozwijająca się choroba zmusiła go do 
powrotu do rodowego dworu w Bogda-
nowie (na terenie dzisiejszej Białorusi). 
Ten twórczy okres, obejmujący ostat-
nie lata carskiego reżimu na Litwie, I 
wojnę światową i panowanie Rzeczy-
pospolitej na Wileńszczyźnie, charak-
teryzował się złożonymi wydarzenia-

mi politycznymi, ciągłymi konfliktami 
i bitwami o Wilno. Artysta znał Wilno 
od dzieciństwa i osiadł tu u szczytu 
kariery – po studiach w Petersburgu 
początkowo mieszkał w Warszawie i 
Krakowie. Wówczas też swoimi obra-
zami i działalnością artystyczną zdo-
był międzynarodowe uznanie. Podczas 
pobytu w Wilnie Ruszczyc już nie ma-
lował, ale rozkwitł jako wspaniały grafik 
i znawca scenografii, organizator im-
prez i znawca genius loci, a także czło-
nek wielu stowarzyszeń kulturalnych. 
W 1919 roku, kiedy Wilno stało się mia-
stem polskim i ponownie otwarto Uni-
wersytet Wileński, przemianowany na 
Uniwersytet Stefana Batorego, twór-
ca podjął działalność naukową. Dużo 
wysiłku kosztowało go wprowadzenie 
dyscyplin artystycznych do programu 
studiów, ale i na tym polu osiągnął suk-
ces. Do 1932 roku na przemian pełnił 
funkcje dziekana i prodziekana Wy-
działu Sztuk Pięknych, przez cały czas 
pozostawał też silnie zaangażowany w 
działalność władz uczelni.

Ferdynand Ruszczyc,
Złoty pokój

1913, fot. domena publiczna
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Zostaliście finalistami 19. edycji 
konkursu Artystyczna Podróż He-
stii, jednak jak cały ostatni rok, tak-
że ta edycja konkursu jest wyjątko-
wa. Nie zostali wyłonieni laureaci, 
nie odbyła się także wystawa fina-
łowa. Wiele działań przeniosło się 
natomiast do sieci. Jak jako artyści 
postrzegacie tę sytuację i jakie ko-
rzyści może ona przynieść?

Anna Kwiatkowska: 
Staram się akceptować taki stan rze-
czy i wyciągnąć z niego jak najwię-
cej korzyści dla siebie. Uważam też, 
że działania w sieci angażują mnie w 
większym zakresie, niż sama wystawa 
finałowa, która z udziałem tegorocz-
nych finalistek i finalistów odbędzie się 
za rok. Zarówno artystki, artyści, jak i 
publiczność mogą obserwować w ten 
sposób proces, co dla mnie jest cie-
kawsze niż sam cel.

W obiektywie… 
finaliści 19. edycji 
konkursu APH

Ewelina Węgiel: 
Wirus COVID-19 na dzień dzisiejszy 
spowodował śmierć ponad 1.2 miliona 
osób. Wiele osób zostało zmuszonych 
do zaprzestania wszelkich aktywności, 
pozostając bez źródła utrzymania. Na 
co dzień tworzę projekty, w których 
współpracuję z dużą liczbą osób. Nie 
zrezygnowałam z mojej praktyki, ale 
teraz próba kontaktu z nieznajomymi 
osobami wydaje się graniczyć z cu-
dem. Tym stanem sytuacji jestem za-
łamana. Myślę, że jako społeczeństwo 
bardzo dużo na tym stracimy, kiedy w 
codziennych sytuacjach nie ma moż-
liwości interakcji, miejsca na przypad-
kowo nauczony od nieznajomego skill. 
Edycja APH jest wyjątkowa, wynika to 
z obostrzeń.  Bardzo się cieszę z takiej 
decyzji przeniesienia wystawy, choć 
myślę, że działania w sieci nie mają 
szans.

Jan Eustachy Wolski: 
Myślę, że wyjątkowa sytuacja, w której 
znalazły się wszystkie laureatki i wszy-
scy laureaci konkursu, stwarza niepo-
wtarzalną szansę pełniejszego, wielo-
wymiarowego zaprezentowania swojej 
twórczości szerokiemu gronu. To, co 
mamy do powiedzenia, może zostać 
wysłuchane „na zimno”, niezagłuszone 
gorącą, medialną i towarzyską atmos-
ferą pokonkursowej wystawy. Rów-
nocześnie kontakt z organizatorami 
konkursu stał się polem rzeczywistej 
wymiany zdań, osobistych rozmów, a 
nie kwestią czysto formalną.

W tym numerze zapraszamy do 
pierwszej odsłony cyklu rozmów 
z finalistami 19. edycji konkursu 
Artystyczna Podróż Hestii. W 
kolejnych wydaniach Spacerow-
nika będą pojawiali się kolejni 
twórcy, których pytamy między 
innymi o projekt OKNO i o to, 
czy sztuka współczesna powin-
na być zaangażowana.
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Wraz z pozostałymi finalistkami i 
finalistami bierzesz udział w pro-
jekcie OKNO. Jak wyglądają Twoje 
działania i czym dla Ciebie jest ten 
projekt? 

AK: 
Projekt jest dla mnie zaangażowaniem 
się w infrastrukturę danego miasta i na-
wiązaniem dialogu z lokalną społecz-
nością. Moje działania opierają się na 
przedstawieniu jednostki i jej działania 
w kontraście do idei gdyńskiego mo-
dernizmu. Chcę pokazać wyjątkowość 
i autonomię. Zajmuję się malarstwem, 
które opiera się na zapisie emocji. Po-
kazuję emocje takimi, jakie są dla mnie 
w danym momencie. Nie działam we-
dług schematu czy szablonu.

EW:
Współpraca w przypadku tego projek-
tu jest bardzo ciężka. Wielu pracow-
ników, z którymi chciałam nawiązać 
interakcję, jest chorych. Atmosfera 
w miejscu, w którym mam wystawić 
pracę, jest bardzo przykra. Projekt 
na pewno będzie bardzo specyficzny. 
Kontekstem jest nie samo miejsce, 
osoby, które w nim pracują, ale też to, 
co się teraz dzieje na świecie i w Pol-
sce.

JEW: 
Projekt OKNO jest dla mnie przede 
wszystkim próbą sprawdzenia się w 
radykalnie odmiennym od codzien-
nego kontekście. Miejsce, w którym 
przygotowuję wystawę, to sklep rowe-

rowy. Jako koncepcyjny punkt wyjścia 
obrałem obraz ciała i człowieka, jaki 
dominuje w wizualnej sferze branży 
sportowej. To wiecznie młode, ale bez-
osobowe umięśnione ciała, mające 
za pierwowzór wyobrażenia wiecznie 
młodych, nieśmiertelnych antycznych 
bogów. W moich pracach również wy-
stępuje figuracja, będąca trochę nega-
tywem przedstawień ciała/człowieka 
antycznego. Maluję między innymi nie-
umarłe trupy żołnierzy epoki napole-
ońskiej, zombie romantyków. Są oni w 
podobny sposób nie do końca martwi, 
co umięśnione, z pozoru pełne witalno-
ści ciała (np. manekinów sklepowych), 
nie do końca żywe. Pomyślałem, że 
moje prace w sterylnej przestrzeni 
sklepu będą czymś w rodzaju choroby, 
zakłócenia idealnej, czystej rzeczywi-
stości. Być może nawet czymś, czego 
przykrej, nieprzystającej obecności nie 
da się pominąć. Tym samym pragnę 
podjąć problem z pozoru przestarza-
łych, binarnych opozycji charaktery-
stycznych dla romantyzmu, które – jak 
pokazują badania niedawno zmarłej 
Marii Janion czy Frederica Jamesona – 
wciąż w dużej mierze kształtują naszą 
sferę wyobrażeniową. 

Jaka jest Waszym zdaniem spo-
łeczna rola artysty i czy współcze-
sna sztuka powinna być z założenia 
zaangażowana? 

AK: 
Ciężko mi powiedzieć, jaka jest spo-
łeczna rola współczesnego artysty, 
bo sama jestem na tyle młoda, że 
ciągle to odkrywam. Myślę, że przede 
wszystkim ważna jest szczerość i au-
tentyczność, nierobienie czegoś na siłę 
i wbrew sobie. Nie myślę, że sztuka po-
winna być jakaś z założenia, bo każdy 
może nadać jej swoje kryteria. Sztuka 
niech pozostanie wolna. Jeśli ktoś czu-
je, że jego sztuka jest zaangażowana, to 
niech taka będzie, ale też nie jest to je-
dyna droga.

EW: 
Jest to bardzo problematyczne. Ze 
względu na etykę, jako artysta zaan-
gażowany, ogromną ilość czasu prze-
znaczam na research,  rozważanie 
spornych kwestii, kim ja jestem jako 
twórca, już od początku projektu i 
sposobach nawiązywania kontaktów. 
Rozpoczynając jakąkolwiek akcję, 
zawsze uważam na to, by nie moty-
wować moich wyborów politycznymi, 
aktywistycznymi celami. Estetyzacja 
ważnych kwestii, za które walczymy, 
nie jest niczym dobrym (a może nawet 
jest czymś niebezpiecznym). Nie inte-
resuje mnie też wkładanie w projekty, 
interakcje z innymi, jakże ułomnej po-
lityki. Raczej widzę siebie jako twórcę 
pewnych przestrzeni, sytuacji, w któ-

rych jest miejsce na SKUPIENIE SIĘ 
na czymś, poznanie czegoś od strony 
naszych instynktów, wiedzy nieusyste-
matyzowanej, rozszerzenie rozumienia, 
które i tak nigdy nie będzie doskonałe. 
Niełatwo jest coś pojąć i trzeba włożyć 
w to dużo wysiłku. Ważne jest też dla 
mnie samo pojęcie grupy. Bardzo uwa-
żam, żeby w zastanych grupach nicze-
go nie modyfikować i nie przyczyniać 
się do powstawania nowych, dlatego, 
że z jednej strony grupy łączą ludzi, 
ale z drugiej cała reszta zostaje wyłą-
czona. Nie każda sztuka powinna być 
z założenia zaangażowania. Jest wiele 
dzieł, których istnienie zawdzięczamy 
ludziom odciętym od świata.

JEW: 
Myślę, że sztuka współczesna nie musi 
być z założenia zaangażowana, musi 
natomiast brać pod uwagę krytyczny, 
angażujący potencjał, który posiada. 
Artystki i artyści powinni mieć świado-
mość pozycji, jaką decydują się zająć w 
szerokim polu sztuki. Mam wrażenie, że 
kiedy zaczynałem studia funkcjonowa-
ły dwa (de facto przeciwstawne) mode-
le działania: jawnie krytyczny, zaanga-
żowany w bardzo dosłownym sensie, 
który określa chyba najlepiej Manifest 
sztuk stosowanych Artura Żmijewskie-
go oraz model świadomego „niezaan-
gażowania”, dla którego teoretycznym 
odniesieniem była Estetyka jako polity-
ka Jaques’a Ranciere’a. Wydaje mi się, 
że model zaangażowania mój i moich 
rówieśników znajduje się gdzieś pomię-
dzy tymi biegunami. Być może jest tak, 
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że sztuka krytyczna wyprzedziła swój 
czas. Dzisiaj w obliczu protestów, haseł 
przygotowanych przez uczestniczki i 
uczestników, spontaniczności i energii 
tych wydarzeń, działania w stylu Al-
thamera czy Żmijewskiego wydają mi 
się sztuczne i trochę zbędne. Z drugiej 
strony sztuka skupiona jedynie na me-
dium zawsze wydawała mi się uboga i 
pusta.

Jaka jest w tym kontekście od-
powiedzialność artysty, który dla 
odbiorców swojej sztuki staje się 
punktem odniesienia, a jego dzia-
łania mogą mieć duży wpływ na 
postrzeganie konkretnej problema-
tyki, do której się odnoszą? 

AK: 
Przede wszystkim jako twórczyni chcę 
wypowiedzieć swoje zdanie i przed-
stawić to, co jest dla mnie ważne. Ar-
tystka/artysta nie jest dla mnie mesja-
szem czy wyrocznią. Każdy ma prawo 
interpretować działania artystyczne po 
swojemu i nikt nie jest tak naprawdę w 
stanie narzucić jakiegoś konkretne-
go odbioru sztuki. Myślę, że każdy ma 
swoje indywidualne postrzeganie, choć 
praca artystyczna oczywiście może je 
w jakiś sposób rozchwiać, poddać za-
stanowieniu, doprowadzić do dialogu. 
Myślę, że właśnie dialog to dobre sło-
wo. 

EW:
Odpowiedzialność jest bardzo duża, 
ale nie powinna przytłaczać. Uczelnie 
artystyczne są świetną przestrzenią do 
myślenia. Studiując w Krakowie, Zury-
chu, Berlinie i obecnie w Brukseli, mam 
okazję rozmawiać, poznać punkty wi-
dzenia bardzo różnych ludzi. Każdy 
tworzy prace związane ze swoimi za-
interesowaniami, jest zobowiązany do 
przeprowadzenia researchu i potem 
podzielenia się nim z innymi. Uważam 
to za świetny twór, do którego dużo 
więcej osób powinno mieć dostęp. Po-

kazując swoje prace i research w róż-
nych miejscach, nauczyłam się, że i tak 
każdy będzie myślał o nich, biorąc pod 
uwagę swój bagaż doświadczeń, dlate-
go też staram się być tak subiektywna, 
jak to możliwe.

JEW: 
Odpowiedzialność, jaka spoczywa na 
artystkach i artystach jest dość duża. 
Dysponujemy unikatową możliwo-
ścią zbudowania przekazu, zwrócenia 
uwagi na dany problem. Język sztuki 
współczesnej jest oczywiście herme-
tyczny i trudny, z drugiej strony jest 
jednak dużo bardziej przystępny niż 
np. język, jakim posługują się współ-
czesne nauki humanistyczne. Odpo-
wiedzialność polega na świadomości, 
jak potencjalnie silne może być oddzia-
ływanie sztuki.
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Królowie bajek. Opowieść o legendar-
nym studiu filmów rysunkowych, 
Leszek K. Talko, Karol Vesely

Świetna pozycja nie tylko dla tęsknią-
cych za estetyką filmowych bajek z 
okresu PRL, ale też miłośników opo-
wieści o sile wyobraźni. Choć wszyscy 
znamy postacie Bolka, Lolka i Reksia, 
to tylko nieliczni wiedzą, kto stoi za tymi 
ikonicznymi bohaterami. Studio Filmów 
Rysunkowych w Bielsku-Białej było ma-
gicznym miejscem na Ziemi, gdzie ludzie 
o niezwykłej kreatywności tworzyli filmy 
wprowadzające nieco koloru do szarego 
życia obywateli. Leszek K. Talko i Karol 
Vesely zabierają czytelników w podróż 

po niesamowitym miejscu pracy i snu-
ją opowieść, w której nie zabraknie za-
zdrości, miłości i przyjaźni. 

Ciemne typki. Sekretne życie znaków 
typograficznych, 
Keith Houston

Keith Houston podejmuje się niezwy-
kle trudnego zadania prześledzenia hi-
storycznego i kulturowego tła znaków 
typograficznych. Już na wstępie swojej 
książki zauważa, że choć towarzyszą 
nam w dosłownie każdej lekturze, od 
ulotki po encyklopedię, nikt nie zasta-
nawia się nad przyczyną ich powstania. 
Dlaczego myślnik wygląda w ten spo-
sób? Czy znak zapytania miał kiedyś 
inną funkcję? To tylko niektóre pytania 
stawiane przez autora. Houston ma 
niezwykłą umiejętność opowiadania w 
barwny sposób o rzeczach, które nigdy 

nie przykuły naszej uwagi. Serdecznie 
polecamy, szczególnie miłośnikom po-
pularnego ostatnio hashtagu. Poznajcie 
jego historię!
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Korespondencja, 
Tadeusz Różewicz, 
Zofia i Jerzy Nowosielscy 

Nieczęsto pojawia się możliwość, by z 
perspektywy postronnego widza móc 
zajrzeć w prywatną korespondencję 
tak wybitnych twórców, jak Zofia i Je-
rzy Nowosielski oraz Tadeusz Róże-
wicz. Ich listowne rozmowy wspaniale 
obrazują codzienne problemy i troski 
pojawiające się w życiu twórcy. Listy 
o kondycji współczesnej kultury i stro-
nach, w które ta zmierza, mieszają się 
tutaj z subiektywnymi opiniami o wy-
stawach sztuki i opisami własnych pro-
cesów twórczych. W listach Różewicza 
widać wielką umiejętność obserwacji 
rzeczywistości, a kartki przesyłane 
przez Nowosielskich pełne są celnych 
i zmieniających punkt widzenia prze-
myśleń w wielu obszarach.za niegodne 
uwagi.  

Filmy
 
Śmietnisko, 
reż. Lucy Walker

Prawdopodobnie niewielu widzów sły-
szało o Viku Munizie – brazylijskim ar-
tyście, który zaczynał jako rzeźbiarz, 
by następnie skierować swoje kroki 
ku fotografii. Jednym z najbardziej 
niezwykłych projektów twórcy jest 
Śmietnisko. Muniz postanowił poje-
chać na jedno z największych na świe-
cie wysypisk śmieci na obrzeżach Rio 
de Janeiro. Do współpracy zaprosił 
pracujących tam śmieciarzy, których 
chciał postawić na miejscu postaci z 
największych dzieł sztuki. To niezwykłe 
przedsięwzięcie postanowiła w swoim 
filmie udokumentować Lucy Walker. 
Wraz z nią podążamy za artystą, który 
nawiązuje coraz głębsze relacje z bo-
haterami swoich zdjęć. Doprowadza go 
to do zmiany postrzegania, zaczyna za-
uważać konieczność wzięcia odpowie-
dzialności za temat, którego się podjął. 
W efekcie decyduje się na porzucenie 
swojego dostatniego życia i zaangażo-
wanie się w pomoc mieszkańcom bra-
zylijskich slumsów.
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Destino, 
reż. Dominique Monfery 
 
Historia tego krótkiego filmu animo-
wanego jest niezwykle zawiła. Wszyst-
ko zaczęło się w 1945 roku, kiedy Walt 
Disney rozpoczął pracę nad projek-
tem Destino i zaprosił do współpracy 
jednego z najsłynniejszych żyjących 
wówczas artystów – Salvadora Da-
lego. Przez kolejne miesiące tworzyli 
szkice, jednak intensywne prace zo-
stały przerwane przez problemy fi-
nansowe studia, które zrezygnowało 
z realizacji przedsięwzięcia. W 2002 
roku pojawił się pomysł, by powró-
cić do nigdy nieukończonego dzieła. 
Ostatecznie film powstał z rysunków 
pozostawionych przez Dalego, odda-
jąc jego oniryczną wizję. Dominique 
Monfery stworzył krótkie, surreali-
styczne w formie i treści dzieło o mi-
łości i przeznaczeniu. Animacja do-
czekała się uznania współczesnych 
krytyków, a w 2004 roku została no-
minowana do Oscara.

Picasso. Twórca i niszczyciel, 
reż. James Ivory 
 
Wielcy artyści, podobnie jak wszyscy 
ludzie, nie są czarno-biali. Często po-
dziwiając i doceniając ich twórczość, 
nie zdajemy sobie sprawy, jak toczyły 
się ich losy prywatne. Rąbka tajemni-
cy uchylił James Ivory w swoim nie-
jednoznacznym filmie poświęconym 
Picassie. O nakręceniu f ilmu o tym 
twórcy reżyser marzył całe życie. W 
końcu zdecydował się sięgnąć po au-
tobiograficzną książkę Françoise Gilot 
– jednej z najważniejszych kobiet w ży-
ciu malarza i na tej podstawie stworzyć 
kinematograficzny obraz. Wybór takiej 
perspektywy sprawił, że powstał film, 
który w równy sposób koncentruje 
się na głównym bohaterze, co na jego 
wykorzystywanych jak narzędzia ko-
chankach. Poszukuje odpowiedzi na 
pytanie, kim były dla artysty. Muzą? 
Natchnieniem? Chwilowym kapry-
sem?
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U progu listopada liczne sektory pol-
skiej gospodarki stanęły przed wid-
mem ponownego lockdownu. Czy 
taki sam los czeka również muzea i 
galerie? Epidemia COVID-19 odcisnę-
ła piętno na całej branży kulturalnej, 
nie tylko w Polsce – według eksper-
tów biorących udział we wrześniowej 
debacie Przyszłość muzeów i muzea 
przyszłości – refleksje w erze pande-
mii, aż 13% z 95 tysięcy funkcjonują-
cych dziś na świecie muzeów, może 
zniknąć z kulturalnej mapy globu. W 
poniedziałek 2 listopada, na fali straj-
kowych nastrojów w całej Polsce, swój 
protest zorganizowali także artyści 

i pracownicy sektora kreatywnego. 
Rozwiązania dla tych piętrzących się 
problemów z pewnością nie będą ła-
twe ani oczywiste. Niestety, nie dla 
wszystkich instytucji czy działających 
niezależnie artystów rozwiązaniem 
będzie przeniesienie się do sieci. Ist-
nieje jednak na szczęście dość liczna 
grupa młodych, współczesnych twór-
ców, którzy nie tylko doskonale poru-
szają się w internecie i świecie social 
mediów, ale wręcz wykorzystują je 
jako medium dla swojej sztuki.

Do takich artystek niewątpliwie za-
liczyć można Weronikę Wysocką 
(ur. 1994) – finalistkę 16. edycji Arty-
stycznej Podróży Hestii. Wysocka jest 
przede wszystkim twórczynią wideo, 
niekiedy też sięga po takie środku wy-
razu, jak performans czy instalacja. 
Jest absolwentką Pracowni Działań 
Przestrzennych na Wydziale Sztuki 
Mediów warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych (2013-2018), uczestniczyła 
także w wymianach studenckich w 
Universität der Künste w Berlinie oraz 
Bezalel Academy of Arts and Design 
w Jerozolimie. Jest członkinią arty-
stycznego kolektywu Spółdzielnia 
„Krzak”. Jej prace prezentowane były 
m.in. w warszawskiej Zachęcie i na te-
gorocznym Warsaw Gallery Weekend.

Weronika Wysocka jako jedno z pod-
stawowych narzędzi swojej twórczo-
ści wykorzystuje Instagram. Platforma 
kojarzona przede wszystkim ze zdję-
ciami z podróży i wyjść do restauracji, 

czy profilami influencerek zachwala-
jących kolejne produkty, okazuje się 
mieć potencjał artystyczny i krytycz-
ny. Wysocka używa Instagrama do 
konstruowania, czy wręcz „kuratoro-
wania” swojej internetowej persony 
– osobowości na pokaz. Jednocze-
śnie wnikliwie przygląda się zjawisku 
wpływu mediów społecznościowych 
na definiowanie indywidualnej tożsa-
mości i budowanie wirtualnych relacji 
międzyludzkich. Artystka na swoim 
profilu zamieszcza krótkie filmy opa-
trzone tekstowymi lub głosowymi ko-
mentarzami. Ich klimat jest powolny, 
senny, jakby Wysocka beznamiętnie 
relacjonowała rzeczywistość balan-
sującą pomiędzy błahą codzienno-
ścią a głębokimi rozważaniami filozo-
ficznymi. W ubiegłym roku, wspólnie 
z Zachętą Narodową Galerią Sztuki, 
artystka zrealizowała projekt User X, 
który przybrał formę instagramowego 
serialu, rodzaju pamiętnika złożonego 
z wideorelacji, opowiadających o roz-
myciu granic między rzeczywistością 
wirtualną a realną, prawdą a f ikcją. 
Choć z kanałów społecznościowych 
Zachęty miały – zupełnie jak insta-
gramowe relacje – zniknąć po 24 
godzinach, wciąż można obejrzeć je 
na profilu Weroniki. Zaś poza prze-
strzenią wirtualną, pracę Wysockiej 
wykonaną w duecie kenijską artystką 
Amy Muhoro, można znaleźć na festi-
walu Warszawa w Budowie. Wspólny 
projekt artystek i kody, które łamią 
mi serce. Tak czy inaczej poświęcony 
jest analizie algorytmów wyszukiwa-

rek i aplikacji oraz tego, jak wpływają 
one na manipulacje społeczno-poli-
tyczne.

Weronika Wysocka,
User X (kadr z wideo)

fot. www.instagram.com/weronika.
wysocka
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Mimo jesiennego marazmu w 
jaki popadła natura, sytuacja w 
Polsce i na świecie rozwija się 
dość dynamicznie. Wiele krajów, 
w tym Polska, rozważa wprowa-
dzanie drugiego lockdownu, co 
nie wpływa dobrze zarówno na 
gospodarkę jak i też nasze sa-
mopoczucie. Fundacja APH wie-

9 października odbyła się premiera 
pierwszego w Polsce portalu o art bran-
dingu. Portal (Un)common Ground to 
miejsce wzajemnej wymiany doświad-
czeń. Na podstawie najlepszych przy-
kładów zarówno ze świata jak i z Polski 
pokazujemy, że relacja sztuka i biznes 
jest niezwykle potrzebna i możliwa do 
osiągnięcia. Oferujemy też narzędzia, 
które ułatwią obu stronom komunikację. 
Zachęcamy zarówno świat biznesu jak i 
sztuki do szukania inspiracji, podejmo-
wania odważnych działań; do szukania 
nowych dróg rozwoju, tak ważnych w 
dobie trudnych czasów. W
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Premiera portalu
uncommonground.pl

Na zdjęciu (od lewej) Filip
Pągowski, Igor Gałązkiewicz,
Magdalena Kąkolewska, Vadim
Grigoryan. Fot. Franciszek Mazur

rzy jednak, że sztuka może być 
motorem zmiany, zjawiskiem, 
które pozwoli zaadaptować się 
do nowej rzeczywistości: m.in. 
dlatego zdecydowaliśmy się 
rozwinąć projekt (Un)common 
Ground. 
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl
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Motyka i Piotr Depta-Kleśta przygoto-
wali swoje wersje logotypu ERGO Hestii 
– śledźcie uważnie social media naszej 
Fundacji, niedługo pojawi się tam więcej 
szczegółów.

Sztuka obecna jest w strukturach firmy 
mecenasa (Un)common Ground w wielu 
odsłonach. Oprócz corocznie organizo-
wanego konkursu dla studentów uczelni 
artystycznych w całej Polsce, firma reali-
zuje także niezwykle rozbudowany pro-
gram szkoleniowo-inspiracyjny dla swo-
ich pracowników. Wiemy jak wiele sztuka 
oferuje swoim odbiorcom: wzajemne 
inspiracje, rozwijanie kreatywności czy 
budowanie zespołu. Wiele firm i marek 
wciąż nie dostrzega potencjału sztuki, 
traktując ją jako estetyczny dodatek, czy 
weekendowy przerywnik codzienności. 
Pokazujemy, że szeroka współpraca biz-
nesu i sztuki jest potrzebna i możliwa do 
osiągnięcia.

Współpraca z artystami pozwala firmom 
otwierać się na nowe doświadczenia. 
Artyści myślą i tworzą w nieszablonowy, 
odważny sposób, ich działania wymy-
kają się utartym, sztywnym schema-
tom. Artyści mogą inspirować, wnosić 
nowe punkty widzenia, które nie tylko 
przyczynią się do sukcesu i widoczności 
konkretnych projektów, ale także po-
zytywnie wpłyną na wizerunek organi-
zacji. Wynikiem tej wzajemnej inspiracji 
jest realizowany w ostatnich tygodniach 
projekt artystycznej wersji logo ERGO 
Hestii. Z okazji 30–lecia naszego mece-
nasa zaprosiliśmy do współpracy finali-
stów i laureatów konkursu APH. Norbert 
Delman, Przemysław Garczyński, Joan-
na Krajewska, Kamila Model, Krzysz-
tof Nowicki, Łukasz Patelczyk, Łukasz 
Radziszewski, Maryna Sakowska, Irena 
Zieniewicz, Dorota Pawiłowska, Renata 
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