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Łaźnia
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Muzeum Historii Polski
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Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki! 
 
W grudniowym numerze powracamy 
do świata wirtualnego, proponując od-
wiedzanie instytucji online. Podobnie 
jak miało to miejsce wiosną, przybli-
żamy ich historię, dzielimy się cieka-
wostkami i przedstawiamy działania, 
w których można wziąć udział bez wy-
chodzenia z domu. W związku z tym, 
że jest to wyjątkowa okazja do po-
dróżowania po całym świecie, wśród 
naszych poleceń znalazło się wiele 
muzeów i galerii całego świata, nie za-
brakło też jednak polskich propozycji.
 
Tradycyjnie już zapraszamy też do 
zajrzenia na Artystyczną półkę APH, 
gdzie znajdziecie inspiracje książko-
we i filmowe na zimowe wieczory pod 
kocem. Przypominamy też o rozwi-
jającym się portalu (UN)COMMON 
GROUND i zachęcamy do zgłębiania 
prezentowanych tam tematów. Szcze-
gólnej uwadze polecamy trzy artykuły, 
które z pewnością zaskoczą niejedne-
go czytelnika!  

Spacerownik Artystyczny

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii

Redakcja: 

Kontakt: 

Julia Janowska

julia.janowska@fundacjaaph.pl

Publikujemy także kolejną część roz-
mowy z f inalistami nietypowej 19. 
edycji konkursu Artystyczna Podróż 
Hestii – tym razem na nasze pytania 
odpowiadają Maja Janczar, Agata 
Jarosławiec i Anna Rutkowska, które 
dzielą się swoim spojrzeniem na sytu-
ację pandemiczną i opowiadają o za-
angażowaniu w projekt OKNO. 

Mamy nadzieję, że lektura Spacerow-
nika umili Wam ten przedświąteczny 
czas.

Z życzeniami zdrowia i spokoju,
 
Zespół Fundacji APH 
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National Gallery of Art  zo-
stała założona i podarowana 
mieszkańcom Stanów Zjed-
noczonych przez Andrew W. 
Mellona – f inansistę i  kolek-
cjonera dzieł sztuki,  który w 
latach 1921-1932 pełnił funkcję 
sekretarza skarbu pod rządami 
czterech prezydentów. W okre-
sie pełnienia stanowisk publicz-
nych doszedł on do wniosku, że 
Stany Zjednoczone powinny 
mieć światowej klasy narodowe 
muzeum sztuki, porównywalne 
do innych tego typu instytucji 

National Gallery of Art  
w Waszyngtonie, wschodnie 
skrzydło

fot. domena publiczna

Francisco Goya,
Portret markizy de Pontejos

 ok. 1786, fot. domena publiczna

na świecie. Swoje przemyślenia 
szybko przekuł w czyny. W 1936 
roku napisał do prezydenta Ro-
osevelta, by ofiarować mu obra-
zy i rzeźby dla nowego muzeum 
w Waszyngtonie, którego budo-
wę zadeklarował się sfinanso-
wać z własnych środków. Kiedy 
galeria została otwarta dla pu-
bliczności, podstawą prezento-
wanej kolekcji było 126 obrazów 
i 26 rzeźb podarowanych przez 
Andrew Mellona. Wśród nich 
znajdowały się dzieła takich 
mistrzów, jak Rafael, Goya czy 

Bologna. Fundator od początku 
nalegał, aby muzeum nie nosiło 
jego imienia, wierząc, że powin-
na być do prawdziwie narodowa 
instytucja, której wypełnienie 
dziełami sztuki zależeć będzie 
także od innych hojnych dar-
czyńców. I  rzeczy wiście tak 
się stało. Od czasu pierwszego 
prezentu Mellona zbiory gale-
rii znacząco się rozrosły i liczą 
dziś ponad piętnaście tysięcy 
obiektów.

www.nga.gov
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Czy wiesz, że…

Wiele lat później National Gallery of 
Art nawiązała współpracę z National 
Park Service w celu realizacji pomy-
słu utworzenia na terenie muzeum 
ogrodu rzeźby, który pełniłby funkcję 
plenerowej galerii. Co ciekawe, kon-
cepcja samego ogrodu sięga daleko 
w przeszłość i narodziła się na długo 
przed powstaniem samego muzeum. 
W latach 90. XVIII wieku Pierre L’En-
fant w swoim głównym projekcie do-
tyczącym nowej stolicy kraju wezwał 
do stworzenia publicznego ogrodu 
krajobrazowego. Stąd też w pobli-
żu muzeum znajduje się przepiękny, 
sześcioakrowy teren zielony, który 
w 1991 roku został oficjalnie przeka-
zany pod jurysdykcję muzeum. Dzię-
ki wsparciu Morris and Gwendolyn 
Cafritz Foundation galeria zatrudniła 
wybitnego architekta krajobrazu – 
Laurie D. Olina, aby odświeżył projekt 
ogrodu, jednocześnie zachowując 
istniejące, ważne elementy. Central-
nie umiejscowiony okrągły basen z 
fontanną do dzisiaj zimą zamienia się 
w lodowisko. 

Co zobaczyć?

W i r t u a l n e  w y s t a w y  –  N a t i o -
nal Gallery of Art mimo czasowe-
go zamknięcia nie zrezygnowało z 
udostępniania swoich propozycji 
wystawienniczych i zaprasza zwie-
dzających do oglądania online trzech 

National Gallery of Art  
w Waszyngtonie, wschodnie 
skrzydło

fot. domena publiczna

Paul Cézanne, 
Arlekin

fot. domena publiczna

Aplikacja NGAkids Art Zone – ta 
propozycja dla młodszych odbior-
ców, wciągnie także niejednego do-
rosłego. Zawiera osiem interaktyw-
nych działań inspirowanych pracami 
z kolekcji National Gallery of Art, a 
także szkicownik do odręcznego ry-
sowania i osobistą przestrzeń wy-
stawienniczą, w której użytkownicy 
mogą zapisywać i wyświetlać dzieła 
stworzone za pomocą programu. 
Każde działanie można wykonywać 
na różnym poziomie trudności, co 
sprawia, że aplikacja jest ciekawa dla 
odbiorców w różnym wieku.
 
www.nga.gov/education/kids.html 

Interaktywne opowieści o arty-
stach – jeśli czasem zastanawiacie 
się, w jaki sposób można porozma-
wiać o sztuce z dziećmi, koniecznie 
przyjrzyjcie się temu pomysłowi. 
Dzięki tej specjalnie przygotowanej 
zakładce na stronie internetowej 
można odkrywać dzieła sztuki, czy-
tać książki powiązane z nimi tema-
tycznie, a wreszcie spróbować swo-
ich sił w tworzeniu własnych dzieł. 

swoich ekspozycji. Pierwsza z nich – 
True to Nature: Open-Air Painting in 
Europe 1780-1870 – opowiada o nie-
zwykłych plenerach malarskich, któ-
re stały się integralną częścią edu-
kacji artystycznej na przełomie XVIII 
i XIX wieku. Twórcy odbywali wów-
czas nierzadko długie podróże, aby 
malować swoje krajobrazy w zapie-
rających dech w piersiach miejscach 
– od wybrzeża Bałtyku i Alp Szwaj-
carskich po ruiny Rzymu. Druga z wy-
staw – Degas at the Opéra – pozwala 
z kolei przenieść się na deski teatru, 
wczuć się w jego przestrzenie, muzy-
kę i poznać ludzi zaangażowanych w 
kwitnące życie kulturalne XIX-wiecz-
nego Paryża. Ostatnia z propozycji 
sięga dalej w przeszłość i przedsta-
wia historię Rafaela, jego warsztatu i 
środowiska artystycznego, w którym 
tworzył i dla którego jego dzieła stały 
się największą inspiracją.

Kolekcja online  – udostępnianie 
zbiorów online staje się na szczęście 
coraz powszechniejszą praktyką. Na-
tional Gallery of Art oprócz zaawan-
sowanej wyszukiwarki, która pozwala 
na samodzielną eksplorację zbiorów, 
proponuje także swoje zestawie-
nie najważniejszych dzieł. To dobre 
miejsce, żeby zapoznać się z szero-
ką kolekcją galerii i zainspirować się 
niezwykłą twórczością artystów.

www.nga.gov/collection/highlights.
html

Znajdują się tam materiały do pobra-
nia i instrukcje kreatywnych zabaw, z 
których można skorzystać.
 
www.nga.gov/education/teachers/
lessons-activities/pre-k.html
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Choć wiele osób może o tym nie 
wiedzieć, Szczecin ma napraw-
dę długą tradycję kolekcjoner-
stwa, która według historyków 
sztuki sięga aż XVI wieku i cza-
sów panowania księcia Filipa II. 
To właśnie wtedy, z racji wielu 
zagranicznych wojaży władcy, 
na szczecińskim zamku zaczęły 
się pojawiać interesujące dzie-
ła sztuki, które w kolejnych la-
tach stworzyły osobistą kolekcję 
księcia w specjalnie zbudowanej 
na zamku kunstkamerze. W XIX 
wieku, kiedy Szczecin dumnie 
pełnił rolę drugiego pod wzglę-

Gmach główny Muzeum 
Narodowego w Szczecinie

fot. domena publiczna

Lucas Cranach Młodszy, 
Portret Filipa I

1541, fot. domena publicznaM
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dem wielkości portu niemiec-
kiego, rozwinięciu uległa też ar-
tystyczna płaszczyzna miasta. 
W 1878 roku stworzono Muzeum 
Miejskie, w skład którego weszły 
m.in.: Miejska Galeria Obrazów 
(Städtische Bildergalerie), Miejski 
Gabinet Grafiki (Städtische Kup-
ferstichsammlung), Zbiór Brązów 
Antycznych (Antike Bronzesam-
mlung). Powstałe w wyniku sca-
lenia kolekcji miejskich Muzeum 
Miejskie (Museum der Stadt 
Stettin) uzyskało w 1913 roku sie-
dzibę przy dzisiejszych Wałach 
Chrobrego. Obecnie Muzeum 
Narodowe w Szczecinie jest 
największą instytucją kultury w 
województwie zachodniopomor-
skim i klasycznym przykładem 
muzeum wielowymiarowego, 
które w swojej kolekcji posiada 
ponad 150 tysięcy obiektów.

https://muzeum.szczecin.pl
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Czy wiesz, że…

Muzeum Narodowe w Szczecinie to 
jednak nie tylko siedziba przy Wałach 
Chrobrego. Szczecińska instytucja 
podzielona jest na pięć odrębnych za-
łożeń architektonicznych, z których 
w ostatnich latach największą uwagę 
przyciąga Centrum Dialogu Przełomy 
przy pl. Solidarności. Budynek ten jest 
miejscem spotkań i debat dotyczących 
kontrowersyjnych tematów, związa-
nych z najnowszą historią Szczecina, 
Pomorza, Polski i świata. Podziemny 

pawilon, specjalnie w tym celu zbu-
dowany według projektu Roberta Ko-
niecznego, powstał w sercu miasta, a w 
jego wnętrzu znajduje się wystawa sta-
ła, która skupia się na wydarzeniach lat 
1939–1989. 

Co zobaczyć?

Plenerowa Wystawa Zachodniopo-
morskich Kolei Dojazdowych w Gry-
ficach – jeśli interesują Was losy kolei 
lub historia regionu zachodniopomor-

Gryfice

2016, fot. Marek Czasnojć, 
fot. materiały prasowe

skiego, wystawa organizowana w Gry-
ficach powinna stać się obowiązkowym 
punktem Waszej wycieczki. Ekspozycja 
jest osobnym, samodzielnym działem 
Muzeum Narodowego w Szczecinie, 
a pod jej opieką znajdują się nie tylko 
zabytkowe parowozy, ale też wagony 
i inne urządzenia kolejowe. Co istotne, 
wystawa prezentowana jest na świe-
żym powietrzu, dzięki czemu jest wciąż 
dostępna dla zwiedzających. 

https://kolejki.muzeum.szczecin.pl/o-
nas.html

Wirtualne muzeum – Muzeum Na-
rodowe w Szczecinie tworząc swoją 
ofertę internetową, postawiło na róż-
norodność i stworzyło aż szesnaście 
osobnych serwisów poświęconych 
różnym zagadnieniom historycznym i 
artystycznym. W ofercie znajdują się 
zarówno strony opisujące poszcze-
gólne działy instytucji, ale też portale 
skupione wokół konkretnych wystaw 
lub zagadnień. Zachęcamy więc do sa-
modzielnych poszukiwań i odkrywania 
kolejnych wątków!

https://muzeum.szczecin.pl/116-aktual-
nosci/1114-wirtualne-muzeum-16-serwi-
sow-internetowych.html
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Irish Museum of Modern Art 
(IMMA) zostało powołane przez 
rząd Irlandii w 1990 roku jako 
pierwsza instytucja narodowa 
zajmująca się prezentacją i gro-
madzeniem sztuki nowoczesnej 
i współczesnej. Muzeum zostało 
oficjalnie otwarte 25 maja 1991 ro-
ku, a ówczesny dyrektor – Declan 
McGonagle – zwracał uwagę na 
ogromną odpowiedzialność pu-
bliczną, z jaką wiąże się przema-
wianie do tak szerokiej publiczno-
ści i prezentowanie najwyższych 
standardów sztuki jak najwięk-
szemu gronu odbiorców. Od tego 
momentu muzeum szybko ugrun-

Irish Museum of Modern Art

fot. materiały prasowe
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towało swoją znaczącą pozycję 
zarówno na irlandzkiej, jak i mię-
dzynarodowej arenie artystycznej. 
Obecnie zarówno krytycy, jak i od-
biorcy z uwagą śledzą działalność 
instytucji ze względu na zakres i 
znaczenie przygotowywanych wy-
staw, innowacyjne wykorzystywa-
nie stale powiększającej się kolekcji 
narodowej, wreszcie różnorodne i 

nagradzane programy edukacyjne. 
IMMA co roku przyjmuje średnio 
pół miliona irlandzkich i zagranicz-
nych gości, którzy korzystają z tej 
zróżnicowanej oferty. 

https://imma.ie
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Czy wiesz, że…

Irish Museum of Modern Art mieści 
się w Royal Hospital Kilmainham – 
najwspanialszym XVII-wiecznym bu-
dynku w Irlandii, powszechnie znanym 
jako „RHK”. Szpital Królewski został 
założony w 1684 roku przez Jamesa 
Butlera, księcia Ormonde i wicekróla 
Karola II jako dom dla emerytowa-
nych żołnierzy i był wykorzystywany 
przez prawie 250 lat. Jego architek-
tura wzorowana jest na kompleksie 
architektonicznym Les Invalides w 
Paryżu, z formalną fasada i dużym, 
eleganckim dziedzińcem. Otaczają-
ce budynek przepiękne ogrody były 
pierwotnie wykorzystywane do ce-
lów leczniczych. W 1922 roku RHK 
został przekazany Wolnemu Pań-
stwu Irlandzkiemu, a pięć lat później 
ostatni emeryt został przeniesiony 
do Chelsea. Od lat 30. do lat 50. XX 
wieku miejsce to służyło jako kwate-
ra wojskowa, później zaś popadło w 
ruinę. Dopiero w 1980 roku został za-
twierdzony plan renowacji budynku, 
a prace trwały cztery lata – dokład-
nie tyle, ile zajęło trzy wieki wcześniej 

Baner Irish Museum 
of Modern Art

fot. materiały prasowe

Dziedziniec Irish Museum 
of Modern Art

fot. domena publiczna

wzniesienie szpitala. Po ukończeniu 
remontu przestrzeń ta zaczęła go-
ścić wydarzenia kulturalne i wysta-
wy, by na początku lat 90. oficjalnie 
przekształcić się w pierwsze muzeum 
sztuki nowoczesnej i współczesnej w 
Irlandii.

Co zobaczyć?
Rozmowy o sztuce online  – wy-
darzenie skierowane do starszych 
odbiorców, którzy zaproszeni są do 
udziału w działaniu poświęconym 
sztuce. W ramach spotkania można 
przyjrzeć się uważnie wybranym dzie-
łom z kolekcji IMMA i porozmawiać o 
trwających wystawach w zaciszu wła-
snego salonu. Program jest bezpłatny, 
a żadne wcześniejsze doświadczenie 
nie jest wymagane. 

https://imma.ie/whats-on/talking-ar-
t-onli/

Kolekcja online – Imma jest domem 
dla narodowej kolekcji sztuki nowo-
czesnej i współczesnej, zawierającej 
ponad 3500 dzieł artystów z całego 

świata. Zbiór jest mocno zakorzenio-
ny w teraźniejszości, a ważne prace 
współczesnych twórców wzbogacają 
go każdego roku. Tę bogatą kolekcję 
można odkrywać także online, za po-
średnictwem strony internetowej i za-
awansowanej wyszukiwarki. 

https://imma.ie/collection/

Kreatywne zadania – w ciągu roku 
IMMA proponuje liczne warsztaty ar-
tystyczne dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych. W czasie pandemii te aktyw-
ności zostały przeniesione do świata 
wirtualnego. Artyści, którzy wcześniej 
prowadzili spotkania, na stronie in-
ternetowej zamieszczają kreatywne 
ćwiczenia i zadania plastyczne. Znaj-
dziecie tu inspiracje do tworzenia 
własnych projektów w domu. Można 

także podzielić się efektami swoich 
działań, używając jednego z propono-
wanych hasztagów. 

https://imma.ie/whats-on/teens-at-
-home-art-projects/

Video z wystaw – IMMA w związku 
z pandemią nie zaprzestało swojej 
działalności wystawienniczej i nie 
zrezygnowało zarazem z misji popu-
laryzatorskiej. Na muzealnym kanale 
YouTube udostępniane są filmy z eks-
pozycji, o których opowiadają artyści 
i kuratorzy. Jest to więc nie tylko oka-
zja, by poznać wystawy bez wycho-
dzenia z domu, ale także spojrzeć na 
nie z punktu widzenia twórców.

www.youtube.com/user/IMMAIreland 
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Nie bez powodu w pierwszym 
zdaniu swojej misji pracownicy 
Centrum Sztuki Współczesnej 
Łaźnia wspominają Alberta Ein-
steina, który twierdził, że „lo-
gika prowadzi nas od punktu A 
do B, wyobraźnia zabierze nas 
wszędzie”. Obserwując tę insty-
tucję, można odnieść wrażenie, 
że inwencja twórcza jest jedną 
z najwyższych wartości wyzna-
wanych przez związanych z nią 
ludzi. CSW Łaźnia to miejsce, 
k tórego celem jest łączenie 
funkcji prezentującej najważ-
niejsze i najbardziej przełomo-
we idee w świecie sztuki współ-
czesnej, a także edukacji, która 
wymiernie wpływa na kształto-
wanie się postaw społecznych 
wśród widzów. Tym, co zwraca 
uwagę, jest fakt, że twórcy pro-
gramu merytorycznego Łaźni 
stawiają sobie trudne zadanie 
przygotowywania ekspozycji nie 
tylko dla widzów „kompetent-
nych artystycznie”, ale też tych, 
dla których przygoda ze świa-
tem sztuki dopiero się rozpoczy-
na. Z punktu widzenia twórców 
Łaźnia jest też niezwykle istot-
nym obiektem rezydencyjnym. 
Niektóre z nich będą nastawio-

Czy wiesz, że…

Kilka lat temu pracownicy i kurato-
rzy CSW Łaźnia postanowili stworzyć 
projekt, który zwróci uwagę widzów i 
pozwoli zaistnieć w świadomości szer-
szej publiczności artystom z regionów 
„na krawędzi”. Cities on the Edge od 
początku swojego istnienia skupiało 
się na pracach tworzonych przez arty-
stów z innych kontynentów. W ramach 
zorganizowanych w projekcie wystaw 
swoje prace zaprezentowali artyści z 
Autonomii Palestyńskiej, Kuby, Kolum-
bii, Chile – miejsc, które bardziej koja-
rzyć się mogą z konfliktami niż sztuką.  
W najbliższych latach twórcy projek-
tu planują przybliżenie współczesnej 
sztuki z Afryki, Ekwadoru, Kuby w ra-

Baner wystawy Sensory 
Orders, Centrum Sztuki 
Współczesnej Łaźnia

materiały prasowe
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ne na konkretny cel w postaci 
wystawy, inne bardziej na pro-
ces, a ważnym elementem ca-
łego projektu jest współpraca z 
lokalną społecznością, uczenie 
się, eksperymentowanie oraz 
mobilność uczestników.

www.laznia.pl
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Łaźnia. Klasyczne książki przybierają 
tu formy audiobooków lub animowa-
nych historii, które wciągają najmłod-
szych widzów w świat sztuki. 

www.laznia.pl/edukacja/e-opowiesci-
-lazniaka-583/ 

Warsztaty online dla dzieci i do-
rosłych  – Łaźnia zachęca też do 
aktywnego odkrywania zagadnień 
związanych ze sztuką. Przy pomocy 
serii warsztatów (zarówno dla dzieci, 
jak i dla dorosłych!) stara się pokazy-
wać swoim widzom, że nawet z pozoru 
najbardziej zawiłe zagadnienia da się 
zrozumieć, kiedy tłumaczy je ekspert. 
Oferta internetowych aktywności jest 
na tyle bogata, że z pewnością każdy 
znajdzie w niej coś dla siebie. 

www.laznia.pl/edukacja/

mach wystaw indywidualnych i zbioro-
wych.

Co zobaczyć?

Wystawa online –  Sensory_orders 
to wystawa aktualna jak nigdy. Na eks-
pozycji znajdują się trzydzieści dwie 
prace artystów z całego świata, które 
łączy wspólny temat w formie pytania: 
jak odczuwamy i rozumiemy w czasach 
skrajnej niestabilności, zamętu i nie-
pewności? Wystawa została w całości 
przystosowana do oglądania jej online, 
a na końcu znajduje się bibliografia dla 
poszukujących pogłębienia swojej wie-
dzy w tym temacie.

www.sensoryorders.com 

Podcasty o sztuce współczesnej 
– strona internetowa CSW Łaźni, a w 
zasadzie jej konto na popularnym So-
undcloudzie, jest też świetnym miej-
scem dla miłośników odkrywania no-
wych postaci w artystycznym świecie. 
Znaleźć tam można całą serię podca-
stów, w których pracownicy i kuratorzy 
CSW rozmawiają z młodymi twórcami, 
przedstawiając ich szerokiej publiczno-
ści. Do słuchania w wolnych chwilach!

https://soundcloud.com/csw_laznia 

E-opowieści Łaźniaka – to projekt 
polegający na przeniesieniu do stre-
fy internetowej dziecięcych publikacji 
drukowanych, wydawanych w CSW 

Wystawa Sensory Orders, 
Centrum Sztuki Współczesnej 
Łaźnia

fot. materiały prasowe

Centrum Sztuki Współcześnej 
Łaźnia

fot. domena publiczna

Oprawa graficzna wystawy 
Sensory Orders, Centrum 
Sztuki Współczesnej Łaźnia

materiały prasowe
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Wystarczy zbliżyć się do budyn-
ku Centrum Sztuki Współczesnej 
U-jazdowski, by poczuć ener-
gię bijącą z tego miejsca. Twór-
cy instytucji wykorzystali impet 
zderzenia barokowego budynku 
zamku położonego obok Łazienek 
Królewskich i sztuki współczesnej, 
stawiającej wartość przekazu na 
pierwszym miejscu. W efekcie 
podstawowa misja instytucji, czyli 
myślenie o świecie zewnętrznym 
przez pryzmat sztuki, wybrzmie-
wa tutaj niezwykle mocno. Przez 
prawie czterdzieści lat istnienia in-

Centrum Sztuki Współczesnej 
Zamek Ujazdowski, 

fot. Jakub Certowicz, materiały 
prasowe 

Kino w Centrum Sztuki 
Współczesnej Zamek 
Ujazdowski, 

fot. Jakub Certowicz, materiały 
prasowe

Czy wiesz, że…

Choć CSW Zamek Ujazdowski koja-
rzymy przed wszystkim ze sztukami 
wizualnymi, na jego terenie znajduje się 
także kino. Jak twierdzą sami twórcy 
koncepcji, ma to być być przestrzeń, 
w której znajdzie się miejsce dla wielu 
formatów filmowych. Choć w tym mo-
mencie stacjonarna siedziba kina jest C
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stytucji kojarzy się ona z wzajem-
nym przenikaniem artystycznych 
gatunków i tworzeniem zupełnie 
nowych zjawisk z ich pogranicza. 
Historia instytucji rozpoczyna się 
w 1981 roku, gdy władze PRL pod-
jęły decyzję, by odbudowywany 
Zamek Ujazdowski przeznaczyć 
na cele sztuki współczesnej. Choć 
działalność programowa ruszyła 
w 1988 roku, dynamiczny rozwój 
zaczął się dopiero wraz z trans-
formacją ustrojową.

https://u-jazdowski.pl
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zamknięta dla odwiedzających, warto 
zapisać sobie jej adres w notatniku 
na przyszłość. Co ważne, często jest 
to jedno z niewielu miejsc, w których 
można zobaczyć wartościowe filmy, 
które nie wchodzą do szerokiego obie-
gu.

Co zobaczyć?

Kino online – to świetna inicjatywa dla 
miłośników sztuki filmowej. Na stro-
nie centrum w zakładce poświęconej 
działalności kina można znaleźć kilka-
dziesiąt filmów z repertuaru instytucji. 
Filmy dostępne są na platformie Sto-
warzyszenia Kin Studyjnych MOJEeKI-
NO.pl, a dostęp do nich często jest w 
okazyjnych cenach. 

https://u-jazdowski.pl/kino/repertuar/
mojeekino 

Wystawy online – ekspozycje, któ-
rych otwarcie planowane było na koń-
cówkę 2020 roku zostaną widzom 
udostępnione w formie online. 26 li-
stopada na stronie internetowej insty-
tucji ukazała się nowa praca Sebastia-
na Sebulca przygotowana specjalnie 
na potrzeby wirtualnej wersji wystawy 
w Project Roomie. Na początku grud-
nia udostępnione zostanie oprowadza-
nie po wystawie Ludwiki Ogorzelec, 
a 18 grudnia w ramach otwarcia online 
wystawy Ko-lekcja wyborów zostanie 
zaprezentowana nowa praca Aleksan-
dry Wasilkowskiej.

https://u-jazdowski.pl/program/wysta-
wy/ludwika-ogorzelec 

Internetowy kwartalnik „Obieg” 
– to dwujęzyczny internetowy kwar-
talnik poświęcony kulturze i sztuce, 
dokumentujący teraźniejszość. Od 
początku istnienia pisma jego twórcy 
starają się dbać o urozmaicenie form, 
które można znaleźć na jego łamach. 
Publikowane są tam nie tylko krytycz-
ne teksty artystyczne, ale też nieaka-
demickie poszukiwania, eseje i obrazy. 
Od 2016 roku powstało już piętnaście 
numerów magazynu. 

https://obieg.u-jazdowski.pl/numery 

Projekt Bohaternia – bardzo cie-
kawy projekt poruszający w nowy 
sposób zagadnienie na pierwszy rzut 

Sebastian Sebulec, 
Futro

fort dzięki uprzejmości artysty, 
materiały prasowe organizatora

Wydawnictwa Centrum 
Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski, 

fot. Bartosz Górka, materiały 
prasowe

Ludwika Ogorzelec, 
Szukam momentu równowagi

fot. Bartek Górka, materiały 
prasowe

oka niepozorne – bohaterów literatu-
ry dziecięcej. Postaci literackie stają 
się tutaj impulsem do rozmawiania 
nie tylko o ludzkich emocjach, ale też 
cechach charakteru i motywacjach. 
Twórcy projektu podkreślają, że ich 
celem jest rozwój empatii i kształtowa-
nie świadomości młodych czytelników.

https://u-jazdowski.pl/edukacja/rodzi-
ny-z-dziecmi/bohaternia 

Smykowizje online – dobra wiado-
mość dla wszystkich miłośników ar-
tystycznych warsztatów dziecięcych 
Smykowizje! Popularna inicjatywa 
przeniosła się ze swoimi spotkaniami 
do internetu. Na kanałach YouTube 
Fundacji Muzyka jest dla wszystkich i 
U-jazdowskiego znaleźć można zaję-
cia przygotowane specjalnie z myślą o 
najmłodszych widzach instytucji. 

https://u-jazdowski.pl/edukacja/rodzi-
ny-z-dziecmi/smykowizje?tid=t_pro-
gram
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W 1969 roku prezydent Francji 
Georges Pompidou postanowił 
zapewnić swojej ojczyźnie arty-
styczne centrum z prawdziwego 
zdarzenia. Miało to być miejsce, 
które wewnątrz jednej budowli 
będzie łączyć sztukę nowoczesną 
i współczesną, a także włączać do 
tego równania dużą bibliotekę pu-
bliczną, centrum twórczości prze-
mysłowej i ośrodek badań nad 
muzyką. Jako wielcy miłośnicy 
sztuki, prezydent i jego żona, byli 

Czy wiesz, że…

Choć otwarcie wielowymiarowego 
centrum sztuki i kreatywności było 
jednym z największych życiowych 
marzeń prezydenta Pompidou, nigdy 
nie udało mu się go spełnić w całości. 
Georges Pompidou zmarł w 1974 roku, 
trzy lata przed ukończeniem projektu. 
Centrum zostało oficjalnie otwarte 
przez jego żonę Claude 31 stycznia 
1977 roku. 

Co zobaczyć?

Podcasty – na stronie internetowej 
instytucji stworzona została specjalna 
zakładka poświęcona podcastom two-
rzonym przez pracowników muzeum. 
Co ciekawe, można znaleźć tam nie 
tylko wirtualne oprowadzania po ko-
lekcji stałej, ale też specjalny odcinek 
poświęcony muzealnym tajemnicom i 
skarbom ukrytym w magazynach bu-
dynku. 

https://www.centrepompidou.fr/en/
visit/podcasts

Gra video Prisme 7 – to niezwykle 
ciekawa i unikalna inicjatywa muzeum. 
Na stronie można pobrać darmową 
grę, która w interesujący sposób po-
zwoli odkryć najważniejsze ekspona-
ty z kolekcji stałej, a także na własnej 
skórze odczuć zalety i wady życia ar-
tysty. Twórcy aplikacji podkreślają, że 
ich celem było przedstawienie wszyst-

Centre Pompidou

fot. domena publiczna
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również gorącymi orędownikami 
jej demokratyzacji. Dla małżeń-
stwa Pompidou centrum musiało 
być miejscem spotkań wszyst-
kich dyscyplin, gdzie artyści mo-
gli przede wszystkim wolno i bez 
ograniczeń rozmawiać z publicz-
nością. Prace nad budową odpo-
wiedniego miejsca rozpoczęły się 
w maju 1972 roku pod kierownic-
twem dwóch młodych architek-
tów: Renzo Piano i Richarda Ro-
gersa. W zasadzie od pierwszych 
dni działalności Centre Pompi-
dou stało się niezwykle ważnym 
miejscem na artystycznej mapie 
Europy. Wiele osób przychodziło 
z ciekawości, a inni poszukiwali 
swojego artystycznego azylu, w 
którym mogliby realizować twór-
cze plany. W efekcie centrum sta-
ło się jedną z pięciu najchętniej 
odwiedzanych atrakcji Paryża. 

https://www.centrepompidou.fr/
en/
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kich elementów procesu twórczego: 
obserwacji, analizy, dekonstrukcji i 
konstrukcji. 

https://www.centrepompidou.fr/en/of-
fer-to-professionals/teachers/online-
-educational-resources/video-game-
-prisme-7

Bezpłatne kursy online – wirtualna 
strona muzeum to też świetne miejsce 
do poszerzenia i odświeżenia swojej 
wiedzy z historii sztuki. We wskazanej 
zakładce można zapisać się na darmo-
we kursy w języku angielskim, w czasie 
których eksperci muzeum postarają 
się w przystępny sposób przeprowa-
dzić swoich studentów przez meandry 
sztuki współczesnej i nie tylko.  

https://www.centrepompidou.fr/en/
the-centre-pompidou-school/moocs

Gra Prisme 7 Centre Pompidou

fot. materiały prasowe

Widok na Centre Pompidou 
ze wzgórza Montmartre

fot. domena publiczna

Wirtualna wystawa Joana Miró, 
Centre Pompidou

fot. materiały prasowe
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W zasadzie od dnia otwarcia w 
1982 roku budynek Salvador 
Dali Museum był jednym z naj-
ważniejszych centrów mówienia 
i myślenia o sztuce w amerykań-
skim rejonie Tampa Bay. Muzeum 
zostało w całości poświęcone 
hiszpańskiemu artyście i two-
rząc swoją kolekcję stara się po-
kazywać w możliwie najszerszy 
sposób twórczość wybitnego 

Czy wiesz, że…

Budynek Salvador Dalí Museum z 
pewnością można dołączyć do listy 
budowli, które nie pozwalają przejść 
widzom obok siebie obojętnie. Bryła 
została zaprojektowana przez archi-
tekta Yanna Weymoutha, któremu 
udało się stworzyć plan budynku 
podkreślający niezwykle połączenie 
obecne w twórczości Dalego – ele-
mentów racjonalnych z fantastycz-
nymi. Podstawą projektu jest prosty 
betonowy sześcian, z którego „wyra-
stają” niedookreślone szklane bańki, 
stworzone z ponad tysiąca osobnych 
części. Wewnątrz budynku powstała 
także unikalna, kręta klatka schodo-
wa, która jest bezpośrednim odniesie-
niem do fascynacji Dalego spiralnymi 
kształtami. 

Co zobaczyć?

Wystawy online – ostatnie czasy nie 
sprzyjają podróżom, dlatego amery-
kańskie muzeum przygotowało spe-
cjalną ofertę dla widzów, którzy nie 
są w stanie odwiedzić ich siedziby. 
Na stronie instytucji znaleźć można 
bogatą ofertę wirtualnych wystaw. W 
każdej z zakładek znajdziemy świetnie 
napisane teksty kuratorskie, muzeal-
ne zdjęcia i krótkie wypowiedzi eks-
pertów po angielsku. 

https://thedali.org/exhibits/online-
-exhibits/

Carl Van Wechten, 
Salvador Dalí

1939, fot. domena publicznaS
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surrealisty. Na ten moment w ko-
lekcji muzeum znajduje się ponad 
2400 obiektów z różnych etapów 
życia artysty. Co ciekawe, eks-
pozycja stała ukazuje nie tylko 
malarską twórczość Dalego, ale 
też mniej znane z jego form wy-
razu m.in. rzeźby, szkice węglem, 
ilustracje książkowe, a nawet fo-
tografie. W 2011 roku muzeum 
przeżyło renesans, który zapo-
czątkowany został przez otwar-
cie nowego budynku od samego 
początku tworzonego z myślą o 
mieszkańcach Tampa Bay. Wła-
śnie z uwagi na ich potrzeby wo-
kół budynku powstał awangardo-
wy ogród, który przez większość 
roku jest otwarty dla zwiedzają-
cych, ale też okolicznych miesz-
kańców. Już samo przejście nim 
ma być wstępem do zdobywania 
wiedzy o hiszpańskim mistrzu, a 
w kompozycję ogrodu wpleciono 
wiele bezpośrednich odwołań do 
jego dzieł i fascynacji.

https://thedali.org
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Kolekcja online – jeśli chcielibyście 
poznać twórczość Dalego na własną 
rękę, muzeum udostępniło na swojej 
stronie internetowej zdecydowaną 
większość swojej stałej kolekcji. Dzię-
ki przejrzystemu interfejsowi można 
wygodnie przeglądać dzieła artysty, 
podzielone wedle stosowanych przez 
niego technik. Co ciekawe, kolekcja 
jest także dostępna w bezpłatnej apli-
kacji na urządzenia mobilne. 

https://thedali.org/permanent-collec-
tion/ 

Kreatywne zadania nie tylko dla 
dzieci – korci was, by spróbować 
swoich sił w surrealistycznej twórczo-
ści? Muzeum przygotowało serię kre-
atywnych ćwiczeń, w których każdy 

na własną rękę może puścić wodze 
fantazji i zabawić się w malarza. Ma-
teriały warsztatowe zostały przygoto-
wane w języku angielskim, ale na kar-
tach ćwiczeń nie znajdziecie trudnych 
słów i wyrażeń. Każdy da radę!

https://thedali.org/innovation-labs-
-activities/

VR Dreams of Dalí – bardzo ciekawa 
opcja dla wszystkich miłośników roz-
szerzonej rzeczywistości. Na stronie 
muzeum można znaleźć serię darmo-
wych filmów w technologii VR, które 
można pobrać i odtworzyć na swoim 
własnym sprzęcie. Twórcy gwarantują 
niezapomniane przeżycia i trudno im 
nie wierzyć!

Spiralna klatka schodowa 
w The Dalí Museum

fot. materiały prasowe

The Dalí Museum

fot. materiały prasowe
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Centrum Nauki Kopernik

fot. domena publiczna

Jeśli uznajecie się za miłośników 
nauki i fascynują was zasady, któ-
re rządzą naszym światem, Cen-
trum Nauki Kopernik jest miej-
scem, które koniecznie powinno 
znaleźć się na Waszej liście „do 
odwiedzenia”.  Od samego po-
czątku jego działania wyróżniają 
się niezwykle bezpośrednim po-
dejściem do popularyzacji nauki. 
Oznacza to, że zamiast wycie-
czek z przewodnikiem, instytucja 
propaguje ideę samodzielnego C
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natów. Nie oznacza to jednak, 
że w budynku nie spotkacie pra-
cowników gotowych do pomo-
cy. Wprost przeciwnie! Od razu 
po wejściu można mieć wraże-
nie, że całe centrum wypełnione 
jest entuzjastami, gotowymi do 
pokazania nam najciekawszych 
elementów ekspozycji. Nie da się 
też jednoznacznie określić, co 
jest głównym tematem centrum. 
Jest nim sama nauka. Da się tu 

sprawdzić możliwości swojego 
ciała, wrażliwość na światło, po-
strzeganie kolorów, podatność 
na iluzje, a setki eksponatów 
pomagają zrozumieć zjawiska 
związane z falami czy prądem. 
Centrum jest też świetnym przy-
kładem instytucji, która spraw-
nie i szybko dostosowała się do 
warunków pandemicznych. Jej 
oferta internetowa jest bogata i 
bardzo zróżnicowana.

https://www.kopernik.org.pl

Czy wiesz, że…

Centrum Nauki Kopernik to nie tyl-
ko imponujący gmach, ale też nie-
zwykle ciekawa przestrzeń wokół 
niego. Świetnym przykładem jest 
Park Odkrywców, czyli zielona prze-
strzeń wokół budynku.  Nad pro-
jektem parku wspólnie pracowali 
inżynierowie, artyści i projektanci 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    12/2020 33

https://www.kopernik.org.pl


zieleni. To miejsce, gdzie można wy-
począć nad brzegiem Wisły, a także 
poeksperymentować z dźwiękiem 
na różnych znajdujących się tam eks-
ponatach – między innymi na zwier-
ciadłach akustycznych czy Szepta-
czach. W ciepłych miesiącach park 
jest miejscem astronomicznych ob-
serwacji nieba, pokazów kina plenero-
wego, ekspozycji instalacji artystycz-
nych i wielu innych atrakcji.

Co zobaczyć?

Wirtualny spacer po wystawie – 
doskonały przykład dostosowania 
ekspozycji stałej do warunków online. 
Na stronie instytucji znaleźć można 
serię filmów, które sprawnie i w przy-
stępny sposób przeprowadzają wi-
dzów przez konkretne elementy prze-
strzeni i prezentowane tam eksponaty. 
Filmy zostały podzielone tematycznie, 
co nie tylko ułatwia zorientowanie się 
na stronie, ale też pomaga dawkować 
sobie przyjmowaną wiedzę.

https://www.kopernik.org.pl/e-koper-
nik/wirtualne-spacery-po-koperniku

Rady i refleksje na czas pandemii 
od naukowców, ekspertów i auto-
rytetów – bardzo potrzebna i unikal-
na inicjatywa. Pracownicy i współpra-
cownicy muzeum stworzyli krótkie 
materiały pisane i filmowe, w których 
wyjaśniają najważniejsze zagadnie-
nia związane ze zmianami w naszych 

życiach spowodowanymi pandemią 
koronawirusa. Znaleźć tu można ma-
teriały dotyczące sposobów skutecz-
nego mycia rąk, ale też porady zwią-
zane z radzeniem sobie z izolacją i 
lękiem społecznym. 

https://www.kopernik.org.pl/e-koper-
nik-damy-rade

Kurs majsterkowania – proste wy-
zwania konstrukcyjne – to świetna 
inicjatywa stworzona z myślą o naj-
wierniejszych fanach majsterkowania. 
Na stronie Centrum Nauki Kopernik 
znajduje się duża pula filmów, które w 
ciągu kilku minut pozwalają stworzyć 
„coś z niczego”. Wielką zaletą serii jest 
fakt, że do domowych projektów nie 
potrzeba wielu elementów, a więk-
szość z nich z pewnością znajdziemy 
w domowym składziku. 

https://www.kopernik.org.pl/e-koper-
nik/kurs-majsterkowania

Patrz w gwiazdy! – Centrum Nauki 
Kopernik przygotowało też coś dla 
osób z ciekawością spoglądających 
w niebo. Na stronie internetowej znaj-
dziemy nie tylko podręczniki pisane 
dla osób rozpoczynających swoją 
przygodę z astronomią, ale też przy-
kłady ciekawych doświadczeń, które 
można samemu wykonać, wykorzy-
stując domowy teleskop.

https://www.kopernik.org.pl/e-koper-
nik-patrz-w-gwiazdy

Centrum Nauki Kopernik

fot. materiały prasowe 

Zaproszenie Centrum Nauki 
Kopernik

fot. materiały prasowe
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Budowa nowego gmachu 
Muzeum Historii Polski na 
terenie warszawskiej Cytadeli

2019, fot. domena publiczna

Wizualizacja - sklep muzealny 
w Muzeum Historii Polski

fot. materiały prasowe

Zarówno historycy, jak i miło-
śnicy sztuki i kultury są zgodni 
– polska historia w pełni zasłu-
guje na muzeum, którego misją 
byłoby pokazanie jej w sposób 
przekrojowy i przystępny dla wi-
dza. Wiele wskazuje na to, że już 
niedługo Muzeum Historii Polski 
będzie mogło przyjąć pierwszych 
widzów i zaprosić na swoją nowo-
powstałą ekspozycję stałą. Na 
ten moment instytucja prężnie 
działa w przestrzeni internetowej 
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i pokazuje, że da się wirtualnie 
zainteresować widzów historią 
Polski. Od samego początku po-
wstawania muzeum w jego misji 
znajduje się przedstawienie naj-
ważniejszych wątków polskiej 
historii w sposób interesujący 
i ze szczególnym uwzględnie-
niem dialogu międzynarodowe-
go. Ważne miejsce na wystawie 
otrzymać mają także przykłady 
związane z tematyką wolności 
– tradycji parlamentarnych, in-
stytucji i ruchów obywatelskich, 

walki o wolność i niepodległość. 
Zapewnieniem ,  k tóre może 
szczególnie interesować interne-
towych widzów, jest stwierdzenie 
padające z ust twórców ekspozy-
cji i zapowiadające, że większość 
kolekcjonowanych eksponatów 
ma być wkrótce dostępna także 
w formie cyfrowej.

https://muzhp.pl/pl/
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Czy wiesz, że…

Budowana ekspozycja stała, choć 
wciąż skoncentrowana wokół chro-
n o l o g i czn e go  p o r z ą d k u ,  b ę dzi e 
podkreślała również najistotniejsze 
momenty w 1000-letniej polskiej hi-
storii. Będą to miejsca szczególne, w 
których zgodnie z intencją twórców, 
zwiedzający będą zatrzymywać się 
na dłużej. Takich przestrzeni, zwanych 
dominantami, powstanie kilkanaście. 
Wśród nich znajdą się między inny-
mi: dwór Jagiellonów, panorama pola 
elekcyjnego, miasto z okresu rewolu-
cji przemysłowej, Bitwa Warszawska 
1920 roku, konspiracyjny lokal z lat II 
wojny światowej czy Stocznia Gdań-
ska z okresu strajku w sierpniu 1980 
roku.

Co zobaczyć?

Bezpłatne audiobooki  – jeśli je-
steście fanami audiobooków, z pew-
nością przypadnie Wam do gustu 
internetowa oferta Muzeum Historii 
Polski. Poprzez stronę instytucji moż-
na bezpłatnie pobrać książki współ-
pracowników muzeum czytane przez 
profesjonalnych lektorów. Wśród po-
ruszanych w nich tematach są takie 
zagadnienia, jak: historia Józefa Pił-
sudskiego, Marysieńki Sobieskiej czy 
insurekcji warszawskiej. 

https://muzhp.pl/pl/p/396/audiobooki

Quizy historyczne – fanom zagadek 
i emocjonującego sprawdzania wła-
snej wiedzy polecamy zestaw quizów 
historycznych przygotowanych przez 
współpracowników muzeum. Quizy 
to nie tylko doskonała okazja do od-
świeżenia sobie zapomnianej wiedzy, 
ale też szansa na zainteresowanie 
najmłodszych odbiorców tematyką 
historii. 

https://muzhp.pl/pl/c/2247/quizy-hi-
storyczne

Wirtualna wystawa – na platformie 
Google Arts&Culture dostępna jest 
także wirtualna forma ekspozycji mu-
zeum. Na ten moment znajduje się w 
niej ponad 1000 elementów, a poru-
szane zagadnienia zostały bardzo in-
tuicyjnie podzielone epokami. Każdy z 
tematów składa się z krótkiej prezen-

Wizualizacja - widok holu 
głównego Muzeum Historii 
Polski

fot. materiały prasowe

Wizualizacja - widok budynku 
Muzeum Historii Polski

fot. materiały prasowe

tacji, gdzie poza przystępnym tekstem 
pojawiaja się też mapy i historyczne 
zdjęcia. 

https://artsandculture.google.com/
partner/polish-history-museum

Kino  – muzeum przygotowało też 
coś dla fanów materiałów filmowych. 
Na stronie instytucji znaleźć można 
kilkadziesiąt odnośników do filmów 
stworzonych w oparciu o historyczne 
materiały i eksperckie komentarze. 
To doskonały sposób, by w ciągu kil-
ku lub kilkunastu minut projekcji lepiej 
poznać najważniejsze zagadnienia 
z historii Polski, takie jak: Bitwa pod 
Grunwaldem, powstanie styczniowe, 
Bitwa Warszawska 1920 roku czy Gru-
dzień ’70.

https://muzhp.pl/pl/p/248/wejdz-do-
-kina
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Azja i Pacyfik online, 
zaproszenie Muzeum Azji 
i Pacyfiku

fot. materiały prasowe

Obserwując instytucje muzeal-
ne na całym świecie, zdążyliśmy 
się przyzwyczaić, że ich powsta-
nie i rozwój zwykle są wspólnym 
dziełem bardzo dużej grupy eks-
pertów i pasjonatów. Niezwykle 
rzadko zdarza się, żeby praktycz-
nie cała historia instytucji była 
skupiona wokół kolekcji i działań 
jednej osoby. Tak jednak wyglą-
dały początki Muzeum Azji i Pa-
cyfiku, którego funkcjonowanie 
rozpoczęło się od przekazania na 
rzecz państwa polskiego kolekcji 
zbieranej przez Andrzeja Waw-
rzyniaka. Liczyła ona wówczas 
ponad 4000 dzieł sztuki i obiek-
tów etnograficznych z Indonezji i 
była owocem dziewięcioletniego 
pobytu ofiarodawcy na placówce 
dyplomatycznej w tym kraju. Był 
to zbiór niezwykły i ze względu na 
zawartość, i na rozmiary rzadkiej 
w tamtych czasach kolekcji pry-M
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watnej. Andrzej Wawrzyniak pra-
cował w służbie dyplomatycznej 
w Wietnamie, Indonezji, Laosie, 
Nepalu i Afganistanie, podróżo-
wał po niemal wszystkich krajach 
Azji, po Australii i dużej części 
Oceanii, jednak to Indonezja sta-
ła się jego największą inspiracją. 
Muzeum powstało oficjalnie 26 
lutego 1973 roku, kiedy doszło 
do przekazania kolekcji, a ofia-
rodawca otrzymał nominację na 
dyrektora, którą to funkcję spra-
wował aż do 2013 roku.

https://www.muzeumazji.pl
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Czy wiesz, że…

Pracownicy Muzeum Azji i Pacyfiku 
przez wiele lat udowadniali, że brak 
ekspozycji stałej nie musi być prze-
szkodą do prężnego rozwijania insty-
tucji muzeum. Pomimo nieposiadania 
stałej oferty dla swoich widzów, kura-
torom i twórcom wystaw udawało się 
regularnie przedstawiać zbiory mu-
zeum szerokiej publiczności. Ekspo-
zycje zwykle organizowano w dwóch 
niewielkich galeriach: Nusantarze i 
Azjatyckiej, a także w wielu miejscach 
na terenie Polski i za granicą. W ciągu 
40 z górą lat działalności instytucja 
zorganizowała około tysiąca wystaw, 
oprócz własnych zbiorów prezentując 
także twórczość współczesnych arty-
stów oraz dorobek fotografików.
Co zobaczyć?

Wystawa Poruszenie w sieci – eks-
pozycja jest finałem projektu prowa-
dzonego przez muzeum we współ-
pracy ze studentami Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie i Instytutu Hi-
storii Sztuki Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Na tej wyjątkowej wystawie 
dzieła zostały połączone w pary: hi-
storyczne eksponaty i artystyczne 
prace, będące odpowiedzią na kon-
takt z nimi. W ramach działań interne-
towych wystawę można zwiedzać w 
formie online, a także wziąć udział w 
spotkaniu wideo z młodymi twórcami. 

https://wystawa.muzeumazji.pl

Zbiory online – od niedawna wszyst-
kie zbiory muzeum można też oglą-
dać w formie internetowych zbiorów. 
Kolekcja została uporządkowana w 
sposób, który zasadniczo pokrywa 
się z ogólnie przyjętym podziałem na 
regiony geograficzne. Są to więc: Azja 
Wschodnia, Azja Południowa, Azja Po-
łudniowo-Wschodnia, Bliski Wschód i 
obszar Pacyfiku. Dużym ułatwieniem 
w korzystaniu z elektronicznych zbio-
rów jest wygodna wyszukiwarka, która 
pozwala filtrować eksponaty po okre-
sie powstania, obszarze geograficz-
nym czy technice wykonania.

http://zbiory.muzeumazji.pl/zbiory/

„Pismo w kulturach świata” – pi-
smo rozumiane jako graficzny zapis 
myśli jest jednym z najciekawszych 
zagadnień antropologii. Gdy tylko po-
chylimy się nad nim bardziej, szybko 
okazuje się, że kryje przed nami dużo 
więcej zagadek, niż moglibyśmy się 
spodziewać. Wszystkim zaintereso-
wanym polecamy materiały przygoto-
wane przez pracowników i współpra-
cowników muzeum, którzy stworzyli 
niezwykle obszerne studium poświę-
cone obecności pisma ludzkiego w 
historii. Materiały można bezpłatnie 
pobrać ze strony muzeum.

https://www.muzeumazji .pl/maip/
uploads/2020/06/slowa-nieulotne-
-pismo-w-kulturach-swiata-rozdzial-
-vi-e-g.pdf

Plakat wystawy Poruszenie 
w sieci, Muzeum Azji i Pacyfiku

materiały prasowe

Dipalakszmi, lampa - 
listopadowy obiekt miesiąca

fot. materiały prasowe
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www.uncommonground.pl Sprawdzamy, co nowego
(UN)COMMON GROUND

Czy w natłoku wiadomości i wy-
świetlanych propozycji czasem 
trudno Wam się odnaleźć? Nie 
wiecie, gdzie szukać wartościo-
wych treści i dokąd zajrzeć w po-
szukiwaniu inspiracji? Przycho-
dzimy z pomocą, przypominając 
o rozwijającym się portalu (UN)
COMMON GROUND, czyli stale 
powiększającej się bazie wiedzy 
na temat działań art brandingo-
wych z całego świata. W prak-
tyce oznacza to, że znajdziecie 
tam artykuły poświęcone sztuce 
współczesnej i współpracy arty-
stów z różnymi markami – często 
bardzo zaskakującej. Na co zwró-
cić uwagę? 

Mech w służbie sztuki, 
czyli wizja ekologicznej apokalipsy 
oczami artystów

Czy pracownia artysty może przypo-
minać raczej laboratorium naukowe, 
niż być przestrzenią zastawioną szta-
lugami i płótnami? Tak właśnie wyglą-
da projekt koordynowany przez Dianę 
Lelonek, która zamiast farb i terpen-
tyny używa szalek i preparatów biolo-
gicznych. Maja Wolniewska, opisując 
to niezwykłe przedsięwzięcie, wska-
zuje także na innych artystów, któ-
rzy w centrum swoich zainteresowań 
twórczych coraz częściej stawiają na-
turę, zwracając uwagę na jej postępu-
jącą degradację. To niewątpliwie tekst 
otwierający oczy na współczesne za-
grożenia, jednocześnie prezentujący 
praktyki, które są żywym komenta-
rzem otaczającej nas rzeczywistości. 
Czy mają potencjał niesienia zmiany?

Artystyczny wyścig i sztuka pole-
rowania, czyli co wspólnego z dzieła-
mi sztuki mają samochody

Nie lada gratka dla miłośników mo-
toryzacji, którzy będą mieli okazję 
spojrzeć na ukochane pojazdy z no-
wej perspektywy. To także artykuł, 
który zainteresuje czytelników zafa-
scynowanych modą. A to wszystko 
za sprawą niezwykłych mariaży tych 
światów, o których pisze Igor Gałąz-
kiewicz. W tekście zwraca on uwagę 
na nowe możliwości otwierające się 

przed branżą motoryzacyjną, wska-
zując jednak na historyczne korzenie, 
jakie ma współpraca artystów i produ-
centów samochodów. Jednocześnie 
pokazuje, w jaki sposób dzięki takie-
mu podejściu można współcześnie 
budować wizerunek marki luksusowej.

Dwie połówki jabłka. Apple x sztu-
ka, czyli technologia to nie wszystko

Kto z nas nie kojarzy dziś charakte-
rystycznego logo z jabłkiem, które 
w szybkim tempie opanowało rynek 
technologiczny? Co stoi za sukcesem 
tej potężnej marki? Odpowiedzi na to 
pytanie poszukuje w swoim artyku-
le Anna Palacz-Brzezińska. Zwraca 
uwagę na kilka kluczowych aspektów, 
takich jak intuicyjność oprogramowa-
nia, łatwość obsługi czy przemyślany 
minimalistyczny design. Szczegól-
nie warte uwagi są jednak działania 
nieszablonowe podejmowane przez 
firmę Apple. U ich podłoża leży prze-
świadczenie, że najważniejsze dla 
odbiorców i użytkowników jest do-
świadczanie. Stąd też coraz to nowe 
pomysł marki proponowanie działań 
umożliwiających klientom przeżycie 
czegoś wyjątkowego.
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Zostałyście finalistkami 19. edy-
cji konkursu Artystyczna Podróż 
Hestii, jednak jak cały ostatni rok, 
także ta edycja konkursu jest wy-
jątkowa. Nie zostali wyłonieni lau-
reaci, nie odbyła się także wystawa 
finałowa. Wiele działań przeniosło 
się natomiast do sieci. Jak jako 
artystki postrzegacie tę sytuację i 
jakie korzyści może ona przynieść?

Maja Janczar: 
Pandemia sprowadziła na świat kryzys 
totalny, w wątpliwość został poddany 
dotychczasowy kształt przeróżnych 
sfer życia społecznego – od gospodar-
ki i rynku pracy, po życie towarzyskie. 
Mój tryb za bardzo się nie zmienił, a na 
początku widziałam w tej sytuacji wiel-
ką okazję do zmiany systemu, w jakim 
się znajdujemy. Mam nadzieję na po-
tencjał twórczy kryzysu – gdy rzeczy-
wistość pęka, można próbować ją skle-
ić w takiej konfiguracji, w jakiej istniała 

W obiektywie… 
finaliści 19. edycji 
konkursu APH

(cz.2)

wcześniej lub wymyślać nowe konfigu-
racje. Uważam, że jest to bardzo inspi-
rujący czas do działań twórczych.

Agata Jarosławiec: 
Trudno jest mi myśleć o korzyściach 
tej sytuacji w momencie drugiego loc-
kdownu. Na pewno Internet zdemo-
kratyzował w jakimś stopniu sytuację 
artystów, m.in. poprzez projekty mini-
sterialne, takie jak Kultura w sieci. Nie 
jestem jednak optymistką, tę sytuację 
widzę raczej jako próbę przetrwania, 
niż jako szansę rozwoju.

Anna Rutkowska: 
Na początku epidemii byłam przerażo-
na, choć moje codzienne funkcjonowa-
nie niewiele się zmieniło. Nie odczułam 
skutków ograniczenia kontaktów to-
warzyskich, ponieważ i tak nie utrzy-
mywałam ich zbyt wiele. Nadal więk-
szość czasu spędzałam w pracowni. 
Poczucie zagrożenia i izolacji od daw-

na pojawiały się w moich pracach. Mia-
łam wrażenie, że moja rzeczywistość 
wydostała się na zewnątrz i urealniła. 
Czuję, że tryb życia, jaki prowadzę, stał 
się bardziej powszechny.
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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?

MJ: 
Moje działania odbywają się w Kaliszu, 
w Salonie Optycznym na ul. Piekar-
skiej 2. Umieszczam w witrynach trzy 
zadrukowane banery, przedstawiające 
kolaże zbudowane ze zdjęć kaliskich 
kościołów i centrów handlowych. Jest 
to zapis moich wrażeń ze spacerów po 
mieście i rozmów z jego mieszkańcami. 
Projekt jest dla mnie okazją do pracy w 
terenie. Podoba mi się zarówno wyjście 
z galerii, jak i kontakt z osobami spoza 
świata sztuki. Poza tym poznałam bar-
dzo interesujące miejsce i cieszę się, że 
akurat tam mogłam działać.

AJ: 
Projekt OKNO to, w moim odczuciu, 
projekt bardzo potrzebny – łączący lu-
dzi z różnych środowisk i zapewniający 
wsparcie finansowe w trudnej sytuacji 
spowodowanej lockdownem. Dla mnie 
jest to okazja do wymiany doświadczeń 
oraz do pokazania swoich prac szer-
szej publiczności, co ważne – miejsco-
wej społeczności, która może poprzez 
przypadkowy kontakt wejść w relację 
z obiektem.

AR:
Jako miejsce działań został mi przy-
dzielony salon optyczny w Białymsto-
ku. Ucieszyłam się na tę propozycję, 

lubię te rejony Polski. Ponadto projekt 
stanowił dla mnie impuls dla stworze-
nia instalacji. Rzadko dysponuję taką 
możliwością środków i przestrzeni. 
Postanowiłam zrealizować jeden z cy-
klów moich obrazów – Fizjologiczne 
migracje w przestrzeni trójwymiarowej. 
Tworzę makietę gałki ocznej przedsta-
wiającej proces widzenia. Pierwotnie 
wewnątrz modelu miała znajdować się 
rzeźba postaci paranormalnej. Orygi-
nalne projekty przedstawiają wędrów-
ki istot i zjawisk nadprzyrodzonych 
wewnątrz ludzkiego organizmu, które 
przenikają przez tkanki, zaburzając 
naturalny przebieg percepcji.

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

MJ: 
Nie wyobrażam sobie robić sztuki innej 
niż taka, która podejmuje aktualne pro-
blemy społeczne. Moim zdaniem rolą 
artysty jest nadawanie widoczności 
tym problemom, które są widoczne w 
zbyt małym stopniu, a także ich arty-
styczna interpretacja, a więc szukanie 
istoty sprawy za pomocą mniej stan-
dardowych narzędzi.

AJ: 
Daleka jestem od formułowania wzor-
ców, z których powinna czerpać sztuka 
współczesna, gdyż jest to zawsze indy-
widualny wybór ścieżki twórczej i za-

wodowej. Jednocześnie wobec ciągle 
dezaktualizującej się rzeczywistości, 
okazuje się, że wartością uniwersalną 
stają się działania kolektywne. Myślę, 
że sztuka ma duży potencjał zmiany 
społecznej, zwłaszcza na gruncie lo-
kalnym, czego przykładem jest ostatni 
świetny projekt Opieka rodzinna Da-
niela Rycharskiego.

AR: 
Uważam, że współczesna sztuka po-
winna realizować potrzeby autora. 
Często działania sztuki zaangażowanej 
tracą kompletnie swój charakter arty-
styczny, co stanowi pewne zagrożenie. 
Społeczna rola sztuki wciąż wydaje mi 
się w niewielkim stopniu wpływowa, 
między innymi ze względu na słaby sta-
tus artysty i niewielkie zainteresowanie 
szerokich grup społecznych.

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? 

MJ: 
Moim zdaniem odpowiedzialność od-
bioru jest podzielona pomiędzy artystę 
i odbiorcę. Również od odbiorcy zależy, 
jak przetworzy dzieło i jaki wywrze ono 
na niego wpływ. To, czym powinien kie-
rować się artysta, to szczerość i rzetel-
ność działań.

AJ: 
Myślę, że artysta powinien zadawać 
sobie pytania, co się dzieje z odbior-
cą jego sztuki i starać się przewidzieć 
konsekwencje swoich działań. Sztuka 
zaangażowana, to sztuka oderwana 
od instytucji, dziejąca się często z dala 
od wielkomiejskich ośrodków, z lokalną 
publicznością. Wrażliwość na potrzeby 
tej publiczności wydaje mi się kluczo-
wa.

AR:
Twórca dokonując wyboru tematu 
dzieła sztuki wskazuje na problemy, 
które w jakiś sposób zwróciły jego 
uwagę. Interpretacja sposobu ich 
przedstawienia należy do odbiorcy. 
Artysta może przewidzieć efekt i od-
biór dzieła, biorąc pod uwag kontekst 
miejsca ekspozycji, czas, potencjalne 
grupy odbiorców, ich wykształcenie i 
nastawienie, atmosferę polityczną kra-
ju i nastroje społeczne, ale nie można 
obarczać go pełną odpowiedzialnością 
za to, w jaki sposób zareagują odbiorcy.

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    12/2020 49



A
R

T
Y

S
T

Y
C

Z
N

A
 

P
Ó

ŁK
A

 A
P

H
 

Literatura
 
Munch, 
Steffen Kverneland

Na szczęście już dawno przestaliśmy łą-
czyć komiks z uproszczoną opowieścią 
dla młodszych czytelników. Coraz wię-
cej powieści graficznych dla dorosłych 
ukazuje się też po polsku. Jak się okazu-
je, ich bohaterami niekoniecznie muszą 
być postaci o nadprzyrodzonych mo-
cach, którym po raz kolejny przypadło 
w udziale uratowanie świata. Autorzy 
komiksów chętnie wykorzystują także 
postaci historyczne, a nawet artystów. 
Norweski rysownik, Steffen Kverne-
land, swoją kreską stworzył biografię 
Edwarda Muncha. Korzystał przy tym 

ze źródeł w postaci zapisków pozosta-
wionych przez malarza i jego współcze-
snych. Jako twórca ilustracji w sposób 
twórczy przekształca znane dzieła au-
tora Krzyku i tworzy ich własne wersje. 
Sama opowieść w wielu momentach 
jest bardzo zabawna. Pojawiają się w 
niej ciekawe epizody z życia artystycz-
nej bohemy Skandynawii przełomu XIX 
i XX wieku, a wnikliwi czytelnicy odnaj-
dą także nawiązania do życia autora 
komiksu, który umiejętnie wplata je w 
narrację o Munchu. Komiks został do-
ceniony także przez krytyków. W 2013 
roku zdobył jedną z najważniejszych 
nagród literackich w Norwegii – Brage 
Prize – w kategorii non-fiction.

Dosłownie. Liternicze i typograficzne 
okładki polskich książek 1944-2019,
Janusz Górski 

Często mówi się, żeby nie oceniać 
książki po okładce. Trudno jednak 
oprzeć się pokusie sięgnięcia po pozy-
cje, które wyróżniają się na bibliotecznej 
półce, przyciągają nasz wzrok i sprawia-
ją, że chcemy zatrzymać się przy nich 
na dłużej. Nic więc dziwnego, że coraz 
więcej wydawnictw współpracuje ze 
znakomitymi ilustratorami i projektan-
tami, a okładki wielu publikacji przywo-
dzą na myśl prawdziwe dzieła sztuki. 
Najpiękniejszym takim realizacjom po-
stanowił przyjrzeć się Janusz Górski. W 
swoim autorskim przeglądzie zebrał on 

najciekawsze projekty pojawiające się 
na polskim rynku wydawniczym od lat 
powojennych do współczesności. Pie-
czołowicie przygotowany tom zawiera 
blisko tysiąc kolorowych ilustracji, któ-
rym towarzyszy szczegółowe omówie-
nie. Przede wszystkim są to projekty 
uznane przez autora za najciekawsze 
i najbardziej odkrywcze. Pojawia się 
jednak także kilka antyprzykładów, na 
podstawie których można przyjrzeć się 
najczęściej popełnianym błędom. Cie-
kawym elementem książki są również 
wywiady z kilkoma najwybitniejszymi 
twórcami okładek i opraw graficznych, 
między innymi Zofią Darowską, Wła-
dysławem Brykczyńskim czy Józefem 
Wilkoniem.
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Literatura

Berezowska. 
Nagość dla wszystkich, 
Małgorzata Czyńska 

Małgorzata Czyńska dała się już po-
znać jako autorka wielu ciekawych 
biografii poświęconych artystom. Tym 
razem sięgnęła po niezwykłą historię 
Mai Berezowskiej – malarki, graficz-
ki, karykaturzystki i scenografki. Jej 
kariera rozpoczęła się jeszcze przed 
wybuchem wojny, kiedy zyskała sławę 
jako autorka subtelnych rysunków o 
tematyce erotycznej. W dwudziestole-
ciu międzywojennym jej śmiałe prace 
wzbudzały liczne kontrowersje. Po wy-
buchu II wojny światowej trafiła do obo-
zu koncentracyjnego w Ravensbrück. 
Stało się to w związku z głośną sprawą 
z lat 30., kiedy Berezowska mieszkała 
jeszcze w Paryżu i współpracowała z 
największymi czasopismami. W jed-
nym z nich opublikowała wówczas se-
rię karykatur Miłostki słodkiego Adolfa, 
które w bezpośredni sposób odnosiły 
się do postaci Hitlera. Ambasada nie-
miecka wytoczyła artystce proces o 
obrazę głowy państwa, jednak przed 
sądem poniosła porażkę. Po wybuchu 
wojny Berezowska, zdając sobie spra-
wę z zagrożenia, ukrywała się na pro-
wincji, jednak nie udało jej się uniknąć 
pojmania. W obozie nie przestawała 
tworzyć, za modelki służyły jej zarów-
no współwięźniarki, jak i strażniczki. To 
tylko jedna z wielu fascynujących kart 
w życiorysie artystki, które w swojej 

Filmy
 
The Square,
reż. Ruben Östlund

Świat sztuki współczesnej rządzi się 
swoimi prawami, które często wydają 
się niezrozumiałe i elitarne. Nic więc 
dziwnego, że stały się świetnym mate-
riałem do satyry, którą na ekranie wy-
kreował dla widzów szwedzki reżyser 
i scenarzysta Ruben Östlund. Głów-
nym bohaterem jest tutaj Christian i 
to jego oczami obserwujemy galeryjny 
mikroświat. Jako pracownik jednej z 
instytucji stara się on zrobić wszystko, 
by odpowiednio sprzedać ideę wysta-
wy, która właśnie powstała – z jednej 
strony swoim mocodawcom, z drugiej 
zaś szerokiej publiczności, która musi 
zapewnić odpowiednią frekwencję, a 
co za tym idzie wsparcie finansowe. 
Jednocześnie – jak to zwykle bywa w 
filmach tego reżysera – ważną rolę od-
grywa przypadek, który staje się mo-
torem szybko następujących po sobie, 
nierzadko absurdalnych sytuacji. Film 
The Square nie jest jednak wyłącz-
nie satyrą na świat sztuki. W równym 
stopniu obnaża on paradoksy pań-
stwa opiekuńczego, w którym interesy 
jednostki i społeczeństwa nie zawsze 
są zbieżne. Östlund zwraca uwagę na 
granice tolerancji i kruchość społecz-
nego porządku. Również i w tym sensie 
jest to narracja na wskroś uniwersalna.

biografii odsłania przed czytelnikami 
Małgorzata Czyńska. 
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Filmy

Walka. Życie i zaginiona twórczość 
Stanisława Szukalskiego,
reż. Ireneusz Dobrowolski
 
Stanisław Szukalski, mimo powszech-
nego uznania jego twórczości w okre-
sie międzywojennym, dziś wydaje się 
artystą nieco zapomnianym w polskim 
dyskursie historii sztuki. Powodów ta-
kiego stanu rzeczy można próbować 
doszukiwać się w jego przymusowej 
emigracji do Stanów Zjednoczonych 
po wybuchu II wojny światowej. Pod 
koniec życia żył bardzo ubogo, stara-
jąc się do śmierci uzyskać pomoc w 
odzyskaniu swoich prac, skradzionych 
w Polsce. Jego działania nie przynosi-
ły żadnych efektów, dodatkowo stracił 
uznanie zarówno wśród rodaków, jak 
i w oczach reszty świata. Sytuacja ta 
wywoływała u artysty stany depresyj-
ne, co sprawiało, że jeszcze trudniej 
było mu się zmagać z niesprzyjający-
mi okolicznościami. Mimo to nieustan-
nie pracował – rysował, pisał, a nawet 
rzeźbił. Na miesiąc przed śmiercią 
stworzył wielką, kubistyczną formę 
w drewnie, którą zatytułował Bogini, 
traktując ją jako swój ostatni żart ar-
tystyczny. Film dokumentalny Walka i 
zaginiona twórczość Stanisława Szu-
kalskiego to próba opowiedzenia na 
nowo historii zapomnianego twórcy. 
Jego współproducentem jest Leonar-
do DiCaprio, z którego rodziną Szu-
kalski utrzymywał bliskie kontakty po 
wyjeździe do Stanów Zjednoczonych.

Velvet Buzzsaw,
reż. Dan Gilroy
 
Czy sztuka i horror mogą iść ze sobą 
w parze? Twórcy filmu Velvet Buzzsaw 
udowadniają, że nic nie stoi na prze-
szkodzie, by połączyć te dwa światy. 
Jego akcja rozgrywa się w środowi-
sku artystów i krytyków sztuki w Los 
Angeles. Sama kanwa narracyjna 
jest – jak przystało na gatunek – do-
syć schematyczna. Gdy pracownica 
jednej z galerii odkrywa, że zmarły w 
tajemniczych okolicznościach sąsiad 
pozostawił po sobie niezwykłe obrazy, 
postanawia pokazać je szerszej pu-
bliczności. Wkrótce jednak zaczynają 
mieć miejsce dziwne zjawiska, a ludzie 
mający kontakt z dziełami i próbujący 
je sprzedać również zaczynają umie-
rać. Niby przewidywalna dla horroru 
opowieść, a jednak dostrzec tu można 
umiejętną zabawę konwencją. Mroczna 
atmosfera okraszona jest odpowiednią 
dozą humoru, bohaterowie są barwni i 
niejednoznaczni, co sprawia, że jako 
widzowie niejednokrotnie będziemy 
zaskoczeni rozwojem akcji. Momen-
tami scenariusz nabiera wręcz surre-
alistycznego charakteru. Z pewnością 
nie jest to rozrywka dla każdego, jeśli 
jednak interesuje Was sztuka i jeste-
ście miłośnikami horrorów – na pewno 
warto wpisać tę pozycję na swoją listę 
filmów do obejrzenia. 
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Pisząc dla Was poprzedni numer Spa-
cerownika mogliśmy jedynie spekulo-
wać czy instytucje kultury pozostaną 
otwarte, czy jednak czeka je kolejny 
lockdown. Dziś wiemy na pewno, że 
przed świętami nie wybierzemy się 
z wizytą do ulubionej galerii czy mu-
zeum. Pozostaje nam więc, ponownie, 
kontakt ze sztuką w sieci.

W grudniowej #kolekcji wyjątkowo 
nie proponujemy Wam spotkania z 
jednym wybranym artystą czy artyst-
ką, ale z całą plejadą młodych twór-
ców – a dokładnie z piętnaściorgiem 
tegorocznych finalistów Artystycznej 
Podróży Hestii. Jak być może wie-

cie, trwająca obecnie edycja naszego 
konkursu jest pod wieloma względa-
mi wyjątkowa. Fundacja APH zdecy-
dowała się przełożyć tradycyjną dla 
naszego konkursu wystawę finałową 
na pierwszą połowę roku 2021 i po-
łączyć prezentację prac finalistów 19. 
i przyszłorocznej, 20. edycji. Nowa 
pandemiczna rzeczywistość wyma-
gała szybkiej adaptacji oraz wrażli-
wości na zmiany – z tego też względu 
stworzyliśmy dla finalistów i finalistek 
otwartą platformę do dyskusji, i wy-
miany doświadczeń, dokładając sta-
rań, aby tegoroczna piętnastka wyło-
niona do finału konkursu nie czuła się 
poszkodowana, ale wręcz przeciwnie: 
by zyskała zupełnie nowe, interesują-
ce możliwości.

Wraz z kuratorką Muzeum Sztuki No-
woczesnej, Magdą Lipską, zaprosili-
śmy finalistki i finalistów do odbycia 
niecodziennych rezydencji artystycz-
nych. Gdzie? Oczywiście w sieci! A 
konkretnie na Instagramie @msnwar-
szawa – bodaj najważniejszej polskiej 
instytucji sztuki współczesnej, której 
prof il obserwuje ponad 30 tysięcy 
użytkowników. Relacje z działań, ar-
tystyczne pamiętniki, pokazy filmo-
we, a także wszelkie formy interak-
tywne autorstwa finałowej piętnastki 
publikowane są od piątku do niedzieli. 
Przez pięć weekendów, od 13 listo-
pada do 13 grudnia, artystki i artyści 
po kolei na jeden dzień dostają konto 
MSN-u tylko dla siebie. Robi wrażenie, 
prawda?

Serię rozpoczął Jan Eustachy Wol-
ski, który zebrał enigmatyczną ko-
lekcję swoich wizualnych inspiracji – 
od barokowego malarstwa po heavy 
metal. Po nim pałeczkę przejęła jego 
koleżanka z krakowskiej ASP, Kasia 
Wyszkowska, która zaprezentowała 
nową serię wideo Climate depression. 
Tydzień zamknęła Ania Kwiatkowska 
– pokazała przykłady swojego barw-
nego, ekspresyjnego, nacechowanego 
emocjonalnie malarstwa, na które od-
działują obecne niepokoje społeczno-
-polityczne. Kolejny weekend należał 
do Veroniki Hapchenko i jej tajemni-
czych, ezoterycznych obrazów inspi-
rowanych radziecką literaturą; Ani 
Rutkowskiej, która w dowcipnym pro-
jekcie zachwalała swoje malarstwo 
jako lek na wszelkie bolączki; oraz 
Gosi Mycek i premiery jej teledysku, 
w którym wciela się w drag queen o 
wdzięcznym pseudonimie Gosialicio-
us. Na półmetku rezydencji czekało 
nas spotkanie z Mają Janczar, Boż-
ną Wydrowską i Natalią Galasińską. 
Pierwsza z nich pokazała serię wi-
deo-kolaży, w których łagodzi i oswaja 
gesty gniewu podpatrzone na demon-
stracjach czy podczas kibicowskich 
zamieszek. Bożna przeprowadziła 
warsztaty teoretyczne i praktyczne z 
voguingu (jeśli nie wiecie co to takiego 
– koniecznie zajrzyjcie na profil MSN-
-u!), zaś Natalia zaprezentowała histo-
rie mieszkańców swojej rodzinnej wsi, 
dotykające traumatycznych wspo-
mnień, ale i poszukiwania własnej 
tożsamości w kontekście miejsca po-

chodzenia. Większość materiałów na-
dal dostępna jest na profilu Muzeum 
– choć te, które odbyły się na żywo, 
zniknęły już w czeluściach internetu. 
Przed nami jeszcze dwa weekendy, 
podczas których spotkamy się ko-
lejno z Agatą Jarosławiec, Adamem 
Kozickim, Eweliną Węgiel, Michałem 
Myszkowskim, Karoliną Pawelczyk i 
Grażyną Olszewską. Co zaprezentu-
ją? Tego dowiecie się śledząc uważ-
nie Instagram @msnwarszawa. Mamy 
nadzieję, że oczekiwanie na „występy 
gościnne” finalistek i finalistów APH 
będzie równie przyjemne, jak otwie-
ranie kolejnych okienek kalendarza 
adwentowego!

Bożna Wydrowska podczas 
warsztatów z voguingu

fot. instagram.com/bozrna
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(Un)common Ground

Związek sztuki i biznesu nie jest nowym 
zjawiskiem. Potencjał budowania re-
lacji, kreowania wizerunku czy wręcz 
zapewniania miejsca w historii, który 
dają dobrze zaplanowane działania ar-
tystyczne dostrzegali już starożytni. I 
choć nazywali to inaczej, to mechanizm 
był podobny. Współczesne marki na 
nowo odkrywają ten potencjał i coraz 
szerzej włączają sztukę nie tylko do 
swojego otoczenia (przez coraz bardziej 
powszechne kolekcje korporacyjne 
czy firmowe), ale do konkretnych, dłu-
gofalowych strategii marketingowych. 

Współczesność i historię art brandingu 
opisujemy na poralu (Un)common Gro-
und. Przyglądamy się relacji biznesu i 
sztuki z różnych perspektyw: rynkowej 
skuteczności, artystycznej wolności i 
antropologicznej ciekawości. Nowe arty-
kuły publikujemy w każdy poniedziałek, 
środę i piątek.

Ponadto w grudniu na (Un)common 
Ground pojawią się gościnne artykuły, 
przygotowane specjalnie dla nas przez 
znakomite nazwiska świata sztuki i biz-
nesu. Jakie? To na razie tajemnica – za-
interesowanych zapraszamy do śledze-
nia portalu. 

Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co 
dzieje się na (Un)Common Ground i nie 
przegapić żadnej publikacji – obserwuj-
cie nasze profile w mediach społecz-
nościowych. Znajdziecie tam nie tylko 
informacje o nowych artykułach i wy-
wiadach, ale także inspirujące materia-
ły poszerzające kontekst relacji sztuki i 
biznesu.

Znajdziecie nas na Instagramie 
@un.commonground i LinkedInie 
@(Un)common ground.

Więcej: 
www.uncommonground.pl

Pole widzenia
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl
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Projekt OKNO

Współpracę sztuki z biznesem można 
oglądać już teraz w praktyce w wybra-
nych miastach w całej Polsce. Ruszył 
Projekt OKNO – wielowymiarowy art 
branding w działaniu. OKNO powstało 
w celu wsparcia zarówno artystów, fi-
naistów 19. edycji konkursu Artystyczna 
Podróż Hestii, jak i lokalnych przedsię-
biorstw. Wyboru miejsc biorących udział 
w projekcie dokonali agenci ERGO Hestii 
z poszczególnych miejscowości. Kluczo-
we było oddanie głosu osobom bezpo-
średnio związanym z danym miastem 
czy regionem. Wytypowali oni ważne dla 
siebie drobne lokale usługowe, których 
sytuacja ekonomiczna pogorszyła się 
wskutek pandemii. W Projekcie OKNO
biorą udział piekarnie, studia fotogra-
ficzne, salony sukien ślubnych, kawiarnie 
czy księgarnie z czternastu miast. Zatem 
podczas późnojesiennych spacerów pa-
miętajcie o maseczkach, zachowajcie 
społeczny dystans i wypatrujcie sklepo-
wych witryn wypełnionych sztuką. 

Kuratorkami Projektu OKNO są Maja 
Wolniewska i Anna Palacz–Brzezińska. 
Projekt realizowany jest w partnerstwie 
z Galerią im. J. Tarasina w Kaliszu, BWA 
Tarnów, Galerią Białą w Lublinie.

Artystki i artyści: Natalia Galasińska, 
Veronika Hapchenko, Maja Janczar, 
Agata Jarosławiec, Adam Kozicki, Anna 
Kwiatkowska, Małgorzata Mycek, Michał 
Myszkowski, Grażyna Monika Olszew-
ska, Karolina Pawelczyk, Anna Rut-
kowska, Ewelina Węgiel, Jan Eustachy 
Wolski, Bożena Wydrowska, Katarzyna 
Wyszkowska. Artystyczne witryny w 
ramach Projektu „OKNO” znajdziecie 
w: Szczecinie, Gdyni, Sopocie, Toruniu, 
Białymstoku, Poznaniu, Kaliszu, Łodzi, 
Żyrardowie, Lublinie, Rzeszowie, Tarno-
wie, Częstochowie, Wrocławiu.

Szczegóły:

www.artystycznapodrozhestii.pl/projek-
tokno i w wydarzeniu „Projekt OKNO” 
na Facebooku

Baner Projektu OKNO
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