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Veronika Hapchenko, Pavlik, fort dzięki uprzejmości artystki, materiały prasowe organizatora
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Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki!
Sytuacja w Polsce i na świecie sprawia, że nadal pozostajemy w domach,
korzystając z oferty instytucji kultury
dostępnej online. Dlatego też w Spacerowniku pozostajemy przy dotychczasowej formule, przybliżając działania muzeów i galerii, w których można
wziąć udział w domowym zaciszu. Podobnie jak miało to miejsce w styczniu wśród naszych poleceń znalazło
się wiele instytucji z całego świata,
nie zabrakło również polskich propozycji. W styczniowym numerze można
zapoznać się z historią kolejnych wybranych miejsc i odkryć ciekawostki
z nimi związane.
Jak co miesiąc zapraszamy również
do zajrzenia na Artystyczną półkę
APH, gdzie znajdziecie inspiracje
książkowe i filmowe na nowy rok.
Przypominamy też o rozwijającym
się portalu (UN)COMMON GROUND

Spacerownik Artystyczny
Fundacja Artystyczna Podróż Hestii
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i zachęcamy do zgłębiania prezentowanych tam tematów. Podobnie
jak ostatnio, szczególnej uwadze polecamy trzy wybrane artykuły, które z pewnością okażą się ciekawą,
a może i zaskakującą lekturą.
Publikujemy także kolejną część rozmowy z finalistami nietypowej 19.
edycji konkursu Artystyczna Podróż
Hestii – tym razem na nasze pytania
odpowiadają Katarzyna Wyszkowska, Małgorzata Mycek i Veronika
Hapchenko, które dzielą się swoim
spojrzeniem na sytuację pandemiczną i opowiadają o zaangażowaniu
w projekt OKNO.
Mamy nadzieję, że Nowy Rok pod wieloma względami będzie lepszy niż poprzedni, czego i Wam życzymy,
Zespół Fundacji APH

The Metropolitan
Museum of Art w Nowym
Jorku
SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY 01/2021

Najdawniejsze korzenie Metropolitan Museum of Art sięgają
1866 roku, kiedy to grupa Amerykanów w Paryżu zdecydowała
się stworzyć „narodową instytucję i galerię sztuki”, aby zapewnić dostęp do sztuki i edukacji
artystycznej swoim rodakom.
Adwokat John Jay, który zaproponował ten pomysł, po powrocie z Francji do Stanów Zjednoczonych, szybko przystąpił do
realizacji projektu. Zebrał grono
biznesmenów, twórców, kolekcjonerów i filantropów, którzy
zgodzili się wesprzeć jego działania. I tak w 1970 roku Metropolitan Museum of Art zostało
oficjalnie otwarte dla publiczności. Jeszcze w tym samym roku

The Metropolitan Museum
of Art w Nowym Jorku
fot. FB Muzeum

instytucja pozyskała swój pierwszy obiekt – rzymski sarkofag.
W kolejnym roku działalności do
kolekcji trafiły 174 obrazy europejskich artystów, w tym prace
Anthony’ego van Dycka, Nicolasa Poussina i Giovanniego Battisty Tiepolo. Szybko okazało się
więc, że muzeum musi przeprowadzić się do większej siedziby,
która zaprojektowana została w
stylu gotyckim przez dwóch architektów: Calverta Vaux i Jacoba Wreya Moulda. Od tego czasu
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budynek jednak tak się rozrósł,
że kolejne dodawane elementy
całkowicie zasłoniły pierwotną
strukturę. Przez cały XIX wiek
zbiory muzealne stale się powiększały. Zakup cypryjskiej kolekcji sztuki Cesnoli – dzieł datowanych od epoki brązu do końca
okresu rzymskiego – ostatecznie pomógł ugruntować reputację Met jako głównego repozytorium klasycznych antyków.
www.metmuseum.org

Czy wiesz, że…
Poza główną siedzibą muzeum ma także swoje oddziały. Jednym z nich jest
założenie Met Cloisters, które zostało
udostępnione zwiedzającym w 1938
roku. Przestrzeń ta poświęcona jest
sztuce i architekturze średniowiecznej Europy. Budynek przypominający
klasztor znajduje się w parku Fort Tryon. Usytuowany został na spektakularnej działce o powierzchni czterech
akrów, z widokiem na rzekę Hudson.
Wbrew pozorom nie jest to kopia żadnej
konkretnej średniowiecznej budowali,
ale konstrukcja inspirowana wybranymi aspektami historycznej architektury
kościelnej i świeckiej, ułożonymi w porządku chronologicznym. W strukturę
budynku wkomponowano także oryginalne elementy pochodzące z ruin
dawnych założeń, co sprawia, że mamy
tu jednocześnie do czynienia z bardzo
ciekawą formułą zachowywania i prezentowania reliktów przeszłości.
Co zobaczyć?
Materiały filmowe – na muzealnym
kanale YouTube znajdziecie kilka serii
krótkich filmików poświęconych różnorodnej tematyce. W cyklu Artists on Art
można posłuchać twórców opowiadających o dziełach z kolekcji Met i własnych
pracach. Z kolei Conserving Art at The
Met pozwala zajrzeć do muzealnych
pracowni konserwatorskich. Wyjątkowo
ciekawy jest także projekt Met Stories
przygotowany z okazji 150 rocznicy poSPACEROWNIK ARTYSTYCZNY 01/2021

Robert S. Duncanson,
Pejzaż z pasterzem

wstania muzeum. Odwiedzający dzielą
się w nim swoimi osobistymi historiami
i wspomnieniami związanymi z Met.

1852, fot. FB Muzeum

www.youtube.com/channel/
UCDlz9C2bhSW6dcVn_PO5mYw
#MetKids – to specjalna podstrona
stworzona we współpracy z dziećmi dla
ich rówieśników. Niezależnie, w którym
miejscu świata mieszkamy możemy
za jej pomocą zwiedzać muzeum dzięki interaktywnej mapie, podróżować
w maszynie czasu i odkrywać zabawne fakty o dziełach sztuki i ich bohaterach – smokach, tancerzach, a nawet
mumiach! Dodatkowo znaleźć tu można
materiały i pomysły na kreatywne projekty, które można zrealizować samodzielnie w domu. Z pewnością nie tylko
dzieci znajdą tu coś interesującego!

Christopher Dresser
dla Hukin&Heath,
podróżny zestaw do herbaty
ok. 1879, fot. FB Muzeum

www.metmuseum.org/art/online-features/metkids/
82nd and Fifth – w tym miejscu, którego nazwa pochodzi od adresu muzeum, można wyruszyć na wirtualne
zwiedzanie i poznawać wybrane dzieła
sztuki z kolekcji Met. Do każdego z nich
przygotowano krótki filmik, dzięki któremu możemy przenieść się do galerii,
gdzie dany obiekt jest prezentowany.
Oprócz tego możemy z bliska przyjrzeć się wybranym szczegółom i przeczytać krótkie komentarze kuratorów.
https://82nd-and-fifth.metmuseum.
org/#/new
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Van Gogh Museum
w Amsterdamie
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Van Gogh Museum
w Amsterdamie
fot. domena publiczna

Van Gogh Museum zostało
otwarte w 1973 roku i gromadzi
największą na świecie kolekcję
obrazów i rysunków jednego
z najbardziej znanych twórców.
W 2017 roku muzeum odwiedziło
2,3 miliona osób, co oznacza, że
było to najczęściej odwiedzane
muzeum w Holandii. Jaka jest
jego historia? Po śmierci Vincenta van Gogha w 1890 roku, jego
niesprzedane obrazy znalazły
się posiadaniu jego brata Theo.
Zmarł on jednak zaledwie pół
roku później, a płótnami zaopiekowała się jego owdowiała żona.

Część dzieł sprzedała z myślą
o szerzeniu twórczości Vincenta
na świecie, znaczną część zachowała jednak w ramach prywatnej
kolekcji, którą następnie odziedziczył jej syn. Ostatecznie została ona wypożyczona do Stedelijk Museum w Amsterdamie,
gdzie była eksponowana przez
wiele lat, a w 1962 roku została
przekazana Fundacji Vincenta van Gogha, powstałej z inicjatywy państwa. Ciekawa jest
także historia samego budynku
muzeum. Główny gmach, w którym prezentowana jest obecnie
kolekcja stała, został zaprojektowany przez Gerrita Rietvelda.
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Był on ważnym członkiem De
Stijl – grupy postępowych artystów i architektów działających
w latach 20. XX wieku. Modernistyczna wizja Rietvelda kładła
nacisk na geometryczne kształty
i jasne, otwarte przestrzenie. Jest
to szczególnie widoczne na klatce schodowej w holu głównym,
skąd światło dzienne wpada do
galerii muzealnych przez wysoki
świetlik. Warto więc odwiedzając
Van Gogh Museum zwrócić uwagę nie tylko na prezentowane tam
dzieła, ale także na samą aranżację przestrzeni.
www.vangoghmuseum.nl

Vincent van Gogh,
Jedzący kartofle

Vincent van Gogh,
Słoneczniki

1885, fot. domena
publiczna

1889, fot. domena
publiczna

Gra planszowa – to nie lada gratka
dla miłośników sztuki, lubiących spędzać wspólnie czas nad stołem. Muzeum przygotowało grę planszową,
którą można bezpłatnie pobrać ze
strony internetowej. Opiera się ona na
biografii artysty i pozwala na poznanie
podczas rozgrywki najważniejszych
wydarzeń z jego życia. To świetny pomysł na wspólną zabawę dzieci i dorosłych!

Van Gogh Questions – seria f ilmów na muzealnym kanale YouTube,
w której Bregje Gerritse – ekspert
w dziedzinie twórczości Van Gogha –
odpowiada na najczęściej zadawane
pytania dotyczące artysty i jego działalności. Dlaczego malował tyle autoportretów? Czy był samotny? Czy
miał swój ulubiony kolor? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znaleźć
można w nagraniach.

www.vangoghmuseum.nl/en/art-and-stories/children/van-gogh-board-game

www.youtube.com/playlist?list=PLp9bGKxyieV1aRq0qTCy7zziJXcsXfEr8

Czy wiesz, że…
W 1991 roku doszło w Amsterdamie do głośnej kradzieży. Z muzeum
zniknęło dwadzieścia obrazów, w tym
jednej z najbardziej znanych, wczesnych obrazów van Gogha – Jedzący
ziemniaki. Chociaż złodziejom udało się uciec z budynku, pół godziny
później wszystkie skradzione dzieła
zostały odnalezione w porzuconym
samochodzie. Niestety trzy płótna:
Pole pszenicy z wronami, Martwa natura z Biblią i Martwa natura z owocami zostały mocno zniszczone podczas zdarzenia. Trzy miesiące później
władze ogłosił y, że aresztowano
czterech Holendrów podejrzanych
o przestępstwo. Wśród nich znalazło
się dwóch strażników muzeum, którzy zostali skazani za współudział.
SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY 01/2021

Do dziś uważa się, że jest to największa kradzież dzieł sztuki w Holandii
od czasów II wojny światowej.

Kolekcja online – muzeum przygotowało szeroki wybór dzieł Vincenta
van Gogha, które można poznawać
bez wychodzenia z domu. Podzielone
one zostały na kategorie ułatwiające
wyszukiwanie poszczególnych prac.
Na stronie znaleźć więc można malarstwo, rysunki, a w osobnej kategorii
także listy artysty, które stanowią niezwykle ważny dokument epoki.

Klub Książkowy – to inicjatywa,
która powstała wiosną , podczas
pierwszej fali pandemii, kiedy w wielu miejscach na świecie zamknięto
instytucje kultury. Uczestnicy klubu
czytali wówczas książki z serii Van
Gogh in stories, a następnie odbywały się dyskusje na żywo z udziałem ekspertów z muzeum. Obecnie
wszystkie książki w formacie epub
można pobrać ze strony internetowej, gdzie dostępne są również nagrania wszystkich rozmów.

www.vangoghmuseum.nl/en/art-and-stories/art/vincent-van-gogh

www.vangoghmuseum.nl/en/visit/
whats-on/book-club

Co zobaczyć?
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Muzeum
Warszawskiej Pragi
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Muzeum Warszawskiej Pragi to
jeden z dziewięciu, bodaj najprężniej działający oddział Muzeum
Warszawy powołanego do życia
w 1936 roku. Potrzeba stworzenia miejsca, które opowiadałoby
niezwykłą historię prawobrzeżnej
części stolicy, zachowywało ginące pamiątki i zbierało opowieści
mieszkańców, wynikała z przekonania, że jest to dzielnica niezwykła, która przez wiele lat znacząco
wyróżniała się na tle pozostałych
obszarów miasta. Poszukiwania odpowiedniej siedziby trwały
jakiś czas, aż zdecydowano się
umieścić nowopowstałe muzeum
w zespole trzech zabytkowych
kamienic przy ulicy Targowej,

w bezpośrednim sąsiedztwie Bazaru Różyckiego – dla wielu swego
rodzaju ikony dzielnicy handlowej,
którą to funkcję przez długi czas
sprawowała właśnie Praga. Kilka
kolejnych lat trzeba było poczekać na realizację wystawy stałej.
Trzykrotnie ogłaszano konkurs na
opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej ekspozycji, a jego ostateczne rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero pod koniec 2013
roku. Zwycięski projekt wzbudził
liczne kontrowersje. Zwolennicy
oceniali go jako nowatorski, prezentujący nowe spojrzenie i wykorzystujący świeżą estetyka,
podczas gdy jego przeciwnicy
krytykowali powielanie stereoty-
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pów i zarzucali twórcom schematyzm w prezentowaniu praskiej
społeczności. Ostatecznie muzeum otwarto dla publiczności we
wrześniu 2015 roku. Od tamtej pory stale się ono rozwija, z roku na
rok proponując coraz ciekawsze
wystawy i projekty edukacyjne.
To z pewnością miejsce, o którym
warto pamiętać, odwiedzając
Warszawę. Wbrew pozorom nie
znajduje się wcale tak daleko od
obecnego centrum miasta!
www.muzeumpragi.pl
Muzeum Warszawskiej Pragi
fot. domena publiczna

Bogdan Spinek,
Główka

Czy wiesz, że…
Muzeum Warszawskiej Pragi jest
pierwszą placówką muzealną na prawym brzegu Wisły. Mieści się w jednym z najstarszych zachowanych
obiektów mieszkalnych w tej części
miasta. Jednocześnie budynki są zabytkami unikalnymi w skali nie tylko
Warszawy, ale całego województwa
mazowieckiego. Szczególnie istotny
jest Dom Rothblitha, w którego oficynie odkryto w 1996 roku zespół niezwykłych malowideł ściennych, które
zdobiły niegdyś żydowski dom modlitwy. Fragmenty, które przetrwały do
dzisiaj, przedstawiają znaki zodiaku,
Żydów modlących się pod Ścianą
Płaczu w Jerozolimie i Grób Racheli
w Betlejem. Zachowane polichromie
mają ogromne znaczenie także dlatego, że stały się cenny źródłem badania kolorystyki malowideł w innych
domach modlitwy, znanych wyłącznie
z czarno-białych fotografii. Jednocześnie jest to namacalne świadec-

two wielokulturowości dzielnicy, która
przez wiele lat była tyglem etnicznym
i narodowościowym. Liczni rzemieślnicy mieli tu swoje pracownie, kwitł
handel i życie kawiarnianie.
Co zobaczyć?
Goool! Czyli sport na Pradze – muzeum zaprasza na wyjątkowe słuchowisko dokumentalne przygotowane
we współpracy z Archiwum Polskiego
Radia. Sportowa historia obejmuje
okres od 1916 do 2012 roku, kiedy na
warszawskim Stadionie Narodowym
położonym na prawym brzegu Wisły
odbył się mecz otwarcia. Słuchowisko powstało w oparciu o nagrane
wspomnienia mieszkańców dzielnicy
i oryginalne radiowe sprawozdania
z zawodów.
www.muzeumpragi.pl/sport-na-pradze

Modlitewnia Żydowska Sala Zachodnia, Muzeum
Warszawskiej Pragi
fot. domena publiczna
Sala Historii Pragi, Muzeum
Warszawskiej Pragi
fot. domena publiczna
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1979, skan ze zbiorów
Muzeum Warszawskiej Pragi,
fot. FB Muzeum

Karnawałowe inspiracje – to zabawa online, w której każdy może wziąć
udział. Pracownicy muzeum przygotowali serię zadań zainspirowanych
obiektami ze zbiorów. Wszystkie
obiekty można najpierw uważnie obejrzeć na stronie internetowej, korzystając z funkcji zbliżania i oddalania, a następnie sprawdzić, co udało nam się
zapamiętać. W nagrodę otrzymamy
instrukcję do samodzielnego stworzenia maski karnawałowej w domu.

Na tropie zwierząt warszawskich –
to projekt, który historię Warszawy
przybliża z nieco innej perspektywy.
Skupia się na relacji człowieka i zwierząt, które licznie zamieszkują miasto.
W zakładce poświęconej projektowi znajdziecie ciekawe i różnorodne
tematycznie materiały – filmy oraz
instrukcje do pobrania pozwalające
stworzyć własne przedmioty, takie
jako eko-hotel dla owadów. A zatem
do dzieła!

www.muzeumwarszawy.pl/karnawalowe-inspiracje-interaktywne-zadania

www.muzeumwarszawy.pl/na-tropie-zwierzat-warszawskich
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Muzeum Sztuki i
Techniki Japońskiej
Manggha
SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY 01/2021

Przywykliśmy do myśli, że muzea stworzone wokół kultury
konkretnego regionu lub kraju na
świecie najczęściej skupione są
na antropologicznym podejściu.
Odwiedzając je możemy lepiej
poznać dalekie kultury i dowiedzieć się nowych rzeczy o żyjącej
tam ludności. Nieco inaczej jest
w przypadku Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha. Stwierdzenie, że zwiedzając muzeum widzowie nie poznają
kultury japońskiej byłoby bardzo
nieprawdziwe, jednak w przypadku tej instytucji postawiono
zdecydowany nacisk na sztukę
i technikę rodem z Kraju Kwitnącej Wiśni. Jak przeczytać można
w misji napisanej przez twórców
Muzeum Manggha, instytucja
łączy podstawowe funkcje muzealne z szeroką aktywnością
żywego centrum kultury, propagującego wiedzę na temat Japonii i Dalekiego Wschodu. Uwagę
przykuwa z pewnością także nowoczesny i przyjazny budynek,
zaprojektowany przez wybitnego japońskiego architekta Aratę
Isozakiego, w którego murach
działa nie tylko muzeum nowego typu, stosujące innowacyjne

metody i formy działania, ale też
centrum kulturowego z prawdziwego zdarzenia. Do tej pory
twórcom muzeum udało się zorganizować ponad 100 wystaw, na
których przedstawiano zarówno
tradycyjną sztukę japońską, jak
i prace współczesnych twórców
i projekty technologiczne.
www.manggha.pl
Baner wystawy Sensory
Orders, Centrum Sztuki
Współczesnej Łaźnia
materiały prasowe
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Czy wiesz, że…
Od samego początku istnienia muzeum jego twórcom przyświecał cel,
by była to instytucja żywa i otwarta na
ludzi. Widać to szczególnie w niezwykle
rozbudowanym programie zajęć i kursów, które regularnie odbywają się na
terenie muzeum. Do najpopularniejszych z nich należą: ceremonie parzenia herbaty, kursy ikebany czy zajęcia
poświęcone suiseki, czyli japońskiej
sztuce eksponowania skał i kamieni.
W budynku muzeum funkcjonuje także filmowej Archiwum Andrzeja Wajdy
oraz niezwykle popularna wśród miłośników nauki języków Szkoła Języka
Japońskiego pod patronatem Fundacji Japońskiej. Wśród najmłodszych

widzów muzeum, ale także tych nieco
starszych ogromną popularnością cieszą się także regularne cykle poświęcone bajkom i baśniom japońskim, na
których można nie tylko poznać dzieła
japońskiej kultury, ale też lepiej zrozumieć ich pochodzenie i znaczenia.

Gra edukacyjna Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Maggha,

cie podstawowe, a także te bardziej
skomplikowane kształty, które będziecie mogli samodzielnie wykonać bez
wychodzenia z domu. Nie dajcie się
zaskoczyć! Pierwsze schematy mogą
wydawać się proste, ale prawdziwe
schody zaczynają się przy bardziej
skomplikowanych wzorach.

fot. FB Muzeum

Co zobaczyć?
Quizy o tematyce nawiązującej do
kultury i folkloru Japonii – jeśli lubicie łączyć naukę z rozrywką to przy
tych materiałach przygotowanych
przez pracowników muzeum będziecie się świetnie bawić. Quizy zostały
przygotowane bardzo dokładnie, a
zawarte w nich pytania często przemycają interesujące informacje, które na długo zostają w głowie. Wielkim
plusem jest interaktywność serwisu,
która sprawia, że odpowiadanie na
kolejne pytania jest bardzo wciągające. Szczególnie polecamy quiz, który
dopasowuje japońskie bóstwo do naszego charakteru!
www.quizme.pl/uzytkownik/muzeummangghapl
Warsztaty online z origami – chyba nie ma wśród naszych czytelników
osoby, która choć raz nie zetknęła się
ze sztuką tworzenia imponujących
kształtów z papieru. Origami pochodzi
właśnie z Japonii i to tam mieszkają
najwięksi mistrzowie w tej dziedzinie.
Na specjalnie przygotowanych przez
pracowników muzeum filmach poznaSPACEROWNIK ARTYSTYCZNY 01/2021

www.youtube.com/playlist?list=PLN3vZiMlR-ClcoDiPhMQvbG4z-aPwlel2
Książeczka o japońskich przygodach psa Kiby – coś dla najmłodszych miłośników japońskiej historii.
Rysunkowa książeczka o przygodach
sympatycznego psa to doskonały
materiał dla dzieci, które chcą lepiej
poznać Kraj Kwitnącej Wiśni. Przyjazny bohater nie tylko przeprowadzi
czytelników przez podstawy geografii regionu, ale też przybliży im japońskie zwyczaje, historię i kulturę.
Dodatkowym atutem książeczki są
kolorowe ilustracje, które nie pozwalają się od niej oderwać.
www.drive.google.com/file/d/12J4eLFN76QHhftsF14EPijzTE1Vbb8ol/view

Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej Manggha,
fot. domena publiczna
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Muzeum Śląskie
w Katowicach
SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY 01/2021

Instytucje takie jak Muzeum
Śląskie w Katowicach pełnią
niezwykle istotną rolę w krajobrazie regionu. Ich rola nie ogranicza się tylko do ułatwienia
mieszkańcom Katowic kontaktu
z kulturowym dziedzictwem Śląska, ale też obejmuje działania
edukacyjne pozwalające podtrzymać i wytłumaczyć niezwykłą charakterystykę regionu.
Charakterystyczna dla Śląska

i unikalna w kontekście naszego
kraju jest tradycja wielokulturowości wynikająca ze koegzystencji wielu mniejszości narodowych
i etnicznych na tych terenach.
Usytuowanie muzeum na terenie związanym niegdyś z górnictwem przypomina także o znaczącej w regionie roli przemysłu.
Byłą kopalnię węgla zamieniono
w unikatową kopalnię kultury,
udostępniając bogate i różnorodne kolekcje na głębokości 14
metrów pod powierzchnią terenu.
W głębi ziemi ulokowano „Galerię
sztuki polskiej 1800-1945”, „Galerię sztuki polskiej po 1945”, „Galerię śląskiej sztuki sakralnej” oraz
„Galerię plastyki nieprofesjonalnej”. Muzeum Śląskie jest także
świetnym przykładem inicjatywy, która wyrosła z oddolnej potrzeby mieszkańców. To właśnie
ich chęci przekazywania wiedzy
o regionie kolejnym pokoleniom
spowodowały niezwykły rozkwit
muzeum i fakt, że na przestrzeni
niemal stu lat od otwarcia instytucja wciąż pozostaje jednym
z najważniejszych ośrodków kulturalnych w na całym Śląsku.
www.muzeumslaskie.pl
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Szyb Warszawa II
na terenie Muzeum
Śląskiego w Katowicach
fot. domena publiczna

Czy wiesz, że…
W sierpniu 2015 roku widzowie po raz
pierwszy mieli możliwość zwiedzania
zupełnie nowej siedziby Muzeum Śląskiego. Budynek powstał na terenie
dawnej kopalni Katowice i zajmuje powierzchnię ponad 2,5 ha. Koncepcja
architektoniczna, stworzona przez austriacką pracownię Riegler Riewe Architekten z Grazu, nawiązuje do przemysłowej historii Śląska i pierwotnej
funkcji terenu pokopalnianego, zakłada
niewielką ingerencję w poprzemysłowy
krajobraz, dlatego większa część zaprojektowanego kompleksu znajduje
się pod ziemią. Na zewnątrz widoczne
są jedynie przeszklone bryły budynków administracyjnego i foyer oraz
sześć szklanych boksów, które doświetlają podziemne ekspozycje. W sumie
powierzchnia wystawiennicza w nowej
siedzibie Muzeum Śląskiego wynosi aż
6 tys. m kw., a w skład zespołu wchodzi
również dawny budynek maszynowni
szybu Warszawa, zaadaptowany na
dwupoziomową restaurację oraz dawny magazyn odzieży, w którym znajduje się Centrum Scenografii Polskiej
Oddział Muzeum Śląskiego posiadające unikatową w skali kraju kolekcję
scenografii teatralnej i filmowej.

Zaproszenie do działań
online Muzeum Śląskiego
w Katowicach

Co zobaczyć?
Cykl artykułów Industrialne dziedzictwo wczoraj i dziś – pracownicy
Muzeum Śląskiego zapraszają do podróży tropem wizerunków obiektów
przemysłowych dostępnych w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach. Niezwykle ciekawym aspektem
cyklu jest fakt, że archiwalne zdjęcia
stawiane są obok tych wykonanych
współcześnie, co pozwala zaobserwować postępującą ewolucję śląskiego krajobrazu.

Cykl Spójrz na obraz – jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się jak powstaje obraz i jakich narzędzi używa
artysta, aby go wykonać, to ten cykl
warsztatów z pewnością odpowie na
wasze pytania. O tym jak powstaje obraz i z jakich elementów się składa, jak
dobiera się ramy do poszczególnych
obrazów opowiada Beata Grochowska, edukatorka i kierownik Działu
Oświatowego w Muzeum Śląskim
w Katowicach.

www.muzeumslaskie.pl/pl/industrialne-dziedzictwo-dawniej-dzis/

www.muzeumslaskie.pl/pl/oferta-edu/
spojrz-obraz-warsztaty-online/

Warsztaty online Muzeum
Śląskiego w Katowicach
fot. FB Muzeum

Cykl filmów edukacyjnych Z Tomkiem na 5 kontynentach – większa
część z naszych czytelników pewnie
choć raz w swoim życiu zetknęła się
z serią o przygodach Tomka Wilmowskiego autorstwa Alfreda Szklarskiego. Jeśli tak, seria przygotowana we
współpracy z Muzeum Śląskim będzie
idealną okazją, by zaznajomić z postacią młodego poszukiwacza przygód.
Jak łatwo się domyślić filmów jest 5,
a każdy z nich na bardzo ładnych animacjach zaznajamia widzów z sekretami kolejnych kontynentów.
www.muzeumslaskie.pl/pl/oferta-edu/
tomkiem-5-kontynentach/
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Städel Museum
we Frankfurcie
SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY 01/2021

Städel Museum
i Städel Garden
fot. domena publiczna

Städel Museum zostało założone w 1815 roku jako fundacja
obywatelska przez bankiera i biznesmena – Johanna Friedricha
Städela i jest to najstarsza tego
typu fundacja muzealna w Niemczech. Pod jednym dachem zgromadzono przegląd siedmiuset lat
sztuki europejskiej – od początku XV wieku do współczesności.
Zbiory obejmują łącznie aż 3100
obrazów, 600 rzeźb, ponad 5000

fotografii oraz ponad 100 000
rysunków i grafik. Cieniem na
prężnym rozwoju muzeum położyło się przejęcie w latach 30. XX
wieku władzy przez narodowych
socjalistów, co spowodowało daleko idące zmiany we frankfurckich instytucjach kultury. W Städel polityka kadrowa, wystawy,
a przede wszystkim selekcja nowych nabytków stawały się coraz
bardziej zniewolone przez reżim,
chociaż od czasu do czasu podejmowany ryzykowne próby odstępstw od nakazów polityki kulturalnej. W 1937 roku kampania
przeciwko „sztuce zdegenerowanej” przyniosła znaczenie straty
w dziale sztuki współczesnej –
skonfiskowano wówczas 77 obrazów. Już w 1939 roku znaczna
część zbiorów została ewakuowana z powodu wybuchu wojny.
Muzeum zamknięto w 1943 rok,
a rok później zostało zbombardowane i częściowo zniszczone. Jego odbudowa trwała kilkanaście
lat i zakończyła się sukcesem.
Udało się również odzyskać wiele
utraconych dzieł, które dziś można podziwiać w murach instytucji.
www.staedelmuseum.de
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Czy wiesz, że…
Ogromne zainteresowanie Städela
sztuką i liczne podróże pozwoliły mu
nawiązać kontakt z wieloma wpływowymi i wybitnymi postaciami jego
czasów oraz przygotowały grunt pod
rozległą działalność kolekcjonerską.
Już w latach 60. XVIII wieku zaczął
on gromadzić w swoim domu obrazy,
rysunki, grafiki i niewielkich rozmiarów
rzeźby. Trzon jego kolekcji stanowiły
wówczas niemieckie i holenderskie
dzieła barokowe, których inwentarz
sporządził w języku francuskim. Z kolei
w obszarze grafiki jego ambicją od początku było stworzenie pełnego przeglądu prac obrazującego dzieje historii
sztuki. Städel już wówczas obmyślał
plany udostępnienia swoich zbiorów
szerszej publiczności. Chciał także
finansować szkolenie i wspierać w
rozwoju początkujących artystów. Organizował specjalne pokazy, podczas
których samodzielnie oprowadzał gości – przede wszystkim innych kolekcjonerów i pasjonatów sztuki. Johann
Friedrich Städel zmarł we Frankfurcie
nad Menem w 1816 roku. Część jego
testamentu stanowił list fundacyjny, na
mocy którego powołano Städelsches
Kunstinstitut, który na przestrzeni lat
przekształcił się w muzeum o międzynarodowej renomie.

Co zobaczyć?
Wehikuł czasu – a co gdybyśmy
mogli spojrzeć na swój ulubiony
obraz w kolekcji tak, jak byłby prezentowany 200 lat temu? Muzeum
proponuje podróż w czasie razem
z dziełami. Można zobaczyć prace
w historycznym kontekście i dowiedzieć się, jak był postrzegane w okresie, kiedy powstały. Dodatkowo po
kliknięciu można uzyskać dalsze informacje dotyczące danego obiektu:
od jego proweniencji po fragmenty
aktualnych katalogów naukowych.
Dodatkowo dzięki darmowemu oprogramowaniu można wybrać się na
wirtualny spacer po historycznych
pomieszczaniach z 1878 roku!

Städel Museum we Frankfurcie
fot. domena publiczna
#StaydelAtHome
fot. FB Städel Museum

www.zeitreise.staedelmuseum.de/en/
Historia sztuki online – muzeum zaprasza do udziału w bezpłatnym kursie
poświęconym sztuce współczesnej.
Program oparty jest na wybranych
pracach z kolekcji Städel i obejmuje
okres od 1750 roku do chwili obecnej.
Dzięki multimedialnemu połączeniu filmu, tekstów, zabawnych formatów nauczania i obszernej osi czasy, uczestnicy otrzymują zwięzłą i przejrzystą
wiedzę teoretyczną. Dodatkowo nauce
towarzyszą kompozycje berlińskiego
muzyka Boys Noize.

Podcast Finding Van Gogh – ostatni wspaniały portret Vincenta van Gogha – Portret doktora Gacheta zniknął
z publicznego oka trzy dekady temu,
skonfiskowany w ramach kampanii
przeciwko sztuce zdegenerowanej.
Muzeum przygotowało serię podcastów, która śledzi burzliwą historię obrazu i stawia kluczowe pytanie: gdzie
obecnie znajduje się arcydzieło?

www.onlinekurs.staedelmuseum.de/
en/#coursedescription

www.staedelmuseum.de/en/podcast-finding-van-gogh
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Guggenheim
Museum Bilbao

Idea stworzenia Guggenheim
Museum w Bilbao narodziła się
w 1991 roku, kiedy to rząd Kraju
Basków skontaktował się z Fundacją Solomona R. Guggenheima z propozycją współpracy.
Budowę rozpoczęto w 1993 roku, a prace kontynuowane były przez kolejne cztery lata.
Powołanie muzeum miało być

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY 01/2021

w zamierzeniu władz jednym ze
sposobów wyciągnięcia Bilbao
z kryzysu, w jaki miasto popadło
po śmieci Franco w 1975 roku.
Jako lokalizację wybrano miejsce na dawnym nabrzeżu portowym o charakterze przemysłowym. Decyzja o wzniesieniu
tam instytucji kultury oznaczała
więc także, że teren ten zostanie
poniekąd przywrócony miastu
jako przestrzeń spędzania wolnego czasu. Zaprojektowanie
gmachu zdecydowano się powierzyć Frankowi Gehry’emu –
jednemu z najbardziej znanych
na świecie architektów. Muzeum
o powierzchni 24 000 m2, z czego 9 000 przeznaczone jest na
powierzchnie wystawiennicze,
stanowi architektoniczny punkt
orientacyjny o śmiałym układzie
i innowacyjnym designie, stanowiąc jednocześnie uwodzicielskie tło dla prezentowanej w nim
sztuki. W sumie projekt Ghery’ego tworzy spektakularną
strukturę przypominającą rzeźbę, doskonale wkomponowaną
w układ urbanistyczny Bilbao
i jego okolicę.
www.guggenheim-bilbao.eus
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Czy wiesz, że…
Ze względu na matematyczną złożoność projektu Ghery’ego, zdecydował
się on na pracę z zaawansowanym
oprogramowaniem CATIA, stworzonym pierwotnie dla przemysłu lotniczego. Pomogło ono w wiernym przełożeniu koncepcji architektonicznej na
plany konstrukcyjne oraz wspierało
twórców na poszczególnych etapach
budowy. Na zewnętrzną powłokę budynku Ghery wybrał tytan na podstawie obserwacji próbki materiału
umieszczonej przed jego biurem, co
umożliwiło wykluczenie innych tworzyw. Około 33 000 niezwykle cienkich płyty tytanowych, którymi pokryta została konstrukcja, zapewniło
niezwykły efekt łączący szorstkość
z organicznością. Wrażenia te dodatkowo zmieniają się pod wypływem
pogody i warunków oświetleniowych.
Pozostałe dwa materiały zastosowane w budynku – wapień i szkło – doskonale ze sobą współgrają, tworząc
spójną, harmonijną całość. Obecnie
dzieło Ghery’ego uznawane jest za
ikonę współczesnej architektury, nic
więc dziwnego, że przyciąga odwiedzających w równym stopniu, co kolekcja muzealna.

Museo Guggenheim
w Bilbao
1939, fot. domena publiczna

Co zobaczyć?
Kolekcja online – na stronie muzeum
można zapoznać się z jego zbiorami
bez wychodzenia z domu. Podzielona
jest ona na kilka zakładek ułatwiających sprawne wyszukiwanie interesujących nas dzieł. Możemy więc przyjrzeć
się wybranym najważniejszym dziełom
bądź eksplorować kolekcję, podążając
tropem artystów lub tytułów. Poszczególne prace oprócz informacji technicznych zawierają obszerne opisy, pozwalające zgłębić stojącą za nimi historię
oraz wykaz źródeł, do których warto
sięgnąć, jeśli temat okaże się dla nas
szczególnie ciekawy.
www.guggenheim-bilbao.eus/en/the-collection
Guggenheim Bilbao Insights – to
nowa seria filmików wideo publikowanych co miesiąc na stronie muzeum.
Mają one formułę krótkich rozmów z ekspertami, którzy dzielą się swoim spojrzeniem na kolekcję i artystów, których
prace znajdują się w zbiorach muzeum.
Na stronie znaleźć już można między
innymi nagranie z José Manuelem Ballesterem i kuratorką Petrą Joos, w którym
posłuchać można o samotności i opustoszałych miastach, w których wciąż
można znaleźć ślady ludzkiej obecności.
Wszystkie filmy publikowane w ramach
cyklu zawierają angielskie napisy.

How to preserve art? – to kolejny
z wielu filmowych cykli przygotowanych przez pracowników muzeum.
Jest on o tyle wyjątkowy, że opowiada o tajnikach konserwacji obiektów,
która często kojarzy się nam wyłącznie z dawnymi dziełami sztuki. Tymczasem współczesne prace także wymagają szczególnej opieki, zwłaszcza
jeśli narażone są na działanie zmiennych warunków atmosferycznych.
Jak o nie zadbać, by mogły cieszyć
kolejne pokolenia jeszcze przez długi
czas? Zajrzyjcie do filmików, żeby się
przekonać.

www.guggenheim-bilbao.eus/en/a-conversation-with-jose-manuel-ballester

www.guggenheim-bilbao.eus/en/guggenheimbilbaolive
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Museo Guggenheim
w Bilbao
fot. FB Muzeum
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Centrum Nauki Kopernik

Musée Picasso-Paris

fot. domena publiczna
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artysty. Obecnie kolekcja Musée
Picasso-Paris obejmuje ponad
5000 dzieł. Ze względu na różnorodność zbiorów, kolekcja ta
tak jako jedyna na świecie daje
zarówno obszerny wgląd w samą
twórczość artysty, jak i pozwala
poznać bliżej proces powstawania wielu z jego prac.
www.preprod.museepicassoparis.fr
Muzeum Picassa w Paryżu
mieści się w wyjątkowym miejscu, jakim jest Hôtel Salé – XVII-wiecznym budynku wzniesionym z inicjatywy francuskiego
finansisty, poborcy podatkowego
i doradcy królewskiego – Pierre’a
Auberta. Decyzja, by właśnie tam
umieścić dzieła Picassa ofiarowane miastu zamiast podatków
od nieruchomości, została podjęta bardzo szybko, bo zaledwie
rok po śmierci artysty. Jednak
najcenniejsze obiekty trafiły do

muzeum dopiero w 1986 roku,
cztery lata po śmierci żony Picassa – Jacqueline Rogue. Wówczas
kolekcja powiększyła się o 47 obrazów, liczne rzeźby, 42 rysunki,
grafiki i obiekty ceramiczne. Kika lat później do zbiorów muzealnych włączono także osobiste
archiwum Picasaa zawierające
liczne dokumenty i fotografie
malarza. Nic dziwnego, że na
przestrzeni lat muzeum stało się
jednym z głównych ośrodków
badań nad życiem i twórczością
33

Czy wiesz, że…
N i e t y p owe o ko l i czn o ś c i , k t ó r e
doprowadziły do powstania kolekcji
Musée Pica s so-Paris , cz ynią ją
naprawdę w yjątkową . Włącznie
tak rozbudowanej grupy prac do
zbiorów narodowych zawdzięczamy
ówczesnemu Ministrowi Kultur y
André Malrauc, który po obchodach
85. urodzin Picassa w Grand Palais,
Petit Palais i Bibliothèque Nationale.
W oczekiwaniu na spadek po Pablu
Picassie w 1968 roku rząd zmienił
prawo, aby umożliwić spadkobiercom
przekazywanie dzieł sztuki zamiast

podatków od spadków, a tym samym
promować zachowanie narodowego
dziedzictwa artystycznego kraju.
Ten nowy mechanizm sprawił, że
dzieła sztuki przekazane państwu
p r ze z s p a d ko b i e r c ó w P i c a s a a
w 1 97 9 r o k u m o g ł y w zb o g a c i ć
państwową kolekcję i umożliwiły
stworzenie ważnego muzeum
monograf icznego poświęconego
życiu i twórczości artysty. Co więcej,
w pr y watnych zbiorach Picassa
i jego rodziny znajdowały się także
liczne dzieła współczesnych mu
twórców, które obecnie stanowią
doskonały kontekst do prezentowania
dzieł mistrza w szerszym ujęciu
historyczno-społecznym.
Co zobaczyć?
Kolekcja online – muzeum udostępnia na swojej stronie internetowej
zaawansowaną wyszukiwarkę, dzięki
której można odkrywać i poznać dzieła znajdujące się w zbiorach. Wysokiej
jakości digitalizacje prac – zarówno
malarskich, jak i rysunkowych, a także
obiektów ceramicznych – umożliwiają przyjrzenie się z bliska szczegółom,
które mogą być trudno dostrzegalne
na pierwszy rzut oka. Wszystkim dziełom towarzyszą krótkie noty zawierające najważniejsze informacje.

Musée Picasso-Paris

Imagine Pablo – francuskojęzycznych miłośników twórczości Pabla Picassa z pewnością ucieszy program
podcastów przygotowany przez muzeum. Został on pomyślany jako wyimaginowana podróż, w którą można
się wybrać, słuchając nagrań w domu
bądź wykorzystując je podczas zwiedzania paryskiej siedziby. Wszystkie
tematyczne odcinki dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej.

fot. domena
publiczna

www.preprod.museepicassoparis.fr/
en/node/335
Artykuły tematyczne – Picasso
to artysta, o którym można opowiadać bardzo dużo. Jego twórczość
zmieniała się na przestrzeni lat, odzwierciedlając aktualne fascynacje
twórcy i jego poszukiwania formalne. Wiele z tych aspektów działalności Picassa poznać można dzięki
obszernym tekstom tematycznym
udostępnionym na stronie muzeum.
Znajdziemy tu między innymi artykuł
poświęcony związkom jego twórczości z mitologią czy wpływom jakie
wywierał na świat sztuki.
www.preprod.museepicassoparis.fr/
fr/les-thematiques

Pablo Picasso,
Portret Olgi w fotelu

www.preprod.museepicassoparis.fr/
fr/collection-en-ligne#/artworks

1918, fot. domena
publiczna
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Muzeum Krakowa
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Muzeum Krakowa zostało założone w 1899 roku jako oddział
Archiwum Akt Dawnych miasta
Krakowa. Ówcześni pracownicy
Archiwum, tacy jak prof. Stanisław
Adam Krzyżanowski i dr Adam
Chmiel, aktywnie uczestniczyli w gromadzeniu zbiorów z myślą o nowotworzonym miejskim
muzeum historycznym. Na pierwotną kolekcję składały się między innymi ikonografie Krakowa,
portrety wybitnych i założonych
Budowa nowego gmachu
Muzeum Historii Polski na
terenie warszawskiej Cytadeli

Wizualizacja - sklep muzealny
w Muzeum Historii Polski
fot. materiały prasowe

2019, fot. domena publiczna

obywateli miasta, przedmioty zabytkowe i dokumenty związane
z działalnością cechów, a także
liczne numizmaty, medale i okazy
broni opwiadające historię Krakowa. Samodzielną działalność
instytucja rozpoczęła w 1945 roku, przejęto wówczas z Archiwum
Akt Nowych ponad dwa tysiące
obiektów, które wymagały uporządkowanie i konserwacji. Od początku istnienia misją muzeum
jest przede wszystkim dbanie
o zachowanie lokalnych tradycji.
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To właśnie dlatego co roku jest
organizatorem słynnego konkursu
szopek krakowskich, których tworzenie jako ważny miejski zwyczaj
przetrwało do dzisiaj. Przez lata
instytucja znacznie się rozrosła
i obejmuje obecnie aż dziesięć
oddziałów, zajmujących się różnorodną tematyką. Wśród nich
można znaleźć takie miejsca, jak
Muzeum Podgórza, Muzeum Nowej Huty czy Aptekę pod Orłem.
www.muzeumkrakowa.pl

Wykład online
w Muzeum Podgórza
fot. M. Tutak,
FB Muzeum

Czy wiesz, że…
Pałac Krzysztofory, w którym mieści
się jeden z oddziałów muzeum, jest
jednym z najpiękniejszych, a zarazem
najokazalszych pałaców miejskich
w Krakowie. Jego nazwa pochodzi od
imienia św. Krzysztofa, który był patronem średniowiecznej kamienicy,
która kiedyś znajdowała się w miejscu dzisiejszego pałacu. Przekształcenie budynku w większe zabudowania o innym charakterze nastąpiło
w XVII wieku, kiedy połączono ze sobą
kilka gotyckich kamienic położonych
u zbiegu Rynku Głównego oraz dzisiejszej ulicy Szczepańskiej. Autorem
głównego projektu przebudowy został
na zlecenie ówczesnego właściciela
budynku Jakub Solari. Z tego okresu
pochodzi między innymi przepiękna
arkadowa loggia, którą tworzy pięć
łuków wspartych na podwójnych toSPACEROWNIK ARTYSTYCZNY 01/2021

skańskich kolumnach. Pałac na przestrzeni lat wielokrotnie przechodził
z rąk do rąk, a w jego murach gościło wielu znamienitych gości, w tym
polscy władcy: Jan Kazimierz Waza,
Michał Korybut Wiśniowiecki czy
Stanisław August Poniatowski. Pałac
Krzysztofory został przekazany muzeum w 1965 roku.

Opowiedz mi miasto – szeroki projekt, który w różnych odsłonach realizowany jest od 2013 roku. Rozpoczął
się od badania śladów sześciu najstarszych religii na terenie Krakowa.
Obecnie projekt ma własną stronę
internetową, a jego celem jest tworzenie we współpracy z ekspertami
i mieszkańcami bazy różnorodnych
przejawów tradycji, folkloru, zwyczajów oraz informacji o niezwykłych
osobach i regionalizmach. Wszystko
to, by nieustannie móc odkrywać miasto na nowo.
www.opowiedzmimiasto.mhk.pl

Krzysztofory od strony
Rynku Głównego
fot. domena publiczna

Co zobaczyć?
Publikacje do pobrania – na stronie
internetowej muzeum znaleźć można
różnorodne, bezpłatne materiały do
ściągnięcia. Są wśród nich zarówno
artykuły poświęcone zagadnieniom
związanym z Krakowem, jak i edukacyjny przewodnik spacerowy po Nowej Hucie. Jest to propozycja trasy
obejmującej najważniejsze miejsca
tego obszaru, której towarzyszą liczne
ciekawostki dotyczące odwiedzanych
miejsc oraz zadania do wykonania.
www.muzeumkrakowa.pl/publikacje-do-pobrania
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#Krzysztoforek online – na muzealnym kanale YouTube dostępne
są nagrania słuchowiska dla dzieci,
dzięki któremu poznawanie Krakowa
możliwe jest bez wychodzenia z domu.
Każdy odcinek poświęcony jest innemu miejscu i zagadnieniu związanemu
z historią, a tekst czytany jest prze
pracowników muzeum. Okazuje się,
że potrafią również wcielić się w świetnych aktorów! Ich opowieści z pewnością okażą się wciągające nie tylko dla
młodszych odbiorców…
www.youtube.com/results?search_
query=%23KrzysztoforekOnline

Muzeum Narodowe
w Gdańsku
SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY 01/2021

Gmach Muzeum Narodowego
w Gdańsku ok. 1875 roku
fot. domena publiczna

Muzeum Narodowe w Gdańsku do jedno z najstarszych
muzeów w Polsce. Powstało
z połączenia dwóch instytucji –
Muzeum Miejskiego i Muzeum
Rzemiosł Artystycznych. Jego
główna siedziba mieści się budynku późnogotyckiego klasztoru franciszkańskiego, który
zaczął być wykorzystywany do
celów wystawienniczych już
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w drugiej połowie XIX wieku. Początkowo prezentowane były
tam zbiory sztuki dawnej, czemu
sprzyjała zabytkowa, klimatyczna architektura. Na przestrzeni
lat muzeum przechodziło różne przemiany organizacyjne,
a w obecnym kształcie i pod dzisiejszą nazwą funkcjonuje od
1972 roku. Przez długi okres działalności instytucja zgromadziła
tak bogate i różnorodne zbiory,
że udało się z nich stworzyć samodzielne placówki – Muzeum
Morskie, Muzeum Archeologiczne oraz Muzeum Historyczne
Miasta Gdańska. Współcześnie
muzeum narodowe posiada
sześć filii specjalizujących się
w określonych dziedzinach sztuki. W Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie mieści się Oddział Sztuki
Nowoczesnej, a w Spichlerzu
Opackim – Oddział Etnografii.
Zielona Brama przy Długim Targu
jest z kolei miejscem wystaw czasowych. Jak można zauważyć,
poszczególne oddziały również
mieszczą się w zabytkowych budynkach, co warto mieć na uwadze, odwiedzając te miejsca.
www.mng.gda.pl

Czy wiesz, że…

Co zobaczyć?

W zbiorach Muzeum Narodowego
w Gdańsku znajduje się jedno z najwybitniejszych i najlepiej zachowanych dzieł malarstwa niderlandzkiego
na świecie – tryptyk Sąd ostateczny
Hansa Memlinga. Jak jego losy związały się na stałe z Gdańskiem? Obraz został wykonany między 1467
a 1471 rokiem na zamówienie włoskiego bankiera – Angola di Jacopo
Taniego i pierwotnie przeznaczony
był jego kaplicy rodowej w kościele
San Bartolomeo pod Florencją. Nigdy tam jednak nie dotarł. Podczas
transportu z Italii galera, na której był
przewożony, została zdobyta przez
gdańskiego kapra – Pawła Beneke.
Właściciele statki podczas podziału łupów ofiarowali tryptyk Memlinga Kościołowi Mariackiemu. Nie był
to jednak koniec przygód obrazu.
W czasach napoleońskich trafił jako
zdobycz wojenna do Luwru, skąd
w 1817 roku udało mu się powrócić do
Gdańska. Z kolei pod koniec II wojny
światowej dzieło zostało wywiezione
przez Niemców w głąb Rzeszy, gdzie
po wkroczeniu Armii Czerwonej wpadło w jej ręce. W ten sposób na kilka
lat stało się eksponatem leningradzkiego Ermitażu. Formalnie obraz powrócił do Gdańska w 1956 roku, nie
trafił jednak do z powrotem do kościoła, ale włączony został do kolekcji muzealnej.

Zadania i zagadki – na muzealnym
profilu facebookowym publikowane
są cyklicznie łamigłówki i zadania do
samodzielnego wykonania w domu.
Odnoszą się one najczęściej do ciekawych obiektów ze zbiorów i towarzyszą
im krótkie opisy, dzięki którym można
poznać ciekawe historie związane
z prezentowanymi przedmiotami.
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Muzeum Narodowe
w Gdańsku, Oddział
Zielona Brama
fot. domena publiczna

www.facebook.com/MNGdansk
Konferencja online – na muzealnym kanale YouTube zobaczyć można nagrania wybranych prezentacji
z ogólnopolskiej konferencji naukowej Kolekcje, kształtowanie, historia,
dziedzictwo utracone, która odbyła
się w formie online w czerwcu ubiegłego roku. Niezwykle intersujący program poświęcony był w dużej mierze
różnym sposobom tworzenia kolekcji
muzealnych, pojawiło się też kilka ciekawych kwestii związanych z odzyskiwaniem utraconych obiektów.

Wystawa online – w związku z koniecznością ponownego zamknięcia
instytucji kultury Muzeum Narodowe
w Gdańsku przygotowało specjalną
stronę internetową poświęconą wystawie Nowa wrażliwość. Sztuka niemiecka przełomu XIX i XX wieku ze
zbiorów dawnego Muzeum Miejskiego w Gdańsku. Można na niej znaleźć
informacje na temat ekspozycji, którą
miejmy nadzieję wkrótce będziemy
mogli zobaczyć na żywo, zdjęcia wybranych prac, które są na niej prezentowane, a także zadania edukacyjne
dla dzieci do pobrania i samodzielnego wykonania w domu.
www.nowawrazliwosc.pl

www.youtube.com/playlist?list=PLP v888tu9SKJ8UCpr w tnaeoGA7Niz6m9H
Hans Memling,
Sąd ostateczny
1467-1471,
fot. domena publiczna
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www.uncommonground.pl

Sprawdzamy, co nowego (UN)
COMMON GROUND

Czy w natłoku wiadomości i wyświetlanych propozycji czasem
trudno Wam się odnaleźć? Nie
wiecie, gdzie szukać wartościowych treści i dokąd zajrzeć w poszukiwaniu inspiracji? Przychodzimy z pomocą, przypominając
o rozwijającym się portalu (UN)
COMMON GROUND, czyli stale
powiększającej się bazie wiedzy
na temat działań art brandingowych z całego świata. W praktyce oznacza to, że znajdziecie
tam artykuły poświęcone sztuce
współczesnej i współpracy artystów z różnymi markami – często
bardzo zaskakującej. Na co zwrócić uwagę?
SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY 12/2020

Świat marki odbity w witrynach,
czyli co skrywają wystawy sklepowe
Zakupy coraz częściej robimy w internecie, a coraz rzadziej wybieramy
się do sklepów, by na żywo zobaczyć interesujące nas produkty. W
związku z pojawieniem się nowych
sposobów sprzedaży, zmieniły się
także reklamy. Wielkie marki inwestują w kampanie prezentowane w
świecie wirtualnym i nawet mniejsze
sklepiki mają już swoje strony internetowe bądź profile w mediach społecznościowych. Czy jednak mogą
one zastąpić tradycyjne witryny,
funkcjonujące już od XIX wieku? Ich
fenomenowi przygląda się Igor Gałązkiewicz w swojej książce Projektowanie doświadczeń, której fragmenty
przeczytać można obecnie na (Un)
common Ground.
Modernizm z przymrużeniem oka,
czyli przeciwieństwa się przyciągają
W którym momencie projektant staje
się także przedsiębiorcą? Jak artysta może budować swoją markę, jednocześnie pozostając kreatywnym
twórcą, wolnym od nacisków rynkowych? Tego typu trudne pytania
stawia Malwinie Konopackiej Anna
Palacz-Brzezińska w wywiadzie przeprowadzonym dla (Un)common Ground. Z rozmowy możemy dowiedzieć
się także, skąd wziął się charakterystyczny dla projektów Konopackiej
wzór – wgłębienie przypominające
45

oko. W wywiadzie projektantka opowiada także o tym, co ją inspiruje
i wskazuje różne aspekty wpływu modernizmu na własną działalność artystyczną. A Wy macie jakieś ulubione
realizacje z obszaru współczesnego
wzornictwa? A może ktoś z Was jest
szczęśliwym posiadaczem wazonu
Konopackiej?
Odtworzyć podmuch wiatru. Victor
Kochetov x Mood Scent Bar, czyli
o świecie zapachów
Zapach jest czymś w yjątkow ym,
a to jakich perfum używamy, może
być ważnym elementem naszej tożsamości. Co sprawia, że decydujemy się na jakiś zapach i przy nim
trwamy? Dlaczego po niektóre mieszanki sięgamy tylko w określonych
okolicznościach. O tym tajemniczym
świecie zapachów z Victorem Kochetovem – twórcą i właścicielem
Mood Scent Bar rozmawia Maciej
Maćkowiak . D la jego rozmówcy
konkretna woń jest czymś wręcz
namacalnym i powinna harmonijnie
współgrać z osobowością danego
człowieka. W butikowych perfumeriach prowadzonych przez Kochetova można więc znaleźć unikatowe
zapachowe perełki, często niedostępne w innych miejscach w Polsce.
Dodatkowo odwiedzenie tych sklepów to także prawdziwa przyjemność wizualna. Designerskie flakon
pięknie prezentują się w pomysłowo
zaprojektowanych wnętrzach.

W obiektywie…
finaliści 19. edycji
konkursu APH

Katarzyna Wyszkowska,
G Ideology
praca konkursowa
19. edycji APH

W OBIEKTYWIE

(cz.3)
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Zostałyście finalistkami 19. edycji konkursu Artystyczna Podróż
Hestii, jednak jak cały ostatni rok,
także ta edycja konkursu jest wyjątkowa. Nie zostali wyłonieni laureaci, 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?
Katarzyna Wyszkowska:
Odnoszę wrażenie, że pandemiczne
realia jedynie przyspieszyły i uwidoczniły proces, który obserwujemy już
przynajmniej od kilku lat: przestrzeń
internetu (w tym przede wszystkim
Instagram) stała się podstawowym
obszarem widzialności w polu sztuki. Z jednej strony interpretuję to jako
sporą szansę, szczególnie dla młodych,
debiutujących artystek i artystów, bo
jest to przestrzeń bardziej liberalna
i inkluzywna od podstawowego obiegu
galeryjnego. Z drugiej strony, nie jest to
jednak formuła wystarczająca i niektóre, zwłaszcza te bardziej złożone kontekstowo prace, nie są w stanie zrealizować swojego potencjału poprzez
obecność wyłącznie wirtualną; bez

wątpienia tak ograniczona styczność
ze sztuką zubaża jej odbiór, a rywalizację wygrywają efektowne, instagramowe rzeczy. Tęsknię bardzo za możliwością doświadczania sztuki w sposób
bezpośredni i pracy z przestrzenią pozawirtualną. Sztuka jest dla mnie jedną
z form komunikacji i zredukowanie tej
komunikacji do obecnej, spłaszczonej wersji oferuje niewystarczające na
dłuższą metę możliwości, aczkolwiek
traktując to jako doświadczenie (mam
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nadzieję) przejściowe, jest na pewno
wartościowe, zmuszające do konfrontacji z tym niełatwym medium.
Małgorzata Mycek:
Nie sądzę, by ta sytuacja przyniosła
wiele korzyści. Dla mnie osobiście jest
to czas trudny, bo choruję na depresję
i nie mam jak zarobić na fajną terapię.
Z drugiej strony cieszę się, że dużo wykładów i wystaw odbywa się online, bo
dzięki temu mniej rzeczy przegapiam.

Veronika Hapchenko:
Konsekwencji tej trudnej sytuacji nie
potrafiłabym nazwać korzyściami;
działam raczej pomimo ograniczeń,
skomplikowanych warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Muszę jednak,
z wyrzutami sumienia, powiedzieć, że
ten rok był dla mnie wyjątkowo płodny,
jeśli chodzi o wykonane prace.
Wraz z pozostałymi finalistkami
i finalistami bierzesz udział w projekcie OKNO. Jak wyglądają Twoje
działania i czym dla Ciebie jest ten
projekt?

Veronika Hapchenko,
Pavlik
praca konkursowa
19. edycji APH
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KW: Od samego początku projekt
OKNO był dla mnie ekscytujący ze
względu na swoje bazowe założenia – zmierzenie się z przestrzenią
publiczną zazwyczaj służącą innym
funkcjom poza specyfiką obiegu instytucjonalnego. Zawsze marzyła mi
się sytuacja wyjścia z moimi rzeczami poza wąski krąg środowiskowy –
naprawdę chciałabym, żeby sztuka
współczesna mogła być dostępna (w
szerokim znaczeniu) dla wszystkich.
Początkowo bardzo istotne było dla
mnie odniesienie się konkretnie do
kontekstu miejsca, z którym pracowałam (punkt optyczny w Rzeszowie), jednak ostatecznie zdecydowałam się na
realizację, której wymiar metaforyczny
traktuję szerzej. Chciałam zbudować
model fikcyjnego miasta cierpiącego
na syndrom oblężonej twierdzy, z gęstą siecią dróg wewnętrznych, lecz
całkowicie odciętego od kontaktu
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z czymkolwiek zewnętrznym, co wygenerowało fiksację związaną z wizją jakiegoś zagrożenia, czyhającego poza
miastem. Miasto otoczyłam siecią
ogrodzeń i rozmaitych systemów izolujących. Witryna, która została mi przydzielona od początku bardzo podobała
mi się wizualnie – jej centrum stanowiły
oprawki okularów umieszonych w białych kwadratach, które idealnie pasowały mi do roli przestraszonych mieszkańców miasta zamkniętych w swoich
domach. Stabilność tego dziwnego
układu utrzymuje spray, wiszący nad
miastem. Większość elementów wykonałam z modeliny.
MM: Wzięłam udział w tym projekcie
głównie ze względu na możliwość zarobku. Przydzielono mi salon kosmetyczny Beauty Med w Poznaniu. Właścicielka lokalu, pani Marta, okazała
się być bardzo miłą i zaangażowaną
osobą. Zrobiłyśmy wspólnie coś w rodzaju ankiety, by poznać klientki i ich
relacje z tym miejscem. Na ich podstawie postanowiłam namalować obraz.
W swoich pracach badam trochę temat powierzchowności i reklamy, więc
to miejsce nawet mi pasowało.
VH: Projekt OKNO w jakimś sensie
przewidział kolejny lockdown i obronił
się przed nim - kiedy ja z kolei następnym lockdownem byłam zaskoczona,
miałam już wtedy pewną nadzieję, że to
coś już się kończy. Został mi przydzielony zakład fotograficzny, który sam
okazał się miejscem bardzo charak-

terystycznym i który dzięki temu poprowadził moją wypowiedź. W sytuacji
braku działań offline OKNO było dla
mnie bardzo budującym wydarzeniem.
Jaka jest Waszym zdaniem społeczna rola artysty i czy współczesna sztuka powinna być z założenia
zaangażowana?
KW: Chciałabym, żeby doświadczenie
kontaktu ze sztuką było formą aktywności intelektualnej wzbogacającej
percepcję rzeczywistości. Nie uważam,
że sztuka musi obowiązkowo odnosić się do istotnych treści o wymiarze
społecznym, ale z drugiej strony mam
wrażenie, że coraz trudniej tego nie robić, przynajmniej w moim przypadku.
Osobiście często korzystam z własnej
pracy artystycznej, aby odnieść się do
istotnych z mojej perspektywy bieżących wydarzeń, bo często pomaga mi
to sobie z nimi poradzić, kiedy otaczająca rzeczywistość staje się zbyt przytłaczająca. Bardzo chciałabym, żeby
sztuka miała potencjał zmiany rzeczywistości, albo żeby przynajmniej generowała dyskusje. Wydaje mi się, że to
się czasem zdarza i to jest super.
MM: Oczywiście, że nie musi. Sama
jednak podjęłam się misji edukowania
społeczeństwa oraz staram się swoimi
działaniami oddolnie wspierać osoby
w sytuacji jeszcze gorszej niż moja.
Współprowadzę inicjatywę Wydawnictwo Bomba. Wydajemy ziny, które
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zawsze podejmują temat zaangażowany społecznie. Miesiąc temu robiłyśmy publikację o przemocy policyjnej,
a aktualnie pracujemy między innymi
nad zinem queerowym. Dodatkowo
przeprowadzamy różne akcje. Ostatnio
udało się nam zebrać trochę pieniędzy,
które teraz przekażemy Anarchistycznemu Czarnemu Krzyżowi, a Queer
Atak to z kolei benefit dla osoby, która
potrzebuje pieniędzy, by przejść tranzycję. Aktywizm, zwłaszcza ten oddolny, jest dla mnie bardzo ważny.

MM: Chyba tak ogólnie trzeba być
świadomym konsekwencji tego, co
się robi i mówi. Podstawą pracy artystycznej powinien być dobrze przeprowadzony research, wtedy łatwiej
sprecyzować temat i odpowiedzieć na
pytania, czasami trudne, które mogą
się pojawić.
VH: Odpowiedzialność w dużej mierze
zależy od decyzji artysty. Może być
równie ogromna (wszechobecna), jak

VH: Nie jestem pewna, czy sztuka
współczesna ma możliwość bycia neutralną; każdy możliwy wybór prowadzi
do pewnego rodzaju zaangażowania.
Określenie konkretnej roli społecznej
artysty, moim zdaniem, może być jednak ograniczające.
Jaka jest w tym kontekście odpowiedzialność artysty, który dla
odbiorców swojej sztuki staje się
punktem odniesienia, a jego działania mogą mieć duży wpływ na
postrzeganie konkretnej problematyki, do której się odnoszą?
KW: Myślę, że odpowiedzialność artystyczna ma podobny charakter jak
w przypadku innych zawodów o oddziaływaniu społecznym – na pewno
wykonując prace w oparciu o konkretny przekaz, warto zweryfikować jego
rzetelność.
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i żadna. Ja myślę, że zbytnie podkreślanie potencjalnego wpływu działalności artysty jest szkodliwe dla obu stron
(odbiorcy/artysty).

Małgorzata Mycek,
Myślał kurczak o niedzieli,
a w sobotę łeb mu ścięli
praca konkursowa
19. edycji APH

ARTYSTYCZNA
PÓŁKA APH
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Admirałowie wyobraźni. 100 lat polskiej ilustracji w książkach dla dzieci,
red. Anita Wincencjusz-Patyna, Maciej
Byliniak

Ukryty modernizm.
Warszawa według Christiana Kereza,
Christian Kerez

Polska ilustracja dziecięca od wielu lat
cieszy oczy czytelników nie tylko w kraju,
ale – dzięki doskonałym tłumaczeniom
książek – także w innych częściach świata. Co roku, kiedy wydaje się, że już nic
nas nie zaskoczy, pojawiają się nowe wydawnictwa, które przyciągają zarówno
młodszych, jak i starszych czytelników.
Ostatnio serca moli książkowych podbiła publikacja Co robią uczucia?, która jest przepięknym zaproszeniem dla
dzieci i rodziców do wspólnych rozmów
o tym, co kryje się w każdym z nas. Powszechną praktyką na rynku wydawniczym stała się również współpraca pisarzy z autorami rysunków, które przestały
pełnić funkcję wyłącznie ilustracyjną, ale
coraz częściej stoją na równi z tekstem.
Jak zmieniała się ilustracja dziecięca od
czasów powojennych do dziś? Prześledzić to można dzięki wyjątkowemu albumowi Admirałowie wyobraźni. 100 lat
polskiej ilustracji w książkach dla dzieci,
która ukazała się w wydawnictwie Dwie
Siostry. Wewnątrz znajdziemy ułożone alfabetycznie hasła prezentujące
przekrojowo dorobek najważniejszych
twórców. Co ciekawe, publikacja została skonstruowana w taki sposób, by
zwrócić uwagę także na różnorodność
stosowanych technik artystycznych i
mnogość podejmowanych tematów.
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Okres PRL-u odcisnął piętno na wielu
obszarach życia społecznego i kulturalnego w Polsce. Ambiwalentny stosunek
do historii tego czasu sprawia, że osiągnięcia architektoniczne i dzieła sztuki,
które wówczas powstawały, często są
negowane, a nawet usuwane z obowiązującego dyskursu. Szwajcarski projektant, Christian Kerez, który wygrał
konkurs na projekt Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie jest jedną
z osób, które zachwyciły się właśnie
tym, co inni chcieliby zapomnieć i wymazać z mapy stolicy: modernistycznymi budynkami epoki komunizmu. Projekt gmachu muzeum autorstwa Kereza
ostatecznie nie został zrealizowany, jednak zainteresowanie architekta Warszawą znalazło odbicie w książce, która wydana została we współpracy z Muzeum
Sztuki Nowoczesnej. Jej powstanie było
bezpośrednim wynikiem wycieczki studyjnej, którą Kerez jako wykładowca
zorganizował dla swoich szwajcarskich
studentów. Ukryty modernizm. Warszawa według Christiana Kereza przedstawia stolicę widzianą z innej perspektywy,
niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni
jako jej mieszkańcy, a nawet przyjezdni
z innych regionów Polski. Co ciekawe,
książka zawiera także nieznane dotąd
archiwalia oraz fotografie wykonane
przez Nicolasa Grospierre’a.
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Filmy

Rozmowy obrazów,
Grażyna Bastek

Moja lewa stopa,
reż. Jim Sheridan

Grażyna Bastek to historyczka sztuki
i badaczka sztuki dawnej, która dała
się już poznać czytelnikom także jako
autorka potrafiąca snuć wciągające
opowieści o wielkich mistrzach i ich
dziełach. Tym razem zaprasza nas
do podsłuchania Rozmów obrazów,
które toczą się na stronnicach dwóch
tomów książki. W pierwszej części
publikacji kluczem doboru dzieł były
tematy, motywy i ich reinterpretacje. Znajdziemy tam wiele przykładów, w których malarze nowocześni
i współcześni nawiązują do twórczości swoich poprzedników, choć nie
zawsze te związki mogą być czytelne
na pierwszy rzut oka. W drugim tomie obrazy ułożone zostały w jeszcze inny sposób – w oparciu o wspólne wyzwania artystyczne i pokrewne
środki wyrazu, które wykorzystywali
artyści różnych epok. W swoich esejach Grażyna Bastek jak zawsze nie
stroni od anegdot. Opowiada między
innymi o fenomenie fałszerstw dzieł
sztuki i przedstawia trudne do wytłumaczenia mechanizmy powodujące,
że obraz może kosztować więcej niż
luksusowa rezydencja.

Mówi się, że sztuka może pokonywać
mury I przełamywać bariery. W przypadku Christy’ego Browna stwierdzenie to nabiera dodatkowego znaczenia. Ten irlandzki malarz, pisarz
i poeta urodził się w 1932 roku i od
dzieciństwa zmagał się ze skutkami doznanego porażenia mózgowego i związanego z nim paraliżu. Mógł
poruszać jedynie lewą stopą, stąd
też tytuł filmu biograficznego opowiadającego jego niezwykłą historię.
Wychowujący się na przedmieściach
Londynu chłopiec nieoczekiwanie
ujawnia swoją inteligencję i talent artystyczny. Dzięki zbiegowi okoliczności i ludziom, których spotkał na swojej drodze, udaje mu się zorganizować
swoją pierwszą wystawę, dzięki której
szybko stał się postacią uznaną w środowisku twórczym. Film w reżyserii
Jima Sheridana to przede wszystkim
pochwała zaciętości i uporu, które
sprawiły, że mimo fizycznej niepełnosprawności Brownowi udało się osiągnąć sukces. Nie jest to jednak obraz
patetyczny, wręcz przeciwnie – na
wskroś realistyczny, a momentami nawet drastyczny. Wybitna gra aktorska
Daniela Day-Lewisa, który wcielił się
w postać dorosłego artysty, została
doceniona, gdy zdobył Oscara za rolę
pierwszoplanową.
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Shirley – wizje rzeczywistości,
reż. Gustav Deutsch

Dziewczyna z fabryki,
reż. George Hickenlooper

Artyści nieustannie poszukują inspiracji. Nic zatem dziwnego, że figura
muzy znana jest od wieków. Co pociąga twórców w modelkach, które
im pozują? Co sprawia, że zatrzymują
wzrok na jednych, obok innych przechodzą zaś obojętnie? Czy to wyłącznie kwestia urody? Być może, choć
i ta w dużym stopniu zależna jest od
subiektywnego postrzegania, które z kolei niekoniecznie pokrywa się
z aktualnie obowiązującym kanonem
piękna. Jedno jest pewne – relacja łącząca artystę z jego muzą jest zawsze
wyjątkowa. O tej specyficznej więzi
opowiada film Dziewczyna z fabryki w reżyserii George’a Hickeloopera. To biograficzna opowieść o życiu
amerykańskiej aktorki – Edie Sedgwick, która jako młoda dziewczyna
porzuciła Cambridge i wyjechała do
Nowego Jorku w poszukiwaniu szczęścia. Tam poznała niezwykłego człowieka – Andy’ego Warhola, który nią
zafascynowany, obiecał, że uczyni
z niej gwiazdę. Rzeczywiście dotrzymał słowa i kariera Edie szybko zaczęła się rozwijać. Być może nawet
nieco zbyt szybko, by niedoświadczona dziewczyna zdołała udźwignąć
ciężar zmiany, która nastąpiła w jej życiu. W efekcie popadła w nałóg, który
podsycany był kłótniami z Warholem,
który był o Edie bardzo zazdrosny.
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Ta historia nie doczekała się niestety
pozytywnego finału. A jakiego? O tym
można przekonać się, oglądając
Dziewczynę z fabryki.

Edward Hopper to artysta, którego
malarstwo stało się inspiracją dla wielu twórców filmowych. Z jednej strony
daleko posunięty realizm, z drugiej
tajemnicze sceny jakby wyrwane
z rzeczywistości. Wiele z tych płócien
wygląda, jakby same stanowiły kadry,
tylko na chwilę zatrzymane. Gustav
Deutsch postanowił pójść o krok dalej i stworzyć artystyczny film fabularny, który nie tyle inspirowany jest
dziełami Hoppera, co w całości poświęcony jego obrazom. Reżyser postanowił opowiedzieć historie, które
jego zdaniem mogą się kryć w owych
zatrzymanych kadrach. Główną bohaterką jest tytułowa Shirley – fikcyjna
postać, która jednak łudząco przypomina Jo Nivison – żonę malarza, która
pozowała mu przez całe życie. Kanwę
narracyjną tworzy trzynaście obrazów, a akcja toczy się na przestrzeni
trzech dekad – od lat 30. do lat 60.
XX wieku, w czasie wielkich przemian
dokonujących się w Ameryce. W film
wplecione zostały nagrania autentycznych wiadomości, które nadawane były w radio w tamtym okresie.
Stanowią one słowny komentarz do
wizualnych inscenizacji płócien. Cały
film jest zresztą swego rodzaju komentarzem rzeczywistości – porusza
aktualne wówczas tematy, takie jak:
Wielki Kryzys, wybuch wojny, rasizm,
wystąpienie Martina Luthera Kinga
czy wykorzystanie bomby atomowej.
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Rzeczpospolita, powstaje w oparciu
o rekomendacje ekspertów reprezentujących polskie galerie sztuki współczesnej. W najnowszej odsłonie Kompasu dwa pierwsze miejsca ex-aequo
zajęli finaliści Artystycznej Podróży
Hestii: Agata Kus i Łukasz Patelczyk.
Przyjrzyjmy się zatem malarstwu
obojga artystów i – oczywiście – poszukajmy ich twórczości w sieci.

Jeśli śledzicie wydarzenia polskiej
sceny artystycznej, na pewno nie
umknęła Waszej uwadze grudniowa
publikacja dorocznego Kompasu Młodej Sztuki. Prestiżowy ranking najbardziej obiecujących rodzimych artystów i artystek młodego pokolenia,
ukazujący się na łamach dziennika

Agata Kus (ur. 1987) jest absolwentką Wydziału Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, a obecnie także doktorantką na macierzystej
uczelni. W 2011 roku została finalistką
jubileuszowej, 10. edycji Artystycznej
Podróży Hestii. Jej figuratywne, wielowątkowe malarstwo znalazło już wierne grono miłośników i kolekcjonerów.
Kus maluje przeważnie współczesne
kobiety z ich emocjami, lękami, doświadczeniami. Jej bohaterki poszukują własnej tożsamości, starają się
poznać same siebie. Artystka komponuje swoje płótna z wielu elementów,
dzięki czemu wyglądają jak prześwietlone fotografie o nakładających się
na siebie i surrealistycznie przenikających kadrach. Co ciekawe, w czasie
pandemicznego lockdownu po raz
pierwszy zaczęła na większą skalę
malować pejzaże, które premierowo
pokazała podczas ostatniego Warsaw
Gallery Weekend. Twórczość Agaty
Kus znajdziecie przede wszystkim na
jej stronie internetowej i profilu instagramowym. Jej obrazy są zresztą
w swojej realistycznej warstwie wizu-

#kolekcja

Tęsknicie już za powrotem do muzeów i galerii, na wystawy w realu? Wiemy – my też! Internet jest doskonałym
narzędziem do obcowania ze sztuką
tzw. nowych mediów: fotografią, wideo,
animacją 3D czy projektami konceptualnymi, bazującymi na tekście i danych.
Czy jednak ekrany naszych laptopów
i smartfonów wystarczą nam do kontaktu z malarstwem? Sprawdźmy!
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Agata Kus,
Położna, 2018
fot. Galeria Bunkier Sztuki

alnej prawie jak insta-fotki – jednak
ze sporą dozą niepokoju, wrażenia, że
coś tu jest nie tak...
Łukasz Patelczyk (rocznik 1986)
ukończył gdańską ASP. Z Agatą Kus
spotkał się już podczas… Artystycznej Podróży Hestii – był finalistą tej
samej, 10. edycji konkursu. Patelczyk
od początku swojej działalności artystycznej mierzy się z tradycją XIX-wiecznego realizmu. Artysta skupia
się głównie na malarstwie pejzażowym, lecz dalekim od tradycyjnego
ujęcia tego tematu. Tym, co wyróżnia
styl Patelczyka, jest łączenie realizmu
z abstrakcją, widoki natury uzupełnia
bowiem geometrycznymi formami –
niespodziewanymi wtrętami z zupełnie innego artystycznego porządku.
Na Instagramie Łukasza znajdziemy
jego pejzaże, widoki nocnego nieba
czy studia dzikiej roślinności w kra59

jobrazach pozbawionych śladu człowieka. Wszystkie one pokryte są
dodatkową warstwą abstrakcyjnych
znaków, które najczęściej przyjmują
formę mniej lub bardziej regularnie
zakomponowanych linii. W kilku pracach obserwujemy rodzaj przesłonięcia kompozycji kolorowymi pasami, dzięki czemu pejzaże sprawiają
wrażenie oglądanych przez barwione
szkło. Z pewnością przeglądanie jego
prac w sieci nie robi takiego wrażenia,
jak spotkanie z nimi na żywo, jednak
dopóki sytuacja nie pozwala na więcej, spróbujcie i tego – w końcu nawet
Vogue określił malarstwo Patelczyka
jako sztukę ery instagrama.
Łukasz Patelczyk,
Orłowo, 2020
fot. instagram.com/
patelczyk_lukasz

WIADOMOŚCI APH
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Z ulgą pożegnaliśmy rok 2020,
który z pewnością na długo pozostanie w pamięci znakomitej
większości z nas. Głęboko wierzymy, że czas, który jest przed
nami, przyniesie równie pamiętne wydarzenia – lecz tym razem,
dla odmiany, pozytywne! Firma
naszego fundatora, ERGO Hestii,
w 2021 roku świętuje 30-lecie
swojego istnienia. Także konkurs
APH inauguruje swoją jubileuszową edycję. Sprawdźcie, co
planujemy na najbliższy miesiąc!

Artystyczna Podróż Hestia od 20 lat
łączy różne porządki i rzeczywistości.
Buduje pomosty pokazując, że sztuka
może działać poza wszelkimi podziałami, a relacje między publicznością,
instytucjami czy światem artystycznym są bezcenne i ponadczasowe.
Te połączenia stają się szczególnie
ważne dzisiaj – kiedy tak bardzo zatęskniliśmy do podróżowania. Rok 2021
będzie dla APH połączeniem różnych
doświadczeń. Na wystawie finałowej
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przyjrzą się sobie dwa różne
światy: ten sprzed i ten po.
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl

Życzymy Wam inspirującego
nowego roku!
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W styczniu czeka nas jeszcze także
ostatnia odsłona projektu OKNO – cyklu mini-wystaw finalistek i finalistów
19. edycji naszego konkursu w witrynach lokali usługowych. Od 10 stycznia na dwa tygodnie Natalia Galasińska przejmie okno toruńskiego salonu
sukien ślubnych Susan Hooward. Artystka w swoim zaangażowanym ekologicznie projekcie zwraca uwagę na
problem jednorazowości wielu ślubnych dodatków i dekoracji, które po
wykorzystaniu podczas wielkiego dnia
w życiu młodej pary, następnie kończą
na śmietniku. Celem Galasińskiej nie
jest krytyka branży ślubnej jako takiej,
ale poddanie pod rozwagę pewnego
jej aspektu; prowokuje ona do postawienia ważnego pytania o to, co – jako
konsumenci i jako społeczeństwo –
moglibyśmy robić lepiej, jak moglibyśmy sprawić, by nasze wybory były
bardziej etyczne i świadome. Więcej
informacji znajdziecie na stronie projektu OKNO.

nr 74

Terapii jest bliżej do sztuki niż do medycyny. Podobnie jak sztuka, powinna
zmieniać percepcję – mawiał James
Hillman, amerykański psycholog. Ten
cytat stał się mottem cyklu spotkań
Sztuka emocji. Emocje w sztuce organizowanego przez Fundację APH.
W roku 2020, w którym wszyscy szukaliśmy nowych sposobów zmiany
percepcji i radzenia sobie z rzeczywistością zarówno sztuka, jak i psychologia stały się niezwykle istotne.
Dlatego Artystyczna Podróż Hestii
zaprasza do rozmów psychologów, by
wspólnie szukać punktów styku, inspirować artystycznie i oswajać emocje.
Styczniowe spotkania otwarte są dla
publiczności – po więcej szczegółów
zapraszamy na wydarzenie FB. Na
najbliższym webinarze (w poniedziałek 11 stycznia) naszą gościnią będzie

Monika Witkowska, prowadząca m.in.
szkolenia z redukcji stresu. Porozmawiamy o nastrojach, jakie towarzyszyły wielu z nas w minionych miesiącach:
nadziei i rozczarowaniu. Oby przed
nami było więcej tej pierwszej!
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Po raz pierwszy prezentować będziemy obok siebie prace finalistów i finalistek dwóch edycji konkursu, 19. i 20.
Edycji, które choć matematycznie sobie bliskie, wydają się dzisiaj kalendarzowo tak odległe. Laureatów i laureatki obu poznamy 11 czerwca 2021 roku.
W ubiegłym roku świat stanął przed
wyzwaniem dopasowania się do nowych ograniczeń. Jak będzie wyglądała nowa rzeczywistość? Z pewnością
inaczej. Dużą jej część trzeba zaprojektować od nowa.

