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Trójmiasto
Warszawa
Kraków 
Poznań
Katowice
Łódź
Toruń 
Wrocław

02/2021

Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,
 
niedawno otrzymaliśmy informa-
cję, że galerie i muzea dostały zielo-
ne światło na ponowne otworzenie 
swoich progów dla zwiedzających. 
Dlatego i my powracamy do trady-
cyjnej wersji naszego Spacerownika. 
Jak  zawsze zapraszamy do wyrusze-
nia z nami w artystyczną podróż – je-
śli nie do dalekich miejsc, to chociaż 
do tych, które mamy w zasięgu ręki.  
W związku z obecną sytuacją insty-
tucje wprowadziły specjalne zasady 
zwiedzania. Pamiętajcie więc, by się 
z nimi zapoznać zanim zdecyduje-
cie się na wizytę, zwłaszcza że nowe 
obostrzenia dotyczyć mogą także 
godzin otwarcia. 

Spacerownik Artystyczny

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii

Redakcja: 

Kontakt: 

Julia Janowska

julia.janowska@fundacjaaph.pl

Tymczasem propozycje online nie 
znikają. Jeśli więc chcecie zostać 
w domu, zajrzyjcie na strony instytu-
cji, o których piszemy i sprawdźcie, 
co mają do zaoferowania . Zapra-
szamy także do przyjrzenia się, co 
wybraliśmy dla Was w tym miesiącu 
z naszej artystycznej półki i co nowe-
go pojawiło się na portalu (UN)COM-
MON GROUND.  

Przyjemnego czytania życzy 

Zespół Fundacji APH 
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Więcej informacji na temat 
wystawy dostępnych jest na 
stronie internetowej: 

pgs.pl
Tr

ój
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Wystawa Władysław 
Hasior. Prace z kolekcji 
Galerii Starmach

PGS Sopot, fot. sopot.
fotobank.pl, materiały 
prasowe organizatora 

J a k a  h i s t o r i a  z a k l ę t a  j e s t 
w przedmiotach, które trafiają 
w nasze ręce – czasami zupeł-
nie przypadkowo? Fascynacja 
opowieściami, które kryją w so-
bie różnego rodzaju obiekty, leży 
u źródeł twórczości Władysła-
wa Hasiora, którego prace po-
chodzące z kolekcji Galerii Star-
mach oglądać można w ramach 
wystawy w Państwowej Galerii 
Sztuki w Sopocie.

Współpraca tych dwóch insty tu-
cji  – krakowskiej i  trójmiejskiej – 
rozpoczę ła się już ki lka lat temu 
i z każdym kolejnym wspólnie po-
d e jm owanym  p r ze d s i ęw zi ę c ie m 
ujawnia swój potencjał. Tym razem 
galerie przygotowały monograficzny 
pokaz twórczości rzeźbiarza, mala-
rza i scenografa, który zaliczany jest 
do grona najwybitniejszych współ-
czesnych artystów polskich. Szczyt 
jego działalności przypadł na lata 
60. i 70. ubiegłego wieku i dla poko-
lenia tego czasu stał się wręcz twór-
cą kultowym. Nie oznacza to, że był 
artystą powszechnie podziwianym – 
wręcz przeciwnie. Jego działalność 
wzbudzała liczne kontrowersje, a sil-
ne emocje i burzliwe dyskusje stale 
towarzyszyły pokazom jego prac. 
Nowatorski charakter dzieł Hasiora 
wynikał przede wszystkim ze wspo-
mnianego zachwytu nad przedmio-
tem jako takim, k tór y znalazł się 
w centrum jego zainteresowania. 
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Pod koniec lat 50. zaczął montować 
znajdowane obiekty w przestrzenne 
formy o charakterze asamblaży. Ju-
lita Dembowska zwraca uwagę, że 
jak mawiał sam artysta, „te działania 
służyły mu do trenowania wyobraź-
ni, do sprawdzania rozwiązań, które 
potem stosował w swoich monumen-
talnych realizacjach”. Właśnie owo 
eksperymentowanie doprowadziło 
także do powstania szczególnego 
rodzaju obiektów, czyli sztandarów. 
Jak je interpretować? Można pró-
bować umiejscowić je na pograniczu 
dziedzin – rzeźby, malarstwa, tkani-
ny artystycznej i happeningu. W tym 
ujęciu były kolejnym krokiem w pro-
cesie stawiania pytań o istotę sztuki 

i swobodę wyboru języka, którym 
posługuje się twórca. Inspirowane 
były proporcami wojskowymi i cho-
rągwiami kościelnymi, inspiracja ta 
nie była jednak czysto wizualna. To, 
co pociągało Hasiora, to rytuał ob-
rzędowy, którego częścią się stawa-
ły, nabierając zupełnie nowego zna-
czenia. Wystawa Władysław Hasior. 
Prace z kolekcji Galerii Starmach 
pokazuje sztukę niezwykłego twór-
cy i wielkiego indywidualisty. Jak 
zauważa kuratorka ekspozycji: „to 
sztuka płynąca z potrzeby wyrażenie 
siebie, z potrzeby codziennego dialo-
gu z rzeczywistością, z potrzeby sa-
morealizacji i uzewnętrznienia swoich 
wspomnień (…)”. 

Wystawa Władysław 
Hasior. Prace z kolekcji 
Galerii Starmach

PGS Sopot, fot. sopot.
fotobank.pl, materiały 
prasowe organizatora 
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Więcej o projekcie  
Rajkowskiej i wystawie 
Rhizopolis przeczytać można 
na stronie internetowej: 

zacheta.art.pl
W

ar
sz

aw
a

Ubiegły rok i sytuacja globalnej 
epidemii, w której się znaleźliśmy, 
w pewien sposób wymusiła na-
mysł nad wieloma obszarami ży-
cia i działalności człowieka. Trud-
no pozostać obojętnym wobec 
tego, co się wydarzyło i wydarza. 
Nie dziwi więc fakt, że także ar-
tyści na różne sposoby badają 
nową rzeczywistość. Wystawa 
Joanny Rajkowskiej Rhizopo-
lis prezentowana w warszawskiej 
Zachęcie jest wyrazem takich 
właśnie poszukiwań. 

Mieszkańcom Warszawy postać Raj-
kowskiej kojarzyć się może przede 
wszystkim z jej słynną pracą Pozdro-
wienia z Alej Jerozolimskich, czyli po-
wszechnie znaną palmą na rondzie de 
Gaulle’a. To jednak tylko jeden z wielu 
przykładów prac wykonywanych przez 
artystkę w przestrzeni publicznej, któ-
ra od lat stanowi scenę dla licznych jej 
działań. Tym razem artystka powraca 
w mury instytucji, choć podejmowany 
przez nią temat nadal jest niezwykle 
aktualny i bezpośrednio odnosi się do 
otaczającej nas rzeczywistości i zmian, 
jakie w niej zachodzą w ostatnim czasie. 
Rajkowska sięga daleko w przyszłość, 
snując apokaliptyczną wizję świata, któ-
ry uległ zniszczeniu w kształcie, który 

Joanna Rajkowska, 
Rhizopolis 

fot. Monika Stolarska, 
materiały prasowe 
organizatora
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znamy dzisiaj. Owa degradacja w ujęciu 
artystki ogranicza się natomiast jedy-
nie do człowieka, dla którego w któ-
rymś momencie zabrakło miejsca na 
Ziemi. Autorka znana między innymi 
z form rzeźbiarskich, obiektów i insta-
lacji tym razem także sięga po formy 
przestrzenne, tworząc scenografię do 
wyimaginowanego filmu, którego sce-
nariusz sama nakreśliła. Sytuacja pan-
demii udowodniła, że wszystko, co do 
tej pory wydawało nam się stałe, w jed-
nej chwili może zostać wywrócone do 
góry nogami. Człowiek w obliczu takich 
zmian doświadcza samotności i nie-
pewności swojego losu. Rhizopolis ofe-
ruje tym, którzy przetrwali rok 2020, 
możliwość przeżywania scenariuszy 
własnego przetr wania także wów-
czas, gdy świat, który znamy, upadnie. 

Zwiedzając wystawę, wkraczamy do 
instalacji artystycznej, której stajemy 
się częścią. Tym samym wcielamy się 
w bohaterów filmu, którego fabuła zo-
stała naszkicowana przez Rajkowską. 
Niebagatelną rolę odgrywa tu oczy-
wiście natura, która za każdym razem 
okazuje się silniejsza od jednostki ludz-
kiej. W Zachęcie powstało podziemne 
miasto utworzone pod lasem przez de-
sperackich uciekinierów z powierzchni 
Ziemi. Jest to tajemnicza przestrzeń 
splątanych korzeni i pnączy. Podzie-
mie, o którym wciąż jako ludzie wiemy 
bardzo niewiele, a które w projekcie 
Rajkowskiej może okazać się jedynym 
możliwym schronieniem. Być może 
jest też szansą na zbudowanie bardziej 
symbiotycznych relacji z naturą. 

Joanna Rajkowska, 
Rhizopolis 

fot. Monika Stolarska, 
materiały prasowe 
organizatora
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Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy w MOCAK-u dostępne są 
na stronie internetowej:

www.mocak.plK
ra

kó
w

Kraków przez stulecia był jednym 
z najważniejszych ośrodków kul-
turalno-artystycznych w Polsce. 
Artyści przyjeżdżali tu z róż-
nych stron kraju, by się rozwijać 
i pozostawili po sobie wiele dzieł 
wartych uwagi. Muzeum Sztu-
ki Współczesnej w cyklu zaini-
cjowanym w 2015 roku przybliża 
działalność twórców związanych 
z Krakowem, tym razem sięgając 
do nieco bliższej, XX-wiecznej 
historii.  

Wystawa Artyści z Krakowa. Gene-
racja 1950-1969 to trzecia odsłona 
pokazów z tej serii. Czas określony 
w tytule odnosi się do pokolenia, któ-
re urodziło się już po wojnie i dorastało 
w realiach PRL-u. To właśnie specyfi-
ka czasu jest tym, co łączy wszystkich 
twórców, niezależnie od podejmowa-
nej tematyki czy wykorzystywanych 
środków wyrazu. Ten specyf iczny 
okres historyczny już od wczesnych 
lat działalności wymuszał na arty-
stach kształtowanie własnej tożsa-
mości i szybko wymagał określenia 
wartości, którymi się będą kierować. 
To niewątpliwie jeden z najbardziej 
buntowniczych etapów w dziejach, 
kiedy do osobistej wolności dochodzi

Wojciech Wilczyk, 
Łagiewniki, ul. Wrocławska – 
15.04.2017, z cyklu 
Słownik polsko-polski

2017, fotografia, dzięki 
uprzejmości: W. Wilczyk, 
materiały prasowe 
organizatora 

Tadeusz Boruta, 
Św. Franciszek oddaje się 
pod opiekę Kościoła

2003, olej na płótnie, 
dzięki uprzejmości: 
T. Boruta, materiały 
prasowe organizatora 

Halina Cader,
Joasia, z cyklu Portrety

1984, akryl i kredka 
na papierze, dzięki 
uprzejmości: H. Cader
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ło się przez kontestatorskie działania, 
skandale bądź budowanie dystansu 
do świata. Ta ostatnia postawa czę-
sto kierowała twórców także w kie-
runku mistycyzmu i transcendencji, 
które stawały się odpowiedzią na 
przygnębiającą, opresyjną rzeczywi-
stość. Dla wielu artystów szczególnie 
ważna – przede wszystkim pod kątem 
budowania własnego „ja” – była edu-
kacja w murach akademii. Podczas 
studiów musieli bowiem mierzyć się 
z tradycją uczelni – przyjąć jej zasady 
albo się im przeciwstawić. Jednocze-
śnie wśród profesorów i wykładow-
ców było wielu silnie ugruntowanych 
w swoich poglądach twórców. Czę-
sto kolejnym wyzwaniem stawała się 
więc konieczność ustosunkowania 
się do przekazywanej przez nich fi-

lozofii sztuki. Często właśnie te spo-
ry z autorytetami skłaniały młodych 
twórców do sięgania po nowatorskie 
rozwiązania i ostatecznie przyczyni-
ły się do powstania bardzo zróżnico-
wanego środowiska artystycznego. 
To właśnie na tę niezwykłą różnorod-
ność kładą przede wszystkim nacisk 
autorzy ekspozycji w MOCAK-u. Jej 
celem jest pokazanie całego spek-
trum tendencji i wskazanie źródeł 
inspiracji tego pokolenia. Swoje od-
zwierciedlenie znajduje w niej także 
różnorodność formalna, reprezento-
wanych jest bowiem wiele dziedzin 
sztuki: malarstwo, rysunek, fotografia 
czy instalacje. Dzięki temu bogatemu 
zestawieniu wystawa buduje szeroki 
obraz krakowskiej sceny artystycznej 
drugiej połowy XX wieku. 

Stanisław Koba, 
Szary człowiek 
w czerwieni

2017, olej na płótnie, dzięki 
uprzejmości: S. Koba, materiały 
prasowe organizatora 

Jacek Sroka, 
Suprematismo o muerte! 

2013, olej na płótnie, dzięki 
uprzjemości: J. Sroka, materiały 
prasowe organizatora 
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Więcej o wystawie Nowa 
kolekcja, która pokazuje 
najnowsze nabytki pozyskane 
dzięki grantowi Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz wsparciu 
Miasta Poznań, przeczytać 
można na stronie internetowej: 

arsenal.art.plP
oz

na
ń

Poznań to miasto, które być 
może w pierwszym odruchu nie 
jest identyfikowane jako ważny 
ośrodek sztuki. Jednak to mię-
dzy innymi właśnie tam pręż-
nie rozwijała się awangarda, 
a współcześnie wielu młodych 
prężnie działających twórców 
wywodzi się z tamtejszej uczel-
ni. Tendencje te prezentuje wy-
stawa Nowa kolekcja pokazy-
wana w Arsenale.

Jak wskazuje sam tytuł, jest to pre-
zentacja zbiorów galerii, które są sta-
le poszerzane o prace kolejnych waż-
nych artystów. U podłoża tworzenia 
nowej kolekcji instytucjonalnej leży 
idea połączenia trendów obecnych 
w sztuce współczesnej z unikatową hi-
storią niezależnych działań twórczych 
w Poznaniu od połowy XX wieku do 
dnia dzisiejszego. Pozyskiwanie no-
wych dzieł wiąże się więc także z wni-
kliwą analizą powiązań i badaniem 
źródeł, do których sięgają ich autorzy. 
Często odwołują się oni do zdobyczy 
lat 70. i 80. ubiegłego stulecia, kiedy 
oś rozwoju sztuki wyznaczała działal-
ność niezależnych galerii, takich jak 

Akumulatory, Galeria ON czy Galeria 
Stereo. Nie bez znaczenia pozosta-
wał – i wciąż pozostaje – poznański 
Uniwersytet Artystyczny, który przez 
wiele lat był inkubatorem dla środowi-
ska twórców, a jego historia wciąż po-
zostaje nieopowiedziana i zepchnięta 
na margines. Wystawa Nowa kolekcja 
nieco między wierszami zwraca uwa-
gę na istotną rolę edukacji, ale także 
relacji, które rozwijają się w murach 
uczelni. W ramach ekspozycji prezen-
towane są liczne prace jej wykładow-
ców, doktorantów i absolwentów, sta-
le związanych z miastem. Wśród nich 
znaleźli się między innymi: Izabella 
Gustowska, Jarosław Kozłowski czy 

Wystawa Nowa 
Kolekcja, Galeria 
Miejska Arsenał

materiały prasowe 
organizatora
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Jana Shostak – f inalistka 18. edycji 
konkursu Artystyczna Podróż Hestii. 
Mimo, że prace wchodzące w skład 
kolekcji są różnorodne tematycz-
nie i powstawały w różnym czasie, 
wszystkie są niezw ykle aktualnie 
i trafnie komentują różne aspekty 
zarówno naszej historii, jak i teraź-
niejszości.  Przykładem może być 
tutaj cykl prac na papierze Jaro-
sława Kozłowskiego, zatytułowany 
Recycled News. Artysta komentuje 

w nim stan współczesnych środków 
masowego przekazu, papki medial-
nej podawanej przez największe ga-
zety i serwisy informacyjne. Z kolej 
Izabella Gustowska w swojej serii 
Względne cechy podobieństwa po 
raz kolejny sięga do ważnego dla 
siebie tematu podmiotowego po-
strzegania i  traktowaniu kobiet – 
wątku, który ostatnio coraz głośniej 
wybrzmiewa w debacie społeczno-
-politycznej. 

Wystawa Nowa 
Kolekcja, Galeria 
Miejska Arsenał

materiały prasowe 
organizatora
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Szczegółowe informacje dotyczące 
projektu, artystów biorących w nim 
udział oraz towarzyszącej mu publikacji 
dostępne są na stronie internetowej:

bwa.katowice.pl

K
at

ow
ic

e

Gdzie jest miejsce sztuki? Gdzie 
można z nią obcować i w jakim 
stopniu miejsce, w którym się 
z nią stykamy, wpływa na nasz 
odbiór? Do ref leksji  nad ty-
mi pytaniami skłania wystawa 
sztuka_w_galerii prezentowa-
na w katowickim BWA. 

Marek Kuś, praca na 
wystawie sztuka_w_galerii, 
BWA Katowice 

fot. Anastazja Hadyna, 
materiały prasowe 
organizatora

Projekt 
sztuka_w_przestrzeni 

2020, BWA Katowice, 
materiały prasowe 
organizatora

Jest to kontynuacja projektu o po-
dobnym tytule sztuka_w_przestrzeni, 
realizowanego w ubiegłym roku i bę-
dącego bezpośrednią odpowiedzią na 
sytuację pandemii, która wywróciła 
do góry nogami znany nam porządek 
świata. Wówczas artyści pozbawieni 
możliwości pokazywania swoich prac 
w murach galerii, zostali zaproszeni 
do wyjście poza instytucję i zaistnie-
nia w przestrzeni miasta. Wielu twór-
com dawało to możliwość pokazania 
swojej działalności szerszej publicz-
ności, jednocześnie zaś stanowiło 

ogromne wyzwanie. Musieli oni wyjść 
poza ramy instytucji do opanowanej 
do tej pory przez reklamy przestrze-
ni miejskiej, wypełnionej krzykliwymi 
treściami atakującymi przechodniów 
z wielkoformatowych ekranów. Ich 
sztuka musiała odnaleźć się w brudzie 
i zaduchu miasta, zaistnieć w nieoczy-
wistych miejscach i dać się zauważyć 
przypadkowym odbiorcom. Sytuację 
dodatkowo utrudniało narastające 
napięcie, które sprawiało, że ludzie 
coraz rzadziej odwracali wzrok od ak-
tualnych wydarzeń, by skupić się na 
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wizualnym przekazie artystycznym. 
Życie w ciągłym strachu o siebie i bli-
skich, w niepewności związanej z nie-
przewidywalnym rozwojem pandemii 
wywołało w naszych umysłach wiele 
skomplikowanych i nieodwracalnych 
w skutkach procesów, które będą 
miały wpływ na postrzeganie przez 
nas rzeczywistości – w tym świata 
sztuki – także w przyszłości. Obecna 
wystawa sztuka_w_galerii to pierwsza 
próba sprawdzenia, jak artyści i pu-
bliczność odnajdą się po powrocie do 
przestrzeni instytucji, którą dobrze 
znali, ale która przez długi czas pozo-

stawała dla nich niedostępna. Są to ci 
sami twórcy, którzy wcześniej działali 
w mieście. Każdy z nich za pomocą 
własnego języka i wybranych środków 
wyrazu będzie próbował zmierzyć się 
z nowym, trudniejszym o doświadcze-
nie pandemii światem. Czy uda im się 
trafnie przewidzieć kierunek nadcho-
dzących zmian? Czy ich przekaz oka-
że się zrozumiały i przekonujący dla 
odbiorców, których życie uległo ra-
dykalnym zmianom? Prezentowanym 
pracom będzie towarzyszyć literatura 
w postaci cyklu opowiadań autorstwa 
Bartłomieja Majzla. 

Projekt 
sztuka_w_przestrzeni 

2020, BWA Katowice, 
materiały prasowe 
organizatora

Małgorzata Jabłońska, 
praca na wystawie 
sztuka_w_galerii

BWA Katowice, 
fot. Anastazja Hadyna, 
materiały prasowe 
organizatora
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Więcej informacji na temat 
wystawy i konkursu znaleźć 
można na stronie internetowej:

www.mgslodz.pl
Ł

ód
ź

Wszystkim miłośnikom klasycz-
nych technik graficznych z całego 
serca polecamy obserwowanie 
konkursu, a także odwiedzenie 
wystawy finałowej 17. Między-
narodowego Triennale Małe 
Formy Grafiki Polska-Łódź 
2020 organizowanej w Miejskiej 
Galerii Sztuki w Łodzi. 

Przyzwyczailiśmy się do budzącej 
w świecie sztuki zarazem ciekawość 
i niepewność zasady, że wszystko się 
zmienia. Jedni miłośnicy powiedzą, że 
to dobrze, bo z każdym pokoleniem 
nowych twórców możemy spodziewać 
się odkrywczych motywów i niezna-
nych technik. Drudzy zwrócą uwagę, 
że takie zjawisko może powodować, 
że w pewnym momencie sztuka od-
dali się od naszych indywidualnych 
gustów, a my zostaniemy skazani na 
nostalgiczne wspominanie ulubionych 
twórców. Całe szczęście są jednak 
elementy artystycznej rzeczywistości, 
które się nie zmieniają. Jednym z nich 
są cykliczne wydarzenia, a wśród 
nich między innymi organizowana od 
1979 roku międzynarodowa wystawa 
i konkurs Małe Formy Grafiki, Pol-
ska-Łódź. Pomysł międzynarodowej 
wystawy prezentującej miniaturę gra-
ficzną zrodził się w środowisku łódz-
kich bibliofilów i grafików skupionych 
w Łódzkim Towarzystwie Przyjaciół 
Książki, a jej bezpośrednimi inicjato-
rami byli wieloletni Przewodniczący 
Towarzystwa Michał Kuna i prof. Grze-
gorz Matuszak. Początkowo wydarze-
nie odbywało się w cyklu dwuletnim, 
jednak od roku 1993 zdecydowano 
się przejść na formę triennale. O skali 
i randze wydarzenia świadczyć może 
fakt, że na przestrzeni ostatnich edy-
cji uczestniczyli w niej artyści z ponad 
70 krajów, a wystawa stała się jedną 
z najważniejszych ekspozycji doty-
czących małych form graf icznych 
w Polsce. Ogromne wrażenie może 

Jakub Jaszewski, 
Boxcloud 

2019, materiały prasowe 
organizatora

Katarzyna Zimna, 
Układ współczulny (4) 

2019, X3+kolografia, 
materiały prasowe 
organizatora
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też robić fakt, że dzięki organizacji 
poprzednich 16. edycji konkursu w la-
tach 1979-2017 Miejska Galeria Sztuki 
w Łodzi zdołała zgromadzić imponu-
jącą kolekcję 12 860 prac. Zapisy na 
tegoroczne wydarzenie zostały już 
zamknięte, a ostateczne listy uczest-
ników opiewają w na z wiska 50 4 
twórców, pochodzących z ponad 50 
państw. „Na Triennale reprezentowa-
ne są wszystkie techniki graficzne, te 
tradycyjne i będące efektem poszu-

kiwań i eksperymentów. Znów prym 
wiodą wklęsłe techniki metalowe: 
akwaforta i akwatinta, ceniona przez 
kolekcjonerów mezzotinta i miedzio-
ryt. Uważni obserwatorzy dostrzegą 
obecność technik rzadszych, takich 
jak ferroforta czy fotopolimer oraz 
wykorzystanie bardzo interesują-
cych technik własnych” – podkreśla 
Dariusz Leśnikowski, członek mię-
dzynarodowego jury. 

Eric Mummery, 
Face to Face with Seven 

2018, X2, materiały 
prasowe organizatora 

Kalli Kalde, 
Abandonned Villages I 

2018, druk wklęsły, materiały 
prasowe organizatora

Yoshito Airchi, 
Red Memory – I

2019, C3+C5+chine-collé,
 materiały prasowe organizatora
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Na początek proste pytanie: czy 
jesteśmy w stanie zobaczyć sa-
mych siebie? Odpowiedź kieruje 
nas od razu do przedmiotu, ja-
kim jest lustro. W tym momencie 
pojawia się druga, dużo bardziej 
skomplikowana kwestia: a skąd 
wiemy, że widzimy w nim coś, 
co istnieje naprawdę? Poleca-
my wystawę Lustra. Odbicie, 
refleksy i skazy organizowaną 
w toruńskiej Wozowni. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy i twórców biorących 
w niej udział dostępne są na stronie 
internetowej: 

www.wozownia.pl

Jeśl i  miel ibyśmy pr zeprowadzić 
sztuczny ranking „najpopularniej-
szych moty wów metafor ycznych 
w sztuce” na jednym z pierwszych 
miejsc z pewnością znalazłoby się lu-
stro. Ten prosty przedmiot, który to-
warzyszy nam już od kilkudziesięciu 
stuleci niezmiennie budzi w nas głę-
bokie emocje i pozwala na ujawnie-
nie zachowań, które nierzadko dziwią 
nas samych. W historii pojawiało się 
wiele znaczeń lustra. Jedni za Plato-
nem tłumaczyli, że jest ono symbo-
lem ułudy, której nie jesteśmy w sta-
nie osiągnąć, a która odciąga nas od 
naprawdę ważnych elementów rze-
czywistości. Drudzy pokazywali nam 
na przykładzie mitycznego Narcyza, 
że zbytnie skupienie na poprawie-
niu swojego lustrzanego wizerunku 
może okazać się dla nas tragiczne 
w skutki. Za każdym razem jednak 
powtarzała się mniej więcej ta sama 

Paweł Kwiatkowski, 
Biała Ściana 

(fragment), 2017, 
materiały prasowe 
organizatora 
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podstawa: lustro to przedmiot, który 
tworzy sztuczną rzeczywistość, któ-
ra kieruje nami w prawdziwym życiu. 
Zdarza się, że nabierając odpowied-
niego dystansu, możemy zauważyć 
ciekawe „przeciąganie liny” pomię-
dzy rzeczywistym „ja” i „ja” odbitym. 
Staramy się przekonać sami siebie, że 
wyglądamy dobrze, spełniamy oczeki-
wania i potrafimy więcej, niż nam się 
wydaje. Niezwykle ciekawe jest też 
zjawisko fotograficznej autopamięci, 
która definiuje nas samych. Jeśli wy-
chodząc rano z domu, spojrzymy w lu-
stro i zobaczymy odbicie, które nam 
się podoba, będziemy przekonani, że 
właśnie tak wyglądamy przez resztę 

dnia, aż do momentu kolejnego spoj-
rzenia w zwierciadło. Wystawa Lustra. 
Odbicie, refleksy i skazy jest próbą 
pokazania wszystkich tych zdarzeń 
i wskazania nowych płaszczyzn do 
refleksji. Twórcy, których prace moż-
na zobaczyć na ekspozycji zwracają 
uwagę na poziom złożoności naszej 
psychiki i wskazują pułapki myślenia, 
w które łatwo wpaść. Na wystawie zo-
baczyć można prace takich artystów, 
jak: Andrzej Bednarczyk, Judyta Ber-
naś, Łukasz Gierlak, Marek Glinkow-
ski, Paweł Kwiatkowski, Adam Roma-
niuk, Dominika Sadowska, Krzysztof 
Tomalski czy Viola Tycz. Kuratorem 
wystawy jest Sebastian Dudzik. 

Viola Tycz, 
Madonna II 

2010, druk cyfrowy 
na płótnie, rama, 
materiały prasowe 
organizatora 

Paweł Kwiatkowski, 
Zdeterminowane 
umiejscowienie I

2016, kolografia 
intaglio, materiały 
prasowe organizatora 
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Więcej informacji na temat wystawy 
i samych artystów znaleźć można na 
stronie internetowej: 

www.muzeumwspolczesne.pl

Czy granice zawsze są wytyczo-
nymi liniami? A może bardziej niż 
sama ich idea powinno nas inte-
resować to, co okalają? Zaintere-
sowanym filozoficznymi rozwa-
żaniami nad niejednoznacznym 
pojęciem terytorium polecamy 
wystawę Netty Laufer i To-
ma Swobodny organizowaną 
w Muzeum Współczesnym we 
Wrocławiu. 

Analizując poję cie „ter y torium”, 
można dojść do naprawdę zaska-
kujących wniosków. Okazuje się, że 
jeśli rozłożymy ten wyraz na części 
pierwsze, znajdziemy w nim cechy, 
k tór ych nigdy byśmy się tam nie 
spodziewali .  Po pierwsze „teryto-
rium”, choć etymologicznie pocho-
dzi od łacińskiego terra, wcale nie 
musi mieć wiele wspólnego z ziemią 
rozumianą jako obszar. Każdy z nas 
z pewnością poczuł kiedyś, że ktoś 
wkracza na jego terytorium uczuć, 
potrzeb czy kompetencji i  robi to 
bez wykonywania choćby jednego 
f izycznego kroku. Z drugiej stro-
ny można wywnioskować, że dużo 
istotniejsze dla „ter y torium” jest 
określenie przez człowieka konkret-
nej powierzchni. Widać to doskonale 
w momentach, gdy toczone są deba-
ty o to samo miejsce w przestrzeni, 
k tóre wedle opoz ycyjnych stron 

należy do zupełnie różnych teryto-
riów. Dalsze rozważania nad ideą 
tego pojęcia podjęła dwójka arty-
stów: Netty Laufer i Tom Swoboda, 
a efektem ich wspólnej pracy jest 
wystawa Terytorium organizowana 
we wrocławskim Muzeum Współ-
czesnym. Laufer w swoich pracach 
bazuje na materiałach z kamer prze-
mysłowych, kamer śledzących ruch, 
mapach i rysunkach technicznych 
pochodzących z trenów Palesty-
ny i Izraela. Przyjmuje zatem pozy-
cję zewnętrznej i  zdystansowanej 
obser watorki .  W jej  pracach oko 
jest narzędziem badania, śledzenia 
i kontroli. Doskonale widać w nich 
też zjawisko schematów myślowych, 
za pomocą których nasz umysł pod-
powiada nam, jak powinniśmy rozu-
mieć widziane zjawiska i nie próbuje 
ich dogłębn ie analizować za każ-
dym razem. 

Netta Laufer, 
Pies 

25 stóp, 2016, materiały 
prasowe organizatora 

Netta Laufer, 
Hiena

35 cm, 2017-2020, materiały 
prasowe organizatora

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    02/2021 33



Z kolei Swoboda eksploruje sztucz-
ny świat ogrodów zoologicznych 
i za wszelką cenę stara się uwolnić 
z pułapki sztucznego myślenia wy-
nikającej z zaplanowanych przez 
architekta alejek. Ma on poczucie, 
że podążanie wcześniej wytyczony-
mi ścieżkami utrudnia własną per-
cepcję tego miejsca i sprawia, że 

Tom Swoboda, 
Animal Space 

2020, materiały prasowe 
organizatora

przyjmujemy narzucone przez oso-
bę trzecią wnioski za swoje własne. 
W jego fotografiach aparat niczego 
nie odkrywa, a wręcz przeciwnie – 
uwypukla niemożliwość zobaczenia. 
Obraz jest często nieklarowny przez 
wielość detali, refleksy, odbicia i nie 
sprawia, że jesteśmy bliżej zwierząt. 
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MIKROSzczegółowe informacje dotyczące 

zarówno wystawy, jak i samej artystki 
znaleźć można na stronie internetowej: 

www.galeriabielska.pl

Mikołaj Sobczak, 
SIR 

2020, akryl na płótnie, 
materiały prasowe 
organizatora 

Stach Szumski, 
Kaszubskie diabły wyklęte 

2020, haft na jucie, fragment, 
fot. Krzysztof Morcinek, 
materiały prasowe 
organizatora 
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Ada Piekarska, tworząc w Ga-
lerii Bielskiej BWA wystawę 
Pole bitwy, zastanawia się, czy 
współczesny konflikt o znaczenia 
wydarzeń historycznych na pew-
no ma podłoże czysto faktogra-
ficzne. Jej zdaniem dużo większy 
rozdźwięk pojawia się dopiero na 
poziomie ich interpretacji. 

Stwierdzenie, że symbole ułatwiają 
nam odczytywanie bardziej złożonej 
strony naszej rzeczywistości, to spoj-
rzenie tylko na jedną stronę medalu. 
Nie ulega wątpliwości, że ich zna-
jomość z pewnością pomaga nam 
w codziennej komunikacji, ale też wy-
stawia nas na zagrożenie narzucenia 
myślowych schematów. Ostatecznie 
to, jak zrozumiemy dany symbol, wy-
nika bezpośrednio z tego, jak został on 
wcześniej nam wytłumaczony. To, że 
uznajemy białego gołębia za znak po-
koju, jest spowodowane swego rodzaju 
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umową społeczną, której wspólnie się 
trzymamy. Istnieje zatem ryzyko po-
mieszania znaczeń symboli w naszych 
głowach, co mogłoby skutkować nie-
zrozumieniem i szumami w komunika-
cji. Od tego wniosku jest już naprawdę 
blisko do rozważań nad próbami inter-
pretacji historii. Te same wydarzenia 
mogą zostać zupełnie inaczej zrozu-
miane i wytłumaczone kolejnym słu-
chaczom. Prowadzi to do powszech-
nego konf liktu pomiędzy grupami, 
które nie będą zgadzać się pod wzglę-
dem wniosków wysnuwanych z tych 
samych kluczowych momentów w hi-
storii. To bardzo ciekawe zagadnienie 
jest przedmiotem wystawy stworzo-
nej przez Adę Piekarską pod tytułem 
Pole bitwy. Kuratorka zaprosiła do 
pracy młodych twórców, którzy mieli 
okazję przedstawić swoje własne sta-
nowisko na temat rozumienia historii. 

Co ciekawe, ich założeniem nie było 
skupianie się na konkretnych histo-
rycznych wydarzeniach, ale refleksja 
nad samym procesem jej opowiada-
nia. „Wystawa, przywołując zjawisko 
określone przez francuskiego filozofa 
Pierre’a Bourdieu jako przemoc sym-
boliczna – stawia sobie za cel próbę 
odsłonięcia mechanizmów kształtu-
jących tę przemoc. Skonfliktowane 
strony społecznego sporu, sięgając 
do arsenału wspólnej przeszłości, wy-
ciągają z niej jedynie takie fragmenty, 
przy pomocy których mogą stworzyć 
reprezentującą ich interesy narrację” 
–  podkreśla Piekarska. Prace ukaza-
ne na wystawie realizowane są w róż-
nych technikach. Pojawiają się działa-
nia interdyscyplinarne, oscylujące na 
granicy wideo, rzeźby oraz instalacji, 
a ich obecność została skonfrontowa-
na z tradycyjnym malarstwem. 

Stach Szumski, 
Orzeł polski w organicznym 
rozkładzie

2020, akryl na płótnie, materiały 
prasowe organizatora 

Baner wystawy 

projekt identyfikacji wizualnej: 
Maciej Wodniak 
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jaParyski Petit Palais prezentuje wystawę poświęconą postaci Am-
broise’a Vollarda – wydawcy druków i książek ilustrowanych – oraz 
jego następcy, Henriemu Petietowi. Vollard był wybitną osobistością 
na rynku sztuki przełomu XIX i XX wieku. Wyróżniał się śmiałością, 
która sprawiła, że zdecydował się wspierać współczesnych mu ar-
tystów, takich jak: Paul Cézanne, Paul Gauguin czy młody Pablo Pi-
casso. Ekspozycja skupia się na jego działalności wydawniczej, którą 
był zafascynowany, prezentując liczne grafiki, pochodzące z różnych 
kolekcji. Jako mecenas wielu twórców Vollard osiągnął spore zy-
ski dzięki lukratywnemu handlowi obrazami, które następnie mógł 
zainwestować w swoją of icynę. Osobiście zajmował się dobrem 
specjalnych papierów, badaniami typograficznymi oraz wszystki-
mi najważniejszymi aspektami procesu powielania druków. Jeden 
z rozdziałów paryskiej wystawy poświęcony został także działal-
ności jego ucznia – Henriego Petieta, który pod koniec wojny kupił 
kolekcję galerii Vollarda. Sam także był odkrywcą licznych talentów 
i wspierał twórców, takich jak: Jean-Émile Laboureur, Aristide Maillol 
czy Marie Laurencin. Badania poświęcone wyjątkowemu następcy 
Vollarda prowadzone w ostatnich latach rzucają nowe światło na 
wiele kwestii związanych z francuskim rynkiem grafiki w XX wieku. 

www.petitpalais.paris.fr

Aristide Maillol, 
La Vague 

1895-1898, drzeworyt, 
Petit Palais, dar Indivison 
Petiet 2020, © Paris Musées/
Petit Palais, materiały prasowe 
organizatora 

Paul Gauguin, 
Teka Vollarda: Misères 
humaines

1898-1899, drzeworyt, 
fot. domena publiczna 
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ia Emil Pirchan był pionierem scenografii ekspresjonistycznej, a tak-

że pomysłowym twórcą plakatów, który odniósł duży sukces na 
polu sztuki reklamowej. Współczesnym dał się poznać także jako 
projektant, ilustrator książek, autor kilku monografii artystycznych 
i powieściopisarz. Przyszedł na świat w 1884 roku w Brnie jako syn 
malarza akademickiego, a rozwój jego kariery artystycznej szybko 
zaczął nabierać tempa. Zawsze pełen niespodzianek, około 1930 
stworzył futurystyczny projekt budynku teatralnego w Ameryce 
Południowej który jednak nigdy nie został zrealizowany i do dziś ro-
dzi pytania o jego komisarzy. Wielopoziomowa scena – kamień mi-
lowy w nowoczesnej scenografii, znana jako „schody Jessnera” – 
byłaby nie do pomyślenia bez udziału Pirchana. Fakt, że spuścizna 
artysty, która przez wiele lat spoczywała na strychu w Zurychu, 
ujrzała światło dzienne, zawdzięczamy staraniom jego wnuka – Be-
ata Steffana. Leopold Museum jest pierwszą wiedeńską instytucją, 
która poświęciła wystawę temu wszechstronnie utalentowanemu 
i wyjątkowemu twórcy, który wciąż w dużej mierze pozostaje nie-
znany szerszej publiczności. Ekspozycja powstała we współpracy 
z Museum Folkwang w Essen. 

www.leopoldmuseum.org

Emil Pirchan,
arkusz wykonany autorską 
metodą tunk paper 

ok. 1907, © Sammlung Steffan/Pabst, 
Zürich, © Nachlass Emil Pirchan, 
materiały prasowe organizator

Emil Pirchan, 
projekt plakatu

ok. 1912, © Sammlung Steffan/
Pabst, Zürich, © Nachlass Emil 
Pirchan, materiały prasowe 
organizatora 
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iaHolandia na początku ubiegłego wieku stała się kolebką rozwoju zu-
pełnie nowej formy sztuki abstrakcyjnej, opartej na ścisłych związ-
kach między geometrycznymi płaszczyznami kolorów i liniami pro-
stymi. W październiku 1917 roku, jeszcze w czasie trwania I wojny 
światowej, grupa młodych artystów połączyła siły, by stworzyć nowy 
magazyn, który nazwali De Stijl. Prezentował on i promował tę nową, 
innowacyjną sztukę. Szybko okazało się, że jest ona w stanie zburzyć 
granice między poszczególnymi dziedzinami: malarstwo stało się 
architekturą, sztuka użytkowa rzeźbą, a design urósł do rangi sztu-
ki.  Artystów z całego świata zainspirowała ta interdyscyplinarność i 
rozpoczęli intensywną współpracę na wielu frontach.  Komunikowali 
się właśnie za pośrednictwem artykułów publikowanych na łamach 
czasopism i listów, by dotrzeć do siebie nawzajem. Ojcem założycie-
lem tego nowego nurtu był Pier Mondrian. O pokolenie starszy od po-
zostałych twórców, zaczynał w 1892 roku jako tradycyjny pejzażysta. 
Po 1905 roku doszedł do wniosku, że poszukiwanie piękna – ostatecz-
ny cel każdego malarza – nie tkwi w temacie, ale w sposobie, w jaki 
formy i kolory budują plastyczność obrazu, która przemawia bezpo-
średnio do oka patrzącego. Swoją teorię rozwijał na przestrzeni lat, 
nieustannie łamiąc własne zasady, tworząc coraz bardziej swobodną, 
dynamiczną i żywą sztukę, którą oglądać można obecnie w ramach 
wystawy Mondrian and De Stijl prezentowanej w madryckim Museo 
Reina Sofia.   

www.museoreinasofia.es

Piet Mondrian, 
Kompozycja A 

1920, olej na płótnie, 
fot. domena publiczna 

Piet Mondrian, 
Broadway Boogie Woogie

pomiędzy 1942 a 1943, 
olej na płótnie, 
fot. domena publiczna 
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się kluczowymi dla fotografii elementami: światłem, wykorzystaniem 
papieru i percepcją rzeczywistości. Dzięki ostrożnemu oświetla-
niu tworzonych przez siebie kolaży, udaje jej się nadać płaskiej po-
wierzchni trójwymiarowy charakter. Portretowane obiekty ożywają 
i zbliżają się do widza w taki sposób, że ma się ochotę wyciągnąć rękę 
i ich dotknąć albo odwrotnie – wejść do środka, do świata zatrzyma-
nego w kadrze. W przestrzeni z wysokimi oknami głębia jest tworzona 
poprzez wpadające do środka światło słoneczne. Z kolei na rozległym 
polu pojawia się prosty domek, a podświetlone geometryczne kształ-
ty wyłaniają się z ciemnego i opuszczonego krajobrazu naturalnego. 
Na innych zdjęciach dopiero po bardzo uważnym przyjrzeniu się, 
zdajemy sobie sprawę, że przedmioty, które widzimy nie są natural-
nej wielkości – to miniaturowe martwe natury wykonane z gliny, a na 
niektórych z nich widoczne są nawet odciski palców. Popel Coumou 
tworzy kompozycje na granicy abstrakcji. Chociaż w jej pracach rzad-
ko pojawiają się postacie, zawsze można zauważyć oznaki niedawnej 
obecności człowieka, takie jak puste krzesło czy otwarte drzwi. Spe-
cjalnie z myślą o ekspozycji w Fotomuseum Den Haag artystka stwo-
rzyła nową pracę, wykorzystując zastaną przestrzeń, a jednocześnie 
ujawniając swój proces twórczy. Rozszerzyła swoją technikę kolażu, 
aby stworzyć instalację pozwalającą odwiedzającym na fizyczne wej-
ście w jej iluzoryczny świat. 

www.fotomuseumdenhaag.nl

Popel Coumou, 
Bez tytułu 

2020, © Popel Coumou, dzięki 
uprzejmości TORCH Gallery, 
materiały prasowe organizatora

Popel Coumou, 
Bez tytułu 

2019, © Popel Coumou, dzięki 
uprzejmości TORCH Gallery, 
materiały prasowe organizatora
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Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy i artystek, których prace są 
na niej prezentowane, dostępne są 
na stronie internetowej:

www.lnmm.lv

Rita Einberga w swojej pracowni, 
lata 70. XX wieku 

Information Centre Archive of the 
Art Academy of Latvia, materiały 
pracowe organizatora 

Rasa Kalniņa-Grīnberga 
obok swojej pracy

1984, prywatne archiwum artystki, 
materiały prasowe 

KRAJE BAŁTYCKIE
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Łotewskie Centrum Sztuki 
Współczesnej we współpra-
cy z Łotewskim Narodowym 
Muzeum Sztuki w Rydze przy-
gotowało niezwykle ciekawą 
wystawę poświęconą pamięci 
I Remember, Therefore I Am. 
Unwritten Stories: Women 
Artists’ Archives. Ekspozycja 
skupia się na pokazaniu różnych 
możliwości interpretacji historii 
sztuki poprzez doświadczenia 
artystek w kontekście wydarzeń 
społecznych i politycznych okre-
su radzieckiego. 

Od dawna ugruntowana jest opinia, że 
w historii świata pisanej w ramach do-
minujących patriarchalnym i hetero-
normatywnych struktur społecznych, 
doświadczenia kobiet były stale „po-
mijane”. Obecne globalne wydarze-
nia społeczno-polityczne, zwłaszcza 
te ujawnione przez pandemię, rów-
nież wskazują na konieczność zmiany 
utartych poglądów dotyczących po-
rządku otaczającej nas rzeczywisto-
ści, poprzez kształtowanie bardziej 
otwartego, inkluzywnego i równego 
społeczeństwa. Dlaczego zatem mimo 
silnej potrzeby tworzenia nowej narra-
cji, która podkreślałaby ignorowane 
historie, ciągle zapominamy i margi-
nalizujemy osiągnięcia kobiet? 
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Ponownie analizując wydarzenia, któ-
re rozgrywały się na Łotwie i w Eu-
ropie Wschodniej w drugiej połowie 
XX wieku, naznaczone okresem so-
wieckim i kultywowaną przez niego 
iluzją „równości płci”, wystawa stwa-
rza okazję do interpretacji niedawnej 
przeszłości, zwracając się przeciwko 
ustalonej hierarchii kształtowania nar-
racji historycznych. Osią ekspozycji są 
prace ośmiu artystek, z których każda 
reprezentuje odmienne strategie twór-
cze. Związane są one z kulturą alterna-
tywną i wynikają z prób zróżnicowania 
języka wizualnego, a także różnego 
zakresu zainteresowań artystycznych 
poszczególnych autorek. Projekt wy-
stawy jest zbiorową inicjatywą badaw-
czą, zwracającą uwagę na kwestie so-
lidarności w dzisiejszym świecie. Jakie 
wspólne przemyślenia lub okoliczności 

mogą zachęcić do kolektywnej pracy? 
Jakie są różne podejścia do wiedzy, 
którą możemy w ten sposób zdoby-
wać? W ramach wystawy zaplanowano 
również szereg wydarzeń towarzyszą-
cych. Wśród nich jest między innymi 
performans autorstwa Rasy Jansone 
i Ievy Malgalve. Świat kobiet, nawet 
w czasach radzieckich, był przepełnio-
ny pięknem i dekoracyjną kruchością, 
którą łatwo rozbić, próbując wyrwać 
się z przyjętych schematów. Z kolei 
sztuka pasująca do tego świata jest 
zawsze sztuką dyktowaną nie tylko 
przez obowiązujące zasady społecz-
ne, ale także przez władzę polityczną. 
Artystki bazując na prawdziwych, nie-
edytowanych cytatach z prasy, poka-
zują retorykę, z którą przez lata bory-
kały się kobiety poszukujące swojej 
drogi w dziedzinie sztuki. 

Anni Puolakka, 
Oestrus 

2020, fot. Miša Skalskis, 
materiały prasowe 
organizatora 

Marta Trekere, 
Painless Youth 

2019, fot. Luryanas 
Skaisgiela, materiały 
prasowe organizatora 
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www.uncommongrounds.pl Sprawdzamy, co nowego (UN)
COMMON GROUNDS

Czy w natłoku wiadomości i  wy-
świetlanych propozycji  cza-
sem trudno Wam się odnaleźć? 
Nie wiecie, gdzie szukać warto-
ściowych treści i dokąd zajrzeć 
w poszukiwaniu inspiracji? Przy-
chodzimy z pomocą, przypomi-
nając o rozwijającym się portalu 
(UN) COMMON GROUNDS, czyli 
stale powiększającej się ba-
zie wiedzy na temat działań art 
brandingowych z całego świata. 
W praktyce oznacza to, że znaj-
dziecie tam artykuły poświęcone 
sztuce współczesnej i współpra-
cy artystów z różnymi markami – 
często bardzo zaskakującej. 
Na co zwrócić uwagę?

Nieustanna potrzeba tworzenia, czyli 
kilka słów o modzie, luksusie i sztuce

Artyści czerpią inspirację z przeróżnych 
źródeł. A jednak zaskakujące może się 
wydawać, że ilustratorkę książek i mody 
fascynują poniemieckie bunkry, a przy 
pracy słucha podcastów kryminalnych. 
Te i wiele innych sekretów Anna Halare-
wicz zdradziła w rozmowie Mai Wolniew-
skiej, która pyta między innymi o wspo-
mnienia z pierwszego pokazu, na którym 
rysowała i o współpracę z luksusowymi 
markami. Ilustratorka wskazuje na potrze-
bę zachowania w tym zakresie równowa-
gi. Z jednej strony ona sama jako autorka 
musi uszanować historię danej marki i jej 
estetykę, z drugiej strony określona mar-
ka, decydując się na współpracę, powin-
na wziąć pod uwagę charakterystyczny 
styl artystki. To nieustanne balansowanie 
pomiędzy konkretnymi ramami zlecenia 
a swobodą twórczą. 

Wszystkie kolory marki, czyli jak 
stać się rozpoznawalnym 

Kto z nas nie zna albo przynajmniej nie 
kojarzy charakterystycznego zielonego 
logo marki United Colors of Benetton? 
Ale czy wiemy, jak powstawała wielka 
firma, która znana jest niemal na całym 
świecie? Jest to historia rodem z ame-
rykańskiego filmu. Zaczęła się od sprze-
daży swetrów szytych w domu przez 
siostrę głównego założyciela – Luciano 
Benettona. Z czasem do rodzeństwa 
dołączyła także reszta rodziny i nowo 
powstała firma otworzyła swoją pierwszą 

fabrykę z prawdziwego zdarzenia. Jaki był 
zatem sekret jej sukcesu? Odpowiedzi na 
to pytanie szuka Anna Palacz-Brzezińska, 
wskazując, że kluczowe okazały się tak 
naprawdę trzy elementy: rodzina, komfort 
i kolor. 

Mamy na to papier!, czyli o tym, czy 
prasa drukowana rzeczywiście umiera 

Coraz częściej i głośniej mówi się o tym, 
że epoka papierowych gazet minęła 
bezpowrotnie. Czy oznacza to jednak, 
że treści drukowane zostaną całkowicie 
wyparte przez informacje publikowane 
w mediach społecznościowych i na por-
talach internetowych? O tym, dlaczego 
wydania online nie są w stanie w pełni od-
powiedzieć na potrzeby czytelników, pi-
sze w swoim artykule Igor Gałązkiewicz. 
Zwraca przy tym uwagę, że obecnie rola 
gazet jest równie ważna, co kiedyś, choć 
ich oddziaływanie ma inny charakter. 
Dziś prasa drukowana stała się medium 
nieco elitarnym, zapewniającym dostęp 
do treści jakościowych, nie zaś do bieżą-
cych newsów, w których publikacji prze-
ścigają się największe portale. Dzięki 
temu, że współcześnie gazety bazują na 
przekazywaniu wiedzy specjalistycznej, 
dostępnej dla określonej grupy odbior-
ców i w związku z tym produkowanej w 
mniejszych nakładach, mogą zachować 
wysokie walory edytorskie, językowe czy 
artystyczne. A co za tym idzie – ich od-
biorcy nadal mogą czerpać przyjemność 
z przewracania kolejnych stron i cieszyć 
oko pięknymi fotografiami oraz przyku-
wającą oko oprawą graficzną. 
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Zostaliście finalistami 19. edycji 
konkursu Artystyczna Podróż He-
stii, jednak jak cały ostatni rok, tak-
że ta edycja konkursu jest wyjątko-
wa. Nie zostali wyłonieni laureaci, 
nie odbyła się także wystawa fina-
łowa. Wiele działań przeniosło się 
natomiast do sieci. Jak jako artyści 
postrzegacie tę sytuację i jakie ko-
rzyści może ona przynieść? 

Natalia Galasińska: 
Pandemia wywróciła nasze życie do 
góry nogami. W moim zmieniło się 
praktycznie wszystko. Jestem eks-
trawertyczką, o wiele lepiej czuje się w 
otoczeniu innych ludzi, trudno mi funk-

W obiektywie… 
finaliści 19. edycji 
konkursu APH

cjonować, gdy jestem osamotniona. 
Jednak staram się myśleć pozytywnie 
i wykorzystać ten czas jak najlepiej. 
Dzięki spotkaniom przeniesionym do 
sieci miałam możliwość porozmawia-
nia z wieloma świetnymi artystkami 
i artystami z całego świata, z którymi 
ciężko byłoby mi się spotkać w normal-
nym, zabieganym życiu.  

Grażyna Monika Olszewska: 
Jak narazie nie widzę zbyt wielu ko-
rzyści, galerie są zamknięte, a wszel-
kie działania pozainternetowe ogra-
niczone. W dodatku ref leksja nad 
obecnym onlajnowym systemem wy-
daje mi się bardzo nieśmiała i przytłu-

miona, mnie samej również ciężko się 
z tym tematem mierzyć. Jedyną ko-
rzyścią jest dla mnie chyba większa 
dostępność seminariów, wykładów 
i spotkań, do których wcześniej nie 
miałam dostępu przez ograniczenia 
lokalizacyjne.

Adam Kozicki: 
Jak większość kolegów i koleżanek 
pracującyc h w ga s tro s traci łe m 
stałe źródło dochodu. Bardziej sku-
piam się na tym jak zarobić, niż na 
malowaniu, co pozwala mi rozwijać 
się konceptualnie.

Grażyna Olszewska, 
Horror architektoniczny 

praca konkursowa 
19. edycji APH
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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? 

NG: Cieszę się, że mogłam wziąć udział 
w projekcie OKNO i na chwilę wyjść ze 
świata online. Witryna Salonu Sukien 
Ślubnych w Toruniu zainspirowała 
mnie do zwrócenia uwagi na problem 
nieekologicznych wesel, jednorazo-
wych dekoracji, które po „wyjątkowym 
dniu” lądują w śmietniku. Najważniejszy 
w projekcie był dla mnie aspekt wspar-
cia. Starałam się zrobić taką witrynę, 
która przyciągnie wzrok przechodniów 
i spodoba się klientom odwiedzającym 
salon. Wpasowałam się w aktualne 
trendy ślubne używając przy tym ma-
teriałów z odzysku.  

GMO: Stworzyłam tryptyk z monito-
rów, na których znajdowały się anima-
cje - postacie rodem z kina noir, pod-
glądające przechodniów. Odniosłam 
się do specyfiki firmy, która została mi 
przydzielona. DOD System produkują 
okna, drzwi, żaluzje - elementy archi-
tektury pozornie chroniące nas przed 
niebezpieczeństwami świata zewnętrz-
nego. W swojej pracy myślałam właśnie 
o kryzysie prywatności i braku poczu-
cia stabilności. Stąd odwołania do kina 
noir, które powstało w efekcie Wielkie-
go Kryzysu, my dzisiaj również żyjemu 
w poczuciu zbliżającej się klęski.

Natalia Galasińska, 
Złom

praca konkursowa 
19. edycji APH

AK: Od dawna wiadomo, że wśród 
kampanii społecznych i edukacyjnych 
największym zainteresowaniem cie-
szą się te, które żerują na atmosferze 
skandalu lub – w wypadku rozwiązań 
bardziej etycznych – pewnego absur-
du, który przyciąga uwagę. Jako, że 
zdecydowanie bliżej mi do etyczne-
go podejścia w ramach nieetycznych 
czasów – korzystając z kompetencji 
artystycznych, jakimi dysponuję, ro-
bię kampanię-videoart dotyczącą 
bolączek księgarń wraz z zapropono-
waniem rozwiązań, które prowadzi-
łyby do polepszenia sytuacji małych 
księgarni. Ze względu na fakt, że pod-
mioty o małych kapitałach nie dyspo-
nują możliwością optymalizacji rynku, 
dumpingiem, badaniami targetu czy 
innymi mniej lub bardziej osadzonymi 
w późnym kapitalizmie sposobami na 
zwiększenie swojej widzialności, a co 
za tym idzie – zwiększonych obrotów, 
proponuję rozwiązanie, które wiedzie 
właśnie przez niestandardowe metody, 
jakimi dysponuje sztuka jako dziedzina. 
Odwołując się do estetyki absurdu za-
korzenionego w programach takich jak 
Za Chwilę Dalszy Ciąg Programu, pro-
ponuję ostateczne rozwiązania doty-
czące kwestii dominacji monopolistów 
na rynku książki. 

Film dzieli się na rozdziały/problemy, 
które uderzają w księgarnie (ale nie 
tylko, w większości z nich obserwuje-
my tożsame mechanizmy jak w innych 
branżach). Każdy z tych problemów 
posiadał swoje absurdalne rozwią-
zanie (zabawne, ale problematyczne 
gdyby ktoś zdecydował się faktycznie 
je zastosować). Przy poruszaniu każde-
go z problemów rozrasta nam się sieć 
powiązań rzeczy, które nie funkcjonują. 
Mam nadzieję, że w filmie podkreślone 
zostało wrażenie, jak bardzo obowiązu-
jący model gospodarczy jest niewydol-
ny, a próby łatania nieskuteczne.

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

NG: Ja sama w tworzeniu sztuki po-
czułam się pewnie w momencie, gdy 
zaczęłam poruszać tematy społeczne. 
Reakcje odbiorców utwierdzają mnie, że 
jest to potrzebne. Nie uważam jednak, 
że to jedyna droga, którą można wy-
brać w swojej działalności artystycznej.  
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GMO: Myślę, że to dość problema-
tyczne pytanie, to zależy o jaki rodzaj 
zaangażowania pytasz, a można za-
obserwować co najmniej kilka typów. 
Nie jestem przekonana, czy artystka 
posiada obecnie jakąś ważną rolę 
w społeczeństwie. Jeśli jest moc-
no zaangażowana w swoją pracę, na 
pewno może to rezonować z otocze-
niem – oczywiście na tyle, na ile po-
zwala jej instytucja.  Myślę, że dobrze 
kiedy artystki/ści wykorzystują swoją 
uprzywilejowaną pozycję do rzuca-
nia światła na społeczne / polityczne 
zjawiska, jednak powstaje tu niebez-
pieczeństwo totalnego skręcenia 
w stronę publicystyki - co ja osobiście 
uważam za nieciekawe. Poza tym jako 

artyści/stki uwielbiamy też paternali-
zować i brać na warsztat społecznie 
zaangażowane tematy, wyznaczając 
niejako ultraetyczne ścieżki, poucza-
jąc, to ogromne niebezpieczeństwo! 
Temat zaangażowania artystów jest 
więc naprawdę trudny, każda osoba 
musi chyba sama się z tego przed 
sobą rozliczać.

AK: Trudno powiedzieć.

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?  

NG: Odpowiedzialność jest bardzo 
duża. To tak jak z filmami o polskiej 
wsi, które od lat powtarzają te same 
stereotypy, przysłaniając przy tym jej 
ogromny rozwój. Uważam, że najle-
piej poruszać tematy, które nas doty-
czą. Tylko wtedy mamy pewność, że 
dobrze zrozumieliśmy problem.

GMO: Jako osoba ponoszę odpowie-
dzialność za swoje czyny, myślę, że tak 
samo jest ze sztuką. Czasem lepiej się 
50 razy zastanowić, zanim wypuści się 
swoją twórczość z pracowni  na światło 
dzienne.

AK: Czynnych odbiorców sztuk wi-
zualnych jest stosunkowo niewielu 
(ok. mniej niż 1 procent społeczeń-
stwa).  Odpowiedzialność ar tysty 
wydaje się zatem niewielka. Trudno 
też wykazać czy kompetencje i stra-
tegie z pola sztuki sprawdzają się (są 
skuteczne) wobec szerszego grona 

odbiorców. W tym kontekście czę-
sto wspomina się kadencje Antana-
sa Mockusa jako burmistrza Bogoty 
i jego działania performatywne (m.in. 
chodzenie po mieście w kamizelce 
kuloodpornej z wycętym sercem, 
zatrudnianie mimów na miejsce poli-
cjantów, akcja wymiany broni palnej 
na zabawki). Aktywność artystycz-
ną Mockusa chętnie zestawia się 
ze statystykami, które wskazują na 
spadek liczby wypadków samocho-
dowych, zwiększone przychody mia-
sta, czy drastyczne obniżenie liczby 
zabójstw. A zatem wykorzystuje się 
je jako wskaźnik sprawczości poli-
tycznej praktyk wywodzących się 
z pola sztuki. Mało się mówi np. o re-
formie polityki bezpieczeństwa ,,Co-
munidad Segura” z 1995 roku, która 
być może ma więcej wspólnego ze 
spadkiem przestępczości niż per-
formansy Mockusa. Wpływ artystów 
na społeczeństwo jest często zawy-
żony przez samych krytyków będą-
cych zwolennikami sztuki zaangażo-
wanej. Jednak dążenia artystów ku 
lepszej rzeczywistości społecznej 
są z pewnością warte znacznie wię-
cej niż ich brak, obojętność lub inne 
aspekty ich egzystencji.

Adam Kozicki,
Biuro Pomysłów 
Artystycznych

praca konkursowa 
19. edycji APH
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Literatura
 
Architektura nowoczesna. Wykłady
Frank Lloyd Wright

Wiele form artystycznych ma swojego 
mistrza, który inspiruje dziesiątki kolej-
nych pokoleń następców. W kategorii 
architektury taką postacią z pewno-
ścią jest Frank Lloyd Wright. Przez wielu 
uważany był za niezwykłego aroganta 
i niepoprawnego krytyka swoich prze-
ciwników, ale wciąż uznawany jest za 
jednego z najwybitniejszych twórców 
w historii architektury. Architektura 
nowoczesna to cykl sześciu wykładów, 
które wygłosił na Princeton University 
w 1930 roku. Był już wtedy niepodwa-
żalnym autorytetem, a w tych pełnych 

pasji, a zarazem pieczołowicie przygo-
towanych tekstach zawarł swoje twór-
cze credo: odrzuca idee Le Corbusiera 
i chłodny funkcjonalizm modernistycz-
nej architektury, a zamiast budyn-
ków–maszyn do mieszkania proponu-
je architekturę organiczną, zespoloną 
z przyrodą, opartą na formie otwartej, 
dynamicznej, stanowiącej wyraz i tło 
dla ludzkich potrzeb i dążeń. Świetna 
propozycja dla wszystkich czytelników, 
którym bliska jest maksyma mistrza 
zgodnie z którą, jeśli pozbawimy archi-
tekturę uczuć, to pozostaniemy ze zwy-
kłymi pudełkami z rurami.  

Mój Leonardo. Pół wieku fascynacji 
i badań twórczości Mistrza
Martin Kemp
 
Ile lat zajmuje dokładne poznanie hi-
storii innego człowieka? W wielu wy-
padkach odpowiedź na to pytanie 
zależy nie tylko od stopnia skompli-
kowania danej postaci, ale też od jej 
twórczego dorobku. Pod tym wzglę-
dem osoba Leonarda da Vinci prak-
tycznie nie ma sobie równych. Właśnie 
dlatego wieloletni profesor uniwer-
sytetu oksfordzkiego Martin Kemp 
poświęcił ogromną część swojego 
własnego życia, by dogłębnie poznać 
losy tego wybitnego artysty i wynalaz-

cy. Efektem jego studiów jest niezwy-
kła książka, która pokazuje postać 
Leonarda w zupełnie nowym świetle. 
Każdy rozdział traktuje o konkretnym 
arcydziele, a wyjątkowa narracja od-
krywa przed czytelnikiem sekrety 
twórczości włoskiego mistrza. Co cie-
kawe, w książce znajdziemy zarówno 
analizę dzieł pod kątem technicznym, 
jak i  osadzenie ich w kulturowym 
dziedzictwie. Doskonała pozycja dla 
wszystkich miłośników literackich 
sylwetek. 
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To ja byłem Vermeerem
Frank Wynne 

Kiedy następnym razem będziecie 
szukali książki, która pozwoli wam 
utwierdzić się w przekonaniu,  że 
najlepsze scenariusze wciąż pisze 
życie, polecamy To ja byłem Ver-
meerem autorstwa Franka Wynne’a.  
Już sam opis fabuły tej niezwykłej 
biograf ii jest wystarczającym po-
wodem, żeby ją przeczytać. W 1945 
roku nieznany szerzej holenderski 
malarz Han van Meegeren został 
aresztowany za sprzedaż bezcen-
nego obrazu autorstwa Vermeera 
marszałkowi III Rzeszy Hermannowi 
Göringowi. Wyrok był jednoznacz-
ny – śmierć. Istniało jednak rozwią-
zanie sytuacji, które prawdopodob-
nie pozwoliłoby van Meegerenowi 
uzyskać ułaskawienie. Musiałby się 
przyznać, że jest genialnym fałsze-
r zem .  Dzię ki  swojemu nie s am o-
witemu t alentowi  van M eegeren 
w niespe łna dziesięć lat  zarobi ł 
równowartość pięćdziesięciu milio-
nów dolarów; zyskał akceptację wła-
śnie tych krytyków, którzy wcześniej 
z niego szydzili i . . .  zobaczył swoje 
obrazy wiszące tuż obok arcydzieł 
Rembrandta. Historia, która wcią-
ga od pierwszych stron i uczy nas, 
że wciąż żyją ludzi wierni swojemu 
talentowi. 

Filmy
 
La Sapienza
reż. Eugène Green
 
Do historii sztuki da się podejść na 
wiele sposobów. Jeden z nich mówi, że 
istotą tej dziedziny jest moment prze-
kazywania wiedzy, pasji i gustu, a wraz 
z nimi całej informacji, którą posiada-
my o życiu poprzednich pokoleń. Film 
w reżyserii Eugène’a Greena potwier-
dza zasadność takiej tezy. Jest to fil-
mowa historia architekta, który wraz 
z żoną odwiedza Włochy. W pierw-
szych dniach na miejscu para poznaje 
nastoletnie rodzeństwo, a w wyniku 
zbiegu okoliczności ostatecznie za-
czynają razem zwiedzać i odkrywać 
zakamarki Rzymu. Ich przygoda po-
kazuje, że to właśnie wspólne pozna-
wanie historii i wymiana doświadczeń 
mogą prowadzić do zupełnie zaskaku-
jących wniosków, które na stałe zmie-
niają nasze życie. Szczególnie pole-
camy miłośnikom włoskich dialogów 
i pięknych ujęć Rzymu. 
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Cézanne. Portrety życia
reż. Phil Grabsky
 
Ten rzucający zupełnie nowe świa-
tło na twórczość wybitnego malarza 
f ilm powstał na bazie wielkich wy-
staw twórczości Cézanne’a, które 
odbyły się w National Portrait Gallery 
w Londynie, Musée d’Orsay w Paryżu 
i National Gallery of Art w Waszyng-
tonie. Phil Grabsky, pomysłodawca 
i główny producent całego przedsię-
wzięcia, przy pomocy ciekawej nar-
racji, a także dzięki wypowiedziom 
ekspertów, wizytom w pracowniach 
konserwatorskich i maksymalnym 
zbliżeniom ukazującym dzieła w deta-
lach, umożliwia widzom całego świata 
zobaczenie tego, co jest niedostępne 
podczas tradycyjnej wizyty w galerii 
czy w muzeum. Jak łatwo domyślić 
się na podstawie tytułu, film pokazuje 
twórczość jednego z trzech wielkich 
postimpresjonistów, który wyznaczył 
nowe kierunki w sztuce europejskiej 
i światowej. Cézanne z upodobaniem 
kreślił zarówno pejzaże, jak i niezli-
czone ujęcia góry Sainte-Victoire oraz 
portrety ludzi i przedmiotów. Martwe 
natury, ale i wizerunki tak zwyczajnych 
rzeczy, jak krzesło, zajmują poczesne 
miejsce w jego twórczości. Doskona-
ła projekcja dla wielbicieli malarskich 
detali i fanów poznawania klasycznych 
technik malarskich. 

Piękna złośnica
reż. Jacques Rivette  
 
Ten wybitny film Jacquesa Rivette’a, 
zainspirowany opowiadaniem Balza-
ka pt. Nieznane arcydzieło, opowiada 
historię fikcyjnego malarza, który pro-
wadzi spokojne życie wraz ze swoją 
żoną na zamku w Prowansji. W wyni-
ku zbiegu okoliczności odwiedza ich 
para: niedoświadczony malarz Nicolas 
ze swoją dziewczyną Marianne. Szybko 
okazuje się, że przybycie młodej pary 
może okazać się okazją do ukończenia 
obrazu gospodarza, który od wielu lat 
leży na strychu. Warunek jest jeden: 
Marianne musi zgodzić się do pozowa-
nia. Piękna złośnica jest bardzo długim 
filmem (trwa prawie cztery godziny), ale 
jego zmysłowość i wciągająca fabuła 
sprawiają, że widz nie zwraca uwagi 
na upływ czasu podczas seansu. War-
to go obejrzeć choćby dla doskonałej 
i odważnej roli Emmanuelle Beart. Po-
lecamy miłośnikom kina psychologicz-
nego i rozmyślań nad wewnętrznym ży-
ciem artystów. 
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Agnieszka Mastalerz, 
Biała Marianna

 jedna z trzydziestu fotografii 
z serii, materiały Fundacji APH

Jedną z nich jest twórczość Agniesz-
ki Mastalerz, laureatki nagrody spe-
cjalnej w 16. edycji Artystycznej Po-
dróży Hestii. Mastalerz, rocznik 1991, 
jest absolwentką Wydziału Sztuki 
Mediów warszawskiej ASP i Hoch-
schule für bildende Künste w Ham-
burgu. Artystka w swojej twórczości 
sięga po środki wyrazu kojarzone ze 
sztuką konceptualną; pracuje w me-
dium fotografii, wideo, performansu 
oraz instalacji .  Podejmuje przede 
wszystkim tematykę mechanizmów 
kontroli i wyzysku, opisuje je jednak 
w niezwykle subtelnych, minimali-
stycznych formach. Do konkursu 
APH Mastalerz zgłosiła pracę Remo-
te Control – serię fotografii-termo-
gramów, przedstawiających miejsca 
w Polsce, w których podejmowane są 
wpływowe decyzje. Celem pracy było 
odwrócenie relacji pomiędzy pań-
stwem a jednostką, zmiana kierunku 
kontroli i obserwacji: wykorzystana 
w projekcie kamera termowizyjna 
umożliwiła dostrzeżenie konstrukcji 
i wnętrz „wpływowych” budowli o po-
wszechnie ograniczonej dostępności. 

Udział w konkursie APH nie był ostat-
nim spotkaniem artystki z ERGO He-
stią. Dzięki wyróżnieniu nagrodą spe-
cjalną prezesa Piotra M. Śliwickiego, 
Agnieszka Mastalerz miała okazję 
przygotować artystyczny Raport 
Roczny ubezpieczyciela za rok 2017. 
Jej interpretacja wyników firmy przy-
brała formę społeczno-artystycz-
nego eksperymentu: w wybranym 
dniu, zamiast podbijać w biurze kar-
ty obecności, wszyscy pracownicy 
ERGO Hestii zaproszeni zostali do 
umieszczenia w specjalnej urnie spi-
sanych na kartce… snów. Mastalerz, 
przyglądając się strukturze f irmy, 
postanowiła sięgnąć tam, gdzie nie 
sięgają tytuły i pozycje zawodowe: do 
ludzkiego wnętrza i podświadomości. 
Dzięki opublikowaniu (oczywiście 
anonimowo) treści snów pracowni-
ków ERGO Hestii, artystka udowod-
niła, że nie istnieje jednowymiarowy 
obraz tak zwanego człowieka kor-
poracji, lecz zbiór jednostek, z któ-
rych każda ma swoje bogate życie 
wewnętrzne. Tak rozumiany raport 
roczny to nie tylko przedstawienie 

W chwili, gdy powstaje ten tekst, 
jesteśmy świeżo po ogłoszeniu 
informacji o ponownym otwarciu 
galerii i muzeów, po trzech mie-
siącach całkowitego lockdownu. 
Mamy nadzieję, że cieszycie się 
z tej wiadomości podobnie jak 
my! Nie oznacza to jednak, że od 
razu tłumnie rzucimy się w wir 
wszystkich okolicznych wystaw 
i wydarzeń im towarzyszących – 
nadal jesteśmy zdania, że na-
leży zachować ostrożność tak, 
by minimalizować zagrożenie 
epidemiologiczne. Dbajcie więc 
o siebie i działajcie w „trybie hy-
brydowym”. Zaręczamy, że w sie-
ci możecie trafić na równie cieka-
we artystyczne propozycje.
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zysków i strat, ale przede wszystkim 
sięgnięcie głęboko do wnętrza firmy 
i umożliwienie tworzącym ją ludziom 
przejrzenie się w pracy artystki jak 
w lustrze, które odbija znacznie wię-
cej, niż cyfry, tabele i wykresy.

Po tak nieszablonowej współpracy, 
w roku 2020 Fundacja APH zde-
cydowała się ponownie zaprosić 
Agnieszkę Mastalerz do wspólnego 
projektu, tym razem związanego ze 
startem portalu www.uncommon-
ground.pl. Spotkanie inaugurujące 
to wydarzenie odbyło się w warszaw-
skim Hotelu Raffles Europejski, któ-
rego historia zainspirowała artystkę 
do zestawienia tradycji ze sztuką 
współczesną, ale również wytworów 
natury z dziedzictwem kulturowym. 
Bohaterką jej projektu została Bia-
ła Marianna, czyli… rodzaj marmu-
ru wydobywany niegdyś na terenie 
Śląska. Od czyjego imienia surowiec 
dostał swoją nazwę? Co ma wspólne-
go z Hotelem Europejskim? I co zro-
biła z nim Agnieszka? Tego dowiecie 
się m.in. z artykułu poświęconego 
projektowi  oraz niedawnego wy-
wiadu z artystką   dla magazynu 
Szajn.

Przedstawiliśmy Wam jedynie 
projekty Agnieszki Mastalerz 
związane z ERGO Hestią – a to 
zaledwie kropla w morzu im-
ponującego dorobku młodej 
artystki, która w styczniu świę-
towała dopiero 30. urodziny. 
Fotografie, filmy, dokumentację 
działań i wystaw znajdziecie na 
jej stronie internetowej  i pro-
filu instagramowym.

Fragment Raportu Rocznego 
ERGO Hestii autorstwa 
A. Mastalerz 

materiały Fundacji APH
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Realizowany w grudniu 2020 
i  styczniu 2021 roku projekt 
Okno pokazał, jak różne mogą 
być filtry, przez które patrzymy 
na świat. Celem projektu było 
nawiązanie dialogu z lokalnymi 
społecznościami, które na co 
dzień nie mają kontaktu ze sztu-
ką współczesną. 

Finał akcji był zaskakujący: artystom 
i przedsiębiorcom udało się nawiązać 
ze sobą relacje i więź, część twór-
ców po raz pierwszy zetknęła się ze 
środowiskiem nie będącym częścią 
społeczności akademii czy instytucji 
kultury. Doświadczenia wyniesione 
z projektu Okno uświadomiły nam 
wiele kwestii: pokazały, jak ważne dla 
społeczności i publiczności są działa-
nia wychodzące poza ramy instytucji 
i ogólnodostępność sztuki, uświado-
miły także, jak trudne niekiedy jest 
nawiązanie dialogu grupom nie mają-
cych pozornie wielu wspólnych punk-
tów.  Choć w niektórych przypadkach 
dochodziło na początku do niezrozu-
mienia w kontakcie pomiędzy artystą 
i przedsiębiorcą, wynikało to z braku 
narzędzi do komunikacji, a nie ze złej 
woli. Okno pokazało jak ważne jest 
wyjście z hermetycznego świata sztu-
ki do wszystkich, uświadomiło także 
znaczenie budowania dialogu. 

Wejście do galerii sztuki może być 
dla wielu ograniczające – to często 
przestrzeń onieśmielająca i stawia-
jąca bariery, nawet mimo podejmo-
wania różnych prób jej oswojenia. 
Prezentowanie działań w przestrzeni 
miejskiej jest bardziej dostępne: mo-
żemy stać się odbiorcą działań przy-
padkiem lub intencjonalnie, odbiór 
prezentowanych prac nie jest ograni-
czony przez sterylne wnętrze galerii. 
Rozwinięciem projektu Okno będzie 
cykl działań realizowanych w witrynie 
Pawilonu Sztuki w 2021 roku. Zapro-
szeni do współpracy twórcy dostaną 
do dyspozycji witryny okienne ga-
lerii, w których będą mogli zrealizo-
wać swoje działania. Ze względu na 
szczególny charakter przyszłego roku 
( jubileuszowa, 20.edycja konkursu 
oraz 30-lecie działalności Fundato-
ra) chcielibyśmy, by podejmowane 
działania były rodzajem komentarza 
do działań czy historii Fundacji APH. W
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Wystawa Norberta  
Delmana w Pawilonie Sztuki

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

artystycznapodrozhestii.pl

Do 23 marca czekamy także 
na zgłoszenia do jubileuszowej, 
20. edycji konkursu Artystycz-
na Podróż Hestii .  Zaprasza-
my studentów IV i V roku do 
zgłaszania się poprzez panel 
konkursowy: 

https://zgloszenie.artystyczna-
podrozhestii.pl/Konkurs2021 

Czasu jest niby dużo, ale jed-
nak zawsze za mało, może więc 
warto zgłosić się już dziś?

Podobnie jak w przypadku odbicia 
w szybie okiennej, chcemy by zapro-
szeni do współpracy twórcy przefiltro-
wali narrację związaną z działalnością 
Fundacji przez własną wrażliwość, wy-
obraźnię i doświadczenia.

A posteriori  Norberta Delmana to 
pierwsze działanie w roku 2021 re-
alizowane w nowej formule. Artysta 
w witrynach Pawilonu zrealizował site 
specific; instalacji towarzyszą także 
3 rzeźby. Jak pisze Mateusz Kozie-
radzki w tekście towarzyszącym dzia-
łaniu: „Można powiedzieć, że sztuka 
Norberta Delmana to próba odnale-
zienia naszych pierwotnych korzeni 
we współczesnym, skomercjalizowa-
nym, pędzącym w szalonym tempie 
świecie. Artysta, poprzez odrzucenie 
obecnych czy dawnych nurtów i prze-
konań, tworzy rodzaj hybrydalnych 
obiektów, które mogą wydawać się 
nam bliskie – powstały bowiem z ele-
mentów świata, który nas otacza; na-
szego sztucznego świata.”. A poste-
riori dostępne jest dla zwiedzających 
do 5 marca, zapraszamy na spacer 
w okolice Kostrzewskiego 1.
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