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Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,
 
minął już miesiąc od ponownego 
otwarcia galerii i muzeów w Polsce. 
W tym czasie instytucje zapropo-
nowały wiele ciekawych wystaw, nie 
ustają także w oferowaniu różnorod-
nych aktywności online. W marcu 
zapraszamy więc po raz kolejny do 
przyjrzenia się ekspozycjom i działa-
niom artystycznym podejmowanym 
w różnych zakątkach Polski. Przypo-
minamy także, że w związku z obecną 
sytuacją epidemiczną w muzeach i ga-
leriach obowiązują specjalne zasady 
zwiedzania. Pamiętajcie więc, by się 
z nimi zapoznać, zanim zdecydujecie 
się na wizytę, zwłaszcza że nowe obo-
strzenia dotyczyć mogą także zmiany 
godzin otwarcia. 

Spacerownik Artystyczny

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii

Redakcja: 

Kontakt: 

Julia Janowska

julia.janowska@fundacjaaph.pl

A jeśli wolicie zostać w domu, w na-
szym Spacerowniku czekają na Was 
propozycje ciekawych lektur i filmów 
związanych ze sztuką. Zapraszamy 
też do śledzenia portalu (UN)COM-
MON GROUND, gdzie regularnie po-
jawiają się nowe artykuły związane 
z art brandingiem, czyli poświęcone 
związkom sztuki i biznesu. 

Przyjemnego czytania życzy 
Zespół Fundacji APH
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Szczegółowe informacje 
dotyczące przedsięwzięcia 
znaleźć można na stronie 
internetowej: 

www.pgs.pl
Tr
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Często opowieść stojąca za 
powstaniem dzieła sztuki jest 
równie interesująca, co sama 
praca. Wszystkim ciekawym hi-
storii polskiej sztuki współcze-
snej polecamy wystawę Życie 
przemija, a sztuka trwa. Ko-
lekcja Marii i Marka Pileckich 
prezentowaną w Państwowej 
Galerii Sztuki w Sopocie. 

Do stwierdzenia, że sztuka potraf i 
stać się główną osią życia człowie-
ka wielu osób nie trzeba przeko-
nywać. Jednak myśląc o ludziach, 
którzy zdecydowali się poświęcić 
działaniom artystycznym, najczęściej 
mamy z tyłu głowy twórców, którzy 
przelewają na płótna albo w materiał 
rzeźbiarski własne uczucia i prze-
myślenia. Istnieje jednak grupa, któ-
ra choć sama nie tworzy, w równej 
mierze oddaje się działalności ar-
tystycznej. To kolekcjonerzy. Wielu 
badaczy sztuki podkreśla nawet, że 
prawdziwie zakomponowana kolek-
cja jest dziełem samym w sobie, a jej 
autorów pod każdym względem na-
zywać można twórcami. Wszystkim 
zainteresowanym wieloletnim pro-
cesem budowania kolekcji z czystym 
sumieniem możemy polecić wystawę 
organizowaną w Państwowej Galerii 
Sztuki w Sopocie pt. Życie przemija, 
a sztuka trwa. Kolekcja Marii i Marka 
Pileckich. Ekspozycja przedstawia 
niewątpliwie jedną z największych 
i najistotniejszych dla polskiego pej-
zażu sztuki współczesnej ostatnich 
kilkudziesięciu lat kolekcję. To, co 
najbardziej charakterystyczne dla 
tego zbioru, to kręgosłup humani-
styczno-egzystencjalny odwołujący 
się do wizji człowieka we współcze-
snym świecie. Pierwotny tytuł kolek-
cji – Życie – znakomicie to odzwier-
ciedla. Na wystawie zobaczyć będzie 
można dzieła takich twórców, jak: 
Andrzej Wróblewski, Franciszek Sta-
rowieyski, Juliusz Studnicki, Andrzej 

Andrzej Wróblewski, 
Plaża 

niedatowana, akwarela i gwasz 
na papierze, materiały prasowe 
organizatora 

Andrzej Wróblewski, 
Kum kumowi oka nie wykole!

niedatowana, tusz, akwarela 
i ołówek na papierze, materiały 
prasowe organizatora
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Strumiłło, Nikifor Krynicki, Jerzy No-
wosielski, Eugeniusz Markowski, Ma-
ria Jarema, Jan Dobkowski, Edward 
Dwurnik, Zdzisław Beksiński, Kiej-
stut Bereźnicki, Adam Myjak i wielu 
innych. Dużą część kolekcji stanowią 
także dzieła Jana Lebensteina. Zain-
teresowanym nie tylko wystawą, ale 
także historią polskiej sztuki współ-
czesnej i losami jej twórców, pole-
camy nagranie wideo dostępne na 
stronie internetowej galerii, w którym 
współautorka kolekcji, Maria Pilecka, 
opowiada o historiach związanych 
z konkretnymi eksponatami. Z racji 
panujących w przestrzeni publicznej 
warunków galeria zdecydowała się 
na organizację wystawy w formule 
hybrydowej: z jednej strony jest goto-
wa gościć swoich widzów stacjonar-
nie w sopockiej siedzibie, a z drugiej 
ogromna część ekspozycji dostępna 
jest do obejrzenia na facebookowym 
profilu instytucji. 

 

Jan Lebenstein, 
Second rang 

1974, akryl i olej na płótnie, 
materiały prasowe organizatora 

Henryk Cześnik, 
Pogaduchy 

2006, rysunek na tekturze, 
materiały prasowe organizatora 
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Więcej o wystawie i artystach, 
których prace są na niej 
prezentowane, przeczytać 
można na stronie internetowej: 

www.zacheta.art.pl
W

ar
sz

aw
a

Czy istnieje sposób wyrazu arty-
stycznego, który może być jesz-
cze bardziej intymny i złożony 
w odbiorze, niż portret drugiej 
osoby wykonany przez artystę? 
Twórcy wystawy Żywe magazy-
ny: Autoportret organizowanej 
przez warszawską Zachętę prze-
konują, że tak, a autoportrety po-
trafią być jeszcze ciekawsze. 

Gdy artysta tworzy portret w klasycz-
nym rozumieniu stoi przed nim trudne 
zadanie spełniania oczekiwań dwóch 
osób: swoich własnych oraz portreto-
wanego. W związku z tym wydawać by 
się mogło, że gdy proces ten obejmuje 
tylko jedną osobę i mamy do czynie-
nia z autoportretem, proces „kolau-
dacji” powinien być nieco prostszy. 
W rzeczywistości często okazuje się, 
że jest odwrotnie. W pracach o takim 
charakterze nie ma miejsca na kom-
promis, co pokazuje zarówno sztuka 
dawna, jak i współczesna – artyści 
jako autorzy i bohaterowie własnych 
dzieł są dla siebie bardzo ważni, dla-
tego z pełną świadomością podejmują 
to wyzwanie. Wystawa Żywe maga-
zyny: Autoportret to najnowszy po-
kaz z kolekcji Zachęty i jednocześnie 
druga odsłona w cyklu tematycznych 
prezentacji zbiorów galerii. Z racji 
oryginalnej roli, jaką często w dorob-
ku artystów pełnią autoportrety, na 
przestrzeni dziejów łatwo zauwa-
żyć, że temat ten podejmowany jest 
przez wszystkie pokolenia twórców 
wizualnych. Wzięcie własnej osoby na 
warsztat wynika zarówno z „komfortu” 
dostępności obiektu, jak i trudu „zma-
gania się ze sobą”. Co ciekawe, ob-
serwując autoportrety z perspekty-
wy widza, można dostrzec na płótnie 
nie tylko aspekty fizyczności artysty, 
ale też dużo elementów jego cha-
rakteru. We własnych wizerunkach 
twórcy rejestrują wewnętrzne stany 
ducha, umysłu i ciała, a nawet swoje 
lęki i marzenia. Dlatego autoportrety 

Żywe magazyny: 
Autoportret 

widok ekspozycji, Zachęta,  
fot. Norbert Piwowarczyk, 
materiały prasowe organizatora

Andrzej Dudek-Dürer, 
M.T.A…2 

1983, materiały prasowe 
organizatora 
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są również wyrazem subiektywnego 
postrzegania rzeczywistości przez ar-
tystów w relacji „ja i społeczeństwo”. 
W kolekcji Zachęty znajduje się wiele 
autoportretów i prac o takim charak-
terze znaczeniowym. Wybór dzieł do 
najnowszego pokazu prac ze zbiorów 
obejmuje graf iki Andrzeja Dudka-
-Dürera, Eugeniusza Geta-Stankie-
wicza i Grzegorza Marszałka, malar-

stwo Krystyny Jachniewicz, Janusza 
Przybylskiego, Andrzeja Tryzno i Miry 
Żelechower-Aleksiun, a także rzeźby 
Aliny Szapocznikow i Moniki Zawadz-
ki. Prace pochodzą z różnych momen-
tów tworzenia kolekcji i prezentują 
szeroki wybór postaw twórczych – od 
lat 60. XX wieku do dziś. Ilustrują też 
historię instytucji, konsekwentnie bu-
dującej własną kolekcję.

Alina Szapocznikow, 
Popiersie bez głowy

1968, materiały prasowe 
organizatora 

Żywe magazyny: 
Autoportret

widok ekspozycji, Zachęta,  
fot. Norbert Piwowarczyk, 
materiały prasowe  
organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy dostępne 
są na stronie internetowej: 

www.bunkier.art.pl
K
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Czy portret grupy ludzi może 
stać się kompozycją abstrak-
cyjną? Bartek Materka, autor 
prac pokazywanych na wystawie 
Tak to wygląda organizowanej 
w krakowskim Bunkrze Sztu-
ki przekonuje, że tak. Wszystko 
jest kwestią odpowiedniej liczby 
bohaterów. 

Bartek Materka, 
Bez tytułu

2020, olej na płótnie, 
materiały prasowe 
organizatora 

ba przedstawianych obiektów często 
ma znaczenie, a udowadnia to two-
rząc „portrety” tłumów ludzi. Jak sam 
twierdzi, w procesie twórczym przyjął 
pozycję obserwatora i chociaż niewie-
le mógł zobaczyć z własnego okna, to 
jak większość z nas, jest interneto-
wym podglądaczem. Gromadził zdję-
cia z relacji dotyczących kolejnych 
buntów ostatniego czasu: walki ko-
biet o swoje prawa, black lives matter 
przeciwko rasizmowi, ale też – wcze-
śniej możliwych – koncertów, rozgry-
wek sportowych i wielu innych, często 
nieopisanych zgromadzeń. Następnie 
przenosił widoczne na nich wizerunki 
na bardzo małe formaty płótna, co 
sprawiało, że fakt, iż malował ludzi, 
zaczął tracić na znaczeniu. Artysta 
podkreśla, że często czuł się jak przy-
rodnik – raz jak entomolog przed for-
mikarium, innym razem jak ornitolog 
badający przez lunetę migracje szpa-
ków, a jeszcze innym jak mikrobiolog 
nad preparatami mikroskopowymi. 
To właśnie dlatego użył okrągłych 
podobrazi, bo wszystkie skojarzenia 
łączyło jakieś wyobrażone narzędzie 
optyczne – od oka po astronomiczny 
teleskop. 

Bardzo często obserwując prace ar-
tystów wizualnych, zastanawiamy się 
nad naocznymi cechami przedstawia-
nych przez nich obiektów. Analizuje-
my kształty, kolory i cienie. Takie dzia-
łanie sprawia, że każdy element dzieła 
musimy wyodrębnić i przepuścić go 
indywidualnie przez własne filtry po-
znawcze. Bartek Materka, którego wy-
stawę prac pt. Tak to wygląda oglądać 
można w krakowskim Bunkrze Sztuki, 
przekonuje jednak, że to właśnie licz-
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Materka podkreśla, że pomimo tego, 
że obrazy mają swoje bezpośrednie 
odniesienie w rzeczywistości, to po-
przez jego działania stają się zdecy-
dowanie bardziej abstrakcyjne, a wi-
doczne na nich kształty bardziej niż 
ludzi przypominają zagadkową prze-
strzeń, która namawia do eksploracji. 
Tytuł wystawy także nie jest przypad-
kowy. Materka zapożyczył go z dzie-
cięcego rysunku przedstawiającego 
dziewczynkę i jej brata porwanych 
przez kota z niespokojnego domu. 
Dzieci, zdaniem artysty, posiadają 
najbardziej przenikliwe instrumenty 
do obserwacji, lepsze nawet niż naj-
lepszy mikroskop elektronowy.

Bartek Materka, 
Bez tytułu

2020, olej na płótnie, 
materiały prasowe 
organizatora 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    03/2021 15



Więcej informacji na temat 
projektu dostępnych jest 
na stronie internetowej: 

www.arsenal.art.pl
P

oz
na

ń
Czy na jednej wystawie da się 
pokazać ironiczny wizerunek 
Polonii w Nowym Jorku, a tak-
że świat polskiej wsi w krzywym 
zwierciadle? Organizatorzy wy-
stawy Bieguny. Dialogi mło-
dych: INNY  udowadniają, że 
tak, a efekty mogą być napraw-
dę zaskakujące. 

Czy jesteśmy w stanie określić, co 
oznacza słowo „inny”? W teorii od-
nosi się ono do zjawisk lub osób, 
które wyróżniają się na tle swoich 
odpowiedników. Jednak prawdziwa 
semantyczna zagadka pojawia się 
krok dalej, gdy zaczniemy się zasta-
nawiać, co właściwie jest punktem 
odniesienia, który pozwala nam okre-
ślić daną „inność”. A może jest tak, że 
każdy element naszej rzeczywistości 
jest „inny”, bo zawsze da się wykazać 
jakieś różnice między nim a innymi 
przedmiotami? Właśnie inność stała 
się osią cyklu projektu artystycznego 
Bieguny. Dialogi młodych: INNY orga-
nizowanego w poznańskim Arsenale. 
Zdaniem inicjatorki projektu – Bogny 
Błażewicz, pomimo utrzymywanego 

stałego tematu przedsięwzięcia, każ-
da kolejna edycja (mamy do czynie-
nia już z czwartą) jest całkowicie róż-
na od poprzedniej. Wynika to przede 
wszystkim ze zmieniających się par 
artystów, którzy są zapraszani do 
współpracy, wymiany doświadczeń 
i przemyśleń, a finalnie do stworzenia 
ekspozycji. W tegorocznej odsłonie 
zobaczyć będzie można efekty pracy 
Marty Markiewicz i Melanii Wróblew-
skiej, które prowadzą dialog, mocno 
osadzony w wybranych przez siebie 
kulturach lokalnych. Marta w folklo-
rze wiejskim, dla którego punktem 
wyjścia są dożynki, a Melania w oby-
czajach i poglądach góralskiej Polonii 
w Stanach Zjednoczonych. 

Wystawa Bieguny. 
Dialogi młodych: INNY 

Galeria Miejska Arsenał, 
materiały prasowe 
organizatora 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY    03/2021 17

http://www.arsenal.art.pl


niczny sposób. Obiekty ze swojskiej 
słomy jak wyrwane fragmenty pól są-
siadują z kolorową książeczką o emi-
grantach w Ameryce. Wszystko rządzi 
się własnymi prawami i jest nieco sza-
lone. I jakby od niechcenia pojawia się 
prosty sposób na unikanie konfliktu – 
wystarczy się śmiać. Wystawa będzie 
zwieńczeniem czwartej edycji projek-
tu Bieguny. Dialogi młodych, a w Ga-
lerii Arsenał oglądać będzie można ją 
do końca marca 2021 roku. 

Obie są krytyczne, nieco ironiczne, 
ale ich obserwacja jest z gruntu życz-
liwa. Bawią się wybraną stylistyką, 
przetwarzają ją i parodiują, bo jako 
bardzo młode osoby nie mogą jej 
uznać za swoją. Dostrzegają śmiesz-
ność i akcentują ją, ale bez poczucia 
wyższości. Inność jest celebrowana 
z przymrużeniem oka. Obie artystki 
zapraszają widzów do stworzonych 
przez siebie przerysowanych rzeczy-
wistości, które pełne są uprzedzeń, 
stereotypów i lęków podjętych w iro-

Wystawa Bieguny.
Dialogi młodych: INNY 

Galeria Miejska Arsenał, 
materiały prasowe 
organizatora 
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Więcej zarówno o wystawie,  
jak i poszczególnych artystach 
przeczytać można na stronie 
internetowej: 

www.muzeumslaskie.pl

K
at

ow
ic

e

Wszystkim miłośnikom teatru 
polecamy wystawę Wirtuozi 
wyobraźni organizowaną w ka-
towickim Muzeum Śląskim, 
która pozwala przyjrzeć się bli-
żej pracy osób ściśle związa-
nych z deskami teatru, a często 
występujących za kurtyną. 

Bohdan Cieślak, 
praca prezentowana na 
wystawie Wirtuozi wyobraźni. 
Teatralne rysunki postaci 
i przestrzeni w twórczości 
artystów współczesnych 
z kolekcji Muzeum Śląskiego 
w Katowicach 

materiały prasowe 
organizatora 

W palecie sztuk wizualnych można 
znaleźć zarówno klasyfikacje opie-
rające się na niezwykle pojemnych 
kategoriach, takich jak malarstwo, 
rzeźba czy fotografia, ale też podziały 
zwracające uwagę na zdecydowanie 
węższe grupy technik artystycznych. 
Jednym z takich sposobów wyrazu 
twórczego są dzieła dokumentujące 
prace nad spektaklami teatralnymi. 
To niezwykłe połączenie artystyczne-
go wyrazu z obiektem przedstawienia, 
tak silnie związanym ze sztuką, po-
zwala na odkrywanie w wielu pracach 

niespotykanej w innych przypadkach 
głębi interpretacyjnej i symboliki. Czę-
sto myśląc o teatrze, zapominamy, że 
to nie tylko deski, na których aktorzy 
z pasją odgrywają swoje role, ale też 
bardzo wiele innych elementów, które 
muszą wspólnie zagrać, by widzowie 
mogli cieszyć się wciągającą fabułą. 
Na naszym ograniczonym postrzega-
niu teatru tracą scenografowie, czyli 
osoby, które sprawiają, że teatralny 
spektakl wygląda w konkretny sposób. 
W pracach współczesnych scenogra-
fów znaleźć można nie tylko literalne 
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instrukcje dla osób przygotowujących 
elementy wystroju czy kostiumów, ale 
też ich własne refleksje o świecie, czę-
sto notowane w szkicach lub na margi-
nesach rysunków koncepcyjnych. Do-
skonałą okazją do głębszego zbadania 
tego niezwykłego artystycznego zjawi-
ska jest wystawa Wirtuozi wyobraźni 
organizowana w katowickim Muzeum 
Śląskim. Prezentacja rysunków wyko-
nanych ołówkiem, tuszem lub paste-
lami na papierach – obok kolaży lub 
obrazów malowanych na płótnie fo-
tograficznym – odzwierciedla wielość 
technik w pracach inicjowanych decy-

zją o zaznaczeniu punktu, a następnie 
przedłużeniu go i stworzeniu kreski. 
Tak uproszczony opis podkreśla zna-
czenie gestu artysty, świadczy o cha-
rakterze i ekspresji jego warsztatu, 
a także wskazuje podstawowe znacze-
nie procesu intelektualnego. Na wy-
stawie zobaczyć będzie można prace 
najwybitniejszych polskich twórców ze 
swojej kategorii, a wśród nich między 
innymi obiekty Jana Berdyszaka, Boh-
dana Cieślaka, Jerzego Gurawskiego, 
Tadeusza Kantora, Jadwigi Mydlar-
skiej-Kowal, Jerzego Skarżyńskiego 
czy Janusza Wiśniewskiego.  

Baner wystawy Wirtuozi 
wyobraźni. Teatralne 
rysunki postaci i przestrzeni 
w twórczości artystów 
współczesnych z kolekcji 
Muzeum Śląskiego 
w Katowicach 

materiały prasowe 
organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy oraz 
artystek biorących w niej 
udział znaleźć można na 
stronie internetowej: 

www.mgslodz.pl

Ł
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Wystawa Zmniejszanie dy-
stansu zorganizowana w Miej-
skiej Galerii Sztuki w Łodzi do-
wodzi, że ostatni rok, który dla 
większości z nas był niezwykłym 
wyzwaniem, dla wielu stał się też 
sytuacją bardzo motywującą do 
działania. Polecamy wszystkim 
miłośnikom sztuki współczesnej. 

Okoliczności roku 2020 i trwającej 
przez większą jego część pandemii 
całkowicie zmieniły nasze życia. Jed-
ną z najbardziej dotkniętych przez 
pandemię grup zawodowych byli arty-
ści, którzy mieli niezwykle ograniczone 
możliwości pokazywania swoich dzieł 
szerszej publiczności. Jednak w tej 
niezwykle trudnej i skomplikowanej sy-
tuacji miały miejsce także wydarzenia 
pozytywne. Dla wielu twórców okres 
pandemii był także czasem odkrycia 
w sobie zupełnie nowej motywacji do 
działań twórczych. Przykładem takiej 
sytuacji jest wystawa Zmniejszanie dy-
stansu, w ramach której trzy artystki: 
Viktoria Górko, Natalia Konca i Alicja 
Ostrowska przedstawiają swoje pra-
ce powstałe w czasie pandemiczne-
go odosobnienia. Ekspozycja ukaże 
wielość form wypowiedzi, jak również 
„gorących” tematów, które postanowi-
ły podjąć autorki wystawy. Wśród nich 
między innymi zapiski codzienności, 
wątki dotyczące akceptacji własnego 
ciała, życia w społeczeństwie, kondycji 
popkultury i stanowiska względem wy-
darzeń, które ostatnio elektryzują nasz 
kraj. W pracy Pranie mózgu autorstwa 
Viktorii Górko, artystka zwraca uwagę 
na coraz częściej spotykane zjawisko 
odsuwania się sztuki współczesnej 
od odbiorców, których powinna naj-
bardziej dotykać. W pracach z cyklu 
Brainz  (druki cyfrowe na tkaninie) 
z przedstawionej u dołu kompozycji 
głowy autorki wysypują się szkicowe, 
oszczędne w swym kształcie prze-
myślenia, sny i przerysowane historie, 

Alicja Ostrowska, 
z cyklu Periodyk polski

2020, fragment artzina, 
materiały prasowe 
organizatora 

Alicja Ostrowska, 
praca z cyklu Pop life

2020, kolaż cyfrowy, 
materiały prasowe 
organizatora 
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które wydarzyły się naprawdę. Fakt, że 
wolno nam to zobaczyć, to świadoma 
decyzja ze strony autorki. Z kolei w Na-
mazne autorstwa Natalii Koncy widać 
uproszczone szkicowe figury, podąża-
nie za linią i szybki rysunek – najlepiej 
bez odrywania ręki. Autorka zauwa-
żyła, że kształty, początkowo kreślone 
w szkicowniku, dobrze odnajdują się 
w postaci druku na tkaninie. Nieza-
leżnie od wybranego materiału, prace 
Natalii przenika radość tworzenia, ob-

serwowania otoczenia i komentowania 
go, niejednokrotnie z odrobiną sarka-
zmu. Depilacja rzeczywistości to pra-
ca, w której Alicja Ostrowska sięgając 
po znane symbole popkultury pragnie 
pokazywać, z czego obecnie się skła-
damy i czym żyjemy. Do komentowania 
rzeczywistości autorka wykorzystuje 
również własny wizerunek. W końcu nie 
jest jednostką odizolowaną od realnych 
problemów, a uczestniczką wielu por-
tretowanych sytuacji.

Natalia Konca, 
Mój rysunkowy pamiętnik

fragment cyklu, 2018-
2019, kolekcja pięciu tkanin 
drukowanych, materiały prasowe 
organizatora 

Alicja Ostrowska, 
Okno, 

2020, fragment instalacji, 
materiały prasowe 
organizatora 
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Czasami przerysowanie sytuacji 
jest najskuteczniejszą metodą na 
wykazanie błędów myślenia. Do-
skonale pokazuje to Iwona Dem-
ko w swojej wystawie Jej Magni-
ficencja Rektora organizowanej 
w toruńskiej Wozowni. 

Więcej informacji na temat 
wystawy i działań Iwony Demko 
dostępnych jest na stronie 
internetowej: 

www.wozownia.pl

Przyzwyczailiśmy się do artystów, 
którzy w swoich pracach pod płasz-
czykiem symboliki przemycają uni-
wersalne wartości w pozornie pro-
stych kadrach. Na ich dziełach często 
widzimy prawdziwe sytuacje życiowe, 
które poprzez dodanie konkretnych 
elementów stają się zaszyfrowaną 
wiadomością dla widza. Iwona Demko 
w ramach ekspozycji Jej Magnificen-
cja Rektora poszła krok dalej – płasz-
czyzną do wybrzmienia jej poglądów 
stało się wydarzenie, które nigdy nie 
miało miejsca. Ta jedna z najbardziej 
wyrazistych postaci polskiej sceny 
artystycznej w 2020 roku stała się 
oficjalną kandydatką na rektora kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Demko wybory przegrała, ale stały 
się one dla niej motywacją do stwo-
rzenia projektu artystycznego, w któ-
rym ukazuje widzom jak wyglądałby 
jej gabinet, gdyby została wybrana do 

Iwona Demko, 
Jej Magnificencja Rektora

Galeria Sztuki Wozownia, 
materiały prasowe organizatora 
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pełnienia tej reprezentacyjnej funkcji. 
Oczywiście ów gabinet (jak większość 
prac Demko) jest różowy, pełen różo-
wych mebli i różowych dzieł sztuki, 
jednak ten kolor to nie tylko wyraz 
kobiecości i słodyczy, ale też obraz 
konkretnej postawy ideologicznej. 
Nie na próżno wszak Jej Magnificen-
cja Rektora machała na ulicy biało-
-różową flagą zamiast biało-czerwo-
nej, a jej rektorskie gronostaje nie są 
czarno-białe, lecz intensywnie różo-
we. Zamiast pompatycznego nakry-
cia głowy, które noszą rektorzy, na 
głowie ma ona różową szpilkę, butnie 
zwróconą obcasem ku niebu. Prze-
rysowany wizerunek gabinetu niedo-
szłej rektor jest zwróceniem uwagi 

na niepokojącą sytuację kobiet na 
polskich uczelniach wyższych, gdzie 
zdecydowaną większość funkcyjnych 
stanowisk powierza się mężczyznom. 
Demko nie kreuje więc sytuacji fry-
wolnej, żartobliwej czy groteskowej, 
lecz zabiera głos w ważnej debacie, 
dotyczącej społecznych ról, stereoty-
pów i wciąż dominujących przekonań, 
że to mężczyźni lepiej nadają się na 
rektorów. Jej Magnificencja Rektora 
ma głęboko przemyślany program re-
strukturyzacji uczelni i dowartościo-
wania kobiet w jej strukturach. Zna się 
na budżecie, rozumie funkcjonowanie 
administracji i ma wizję rozwoju Aka-
demii. To program, w którym widać 
przyszłość przez różowe okulary.

Iwona Demko, 
Jej Magnificencja Rektora

Galeria Sztuki Wozownia, 
materiały prasowe organizatora 
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Więcej zarówno o wystawie 
Wszystko się przyda, jak i samej 
artystce przeczytać można na 
stronie internetowej: 

www.bwa.wroc.pl

Kalina Bańka, 
Wszystko się przyda 

BWA Wrocław, materiały 
prasowe organizatora 

Cała nasza rzeczywistość ewo-
luuje, terminy i nazwy też. Zmia-
nę pojęcia pustki przedstawia 
Kalina Bańka w ramach swojej 
wystawy Wszystko się przyda 
organizowanej we wrocławskim 
Biurze Wystaw Artystycz-
nych. Serdecznie polecamy. 

Silna korelacja z niedoborem i bra-
kiem istotnych dla życia elementów 
sprawiła, że pojęcie pustki zyskało 
na przestrzeni XX wieku pejoratyw-
ne znaczenie. Pustka kojarzy nam się 
z  niespełnionymi obietnicami, samot-
nością, a nawet brakiem motywacji 
do dalszego działania i życia. Jednak 
w czasach, gdy społeczeństwo musi 
na każdym kroku ścierać się z pędzą-
cym konsumpcjonizmem i uczuciem 
nadmiaru informacji, pustka zaczyna 
jawić się jako przestrzeń wytchnienia 
i odpoczynku. Może w ciągu kolejnych 
lat trend ten będzie na tyle silny, że 
uda się zmienić społeczne odczuwa-
nie pustki i coraz więcej osób zacznie 
jej poszukiwać? To tylko jedno z py-
tań, które stawia przed sobą Kalina 
Bańka, autorka wystawy Wszystko 
się przyda organizowanej we wrocław-
skim BWA. Artystka powraca do wro-
cławskiej galerii, by podjąć niezwykle 
skomplikowany temat nadmierne-
go gromadzenia jako odpowiedzi na 

obawę przed uczuciem pustki. Pato-
logiczne zbieractwo, zwane naukowo 
syllogomanią, stanie się główną osią 
wystawy artystki, na której będzie 
ona opowiadać o nieskończonej licz-
bie zbieranych przedmiotów, o ulotnej 
materii świata fizycznego i niestabil-
ności psychiczno-społecznej. Płyn-
nie przechodząc od komentowania 
globalnej współczesności do prywat-
nej narracji, artystka odważa się na 
realizację bardzo osobistego i sen-
tymentalnego projektu. Główną rolę 
odgrywa w nim babcia Kaliny oraz ich 
głęboka, słodko-gorzka relacja będą-
ca wynikiem wyżej wspomnianej cho-
roby. Przewodniczka w okresie dzie-
ciństwa i dojrzewania, odsłaniająca 
przed artystką tak pożądany obecnie 
świat natury, beztroski obraz bycia tu 
i teraz, staje się stymulacją do analizy 
procesu twórczego, podjęcia próby 
okiełznania natłoku myśli, dotychcza-
sowej strategii artystycznej oraz wy-
korzystywanych form wyrazu. 
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Kalina Bańka jest artystką urodzo-
ną w Dąbrowie Górniczej. Ukończyła 
Wydział Ceramiki i Szkła Wrocław-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, a od 
2013 roku jest asystentką w Pracowni 
Szkła oraz Pracowni Witrażu Akade-
mii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
Jest laureatką kilkunastu konkursów 
zarówno krajowych, jak i międzyna-
rodowych z zakresu szkła, designu 
i grafiki. Inspiruje ją miasto i sztuka 
ulicy, przez ich pryzmat porusza te-
maty związane z problemami współ-
czesnego społeczeństwa. 

Kalina Bańka, 
Wszystko się przyda 

BWA Wrocław, materiały 
prasowe organizatora 
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MIKROWięcej informacji na temat wystawy 

dostępnych jest na stronie internetowej:

www.labirynt.com

Sławomir Toman, 
z cyklu: New Old Beauty 

2019, olej na płótnie, 
materiały prasowe 
organizatora 

Edna Baud, 
BRIDGE

2019, akryl na płótnie, 
materiały prasowe 
organizatora 

Lu
bl

inWydarzenia ostatnich dwunastu 
miesięcy w wielu wypadkach na-
kłoniły nas do zwrócenia uwagi 
na nasze najbliższe otoczenie. 
Podobnym tropem poszli inicja-
torzy cyklu Powiększenie orga-
nizowanego w Galerii Labirynt 
w Lublinie. 

Dla większości osób zakończony nie-
dawno 2020 rok był jednym z najtrud-
niejszych w życiu. Sytuacja wymagała 
nie tylko całkowitego przearanżowa-
nia codziennych obowiązków, ale też 
nauczenia się wielu nowych rozwią-
zań i zachowań. Pandemia zmusiła 
też wielu ludzi do porzucenia swoich 
wypracowanych sytuacji zawodo-
wych i poszukania zarobków w ob-
szarach mniej narażonych na obo-
strzenia związane z ograniczaniem 
rozprzestrzeniania się wirusa. Jedną 
z grup najbardziej dotkniętych skut-
kami pandemii są artyści. Wielu z nich 
w zasadzie z dnia na dzień musiało 
nie tylko zamknąć swoje wystawy 
w galeriach i muzeach, ale też ogra-
niczyć swoje działania artystyczne 
ze względu na utrudniony dostęp do 
pracowni. W wielu wypadkach wią-
zało się to z drastycznym odcięciem 
od zarobków i pozostawieniem bez 
perspektywy poprawy sytuacji. Tym 
bardziej na uwagę zasługują akcje, 
które mają pomóc twórcom w tych 
trudnych czasach. Jedną z takich ini-
cjatyw jest podjęty w Galerii Labirynt 
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w Lublinie cykl Powiększenie. Stoi za 
nim idea prezentacji twórczości ar-
tystek i artystów związanych z Lubli-
nem. Powstał on jako wynik trudnego 
czasu pandemii i obudzonej przez nią 
refleksji, dotyczącej znaczenia wspól-
noty i lokalności. Inicjatorzy akcji, po-
stanawiając skupić się na najbliższym 
otoczeniu, oddają lubelskim artyst-
kom i artystom przestrzeń Galerii La-
birynt, by ci mieli szanse przedstawić 
w niej swoje prace szerszej publicz-
ności. Cykl Powiększenie otworzyli 
we wrześniu Edna Baud, Małgorzata 
Pawlak i Jakub Ciężki, a w drugiej od-
słonie wystawy publiczność będzie 
miała okazję obejrzeć obrazy Adama 
Oronia i Sławomira Tomana oraz rzeź-
by Moniki Zadurskiej-Bielak. Adam 
Oroń jest absolwentem kierunku ma-
larstwo na Wydziale Artystycznym 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-

skiej w Lublinie, który w 2014 roku 
uzyskał tytuł magistra sztuki w pra-
cowni dr hab. Wiesława Procia. Pod-
stawą jego działalności jest malarstwo 
olejne, akwarela, rysunek i twórczość 
ilustratorska. Z kolei Sławomir Toman 
jest założycielem Stowarzyszenia 
Artystycznego Otwarta Pracownia 
w Lublinie i od 1997 roku związany 
z Instytutem Sztuk Pięknych na Wy-
dziale Artystycznym UMCS w Lubli-
nie. W swojej twórczości koncentruje 
się wokół klasycznych technik malar-
skich, jest też dydaktykiem i kurato-
rem. Ostatnią artystką zaproszoną do 
projektu jest Monika Zadurska-Bie-
lak, która ukończyła Akademię Sztuk 
Pięknych w Gdańsku. W swojej twór-
czości zajmuje się rzeźbą i ceramiką, 
a specjalizuje się w technologii odle-
wów silikonowych, którą wykorzystuje 
do tworzenia realistycznych figur. 

Jakub Ciężki,
Leçons de tenebres

2019, akryl na płótnie, 
materiały prasowe 
organizatora

Jakub Ciężki, 
Bez tytułu

2018, akryl na płótnie, 
materiały prasowe 
organizatora  
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cyBogaty zbiór niemal 600 dzieł sprawia, że Städel Museum posiada 
jedną z najobszerniejszych i najbardziej znaczących artystycznie 
kolekcji XVIII-wiecznych rysunków niderlandzkich poza Holandią. Po 
raz pierwszy jest ona prezentowana szerszej publiczności w ramach 
samodzielnej wystawy. Do pokazania na ekspozycji wybrano 80 re-
prezentatywnych rysunków twórców, którzy choć dziś są mało zna-
ni, w swoim czasie odnosili duże sukcesy, a także amatorów sztuki, 
których prace prezentują często bardzo wysoki poziom artystyczny. 
Na wystawie oglądać można między innymi rysunki przygotowawcze 
do wielkoformatowych dekoracji ściennych i sufitowych autorstwa 
Jacoba de Wita, ilustracje książkowe Bernarda Picarta, nastrojo-
we rysunki pejzażowe Jacoba Catsa, dekoracyjne martwe natury 
z kwiatów i owoców Jana van Huysuma i jego licznych następców, 
a także przedstawienia egzotycznych zwierząt autorstwa Aerta 
Schoumana i satyryczne sceny rodzajowe Cornelisa Troosta i Ja-
cobusa Buysa. Wybrane prace w imponujący sposób ilustrują prze-
wartościowanie i emancypację rysunku w Holandii w XVIII wieku.

www.staedelmuseum.de

Herman Henstenburgh, 
Flower arrangements

1700, akwarela na papierze, 
Städel Museum, Frankfurt nad 
Menem, fot. Städel Museum –  
U. Edelmann, materiały prasowe 
organizatora 

Jan van Huysum, 
A Crab 

XVIII w., akwarela i ołówek 
na papierze, Städel Museum, 
Frankfurt nad Menem, fot. Städel 
Museum, materiały prasowe 
organizatora 

Aert Schouman, 
A Roseate Spoonbill (Platalea 
ajaja) 

ok. 1760-1780, akwarela, węgiel 
i kreda na papierze, Städel Museum, 
Frankfurt nad Menem, fot. Städel 
Museum – U. Edelmann, materiały 
prasowe organizatora
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sztuki amerykańskiej i niemieckiej lat 80. ubiegłego wieku. Obej-
muje prace znanych artystów, z którymi kolekcjoner współpracuje 
od lat, nie tylko kupując, ale i wystawiając ich dzieła. Przez dzie-
sięciolecia konsekwentnie kierował się zasadą pozyskiwania kilku 
prac z różnych etapów twórczych każdego artysty. Po raz pierwszy 
ten urodzony w 1952 roku marszand i kurator przedstawia swoją 
kolekcję sztuki współczesnej w wiedeńskiej Albertinie, skupiając 
się na autorach ze swojego pokolenia. Kiedy w 2017 roku Jabłon-
ka zamknął swoją galerię w Kolonii, postanowił przekazać swoją 
obszerną kolekcję prywatną właśnie temu muzeum. W ramach 
ekspozycji prezentowanych jest około 110 wybranych prac, któ-
re zajęły dwa poziomy wystawowe. Przedstawiają one reprezen-
tatywne spojrzenie na dorobek twórców zgodnie z podziałem na 
wykorzystywane środki wyrazu. Podążając od sali do sali, odwie-
dzający mogą kolejno oglądać obrazy, rzeźby i prace na papierze, 
co umożliwia doświadczenie, a jednocześnie docenieni różnorod-
ności całej kolekcji Rafała Jabłonki. 

www.albertina.at

Eric Fischl, The Krefeld Project: 
The Bedroom. Scene 1 

2002, olej na płótnie, The 
Albertina Museum, Vienna – The 
Jabłonka Collection, © Eric Fischl/
Bildrecht, Vienna, 2020, materiały 
prasowe organizatora 

Francesco Clemente, 
Southern Cross

2006, The Albertina 
Museum, Vienna –  
The Jabłonka Collection, 
© Francesco Clemente, 
materiały prasowe 
organizatora
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Sofia swój tytuł zaczerpnęła z tomu wierszy i kolaży opublikowanych 
przez Leóna Ferriariego, w którym ostrzegał przed „okrucieństwem 
tak zmieszanym z dobrocią, że ukrywa się pod jej płaszczykiem”. Z za-
wodu inżynier, Ferrari rozpoczął praktykę jako artysta samouk w la-
tach 50. ubiegłego wieku w Rzymie, gdzie wykonywał swoje pierwsze 
rzeźby z terakoty. Od tego momentu jego twórczość nieustannie się 
rozwijała. Badał różne materiały: od gipsu, cementu, drewna i drutu, 
które wykorzystywał do tworzenia swoich obiektów, po różnorod-
ne pigmenty i atramenty, które stosował w działalności rysunkowej. 
Chętnie eksperymentował, wprowadzając do swoich prac strategie 
konceptualne i umiejętnie łącząc elementy wizualne ze słowem pisa-
nym. Wypróbowywał rozmaite formy, aby wzbudzać emocje, a jed-
nocześnie zmusić widza do przyjęcia określonej pozycji. The Kind 
Cruelty: León Ferrari, 100 Years to zbiorowy i polifoniczny projekt 
kuratorski, który proponuje nieliniową podróż przez twórczość arty-
sty i bada dwa bieguny jego działalności: wspomniane eksperymenty 
formalne i zaangażowanie polityczne. 

www.museoreinasofia.es

León Ferrari, 
Santa Maria (Caravel,  
detail of Justice/1492-1992.  
The Five Hundredth 
Anniversary of The Conquest) 

1992, instalacja, materiały 
prasowe organizatora
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W ramach czwartej wystawy z serii The Architect’s Studio, prezento-
wanej w Louisiana Museum of Modern Art, indyjski architekt Anupa-
ma Kundoo próbuje rzucić nowe światło na rzadki zasób w naszym 
życiu: czas. Artysta postrzega architekturę jako proces obejmujący 
teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. Ekspozycja obejmuje dwa 
główne tematy. W pierwszej części zwiedzający zyskuje dostęp do 
archiwów badawczych architekta, które obejmują pierwsze źródła 
inspiracje, wykorzystywane narzędzia oraz ukończone realizacje. 
Kundoo odtworzył w tym miejscu 1:1 własny dom, który powstał 
w eksperymentalnym miasteczku Auroville w południowych Indiach 
i uważany za jedno z jego najważniejszych dzieł. Auroville zrodziło się 
z idei społeczności, w której ludzie z różnych kultur mogliby żyć w po-
koju i harmonii, niezależnie od narodowości, religii, kasty czy polityku. 
Drugi wątek przewodni wystawy przedstawia z kolej najnowszy i jak 
dotąd największy projekt Kundoo – założenie urbanistyczno-miesz-
kaniowe Line od Goodwill. Projekt powstał we współpracy między 
innymi z inżynierami niemieckimi specjalizującymi się w badaniach 
klimatycznych oraz studentami z trzech szkół architektonicznych – 
w Kopenhadze, New Haven i Poczdamie.  

www.louisiana.dk

Wystawa Anupama 
Kundoo. Taking Time 

Louisiana Museum od 
Modern Art, materiały 
prasowe organizatora 
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Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy Repeating Patterns 
dostępne są na stronie internetowej:

www.kunstihoone.ee

Sirja-Liisa Eelma, 
To Write One’s/ 
Your Name

2019, olej na płótnie, 
materiały prasowe 
organizatora

Widok wystawy 
Repeating Patterns
 
Tallin Art Hall, materiały
prasowe organizatora

KRAJE BAŁTYCKIE
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Sirja-Liisa Eelma i Mari Kurismaa 
to dwie artystki, które choć znają 
surowe zasady rządzące światem 
sztuki, świadomie porzucają je, 
korzystając z radosnej swobody 
robienia tego, co je uszczęśliwia. 
Poprzez swoją sztukę zachęca-
ją widzów do podejścia hedo-
nistycznego, nastawionego na 
czerpanie przyjemności. Warto 
więc odwiedzić ich wspólną wy-
stawę Repeating Patterns, by 
porzucić codzienne troski. 

Zarówno Sirja-Liisa Eelma, jak i Mari 
Kurismaa są dobrze znane wielu miło-
śnikom sztuki, a ich twórczość zyska-
ła także uznanie krytyków. Świadczą 
o tym liczne nagrody, które w różnych 
okresach otrzymywały za swoje pra-
ce. Mari doceniono przede wszystkim 
za tak zwane „metaf izyczne obra-
zy zamarzniętej ciszy” z lat 80. i 90. 
ubiegłego wieku, a także działalność 
architektoniczną, przejawiającą się 
zwłaszcza w aranżacjach wnętrz. 
Z kolei Sirja-Lissa stała się rozpozna-
walna dzięki swoim pracom, które 
ewoluowały od satyrycznych projek-
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tów z początku XXI wieku ku obrazom 
charakteryzujących się poetycką wy-
obraźnią i często wykorzystujących 
gry słowne. Wystawa prezentowana 
w Tallin Art Hall to pierwszy od wielu 
lat pokaz obrazów Mari, która w ostat-
nim okresie funkcjonowała głownie 
jako architektka. W przypadku Sirji-
-Liisy Eelmy to kolejny przykład obec-
ności powtarzalnych schematów, któ-
re już od jakiegoś czasu pojawiają się 
na jej płótnach i zastępują głębsze 
znaczenia. Dla kuratorki ekspozycji – 
Tamary Luuk tówrczy dialog, który 
prowadzą ze sobą artystki wydaje się 
czymś oczywistym. Obie wykorzy-
stują powtarzalność przedstawień 
do tworzenia aktywnego tła albo ryt-
micznych wzorów, porządkujących 
przestrzeń obrazu. Działanie to jest 
jednocześnie przejawem ich fascy-
nacji wschodnimi praktykami medy-
tacyjnymi i płynącą z nich refleksyj-
nością. Na ich płótnach nie pojawią 
się postaci ludzkie – nikt nie zostaje 

włączony ani wykluczony z narracji. 
Obie artystki wprowadzają bogatą 
w niuanse i wyrafinowaną kolorysty-
kę, a struktura ich prac jest zawsze 
dokładnie przemyślana. Inaczej niż to 
miało miejsce w ich wczesnych ekspe-
rymentach, gdzie nacisk położony był 
na znaczeniowość, obecnie Sirja-Liisa 
Eelma i Mari Kurismaa oferują widzom 
wizualną przyjemność opartą na pięk-
nie porządku. Zdaniem kuratorki jest 
to przejaw ich twórczego dojrzewania. 
Również same artystki w poruszający 
sposób opowiadają o swoim podejściu 
do sztuki. Dla Mari „wszystkie ważne 
rzeczy są niewidoczne. Obrazy muszą 
zawierać coś niewytłumaczalnego; w 
przeciwnym razie nie ma sensu się 
nimi przejmować. Nieunikniona tęsk-
nota jest jedynym uzasadnieniem do-
dania czegoś do tego już przesycone-
go świata”. Sirja-Liisa z kolei wierzy, że 
„to uporządkowanie nas łączy. Tęsk-
nota za ideałem, która może pojawić 
się na chwilę przed chaosem (…)”. 

Mari Kurismaa, 
Yesterday’a World 2 

2020, olej na płótnie, 
materiały prasowe 
organizatora 
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Sprawdzamy, co nowego 
(UN)COMMON GROUND

Miłość do rękodzieła, czyli kim był 
Sōichirō Honda

Ws p ó łcze ś nie  H o n da je s t  je dną 
z najbardziej znanych i rozpozna-
walnych marek samochodow ych 
na świecie. Okazuje się jednak, że 
pierwsze pojazdy zjechały z taśm 
produkcyjnych dosyć późno, bo do-
piero na początku lat 60. ubiegłego 
wieku. Maja Wolniewska sprawdza, 
kto stoi za tym późnym sukcesem 
i przybliża czytelnikom niezwykły 
świat japońskiej motoryzacji, która 
silnie zakorzeniona jest w burzliwej 
historii kraju. Kim był Sōichirō Hon-
da? Przede wszystkim pasjonatem. 
Pochodzi ł  z  robotniczej  rodziny, 
w której dużą wagę przywiązywano 
do etosu pracy. To ojciec zaszczepił 
w nim smykałkę do konstruowania, 
a kiedy Honda jako młody chłopak 
po raz pierwszy w życiu zobaczył 
automobil, postanowił opuścić ro-
dzinne miasteczko i  przenieść się 
do Tokio, gdzie całkowicie poświęcił 
się motoryzacji. Brak podstaw teo-
retycznych nadrabiał umiejętnościa-
mi technicznymi i świetną współpra-
cą, zarówno z innymi pracownikami, 
jak i klientami. Założona przez niego 
marka początkowo produkowała 
rowery, pierwszy samochód, który 
trafił do sprzedaży był „dostawcza-
kiem”, przypominającym przeska-
lowaną zabawkę dziecięcą. Do dziś 
tego typu pudełkowe auta spotkać 
można na ulicach japońskich miast. 

Złote zgłoski, czyli poezja w służbie 
marketingowych narracji 

Często słyszy się, że poezja to prze-
żytek, a czytelnicy nie są zaintere-
sowani tego typu wysoką literaturą. 
Okazuje się jednak, że istnieje obszar, 
w którym poetyckie wersy cieszą się 
dużą popularnością, a dobre wier-
sze są nieustannie poszukiwane. Po 
poezję jako środek komunikacji się-
gnęły bowiem największe marki. Igor 
Gałązkiewicz w swoim tekście przy-
bliża ten fenomen i sprawdza, dla-
czego wyrafinowany język może stać 
się chwytliwym hasłem marketingo-
wym. Zagadnienie to z pewnością 
jest wieloaspektowe. Literatura od 
dawna postrzegana jest jako nośnik 
znaczeń, który przyciąga klientów. 
Obecnie jej rosnąca potęga związana 
jest między innymi z przesytem sfe-
rą wizualną i obrazowymi reklamami, 
którymi konsumenci bombardowa-
ni są na każdym kroku. Jednocze-
śnie współcześni odbiorcy kampanii 
oczekują od marek znacznie więcej 
niż tylko sprawnego pośredniczenia 
w sprzedaży produktów dobrej jako-
ści. Interakcja nie kończy się na za-
kupie, a klienci dążą do nawiązania 
długotrwałej relacji – śledzą narracje 
ulubionych marek w mediach spo-
łecznościowych, zainteresowani są 
historią i ludźmi, którzy za nią stoją. 
To wszystko sprawia, że firmy muszą 
coraz większą wagę przywiązywać 
do środków przekazu, które odpo-
wiadają ich idei. 

Art branding miejsca, czyli co kryje 
warszawski Żoliborz 

Warszawa jako stolica jest prawdopo-
dobnie jednym z najszybciej rozwijają-
cych się miast w Polsce. Jej krajobraz 
jest bardzo zróżnicowany – od drapa-
czy chmur po osiedla domków jedno-
rodzinnych i willi zatopionych wśród 
zieleni. Nie brakuje też blokowisk, 
które niejednych przyprawiają o ból 
głowy. Anna Palacz w swoim artykule 
przygląda się jednej z najciekawszych 
dzielnic Warszawy, choć najmniej-
szej pod względem powierzchni. Żo-
liborz – bo o nim właśnie mowa – od 
wielu lat uznawany jest za enklawę 
dobrego budownictwa. Początkowo 
charakterystyczny styl dworkowy 
współistniał tu z najwyższej klasy ar-
chitekturą modernistyczną. II wojna 
światowa szczęśliwie nie zakończy-
ła świetności dzielnicy. To w drugiej 
połowie XX wieku powstały tu słyn-
ne Sady Żoliborskie zaprojektowane 
przez Halinę Skibniewską – kolejne 
osiedle-legenda. I choć współcze-
śnie wielu deweloperom zarzuca się 
pochopne działania nastawione na 
zysk, są wśród nich chlubne wyjątki. 
Wyjątkiem takim są żoliborskie pro-
jekty firmy Dom Development, która 
wyróżnia się prowadzeniem szerokich 
działań art brandingowych. Zaprasza 
do współpracy uznanych artystów 
i włącza sztukę w projekty nowych 
osiedli i kompleksów użytkowych. 
A wszystko to naocznie zaobserwo-
wać można właśnie na Żoliborzu. 
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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?

Michał Myszkowski: Paradoksalnie 
dostrzegam wiele korzyści z obecnej 
sytuacji. W ciągu tego roku udało mi 
się dodatkowo uczestniczyć w dwóch 
projektach zaistniałych dzięki zaan-
gażowaniu APH. W ostatnim czasie 
dostęp do informacji oraz liczba jej 
odbiorców znacznie się zwiększyła. 
Jednak sztuka online jest dla mnie jak 
oglądanie reprodukcji w książce od 
historii sztuki – płaska i pozbawiona 
bodźców. Osobiście nie potrafię tego 
poczuć w pełni. Może łatwiej jest teraz 
zdobyć followersów na Instagramie, 
ale tak naprawdę co pozostaje w tym 
wszystkim z prawdziwej sztuki... na-
piszcie w komentarzach :)

W obiektywie… 
finaliści 19. edycji 
konkursu APH

Karolina Pawelczyk: Nie dość, że nie 
odbyła się nasza wystawa, to nie było 
też hucznych wernisaży, networkingu, 
romansów, artworldowej sekcji plot-
karskiej i większych skandali. Wielka to 
strata dla środowiska…

Ja wciąż czuję się, jakby w końcu świat 
dopasował się do moich socialowych 
preferencji. Wernisażowy maraton ni-
gdy nie był dla mnie idealnym pomy-
słem na weekend (no może z wyjątkiem 
WGW, ale to się nie liczy), a teraz przy-
najmniej nie muszę tłumaczyć, dlaczego 
wybrałam łóżko. Jedną z największych 
zalet obecnej sytuacji jest pożegnanie 
chwilowych trendów, zajawek i rzeczy 
jedynie pozornie ważnych, na rzecz 
spraw, którym warto poświęcać uwagę. 
Może jeszcze będą z nas ludzie.  

Bożena Wydrowska: Myślę, że pan-
demiczne realia uzmysłowiły nam jak 
bardzo istotna jest nasza rzeczywista 
obecność w świecie sztuki. Działania, 
które wykonaliśmy w sieci były okazją 
do nauki czegoś nowego, inkluzywny 
charakter cyberświata daje duże moż-
liwości rozwoju oraz autopromocji. 
Sądzę jednak, że nie nic zastąpi nam 
poczucia wspólnego doświadczania 
obcowania ze sztuką jak tylko nasza 
bezpośrednia obecność w jej obrębie. 
Swoje zdanie formuję z perspektywy 
kogoś, kto porusza się w medium per-
formansu i choreografii, myślę, że te 
dziedziny sztuki ucierpiały najbardziej 
podczas lockdownu.

Michał Myszkowski, 
Chciałem po prostu istnieć 

mat. dzięki uprzejmości 
artysty
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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?

MM: Lokalizacją projektu Okno został 
Lublin, który znajduje się w znacznej 
odległości od mojego miasta zamiesz-
kania. Zmusiło mnie to do podróżo-
wania pomiędzy tymi miejscami, co 
okazało się bardzo odświeżającym 
i  ciekawym doświadczeniem w czasie 
pandemicznej stagnacji. Myślę, że naj-
ciekawszą częścią projektu było bu-
dowanie głębszej reakcji z miejscem. 
Mocny fokus w nieodkrytej lokalizacji 
pozwala na wychwytywanie rzeczy, na 
które normalnie nie zwraca się uwagi. 
Dzięki tej możliwości odnalazłem w sa-
skim ogrodzie motywy, które zainspi-
rowały mnie do stworzenia instalacji. 
Ciekawym aspektem była forma, do 
jakiej musiałem się dostosować, czyli 
witryna. Z jednej strony witryna od-
dzielała moją pracę od otaczającego ją 
świata, z drugiej zaś dawała możliwość 
dostrzeżenia jej przez przypadkowych 
przechodniów. Ta zmiana funkcji od-
kryła wiele możliwości zarówno dla 
mnie jako twórcy, jak i dla odbiorców. 
Dobrym tego przykładem byli uczest-
nicy handlu na pobliskim bazarku, 
którzy mieli sposobność przejść obok 
i, niekoniecznie zdając sobie sprawę 
z tego, czym tak naprawdę to było, ob-
serwować moje działania.

Karolina Pawelczyk, 
I am when you’re here. 
Where you’ve never 
been I can never be"

mat. dzięki uprzejmości 
artystki  

KP: Szczęśliwie trafił mi się salon su-
kien ślubnych A. Wojtkiewicz w Łodzi, 
a jakoś bliskie memu sercu jest to mia-
sto. Lubiłam w OKNIE poczucie bycia 
częścią większej całości, bowiem to 
stanowiło o sile tego projektu. Kura-
torki bardzo celnie opisały moją pracę, 
nazywając ją „idyllą z dawnych kuror-
tów”, a projekt wraz z ogólnie pozytyw-
nym odbiorem dał mi dużo satysfakcji.

BW:  Projekt Okno  pozwolił mi na 
współpracę i integrację z lokalnym To-
warzystwem Śpiewczym „Lira” z Ży-
rardowa. Posługując się siłą kobiece-
go głosu, niegdyś będącego wyrazem 
stawiania oporu i emancypacji robot-
nic z żyrardowskich fabryk, chciałam 
zwrócić uwagę na ich aktualny wymiar 
jako konstytucji i swoistej manifestacji 
bycia wobec dzisiejszej sytuacji spo-
łeczno-politycznej. Instalacja wideo, 
w której widać panie wykonujące roz-
grzewkę głosowo-oddechową oraz 
utwór muzyczny „Tu wszędzie”, zawi-
sła w witrynie oraz we wnętrzu księ-
garni „Lektura”. Projekt jest nie tylko 
wyrazem hołdu dla działalności chóru 
i  jego historii, ale też zwróceniem uwa-
gi na rzeczywisty problem przemijania 
i nieobecności, który także dotyczy 
działalności księgarni. Sam projekt był 
dla mnie nie tylko ogromną przygodą 
i okazją do integracji międzypokole-
niowej, ale także szansą odkrycia wi-
dzialnej i wyraźnej historii w słowach 
i działalności tamtejszej społeczności.
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Jaka jest Waszym zdaniem spo-
łeczna rola artysty i czy współcze-
sna sztuka powinna być z założenia 
zaangażowana? 

MM: Sztuka z założenia jest liberalną 
formą wypowiedzi, a każdy jej aspekt 
narażony jest na krytykę. Podejmowa-
nie konkretnych tematów lub unikanie 
innych, jest w pewnym sensie wybo-
rem, który jasno określa postawę twór-
cy. Jednak artystę cechuje sposób, 
w jaki odnosi się do otaczającej go rze-
czywistości. W moim odczuciu można 
być zaangażowanym w subtelny spo-
sób, gdzie symbolika jest najciekawszą 
formą komentarza.

KP: Jak się chwilę pomyśli, to okazuje 
się, że dookoła jest nawet całe mnó-
stwo nieartystycznych powodów ro-
bienia sztuki. To zaangażowanie nie 
jest więc obligatoryjne, ale bardzo 
pożądane.

BW: Ciężko mi jednoznacznie okre-
ślić społeczną rolę artysty. Znam 
wielu ar t ystów,  k tór z y udzielają 
się społecznie oraz takich, którzy 
w ogóle tego nie robią. Uważam, że 
artyści i artystki powinni mieć wy-
bór w kwestii tego czy ich sztuka jest 
zaangażowana, czy nie – tak samo 
jak odbiorcy mają wybór co do tre-
ści, z którymi chcą się utożsamiać. 
Muszę stwierdzić, że mi osobiście 
ciężko byłoby tworzyć sztukę nieza-
angażowaną, zwłaszcza w kontekście 
obecnej sytuacji politycznej. Jestem 

Bożna Wydrowska, 
At least I tried

mat. dzięki uprzejmości 
artystki

osobą, która aktywnie działa w spo-
łeczności queerowej tworząc pod-
waliny kultury ballroom w Warszawie. 
Bycie częścią tej kultury od wielu lat 
sprawiło, że sztuka stała się dla mnie 
narzędziem do budowania solidarno-
ści, pielęgnowania relacji oraz zwal-
czania narzuconych kulturowo prze-
mocowych schematów i hierarchii.

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?
 
MM: Myślę, że każde świadome dzia-
łanie wiąże się z odpowiedzialnością. 
Niestety sposób, w jaki odbierany jest 
artysta, nie zawsze pokrywa się z jego 
intencjami. Każdy z nas przetwarza 
swoje doświadczenia w odmienny 
sposób. Myśląc o problemie, który się 
porusza, trzeba zastanowić się jaki 
środek wyrazu jest adekwatny. Surre-
alistyczne odniesie się do tematu jest 
mi chyba najbliższe, ponieważ forma, 
którą przybiera, jest często szokują-
cym kontrastem do otaczającej nas 
rzeczywistość.

KP: No głupio jest wychodzić na głup-
ka, zwłaszcza jeśli jesteś aktywistą.

BW: Odpowiedzialność artysty urasta 
do ogromnych rozmiarów, co jest też 
swego rodzaju ogromnym przywilejem. 

Istotne jest też to, aby być świadomym 
swoich działań oraz posiadać solidną 
wiedzę w dziedzinie, w której się poru-
szamy.
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Pośród wielu inicjatyw na pol-
skim rynku wydawniczym wciąż 
niewiele miejsca poświęca się 
młodemu czytelnikowi. Chociaż 
przeglądając witryny księgarni 
stacjonarnych lub internetowych 
można mieć zupełnie inne wra-
żenie, trzeba pamiętać, że jakość 
literatury dziecięco-młodzieżowej 
nie zawsze odpowiada na potrze-
by edukacyjne jej naturalnego od-
biorcy. W przesycie wydawniczym 
łatwo popaść w oczopląs. Różno-
rodność tematyczna, wizualna, 
językowa i merytoryczna książek 
w tym segmencie z jednej strony 
daje szerokie pole popisu dla mło-
dego czytelnika i jego rodziców, 
z drugiej jednak pokazuje potrze-
bę pewnego uporządkowania, 
skoncentrowania się na wybranej 
formie literackiej lub temacie.

W świecie pełnym dezinformacji 
istnieje zakątek, w którym króluje 
piękno i prawda. To literatura dzie-
cięca. Otaczajmy ją szczególną 
troską, bo potrafi wpłynąć na całą 
gamę zainteresowań i ukształto-
wać system wartości współcze-
snego młodego czytelnika. ERGO 
Hestia szeroko otwiera ścieżki dla 
obydwu stron tej aktywnej wymia-

ny. W Literacką Podróż Hestii wy-
ruszają bowiem nie tylko twórcy, 
ale też ich wymagający odbiorca – 
dzieci i młodzież. Nie da się odbyć 
tej podróży osobno lub w czyimś 
imieniu, tym bardziej, że przecież 
czytanie książek to najpiękniejsza 
zabawa jaką sobie ludzkość wy-
myśliła – tak o nowym konkursie 
i nagrodzie mówi Piotr M. Śli-
wicki, przewodniczący kapituły 
konkursu, jego pomysłodawca 
i fundator.

www.literackapodrozhestii.pl

Jak umiejętnie kierować cieka-
wość młodego czytelnika w stro-
nę aktualnych tematów i klasycz-
nych form pisarskich? Jakim 
medium jest dzisiaj książka i dla-
czego trzeba dbać o uważność 
w czytaniu? Jak w oczach twór-
ców literatury dziecięco-młodzie-
żowej powinna wyglądać relacja 
z młodym odbiorcą? Odpowie-
dzi na powyższe pytania to 
tylko kilka powodów, dla któ-
rych powołano konkurs i na-
grodę Literacka Podróż Hestii. 
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Literacka Podróż Hestii 
po raz pierwszy
Tegoroczna 1. edycja konkursu Literac-
ka Podróż Hestii podkreśla wartości 
edukacyjne i estetyczne, o jakich po-
winniśmy pamiętać przy książkowych 
wyborach dla młodszych i najmłod-
szych. Do konkursu mogą zgłaszać się 
wydawcy i autorzy klasycznych form 
literackich: powieści i opowiadań, prze-
znaczonych dla młodego czytelnika, 
tworzonych w języku polskim i wyda-
nych w Polsce w roku 2020. Nagroda 
Literacka Podróż Hestii – w postaci 50 
tysięcy złotych – przyznana zostanie 
autorowi lub autorce najlepszego tytu-
łu. Nominacje do nagrody zostaną ogło-
szone pod koniec czerwca 2021 roku, 
a tytuł zwycięskiej książki – w listopa-
dzie 2021 roku. Nabór konkursowy trwa 
do 15 kwietnia br. poprzez stronę kon-
kursową literackapodrozhestii.pl

Literacka Podróż Hestii 
i Szymborska
Konkurs Literacka Podróż Hestii or-
ganizowany jest przez Fundację Arty-
styczna Podróż Hestii w partnerstwie 
z krakowską Fundacją Wisławy Szym-
borskiej. ERGO Hestia SA jest funda-
torem głównej konkursowej nagrody; 
jest także Partnerem Strategicznym 
Nagrody im. Wisławy Szymborskiej – 
jednej z najważniejszych nagród lite-
rackich w Polsce. O tym, jak konkurs 
wyróżnia się na tle innych podobnych 
zjawisk literackich, wyczerpująco mówi 
Michał Rusinek, kiedyś osobisty se-
kretarz Wisławy Szymborskiej, prowa-

dzący obecnie fundację Jej imienia: – Na 
listach bestsellerów dla starszych dzieci 
beletrystykę zaczynają ostatnio wypie-
rać książki z gatunku non-fiction. Są czę-
sto bardzo piękne, ciekawe, w atrakcyjny 
sposób poszerzające wiedzę o świecie, 
ale mają jedną wadę: to nie jest literatura 
piękna w klasycznym sensie. Ideą Lite-
rackiej Podróży Hestii jest, po pierwsze, 
nagrodzenie, a przez to dowartościowa-
nie literatury w jej klasycznych formach: 
powieści i opowiadań. A po drugie, stwo-
rzenie z nagrodzonych książek serii, która 
niebawem ma szanse ułożyć się w biblio-
teczkę „współczesnej klasyki”. Tę literac-
ką podróż zaczynamy już w tym roku!

6 głosów w sprawie literatury
W kapitule konkursu Literacka Podróż 
Hestii znaleźli się eksperci zajmujący się 
na co dzień kulturą i literaturą, jako litera-
turoznawcy, pisarze i edukatorzy. Prze-
wodniczącym 6-osobowej kapituły jest 
Piotr M. Śliwicki, twórca marki ubez-
pieczeniowej ERGO Hestia i Mecenas 
młodych talentów. W pracach gremium 
bierze również udział Michał Rusinek, 
prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej.  
O tym, czym powinna być dzisiaj litera-
tura dziecięco-młodzieżowa, o jakich 
wartościach mówi książka dla młodego 
czytelnika i jaki kierunek działań obiera 
Literacka Podróż Hestii, mówią nam po-
zostali członkowie i członkinie kapituły.
– Napisanie książki dla młodej czytelnicz-
ki bądź młodego czytelnika, to nie jest za-
danie łatwe: przede wszystkim musi być 
wciągająca. To znaczy taka, że człowiek 
nie może się od niej oderwać, żeby spraw-

dzić w telefonie, co słychać w mediach 
społecznościowych – uważa Katarzyna 
Kasia, stała współpracowniczka Kultury 
Liberalnej, stała komentatorka progra-
mu TVN24 Szkło kontaktowe; prowa-
dząca poranne audycje w Radiu Nowy 
Świat. – Musi w niej być świat, intryga, 
bohaterki albo bohaterzy, którzy budzą 
sympatię i których los nie jest nam obo-
jętny. Dobrze, gdyby było trochę magii, 
trochę zagadki, trochę nieoczywisto-
ści i niespodzianki. I żeby można było 
ją przełożyć na własne doświadczenie, 
na własną niepewność, na pytanie o to, 
jak sobie z codziennością poradzić. 
Taka książka nie ma być poradnikiem. 
Powinna być wolna od natrętnego dy-
daktyzmu i pouczania. Dobrze by było, 
gdyby jej czytanie działało jak rozmowa 
z najlepszą przyjaciółką, która przytuli, 
ochrzani, rozśmieszy i zrozumie.

– Książka dla dzieci (rozumiana szero-
ko – jako dzieła, twórcy i opiekunowie 
książki) potrzebuje impulsu, uznania, 
zachęty. Hołubiąc literaturę dziecięcą, 
pomnażamy społeczne kompetencje 
dzieci: empatię, wrażliwość, umiejęt-
ność krytycznego myślenia. W imię tego 
wspólnego dobra powołaliśmy nagrodę 
Literacka Podróż Hestii – tłumaczy Jo-
anna Olech, autorka książek dla dzieci, 
młodzieży oraz ilustratorka.
– Jeśli przyjąć, że każda książka to świat 
w miniaturze, w objaśnianiu wszelakich 
zjawisk i reguł mamy szeroko dostępny 
oręż. Podążając tym tropem, szczegól-
nie w stronę młodego czytelnika, o ileż 
łaskawsze wydają się edukacyjne stra-

tegie i możliwości. W przeciwieństwie 
bowiem do informacji opartej na szybkiej 
technologicznej wymianie, uważność 
książki pozwala wreszcie zająć się wie-
dzą. Znając doskonale wartość edukacji, 
która jest kluczem do wszystkich działań 
Fundacji Artystyczna Podróż Hestii, z nie-
ukrywaną ciekawością wyruszamy już nie 
tylko w wizualną, ale i literacką wyprawę 
– dodaje Magdalena Kąkolewska, pre-
zes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii.

– Książka dla dziecka to prawdziwe 
wyzwanie. Wie to każdy, kto próbował 
oderwać młodego człowieka od in-
nych form atrakcji artystycznych – gier 
komputerowych, filmów, seriali itp. – 
podkreśla Maciej Wojtyszko, reżyser 
filmowy teatralny i telewizyjny; Kawaler 
Orderu Uśmiechu, autor słuchowisk, 
dramatów i książek dla dzieci. – A jed-
nak trudno zastąpić książkę. Trudno, 
bo tylko książka może ukształtować 
ten rodzaj myślenia, dzięki któremu 
człowiek zdobywa się na samodzielne 
wnioski, rozumie lepiej relacje przy-
czynowo- skutkowe, tworzy złożone 
struktury narracyjne. I naturalnie uczy 
się dostrzegać elementy niewidzialne, 
piękno ukryte, prawdy nieoczywiste. 
Dlatego też pragniemy szukać i nagra-
dzać takie książki, które mogą być dla 
naszych dzieci istotne. Zależy nam na 
książkach, których nie da się zastąpić 
w żaden inny sposób. Książkach, które 
mogą pozostać w pamięci człowieka 
przez wiele lat, takich książkach, które 
zakotwiczają się w wyobraźni i stają się 
„niezastępowalne” w żaden inny sposób.
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Literatura
 
Zbliżenia. Szkice o polskich artystach, 
Anda Rottenberg 

Anda Rottenberg jest jedną z najbardziej 
znanych i cenionych krytyczek sztuki, 
która głęboko wniknęła nie tylko w świat 
wystaw i instytucji odpowiedzialnych za 
ich organizację, ale także nawiązała bliż-
sze bądź dalsze relacje z wieloma znako-
mitymi twórcami. Chcąc przybliżyć ich 
sztukę szerszemu gronu odbiorców, po-
stanowiła wydać zbiór własnych komen-
tarzy, które mogą pomóc lepiej zrozumieć 
artystyczne credo współczesnych auto-
rów. Teksty zebrane w tomie Zbliżenia. 
Szkice o polskich artystach mają formę 
krótkich, osobistych esejów, co sprawia, 

że łatwo się je czyta, bez konieczności 
rozszyfrowywania skomplikowanych 
terminów specjalistycznych. Anda Rot-
tenberg przybliża prace zarówno klasy-
ków nowoczesności – Stanisława Fijał-
kowskiego, Jerzego Nowosielskiego czy 
Aliny Szapocznikow, jaki i mniej znanych, 
młodszych twórców – Martyny Ścibior, 
Bogny Burskiej i Dominika Lejmana. Wy-
bór takich, a nie innych artystów także 
jest subiektywny, a czasem nawet – jak 
zauważa autorka – jest wynikiem przy-
padkowego zbiegu okoliczności czy 
chwilowego kaprysu. To pozycja, która 
z pewnością przypadnie do gustu zarów-
no czytelnikom zanurzonym w artystycz-
nym świecie, jak i całkowitym laikom, 
którzy chcieliby odkryć tajniki sztuki 
współczesnej z nieco innej perspektywy. 

Kłopotliwe dziedzictwo? Architektura 
Trzeciej Rzeszy w Polsce, red. Jacek Pur-
chla, Żanna Komar
 
Historia nie była dla Polski łaskawa pod 
wieloma względami, a z trudnym dzie-
dzictwem okresu wojen i okupacji mu-
simy się zmagać do dzisiaj. Nie dotyczy 
ono wyłącznie aspektów społeczno-
-politycznych, ale także sztuki. Przede 
wszystkim zaś architektury, bo choć cza-
sy się zmieniły, budynki pozostały, a w ich 
murach często wyraźnie widoczna jest 
skomplikowana przeszłość. Ten złożo-
ny temat porusza książka poświęcona 
polskiej architekturze z okresu Trzeciej 
Rzeszy wydana przez Międzynarodo-
we Centrum Kultury. Autorzy zwracają 

uwagę, że nasz kraj przez pewien czas 
był obszarem wielkiego przestrzennego 
eksperymentu, jakim było stworzenie 
niemieckiej Lebensraum – przestrzeni, 
która miała się Niemcom należeć jako 
narodowi rasy panów. Próbowano za-
właszczać więc poszczególne obszary 
na różne sposoby – dążono do stworze-
nia idealnego niemieckiego miasta na 
wschodzie czy modelowego mieszkania 
dla niemieckiej rodziny. Za powstają-
cą architekturą zawsze stała ideologia, 
z którą współcześnie trudno się pogo-
dzić. W kontekście dziedzictwa archi-
tektonicznego szczególnie ważna wydaje 
się jednak refleksja na tym, dlaczego i na 
jakich zasadach można uchronić nawet 
tak dramatyczne świadectwo historii. 
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Rośliny i zwierzęta. Atlasy historii 
naturalnej w epoce Linneusza, 
ilustracje Maria Sibylla Merian

W XVIII i XIX wieku intensywny rozwój 
wielu dziedzin nauki sprawił, że z uwa-
gą zaczęto przyglądać się nie tylko 
rozwojowi człowieka, ale także różnym 
obszarom otaczającego go świata. 
To okres rozkwitu botaniki oraz mo-
ment odkrywania nowych gatunków 
zwierząt pochodzących nierzadko 
z odległych zakątków świata. Ówcześni 
badacze, choć działali na niespotykaną 
dotychczas skalę, nie mieli dostępu do 
rozbudowanych narzędzi i technologii, 
którymi dysponujemy współcześnie. 
Musieli najczęściej polegać wyłącznie 
na własnych zapiskach oraz rysunkach 
wykonywanych wprawną ręką. Dzisiaj 
te przepiękne ilustracje znajdowane na 
kartach dzienników podróży bądź w hi-
storycznych atlasach przyrodniczych 
traktować możemy jako autonomiczne 
dzieła sztuki. Międzynarodowe Cen-
trum Kultury w Krakowie oddaje w ręce 
czytelników przepiękny album, który 
pozwala zanurzyć się w niezwykłym 
świecie fauny i flory uwiecznianej za po-
mocą kresek i kolorów Znajdziemy tu 
reprodukcje w skali jeden do jeden oraz 
wielkoformatowe powiększenia mikro-
skopijnych szczegółów. Grafiki pocho-
dzą ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblio-
teki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 
oraz Biblioteki Instytutu Systematyki 
i Ewolucji Zwierząt PAN. 

Filmy
 
Andy Warhol: The Complete Picture, 
reż. Chris Rodley 
 
Andy Warhol to niewątpliwie jeden 
z najbardziej wpływowych artystów 
drugiej połowy XX wieku. Często wy-
daje się, że o takich znanych posta-
ciach wiemy bardzo dużo, jednak oka-
zuje się, że często nie jest to wiedza 
pogłębiona i tak naprawdę mamy do 
czynienia z wciąż powielanymi tymi 
samymi informacjami. Tym bardziej 
warto szukać różnych, mniej typo-
wych źródeł, a jednym z nich może 
okazać się miniserial dokumentalny 
Andy Warhol: The Complete Picture. 
Składa się na niego ponad 60 wywia-
dów z bliskimi przyjaciółmi, współpra-
cownikami i rodziną artysty, a także 
z wybitnymi filozofiami, historykami 
sztuki i krytykami kultury. Tworzą one 
niezwykłą panoramę życia Warhola, 
o niespotykanej głębi, zasięgu i skali. 
Twórcy serii korzystali z obszernego 
archiwum Fundacji Warhola oraz pry-
watnych materiałów – nagrań filmo-
wych i audio – które wcześniej nie były 
publicznie udostępniane. W pierwszym 
odcinku spotykamy wrażliwego i dow-
cipnego młodego artystę, którego ry-
sunki butów, kotów i aniołów (te ostat-
nie tworzone we współpracy z matką) 
ukazują człowieka pełnego poczucia 
humoru, a zarazem niezwykle emo-
cjonalnego. To właśnie między innymi 
te cechy sprawiły, że Warhol odniósł 
tak sensacyjny sukces na polu komer-

cyjnym. Druga część serii bada z kolei 
przejście artysty od malarstwa do me-
dium filmowego. Nie mniej radykalny 
w tej dziedzinie, porzucił hollywoodzkie 
konwencje, zakładając w The Factory 
własne konkurencyjne studio, produ-
kujące filmy, w których nic się nie dzia-
ło. W ostatnim odcinku twórcy przy-
glądają się, jak Warhol, aby przekonać 
samego siebie, że jest w stanie (i zmy-
lić krytyków, którzy uznali, że jego siła 
jako artysty się wyczerpała), zwiększył 
produkcję w każdej dziedzinie swojej 
działalności. Pisał książki, wydawał ma-
gazyn, produkował programy telewizyj-
ne i reklamy. Malował dużo i podejmo-
wał współpracę z nowymi artystami, 
takimi jak Haring czy Basquait. Serial 
daje więc wgląd w poszczególne etapy 
życia artysty i z pewnością nawet fani 
Warhola dowiedzą się czegoś nowego. 
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Hitler kontra Picasso i reszta, 
reż. Claudio Poli 
 
Niewątpliwie lata 30. XX wieku to pod 
wieloma względami jeden z najczarniej-
szych okresów w historii. Rozwijająca 
się w Niemczech nazistowska ideologia 
położyła się cieniem na całej Europie. 
Chcąc zawładnąć wszystkimi obszara-
mi życia i zdając sobie sprawę z mocy 
oddziaływania sztuki, postanowiła wy-
korzystywać ją do swoich celów propa-
gandowych. Głównym celem stała się 
dyskredytacja sztuki awangardowej, cze-
go dobitnym przejawem była wystawa 
„sztuki zdegenerowanej”, którą odbyła 
się w 1937 roku w Monachium. Znalazło 
się na niej 650 dzieł sztuki skonfiskowa-
nych z trzydziestu dwóch niemieckich 
muzeów i prywatnych kolekcji. O tym 
trudnym czasie opowiada film doku-
mentalny o znamiennym tytule Hitler 
kontra Picasso i reszta. Jego główną osią 
jest opowieść Anne Sinclair, reporterki 
„Huffington Post”. Opowiada ona histo-
rię swojego dziadka, Paula Rosenberga, 
jednego z najbardziej znanych handlarzy 
sztuki z początku ubiegłego stulecia. Był 
francuskim Żydem i jako właściciel pary-
skiej galerii przyjaźnił się z największymi 
twórcami tego czasu, jak Pablo Picas-
so, Georges Braque czy Henri Matisse. 
W 1942 roku został pozbawiony obywa-
telstwa francuskiego, a część jego ko-
lekcji została skradziona przez nazistów. 
Film poprzez jego osobistą historię opo-
wiada o zdarzeniach, które były wspólne 
dla wielu dzieł sztuki, próbując odkryć 
przed widzem ich często nieznane losy.

!Women Art Revolution, 
reż. Lynn Hershman Leeson
 
Sztuka feministyczna to nurt, który 
prężnie zaczął rozwijać się w drugiej 
połowie XX wieku, przede wszystkim 
w Stanach Zjednoczonych. Od po-
czątku silnie powiązany był z szerszym 
tłem kulturowym odnoszącym się do 
problematyki funkcjonowania kobiet 
w różnych sfera życia. W sztuce femi-
nizm przejawiał się przede wszystkim 
jako potrzeba wypracowania odręb-
nego, kobiecego języka i włączenia 
kobiet do narracji historycznej zdo-
minowanej przez mężczyzn. Nierzad-
ko sztuka ta porusza także tematy 
uznawane za społeczne tabu, takie jak 
biologiczne aspekty funkcjonowania 
kobiecego ciała, a także polemizuje 
z narzucanymi normami wyglądu. Do 
tych wszystkich aspektów odnosi się 
Lynn Hershman Leeson – artystka i re-
żyserka – w swoim filmie !Women Art 
Revolution. Prace nad nim były bardzo 
szeroko zakrojone i objęły przeprowa-
dzanie dziesiątek rozmów z artystami 
i artystkami, historykami i historycz-
kami, kuratorami i kuratorkami oraz 
krytykami i krytyczkami sztuki, którzy 
ukształtowali idee i wartości sztuki fe-
ministycznej. W filmie autorka ujawnia 
związek Ruchu Sztuki Feministycznej 
z ruchami antywojennymi i obywatel-
skimi lat 60. oraz tłumaczy, jak wyda-
rzenia historyczne wpłynęły na organi-
zację pierwszych feministycznych akcji 
skierowanych przeciwko najważniej-
szym instytucjom kulturalnym. 
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ja Ledwie w lutym instytucje kul-
tury ponownie otworzyły się dla 
widzów, a już, ze względu na ro-
snącą liczbę zachorowań, wisi 
nad nami widmo kolejnego loc-
kdownu. Z dozą czarnowidztwa 
(i czarnego humoru) moglibyśmy 
sparafrazować klasyka mówiąc: 
śpieszmy się odwiedzać wysta-
wy – tak szybko się zamykają. 
Na szczęście część z nich rozgry-
wa się w trybie stacjonarno-sie-
ciowym, więc nawet w wypadku 
zamknięcia galerii, nie znikną 
nam z oczu całkowicie.

Konrad Żukowski i Jan 
Eustachy Wolski, Decadent 
Banality

plakat wystawy w MOS Gorzów

Jedną z takich hybrydowych inicjatyw 
jest wspólny projekt dwóch finalistów 
Artystycznej Podróży Hestii – Jana 
Eustachego Wolskiego i  Konrada 
Żukowskiego. Obaj panowie są mala-
rzami wywodzącymi się z krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych; Konrad (ur. 
1995) jest jej absolwentem, Jan (ur. 
1997) jeszcze studiuje. Pierwszy z nich 
był dwukrotnym uczestnikiem APH 
w latach 2018 i 2019, drugi zaś został 
f inalistą „pandemicznej” 19. edycji 
naszego konkursu, która ciągle jesz-
cze czeka na swoją wystawę finałową 
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ich 
twórczość łączy skłonność do eks-
presyjnej figuracji i dość monstrualne 
uniwersum postaci zamieszkujących 
ich płótna. Żukowski przeważnie na 
warsztat bierze przedstawienia o za-
barwieniu (homo)erotycznym, ale 
maluje także hybrydowe stworzenia – 
czasem śmieszne, czasem straszne. 
Wolski z kolei zafascynowany jest 
motywami ze sztuki dawnej, w szcze-
gólności ikonografii romantyzmu, łą-
czonej ze współczesną estetyką sub-
kultury metali. 

Na wystawie w MOS w Gorzowie ma-
larstwo nie jest jednak wiodącym 
składnikiem działań obu artystów. 
Funkcjonując przez rok w warunkach 
pandemii i mniej lub bardziej ścisłej 
izolacji, Konrad Żukowski i Jan Wolski, 
na co dzień dobrzy koledzy, uświado-
mili sobie, jak bardzo ich najbliższe, 
prozaiczne otoczenie zaczęło przeni-
kać się z tworzoną przez nich sztuką. 

Wystrój ich krakowskich mieszkań 
z nobliwą porcelaną po dziadkach czy 
meblościanką niepostrzeżenie stawał 
się częścią instalacji, a obrazy – w sy-
tuacji braku wystaw tworzone tylko dla 
siebie – anektowały coraz więcej ży-
ciowej przestrzeni. W gorzowskim pro-
jekcie Decadent banality: in search of 
extrvaganza panowie do rangi dzieła 
sztuki podnoszą sam proces tworze-
nia swoich pandemicznych prac, gdzie 
malowanie przeplata się z okresami 
nudy, dbanie o formę z sięganiem po 
używki, wygłupy na Instagramie z filo-
zoficznymi dysputami. Do wnętrz gale-
rii przenoszą zatem elementy wystroju 
swoich mieszkań, a wręcz przeprowa-
dzają się do niej. Na miejscu malują, 
wieszają swoje prace, rozmawiają czy 
przechadzają się w wymyślnych stro-
jach, w czym towarzyszy im kamera. 
Efekty ich poszukiwań ekstrawagan-
cji można śledzić na youtube’owym 
kanale MOS Gorzów. W tekście to-
warzyszącym wystawie sami zasta-
nawiają się: „wszyscy mamy już dość. 
Co zrobić z czasem? Może urządza-
my się w piekle?”. Posmak krakow-
skiej dekadencji jest zdecydowanie 
wyczuwalny. Dodatkowo, z muzyki, 
która towarzyszyła artystom w pro-
cesie tworzenia wystawy MOS utwo-
rzył playlistę na Spotify. Można jej 
słuchać w domu oglądając wystawę 
wirtualnie lub na słuchawkach w cza-
sie oglądania wystawy na żywo. Na-
szym zdaniem twórcy i organizatorzy 
doskonale zadbali o online’ową formę 
projektu Decadent banality!
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23 marca kończy się pierwszy 
etap 20. edycji konkursu Arty-
styczna Podróż Hestii. Ta edycja 
konkursu była wyjątkowa pod 
wieloma względami – pierwszy 
raz musieliśmy skupić się przede 
wszystkim na promocji onlinowej 
naszej inicjatywy i dostosować 
się do komunikacji w nowej rze-
czywistości. Mamy jednak na-
dzieję, że intensyfikacja działań 
(spotkania z jurorami konkursu, 
kuratorami ze współpracują-

cych ośrodków rezydencyjnych, 
czy dedykowane wydarzenia dla 
studentów z uczelni artystycz-
nych) sprawią, że konkurs APH 
nie będzie jedynie formą rywali-
zacji, ale platformą wymiany do-
świadczeń. 

Czekamy na Wasze zgłoszenia 
do 23 marca – jesteśmy bardzo 
ciekawi, czy i jak obecna rzeczy-
wistość, pełna zmian i niepewno-
ści, wpłynęła na Wasze działania. 

Kadr z filmu Herba Polonica 
Mateusza Kowalczyka

materiały prasowe 
organizatora
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W marcu rusza także nowa ini-
cjatywa, Literacka Podróż Hestii, 
której poświęcony został nowy 
dział w naszym Spacerowniku. 
Śledźcie wszystkie informacje 
związane z tą inicjatywą, szcze-
gólnie jeśli jest Wam bliska ilustra-
cja książkowa!

12 marca w Pawilonie Sztuki otwo-
rzy się wystawa Mateusza Kowal-
czyka pt. Fitoremediacja. Tytuł 
działania odnosi się do techno-
logii wykorzystującej rośliny do 
procesów oczyszczających śro-
dowisko z zanieczyszczeń. Rośli-
ny, poprzez system korzeniowy, 
są w stanie oczyścić konkretny 
fragment gleby z zanieczyszczeń 
(toksyczne substancje są maga-
zynowane w górnych częściach 
roślin, a następnie usuwane wraz 
z samą biomasą). Fitoremediacja 

jest więc procesem uzdrawiania, 
przywracania równowagi i ładu 
w środowisku. Choć termin ten 
dotyczy przede wszystkim pro-
cesów zachodzących w naturze, 
uzdrawiające właściwości roślin 
znane są od tysięcy lat. Do dziś 
zresztą naturalne metody lecze-
nia wykorzystane są przez znacz-
ną część społeczeństwa (choć 
często nie zdajemy sobie nawet 
sprawy z faktu, że niektóre lekar-
stwa i suplementy, wytwory kon-
cernu farmaceutycznego, zawie-
rają w sobie naturalne składniki). 
Na wystawie zostanie zaprezen-
towane wideo, będące zapisem 
działań performatywnych Kowal-
czyka, pojawią się także sadzon-
ki roślin leczniczych – w końcu 
wydarzenie organizowane jest 
w czasie wiosny, kiedy cała przy-
roda budzi się do życia. 

Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl
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