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Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,

nie nacieszyliśmy się długo otwarty-
mi galeriami i muzeami. W momencie, 
kiedy powstawał ten numer, przy-
szłość ich funkcjonowania wciąż była 
niepewna. Tworzyliśmy go jednak 
z nadzieją, że spełnią się pozytywne 
scenariusze i w kwietniu będzie moż-
liwe ponowne poluzowanie obostrzeń. 
Jednak nawet gdyby się tak nie wy-
darzyło, zachęcamy do zaglądania na 
strony internetowe instytucji, których 
działalność prezentujemy na łamach 
wiosennego Spacerownika. Z pewno-
ścią znajdziecie tam nie tylko cieka-
we informacje dotyczące wystaw, ale 
i różnorodne aktywności online.  

W domowym zaciszu zapoznać się też 
możecie z ciekawymi propozycjami 
lektur i filmów związanych ze sztuką. 
Zapraszamy też do śledzenia portalu 
(UN)COMMON GROUND, gdzie re-
gularnie pojawiają się nowe artykuły 
związane z art brandingiem, czyli po-
święcone związkom sztuki i biznesu.  

Przyjemnego czytania życzy 

Zespół Fundacji APH

Spacerownik Artystyczny

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii

Redakcja: 

Kontakt: 

Julia Janowska

julia.janowska@fundacjaaph.pl
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Więcej informacji na temat 
wystawy znaleźć można na stronie 
internetowej:

www.pgs.pl
Tr

ój
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Jednym z najtrudniejszych zadań 
artystów jest wizualne przedsta-
wienie wewnętrznych stanów 
emocjonalnych. Wszystkim za-
interesowanym próbami malar-
skiego obrazowania uczuć po-
lecamy wystawę Autoportret 
(Anatomia poetki) organizowa-
ną w Państwowej Galerii Sztuki 
w Sopocie.  

Jeśli zatrzymamy się na chwilę i za-
stanowimy nad tym, co sztuka wnosi 
do naszego życia, szybko okaże się, 
że większość jej działań skupionych 
jest wokół sfery uczuć. Dzieła twór-
ców w mniejszych stopniu pokazują 
nam materialne obszary naszej co-
dzienności, a częściej dotykają tych 
bardziej ulotnych jej elementów, któ-
re opierają się na odczuciach i re-
fleksjach. Zdajemy sobie sprawę, że 
wielu analityków sztuki nie godzi się 
ze stwierdzeniem, że twórcy budują 
swoje dzieła z myślą o konkretnym 
przekazie, który ma dotrzeć do wi-
dza, ale trudno nie zauważyć nam 
zależności pomiędzy poszukiwaniem 
przez artystów zrozumienia własnych 
emocji, a ukazywanymi w ich dziełach 
motywami. Doskonałym przykładem 
takiego działania jest twórczość Zu-
zanny Bar toszek, której w ystawę 
prac pt. Autoportret (Anatomia poet-
ki) można oglądać w sopockiej Pań-
stwowej Galerii Sztuki. Ekspozycja ta 
obejmuje prace na papierze i płótnie 
z ostatnich dwóch lat działalności ar-
tystki. Jej tytuł pochodzi od jednego 
z pokazywanych na niej gwaszów. To, 
co wyróżnia twórczość Bartoszek, to 
chęć oddawania swoich stanów we-
wnętrznych lub emocji, które zauwa-
żyła w swoim otoczeniu. Zapytana 
o inspiracje artystka wprost mówi, 
że „w obrazach szuka metafor, po-
dobnie jak szuka ich w wierszach. 
Komponowanie obrazu zbliżone jest 
do pisania poezji, polega na zbiera-
niu elementów i nadawaniu im takiej 

Wystawa Zuzanny Bartoszek, 
Autoportret (Anatomia poetki) 

Państwowa Galeria Sztuki 
w Sopocie, fot. sopot.fotobank.pl, 
materiały prasowe organizatora 

Wystawa Zuzanny Bartoszek, 
Autoportret (Anatomia poetki) 

Państwowa Galeria Sztuki 
w Sopocie, fot. sopot.fotobank.pl, 
materiały prasowe organizatora 
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ekspresji, by tworzyły razem jakąś 
tajemnicę, zagadkę. Inspiruje się ma-
larstwem mistycznym. Chciałaby, aby 
wystawy wywoływały przeżycia du-
chowe. Stara się organizować prze-
strzeń galerii tak, by sprzyjała sku-
pieniu i medytacji nad obrazami”. Na 
wystawie poza pracami wizualnymi 
(gwasze i obrazy olejne) prezentowa-
ne są także wiersze z nowo wydanego 

tomiku poezji autorstwa Bartoszek. 
Artystka prężnie działa na polach 
sztuk wizualnych i poezji. Do tej pory 
swoje prace wystawiała między inny-
mi w: Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie, Kunsthalle w Zurychu, 
Cell Project Space w Londynie, Kevin 
Space w Wiedniu, Arsenic w Lozannie, 
Galerii Pina w Wiedniu, Galerii Serce 
Człowieka w Warszawie. 

Wystawa Zuzanny Bartoszek, 
Autoportret (Anatomia poetki) 

Państwowa Galeria Sztuki 
w Sopocie, fot. sopot.fotobank.pl, 
materiały prasowe organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy dostępne 
są na stronie internetowej:

www.artmuseum.pl
W

ar
sz

aw
a

Zainteresowanych poszukiwa-
niem granic nurtów i lokalnymi 
wpływami na najbardziej znane 
zjawiska sztuki polecamy wy-
stawę Henryk Streng/Marek 
Włodarski i modernizm ży-
dowsko-polski organizowaną 
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie.  

Przywykliśmy, że na potrzeby pozna-
wania świata sztuki podpieramy się na 
stałe stworzonymi definicjami, które 
działają jak szufladki. Każdy artysta, 
który wraz ze swoimi pierwszymi pra-
cami pojawia się w świadomości od-
biorców, automatycznie zostaje przy-
porządkowany do konkretnej kategorii, 
nurtu czy grupy. Taka metodyka po-
zwala nam utrzymać się na powierzch-
ni rosnącej każdego dnia artystycznej 
rzeki. Z drugiej strony podchodze-
nie do sztuki w tak encyklopedyczny 
sposób obarczone jest sporym ryzy-
kiem. Sztuka jest materią płynną i nie 
lubi zamykania w sztywnych ramach. 
Może się okazać, że automatycznie 
klasyfikując twórców wedle znanych 
nam kategorii, dokonamy przeinacze-
nia, które będzie miało realny wpływ 
na nasze postrzeganie ich twórczości. 
Doskonale widać to na przykładzie 
zjawiska modernizmu. Z jednej strony 
możemy stworzyć listę cech charakte-
rystycznych dla artystów tworzących 
w tym nurcie, ale czy modernizm na 
całym świecie i w każdym okresie ro-
zumiany jest tak samo? Oczywiście, że 
nie. Potwierdzeniem tej tezy są prace 
Henryka Strenga/Marka Włodarskie-
go, które oglądać można w ramach 
wystawy Henryk Streng/Marek Wło-
darski i modernizm żydowsko-polski 
organizowanej w warszawskim Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej. Z zało-
żenia ekspozycja nie jest pokazem 
monograficznym, gdyż Streng/Wło-
darski to przede wszystkim postać, 
która rozbija stare sposoby myślenia 

Marek Włodarski,  
Pan z gramofonem

1926, Muzeum Narodowe 
w Warszawie, materiały prasowe 
organizatora  
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o sztuce polskiej w XX stuleciu. Arty-
sta czerpie z kultury polsko-żydow-
skiej, a także z doświadczenia ocalenia 
z Holokaustu, jednocześnie pozostając 
przy tożsamości zagładowej. Śledząc 
jego losy i twórczość, wystawa daje 
wgląd w zjawiska artystyczne o fun-
damentalnym znaczeniu dla Europy 
Środkowo-Wschodniej przed, w trak-
cie i po II wojnie światowej. Zamiast 
odniesień do awangardy francuskiej, 
uwidacznia lokalne adaptacje moder-

nizmu. Zza fasadowego socrealizmu 
wydobywa szerokie spektrum sztuki 
zaangażowanej społecznie w postaci 
faktorealizmu lat 30. i nowoczesnej 
sztuki socjalistycznej z przełomu lat 
40. i 50. W miejsce wykluczającej, bo 
zbyt jednorodnej wizji kultury polskiej 
podkreśla złożoną tożsamość, w któ-
rej mieści się polsko-żydowsko-ukra-
iński tygiel kulturowy wieloetnicznego 
Lwowa, z którym Streng/Włodarski był 
związany przez całe życie.  

Marek Włodarski, 
Budowa radiostacji

ok. 1949, Muzeum Narodowe 
w Warszawie, materiały prasowe 
organizatora

Marek Włodarski, 
Lejący wino

1927, Muzeum Narodowe 
w Warszawie, materiały prasowe 
organizatora
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Więcej o wystawie i artyście 
przeczytać można na stronie 
internetowej:

www.mnk.pl
K

ra
kó

w
Czy symbole są niezbędne do uka-
zania ponadczasowych wartości? 
A może czasami dobrze pozwolić 
mówić codzienności za nią samą? 
Serdecznie polecamy wystawę 
Aleksander Kot sis (1836 -
1877). Odcienie realizmu orga-
nizowaną w krakowskim Muzeum 
Narodowym.  

Aleksander Kotsis, 
Chłopiec strzelający z klucza

ok. 1863, fot. Pracownia MNK, 
materiały prasowe organizatora

Aleksander Kotsis, 
Autoportret 

1870-1874, fot. Pracownia MNK, 
materiały prasowe organizatora

dzie symboliki i poprzez umieszcza-
ne w swoich kompozycjach ukryte 
znaczenia, przekazywali warte ich 
zdaniem przeanalizowania myśli 
i wartości. Byli jednak też tacy, którzy 
oddawali głos niepopularnej codzien-
ności. To właśnie oni, a nazywamy 
ich realistami, pozwalali by czynności 
każdego dnia przemawiały same za 
siebie, a widzowi pozostawiali uważne 
przyjrzenie się im i wyciągnięcie z nich 
tego, co najważniejsze. Doskonały 

Gdy zastanowimy się nad podstawo-
wą i pierwotną funkcją sztuki, to jedną 
z pierwszych myśli, która przychodzi 
nam do głowy, jest nakłanianie od-
biorców do refleksji. W bardzo wielu 
wypadkach artyści tworzyli swoje 
dzieła, by zaprezentować swoje po-
glądy, a tym samym nakłonić widza 
do skonfrontowania się z nimi albo 
by przedstawić istotne ich zdaniem 
wartości uniwersalne. W tym celu 
wielu twórców uzbrajało się w narzę-
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przykładem realisty jest XIX-wiecz-
ny malarz Aleksander Kotsis, którego 
prace oglądać można w ramach wy-
stawy Aleksander Kotsis (1836-1877). 
Odcienie realizmu, która przygotowana 
została w krakowskim Muzeum Naro-
dowym. Urodzony w podkrakowskim 
Ludwinowie i mieszkający w Podgórzu 
Kotsis to jeden z najbardziej cenionych 
malarzy polskich działających w poło-
wie XIX wieku. Jego twórczość związa-
na jest ze środowiskami artystycznymi 
Krakowa, Wiednia i Monachium. Kotsi-
sa inspirowały odcienie codzienności 
galicyjskich miasteczek oraz mało-
polskiej i podhalańskiej wsi: ludzkie ra-
dości i strapienia, tragizm egzystencji 
ubogich i wykluczonych, czułość i ulot-
ność międzyludzkich relacji, dziecięca 
ciekawość świata. Co ciekawe, poza 

Aleksander Kotsis, 
Portret Joanny 
Dziubandowskiej

ok. 1860, fot. Pracownia MNK, 
materiały prasowe organizatora

Aleksander Kotsis, 
Portret siostry artysty, Karoliny

ok. 1861-1865, fot. Pracownia MNK, 
materiały prasowe organizatora  

wszechobecnym w twórczości arty-
sty realizmem, da się w niej dostrzec 
także elementy myślenia romantycz-
nego, które w bardzo konkretnych mo-
mentach ujawnia się z drugiego planu. 
Ważnym źródłem fascynacji artysty 
była także uroda podkrakowskiego 
i tatrzańskiego krajobrazu. Ekspozycja 
w Muzeum Narodowym w Krakowie 
została przygotowana w 185. rocznicę 
narodzin artysty. Zaprezentowano na 
niej obrazy olejne, akwarele, rysunki 
i szkice ze zbiorów prywatnych oraz 
z kolekcji muzealnych, m.in. Muzeów 
Narodowych w Gdańsku, Kielcach, 
Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, War-
szawie i Wrocławiu, Muzeum Śląskiego 
w Katowicach, Muzeum Sztuki w Łodzi 
oraz Lwowskiej Galerii Sztuki im. Bory-
sa Woźnickiego. 
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Więcej informacji na temat 
wystawy i projektu znaleźć 
można na stronie internetowej:

www.ckzamek.pl
P

oz
na

ń
Powinniśmy poddać wnikliwej 
refleksji stopnień naszego po-
krewieństwa ze zwierzętami, 
a co za tym idzie naszą obecną 
relację – to tylko jedna z tez, któ-
rą stawia przed widzem Paweł 
Bogumił, autor cyklu inHUMAN 
wystawianego w poznańskim 
Centrum Kultury Zamek.  

Odwiedzając ogrody zoologiczne, naj-
cześciej skupiamy się na unikalnych 
cechach egzotycznych gatunków 
zwierząt. Zachwycamy się ich koloro-
wymi piórami, wspaniałymi płetwami 
i zręcznymi ogonami. Często zapomi-
namy jednak, że w wielu wypadkach 
my sami niewiele różnimy się od zwie-
rząt. Bardzo ciekawą perspektywę po-
kazuje w swoim cyklu inHUMAN Paweł 
Bogumił, który odwiedził kilkanaście 
europejskich ogrodów zoologicznych 
i skupił się na wnikliwej obserwacji 
małp. Koncentrując się na pogłębionej 
i długotrwałej obserwacji ich stanów 
emocjonalnych, Bogumił wydobywa 
w swoich fotografiach zaskakującą grę 
podobieństw, prowokując nas, widzów, 
do konfrontacji. Artysta stawia otwar-
te pytanie o to, co właściwie jest praw-
dą tych portretów: „Człowieczeństwo? 
Zwierzęcość? Zniewolenie? Obopólna 
fascynacja? Szczerość? Kohabitacja? 
Najgłębsze porozumienie na poziomie 
emocji? Odraza spleciona z ciekawo-
ścią?”. Pełne uważności studium sta-
nów emocjonalnych połączone z grą 
historyczno-artystycznymi konwen-
cjami ikonograficznymi, np. nawiąza-
nie do rozpoznawalnej pozy Myśliciela 
Auguste'a Rodina, wydobywa ze spor-
tretowanych ssaków naczelnych ich 
ludzką istotę dotykającą w rzeczy-
wistości naszej „zwierzęcości”. Jak 
mówi sam twórca: „Chciałbym, aby 
mój projekt sprowokował widza do 
eksperymentu myślowego, polegają-
cego na konfrontacji prezentowanych 
przeze mnie zdjęć z naszym indywidu-

alnym wyobrażeniem źródła człowie-
czeństwa. Być może czytelne obrazy 
emocji małp są tylko nadinterpretacją 
i w efekcie to, co widzimy, jest zwy-
kłym grymasem, za którym nie stoi 
żaden głębszy proces. Nie zmienia to 
faktu, że warto byłoby zastanowić się 
nad naszym pochodzeniem i pozycją, 
jaką zajmujemy w świecie. Obok nas 
żyją tu inne istoty o skomplikowanej 
emocjonalnej naturze. Warto o tym 
pamiętać”. Paweł Bogumił jest ab-
solwentem studium fotograficznego 
Związku Polskich Artystów Fotografi-
ków w Warszawie, a swój dyplom uzy-
skał pod kierunkiem Mikołaja Gryn-
berga i Pawła Żaka. Cykl inHUMAN to 
z pozoru zdjęcia przyrodnicze, które 
zadają jednak pytanie o genezę i natu-
rę człowieczeństwa. Uniwersalna opo-
wieść skupia się na podobieństwach 
między ludźmi a człekokształtnymi. 
Seria tych zdjęć była wielokrotnie 
prezentowana w Polsce i za granicą, 
między innymi na „Lens Culture”, „Fu-
ture Shot” oraz na łamach magazynów 
„Cles”, „Geo” i „Geo Saison”. Projekt 
ten znalazł się także w finale konkur-
su „Earth 15” organizowanego przez 
„Lens Culture”. 
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Więcej informacji na temat wystawy 
dostępnych jest na stronie internetowej:

www.mhk.pl
K

at
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Sa takie postacie, które z roli lo-
kalnych twórców urastają do ran-
gi kluczowych dla swojego nurtu. 
Właśnie takim artystą był Erwin 
Sówka. Wystawę jego prac pt. 
W żeńskości kryje się moc 
Boga oglądać można w Muzeum 
Historii Katowic.  

Erwin Sówka. 
Kobieta

1973, szkic, materiały udostępnione na 
oficjalnym profilu artysty

Erwin Sówka. 
Mahanoid

2016, własność prywatna, materiały 
udostępnione na oficjalnym profilu 
artysty 

Nie ma jednego odpowiedniego po-
dejścia do analizy sztuki. Każdy z nas 
odczuwa ją na swój własny, oryginalny 
sposób, a wnioski płynące z takiego 
doświadczania są unikalne. Właśnie 
dlatego często mówi się, że historia 
sztuki tak naprawdę jest historią ludzi. 
Doskonale w taki tok rozumowania 
wpisuje się twórczość Erwina Sówki, 
którego wystawę prac można odwie-
dzać w najbliższych tygodniach w Mu-
zeum Historii Katowic. Erwin Sów-
ka urodził się 18 czerwca 1936 roku 
w Giszowcu. Pochodził z rodziny gór-

niczej. Gdy miał niespełna 16 lat, pod-
jął pracę w Elektrowni Kopalni Węgla 
Kamiennego „Wieczorek”. Tam zetknął 
się z naukami Teofila Ociepki, malarza 
prymitywisty i samouka. Sówkę już 
wtedy interesowało malowanie, wy-
konywał tempery oraz rysunki ołów-
kiem. Przez dwa lata uczestniczył też 
w zajęciach kursu malarstwa zorgani-
zowanego przez dom kultury przy ulicy 
Francuskiej w Katowicach. Już wtedy 
malował obrazy przedstawiające ów-
czesną rzeczywistość, jednak sztywne 
kanony „jedynie słusznego” wtedy kie-
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runku w sztuce, socrealizmu, wyraźnie 
mu nie odpowiadały i nie dawały szans 
na rozwijanie talentu. W 1955 roku 
dzięki rekomendacji Ewalda Gawlika 
został wprowadzony do znanego już 
wówczas Koła Plastyków Nieprofesjo-
nalnych (później określanego mianem 
Grupy Janowskiej). Erwin Sówka za 
pośrednictwem malarstwa poszukiwał 
transcendentnego wymiaru istnienia. 
W jego twórczości stale obecne były 
także kobiety o obfitych kształtach, 
często nagie, uchwycone w trakcie 
wykonywania codziennych czynności. 
Obok nich pojawiała się św. Barbara 
lub fascynujące boginie hinduskie. 
Erwin Sówka należał do najwcześniej-
szego składu Grupy Janowskiej. Był 
jej częścią przez trzydzieści lat, póź-

niej otrzymał status członka honoro-
wego – w dalszym ciągu malował. Miał 
w domu pracownię, a jego obrazy zdo-
biły ściany mieszkania w Katowicach-
-Zawodziu. Twórca miał doskonały 
warsztat malarski cechujący się wy-
rafinowaną kolorystyką. Kompozycja 
jego obrazów realizowana była zawsze 
w sposób przemyślany, z dużą dbało-
ścią o detale. Historia Sówki w ostat-
nich miesiącach została przerwana. 
W połowie stycznia 2021 roku artysta 
odszedł, a opisana wystawa jest wy-
razem hołdu dla jego twórczości. Na 
ekspozycji zatytułowanej W żeńskości 
kryje się moc Boga zobaczyć będzie 
można bardzo wiele prac artysty, ko-
lekcjonowanych przez muzeum od po-
nad dwudziestu lat.  

Erwin Sówka,
Madonna z Archaniołami

2016, własność prywatna, 
materiały udostępnione na 
oficjalnym profilu artysty 
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Szczegółowie informacje 
dotyczące wystawy dostępne 
są na stronie internetowej:

www.mgslodz.pl
Ł

ód
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Jak zaprojektować obraz? To jed-
no z pytań, które samo ciśnie się 
na usta po zobaczeniu wystawy 
Anna Bochenek. Terra-Geny 
organizowanej w Miejskiej Galerii 
Sztuki w Łodzi.  

Znacie to uczucie, gdy patrzycie na 
obraz i nie potraficie do końca powie-
dzieć czemu wam się podoba? Albo 
gdy idziecie do galerii i jedna z prac 
przyciąga wasz wzrok niemal siłą? Ist-
nieje duża szansa, że tym, co podpo-
wiada waszemu umysłowi, że ta praca 
jest warta uwagi to kompozycja. Nie-
stety, analityczne podejście do sztuki, 
które wymaga od nas próby odko-
dowywania przekazu ukrytego przez 
artystę powoduje, że w wielu wypad-
kach tracimy umiejętność patrzenia 
na obrazy holistycznie. Warto jednak 
pamiętać, że bardzo często to właśnie 
kompozycja jest jednym z najważniej-
szych aspektów dzieła wizualnego. 
Zjawisko, o którym mówimy dobrze 
widać w twórczości Anny Bochenek, 
której wystawę retrospektywną pod 
tytułem Anna Bochenek. Terra-Ge-
ny można oglądać w Miejskiej Galerii 
Sztuki w Łodzi. Elementem charakte-
rystycznym dla Bochenek jest umie-
jętność bardzo precyzyjnego, a jed-
nak także spontanicznego tworzenia 
układów na płótnie. Artystka potrafi 
w wyjątkowy sposób godzić geome-
tryczny ład z zaskakującymi odważ-
nymi kształtami, które nie mieszczą 
się w klasycznym myśleniu o figurach. 
W jej twórczości zauważyć można 
też oryginalną perspektywę, która 
przywodzi na myśl naiwne dziecięce 
widzenie albo ujęcia typowe dla hi-
storycznych materiałów kartograficz-
nych. Anna Bochenek jest profesorem 
Uniwersytetu Technologiczno-Przy-
rodniczego w Bydgoszczy. Prowa-

Anna Bochenek, 
Cisza żywiołów

2021, olej i akryl na płótnie, fot. 
A. Bochenek, materiały prasowe 
organizatora 
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dzi Pracownię Malarstwa i Rysunku 
w Katedrze Architektury Wnętrz na 
Wydziale Budownictwa Architektury 
i Inżynierii Środowiska. Ponadto kie-
ruje uczelnianą Galerią Innowacji. Jest 
absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu, dyplom z malarstwa 
obroniła w pracowni prof. Janusza 
Kaczmarskiego. Swoje prace prezen-
towała na ponad 50 wystawach indy-
widualnych i ponad 100 wystawach 
zbiorowych w kraju i za granicą. Przez 

kilkanaście lat zmagania się z materią 
i ideą własnej sztuki powstało kilka-
set prac w kilku cyklach, takich jak: 
„Intuicje pejzażowe”, „Między górą 
a chmurą”, „Enklawy”, „Rytmy przyro-
dy - rytmy pejzażu”, „Kolory Światła”, 
„Terytoria czasu”, „Anatomia obec-
ności”, „Kodyfikacje natury”. W ob-
szarze jej zainteresowań jest pejzaż 
obserwowany jednocześnie  z wielu 
perspektyw, tworzący poczucie czasu 
istniejące w obrazie.  

Anna Bochenek, 
Ekspansja

2017, olej i akryl na płótnie, fot. 
A. Bochenek, materiały prasowe 
organizatora 

Anna Bochenek, 
Jordańska oaza

2021, olej i akryl na płótnie, fot. 
A. Bochenek, materiały prasowe 
organizatora 
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Czy da się stworzyć definicję pa-
mięci? A może jest ona inna dla 
każdego z nas? To tylko niektóre 
pytania, które stawia przed so-
bą Ewa Kozera – artystka, której 
wystawę Temat rzeka oglądać 
można w toruńskiej Wozowni. 

Więcej informacji na temat 
wystawy znaleźć można na stronie 
internetowej:

www.wozownia.pl

Pamięć jest jednym z najbardziej 
złożonych, a zarazem pierwotnych 
elementów ludzkiej rzeczywistości. 
Z jednej strony towarzyszy nam na 
każdym kroku naszej historii, a z dru-
giej jest niezwykle trudna do sprecy-
zowania i zamknięcia w ramach jasnej 
definicji. Bardzo ciekawym zagadnie-
niem dotyczącym pamięci jest też jej 
wybiórczość. Każdy z nas ma własne 
wspomnienia, które budują jego wizję 
świata. Co więcej, nawet uczestnicząc 
w tych samych wydarzeniach, któ-
re obiektywnie miały taki sam prze-
bieg, możemy pamiętać je zupełnie 
inaczej. W świecie sztuki pamięć jest 
też częstym motywem działań arty-
stycznych. Dobrym przykładem jest 
twórczość Ewy Kozery, która pojęcie 
pamięci krok po kroku eksploruje na 
swój własny sposób. Po drodze za-
znacza też miejsca, w których prze-
szłość przenika się z teraźniejszo-

Przygotowania do wystawy Ewy 
Kozery,
Temat rzeka

Galeria Sztuki Wozownia, 
materiały prasowe organizatora
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ścią i tworzy swego rodzaju tunele 
czasoprzestrzenne. Realnym podło-
żem sztuki Ewy Kozery, jej lokaliza-
cją i określonym punktem na mapie, 
jest Gródków, rodzinna miejscowość 
artystki i jej okolice. Jest to dla niej 
obszar poszukiwania źródeł pamięci. 
Odnajduje je w różnego rodzaju arte-
faktach: zdarzeniach i miejscach na-
znaczonych historią, w przedmiotach 
należących zarówno do jej przodków, 
jak i do obcych – nie tylko nieznanych 
z imienia i nazwiska, ale i obcych-wy-
gnanych, uznanych kiedyś za wrogów. 
Kreśląc ich mistyczne portrety i na-
kładając swoje wyobrażenia na ich 
wspomnienia, tworzy relacje. Sama 
nazywa ich przyjaciółmi. Artystka 
czerpie również z natury, która jest 

dla niej nie tylko przestrzenią obecno-
ści człowieka i dziania się rzeczy, ale 
i bytem obdarzonym pamięcią wła-
sną. Zdaniem Kozery pamięć natury 
jest długowieczna, a rośliny w przeci-
wieństwie do zwierząt uzewnętrzniają 
swój rodzaj pamięci poprzez proces 
ewolucji. Nieprzypadkowy jest także 
tytuł wystawy. Temat rzeka odnosi się 
do pojemnego zbioru pamięci, który 
artystce przypomina przepływającą 
rzekę. Jej zdaniem nurt jest tu sym-
bolem czasu i pamięci całego świata, 
który jest żywą, nieustannie stawają-
cą się na naszych oczach jednością. 
Rzeka przynosi i zabiera – taka jej na-
tura. Nad rzeką zawsze dużo się dzie-
je, sama w ciągłym ruchu powoduje 
względny ruch wszystkiego.

Ewa Kozera, 
Temat rzeka

Galeria Sztuki Wozownia, 
materiały prasowe organizatora 
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Więcej o wystawie i artystkach 
przeczytać można na stronie 
internetowej:

www.muzeumwspolczesne.pl

Wanda Gołkowska, 
Figura podwójna, z cyklu Fi

2000, akryl na płótnie, Kolekcja 
Dolnośląskiego Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych, materiały 
prasowe organizatora 

Wanda Gołkowska, 
z cyklu Błękitów

1976, akryl na płótnie, Kolekcja 
Dolnośląskiego Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych, materiały 
prasowe organizatora

Czy da się skonfrontować i do-
prowadzić do dialogu pomiędzy 
artystkami, które nigdy nie miały 
okazji się spotkać? Tego trud-
nego zadania podjęli się twórcy 
wystawy Kudlicka/Gołkowska 
organizowanej we wrocławskim 
Muzeum Współczesnym.  

Zdaniem wielu miłośników sztuki nie 
ma nic lepszego niż możliwość twór-
czej wymiany myśli pomiędzy arty-
stami. To właśnie przyglądanie się 
z boku konstruktywnej wymianie po-
glądów, inspiracji i pomysłów jest ele-
mentem, który dla wielu jest esencją 
procesu twórczego. Właśnie dlatego 
wystawy od samego początku orga-
nizowane jako projekt mający na celu 
zderzenie myśli i prac kilku artystów 
cieszą się taką popularnością wśród 
odwiedzających. Niestety czasami 
zdarza się, że na drodze potencjalnie 
doskonałego artystycznego spotkania 
staje czas. W wielu wypadkach zasta-
nawiamy się, co mogłoby wyniknąć 
ze wspólnej pracy artystów, którzy 
tworzyli w różnych epokach. W zde-
cydowanej większości wypadków 
nasze przemyślenia nie mają szansy 
znaleźć odzwierciedlenia w rzeczy-
wistości, ale czasami nawet upływa-

jący czas nie jest w stanie zatrzymać 
wytrwałych kuratorów. Przykładem 
takiego działania jest wystawa Kudlic-
ka/Gołkowska, którą można oglądać 
we wrocławskim Muzeum Współcze-
snym. Kuratorska koncepcja ekspozy-
cji opiera się na zestawieniu ze sobą 
prac Wandy Gołkowskiej (1925–2013) 
i Marleny Kudlickiej (ur. 1973), które 
wcześniej nie miały okazji do bezpo-
średniej artystycznej konfrontacji. Au-
torka koncepcji wystawy, Paulina Ol-
szewska, przekonuje, że obserwując 
twórczość obu artystek, można łatwo 
odnaleźć punkty styczne, które inicju-
ją dialog pomiędzy ich dziełami. Jej 
zdaniem wspólna ekspozycja otwiera 
kolejne możliwości interpretacji, uka-
zując źródła praktyki Marleny Kudlic-
kiej czy pokazując ciągłą aktualność 
prac Wandy Gołkowskiej. W ramach 
wrocławskiej wystawy Marlena Ku-
dlicka prezentuje serię rzeźb Apo-
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strof Katastrof i Imiesłów z 2020 roku, 
pokazywaną wcześniej w Warszawie. 
Prace Wandy Gołkowskiej pocho-
dzą natomiast ze zbiorów Muzeum 
Współczesnego Wrocław, jak również 
z kolekcji publicznych i prywatnych, 
a także od spadkobierców artystki. Na 
wystawie widzowie będą mieli okazję 
zobaczyć między innymi Dezaproba-
tor potrójny Wandy Gołkowskiej z 1971 
roku, który wchodzi w skład Archiwum 
Jerzego Ludwińskiego. Praca, której 
idea opiera się na stworzeniu między-
narodowej bazy informacji artystycz-
nej działającej na zasadzie urzędu 
patentowego, odnosi się do wspólnej 
refleksji artystki i teoretyka nad kwe-
stią artystycznej nadprodukcji. Z kolei 
w twórczości Kudlickiej uwagę przyku-
wa praca Protocol of errors on.e, któ-
ra w 2015 roku dołączyła do zbiorów 
Muzeum. Widać w niej proces badania 
przeciwstawności – czy to w procesach 
myślowych, czy w fizycznych działa-
niach – w którym artystka poszukuje 
momentu równowagi. 

Marlena Kudlicka, 
Elements of Peaceful 
Engagement. phrase insert,

2017, rzeźba: stal malowana 
proszkowo, szkło, © Marlena 
Kudlicka, dzięki uprzejmości 
Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku, materiały prasowe 
organizatora 

Wanda Gołkowska, 
Architektura obrazu nr 12

2000, obiekt: akryl, folia kolorowa, 
drewno, płyta MDF, Kolekcja 
Dolnośląskiego Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych, materiały 
prasowe organizatora
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UAUPROJECT i wystawy oraz program 
towarzyszących jej wydarzeń dostępne 
są na stronie internetowej:

www.galeriabwa.bydgoszcz.pl

Uauproject,
Things of Rave edition

materiały prasowe organizatora  

Uauproject,
Vase with face

materiały prasowe organizatora  
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Współcześnie artyści coraz czę-
ściej sięgają po nietypowe środ-
ki wyrazu i materiały. Na coraz 
szerszą skalę wykorzystują także 
nowe technologie, które stają się 
narzędziami procesu twórczego. 
Nie inaczej jest w przypadku war-
szawskiego duetu projektantów 
UAUPROJECT, których wystawę 
Warstwy oglądać można w Ga-
lerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy.  

P o d  t a j e m n i c z ą  n a z w ą  s t u d i a 
UAUPROJECT kryje się dwójka ar-
tystów − Justyna Fałdzińska i Miłosz 
Dąbrowski. Oboje są absolwentami 
Wydziału Wzornictwa warszawskiej 
Akademi Sztuk Pięknych, studiowali 
również w Portugalii na Escola Su-
perior de Artes et Design w Porto. 
Obecnie zajmują się głównie projek-
towaniem z wykorzystaniem nowo-
czesnych technologii, skupiając się 
w dużej mierze na badaniu możliwości 
druku 3D. Ich celem jest pokazanie, że 
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ten sposób wytwarzania to najlepsza 
droga do osiągnięcia zrównoważonej 
i dostępnej realizacji. Swoje produk-
ty tworzą z pają i zaangażowaniem, 
używając wyłącznie materiałów naj-
lepszej jakości. Bardzo ważna dla Fał-
dzińskiej i Dąbrowskiego jest dbałość 
o środowisko, dlatego wszystkie wy-
korzystywane przez nich materiały 
są biodegradowalne albo przynaj-
mniej w dużym stopniu nadają się 
do recyclingu. Na wystawie Warstwy 
przygotowanej w bydgoskiej Gale-
rii Miejskiej BWA prezentowane są 
obiekty, które powstawały na prze-
strzeni ostatnich pięciu lat. Jest to 
kilka kolekcji form użytkowych, w tym 
najnowsza − Things od Ravvve, która 
miała swoją premierę online w czasie 
ostatniego Dutch Design Week. Jest 
to największe coroczne wydarzenie 
projektowe w Europie Północnej, na 
którym pokazywane są prace i kon-
cepcje ponad dwa tysiące sześciuset 
projektantów z kraju i zagranicy. Wy-
darzenie odbywa się zawsze w ostat-

nim tygodniu października w Ein-
dhoven, trwa dziewięć dni i obejmuje 
wystawy, warsztaty i różnorodne se-
minaria tematyczne. Ze względu na 
sytuację pandemiczną ubiegłorocz-
ny Dutch Design Week odbył się wir-
tualnie, co nie przeszkodziło jednak 
t wórcom zaprezentować swoich 
najnowszych projektów, a szeroka 
publiczność mogła je oglądać w bez-
piecznej, domowej przestrzeni. Ko-
lekcja przedmiotów zaprezentowana 
przez studio UAUPROJECT inspiro-
wana jest nielegalnymi w czasie pan-
demii rave’ami, czyli całonocnymi 
imprezami, podczas których DJ-e 
i inni artyści wykonują muzykę elek-
troniczną. Tytuł wystawy nawiązuje 
do warstw, z których tworzony jest 
obiekt w procesie druku 3D − każ-
dy z nich powstał na drukarce FDM. 
Tworzone przedmioty mają żywą, 
czasem wręcz neonową kolorystykę, 
co sprawia, że na pierwszy rzut oka 
bardziej kojarzą się z zabawkami niż 
z rzeczami codziennego użytku.  

Uauproject,
Lvase01

materiały prasowe organizatora
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aSophie Taeuber-Arp była pionierką abstrakcji. Łącząc ekspery-

mentalizm środowisk awangardowych Zurychu i Paryża ze swoim 
technicznym wykształceniem i doświadczeniem w pracy jako wykła-
dowczyni sztuki użytkowej, wymyśliła nową formę abstrakcyjnego 
wyrazu, którą poprzez mistrzowskie rzemiosło zintegrowała z prak-
tycznie wszystkimi dziedzinami życia. W chwili śmierci w tragicznym 
wypadku w 1943 roku jej twórczość obejmowała takie obszary, jak: 
tkanina, teatr lalek, projekty kostiumów, malowidła ścienne, meble, 
architektura, projekty graficzne, obrazy, rysunki, rzeźby i płasko-
rzeźby. Wystawa Living Abstraction przygotowana przez Kunstmu-
seum Basel we współpracy z Museum of Modern Art w Nowym Jor-
ku i Tate Gallery w Londynie to pierwsza wystawa retrospektywna 
prezentująca twórczość Sophie Taeuber-Arp szerokiej, międzynaro-
dowej publiczności spoza krajów niemieckojęzycznych. Ekspozycja 
pozwoli odwiedzającym doświadczyć ewolucji twórczości artystki 
i prześledzić jej rozwój od początków zakorzenionych w sztuce użyt-
kowej, po projekty architektoniczne tworzone w Strasbourgu i abs-
trakcyjne obrazy z okresu spędzonego w Paryżu.  

www.kunstmuseumbasel.ch

Nic Aluf, 
Sophie Taeuber

1920, Stiftung Arp e.V., Berlin, 
materiały prasowe organizatora
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cy Berlin może poszczycić się wyjątkowymi przykładami architektury 
z lat 80. XX wieku, które ponad 30 lat później doczekały się wnikliwej 
prezentacji. Nurt nazywany szeroko „postmodernistycznym” czer-
pał z typologii strukturalnych i środków stylistycznych z przeszłości 
oraz miejskiego stylu życia. W tamtym czasie Berlin Wschodni stał 
się swego rodzaju laboratorium architektonicznym, obserwowanym 
przez twórców w całej Europie. Już na etapie projektowania niektóre 
realizacje były krytykowane, a w kolejnych latach wiele z nich było 
odnawianych bez poszanowania pierwotnych założeń bądź też po-
zostawionych bez opieki jako zagrożone wyburzeniem. Wystawa 
Anything Goes? jest pierwszą próbą pokazania, co odcisnęło swoje 
piętno na budynkach i wizjach berlińskich architektów w ostatniej 
dekadzie przed upadkiem Muru. Twórcy ekspozycji proponują także 
współczesne spojrzenie na dziedzictwo architektury postmoderni-
stycznej, a do współpracy zaprosili artystkę Isę Melsheimer i Gueril-
la Architects. Dodatkowo powstała specjalna aplikacja internetowa 
umożliwiająca odsłuchiwanie przygotowanych nagrań podczas spa-
cerów tematycznych po mieście śladami wybranych budynków z lat 
80. ubiegłego stulecia.  

www.berlinischegalerie.de

Manfred Prasser, Dieter 
Bankert i Walter Schwarz, 
Friedrichstadtpalast

krótko po jego otwarciu w 1984 
roku, fot. © nieznany fotograf / 
Berlinische Galerie, digitalizacja: 
Anja Elisabeth Witte, materiały 
prasowe organizatora  
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Pod koniec XIX wieku szwajcarska scena artystyczna tryskała wital-
nością. Pod koniec lat 90. do głosu doszło nowe pokolenie malarzy, 
którzy radykalnie odnowili sztukę swoich czasów. Byli wśród nich m.in. 
Cuno Amiet, Giovanni i Augusto Giacometti, Félix Valloton, Ernest Bie-
ler i Max Buri. Wykształceni we Francji, Niemczech lub we Włoszech, 
pozostawali w stałym kontakcie z europejskimi ruchami awangardo-
wymi. Badali ekspresyjną, symboliczną i dekoracyjną siłę linii i koloru, 
preferując tematy związane z kształtującą się kulturą narodową no-
wopowstałego landu. Przedstawiciele ruchu, podobnie jak ten niezwy-
kle produktywny dla sztuki w Europie moment, wciąż są mało znani 
poza Szwajcarią. Jedyne wcześniejsze wystawy organizowane we 
Francji i poświęconej szwajcarskiej scenie malarskiej miały miejsce 
w 1934 i 1960 roku, a ostatnio zorganizowano także dwie ambitne re-
trospektywy: Ferdinanda Hodlera i Félixa Vallotona. Ekspozycja Swiss 
Modernities (1890-1914) wpisuje się w program ujawniający bogactwo 
artystyczne, które charakteryzuje ten przejściowy moment narodzin 
nowoczesności od drugiej połowy XIX do początków XX wieku. Jej 
celem jest przede wszystkim przybliżenie dzieł sztuki, które dotąd 
nie były pokazywane szerszej publiczności. Zgromadzono około 70 
arcydzieł, pochodzących głównie ze szwajcarskich kolekcji publicz-
nych i prywatnych. Wystawa przedstawia wielkie postaci i prezentuje 
kamienie milowe w rozwoju ruchów awangardowych otwartych na 
główne nurty europejskie, a jednocześnie zakorzenionych w rodzi-
mym krajobrazie kulturalnym i intelektualnym.  

www.musee-orsay.fr

Giovanni Giacometti, 
View of Capolago

© DR − RMN-Grand Palais (Musée 
d’Orsay) / Hervé Lewandowski, 
materiały prasowe organizatora
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a Lynette Yiadom-Boakye to brytyjska artystka i pisarka ceniona za 

enigmatyczne portrety fikcyjnych osób. Wystawa zorganizowana 
w Tate Britain gromadzi blisko 80 prac artystki, tworzonych od 2003 
roku do dnia dzisiejszego. Tym samym jest to dotychczas najobszer-
niejszy przegląd kariery artystki. Yiadom-Boakye tworzy bohaterów 
swoich płócien, wykorzystując inne znalezione wizerunki i własną wy-
obraźnię. Postaci na jej obrazach wydają się zarazem znajome, jak 
i tajemnicze. Zachęcając widzów do budowania własnych interpre-
tacji, stawiają ważne pytania dotyczące tożsamości i sposobów jej 
reprezentacji. Figury ludzkie często malowane są za pomocą spon-
tanicznych, instynktownych pociągnięć pędzla i wydają się istnieć 
poza określonych czasem lub miejscem. Swoim obrazom artystka 
nadaje często poetyckie tytuły, które dodatkowo poszerzają obszar 
znaczeniowy. W działalności Yiadom-Boakye pisanie jest kluczowe. 
Jak sama mówi: „Piszę o tym, czego nie umiem namalować i maluję 
rzeczy, o których nie mogę napisać”. Artystka została laureatką pre-
stiżowej nagrody Carnegie Prize w 2018 roku, była także nominowana 
do nagrody Turnera.  

www.tate.org.uk

Lynette Yiadom-Boakye, 
A Passion Like No Other

2012, Collection of Lonti Ebers, © 
Lynette Yiadom-Boakye, materiały 
prasowe organizatora  

Lynette Yiadom-Boakye, 
Complication

2013, Pinault Collection, © Lynette 
Yiadom-Boakye, materiały 
prasowe organizatora 
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Więcej zarówno o artystce, jak 
i wystawie Shaping the future 
przeczytać można na stronie 
internetowej:

www.ndg.lt

Widok wystawy Aleksandry Kasuby, 
Shaping the future

National Gallery of Art w Wilnie, fot. 
Gintarė Grigėnaitė / LNDM, materiały 
prasowe organizatora  materiały 
prasowe organizatora  

KRAJE BAŁTYCKIE
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A l e ks a n d r a  F l e d ži n s k a i t ė -
-Kašubienė to artystka o litew-
sko-amerykańskim pochodze-
niu, która w swojej twórczości 
chętnie sięgała po wątki zwią-
zane z ekologią. Wystawa Sha-
ping the future prezentowana 
w wileńskiej National Gallery 
of Art po raz pierwszy ukazuje 
jej twórcze, wizjonerskie dzie-
dzictwo, obejmujące siedem 
dekad działalności artystycznej 
(1942-2019). 

Artystka przedstawia się pod pseudo-
nimem Kasuba, którym posługiwała 
się, mieszkając w USA i dzięki które-
mu jest rozpoznawalna na międzyna-
rodowej scenie artystycznej. Trzon 
ekspozycji stanowią prace podarowa-
ne przez autorkę Lithuanian National 
Museum of Art oraz zbiór 8000 cy-
frowych obrazów, który uzupełniają 
prace Kasuby na papierze znajdujące 
się w Archives of American Art of the 
Simithsonian Institution (USA), a także 
liczne dokumenty należące do rodzi-
ny. Pokazywane są także dwie prace 
stworzone specjalnie z myślą o wi-
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leńskiej wystawie: projekcja Vytenisa 
Jankūnasa dokumentująca prace ar-
tysty w przestrzeni publicznej w Sta-
nach Zjednoczonych oraz gra kom-
puterowa oparta na książce Kasuby 
Utility for the Soul (1970-1975) autor-
stwa Weekend Studio Warriors. Zbieg 
okoliczności historycznych sprawił, że 
Aleksandra Kasuba łączyła w swojej 
twórczości tradycje etyczno-kultu-
rowe litewskich właścicieli ziemskich 
z końca XIX wieku i pierwszej niepod-
ległej Republiki Litewskiej (1918-1940) 
z demokratyczną, zbuntowaną energią 
Nowego Jorku drugiej połowy XX wie-
ku, otwartego na innowacje i ekspery-
menty. Skonstruowana chronologicz-
nie wystawa zestawia sztukę użytkową 
i eksperymentalną Kasuby, jej praktyki 
projektowe i architektoniczne oraz jej 
spostrzeżenia teoretyczne − konse-
kwentnie rozwijaną wizję zrównowa-
żonej architektury jako instrumentu 
społecznego, schronienia bez kątów 
prostych. Aby podkreślić trwałość 
i uniwersalizm tych celów jako tytuł 
aktualnej ekspozycji zdecydowano się 
przyjąć nazwę pierwszej indywidual-
nej wystawy artystki, która odbyła się 
w Esther M. Klein Gallery w University 
City Science Centre w Filadelfii w 1989 

roku. Twórcy wileńskiej ekspozycji 
zwracają szczególną uwagę na motyw 
trzech domów − przestrzeni życio-
wych, które były ważne dla całej ka-
riery twórczej Kasuby, która od zawsze 
chciała zostać architektką. Pierwszym 
z nich  jest dwór Ginkūnai, dom jej 
dziadków i rodziców. Rodzinie naka-
zano opuścić go w ciągu 24 godzin, 
gdy Sowieci zajęli Litwę w 1940 roku. 
W pracowni drugiego domu w pobli-
żu Central Parku na Manhattanie, do 
którego przeprowadziła się z bliskimi 
w 1963 roku, Kasuba przygotowa-
ła swoją instalację z tkaniny Live-In 
Environment, otwartą dla publiczności. 
Ostatnim domem jest Rock Hill House 
w Nowym Meksyku − dom mieszkal-
ny z pokojem gościnnym, który został 
zbudowany przy użyciu autorskiej me-
tody Kasuby utwardzania membrany. 
Artystka mieszkała tam do 2012 roku. 
Ta wyjątkowa narracja, która nie ma 
analogii w rozwoju litewskiego moder-
nizmu i realizacjach związanych z nim 
wizjonerskich przedsięwzięć, ilustruje 
przekonanie artystki, że „o rozwoju 
twórczym decydują jedynie osobiste 
wybory i wysiłki artysty, niezależnie od 
reżimu, w którym może żyć”.  

Widok wystawy Aleksandry Kasuby, 
Shaping the future

National Gallery of Art w Wilnie, fot. 
Gintarė Grigėnaitė / LNDM, materiały 
prasowe organizatora  materiały 
prasowe organizatora  
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Sprawdzamy, co nowego na
(UN)COMMON GROUND

Czy w natłoku wiadomości i wy-
świetlanych propozycji czasem 
trudno Wam się odnaleźć? Nie 
wiecie,  gdzie szukać war to-
ściowych treści i dokąd zajrzeć 
w poszukiwaniu inspiracji? Przy-
chodzimy z pomocą, przypomi-
nając o rozwijającym się por-
talu (UN)COMMON GROUND, 
czyli stale powiększającej się 
bazie wiedzy na temat działań 
ar t brandingowych  z całego 
świata. W praktyce oznacza to, 
że znajdziecie tam artykuły po-
święcone sztuce współczesnej 
i współpracy artystów z różnymi 
markami – często bardzo zaska-
kującej. Na co zwrócić uwagę? 

Sztuka jest narzędziem walki, czy-
li rozmowa z laureatką Paszportu 
Polityki  
 
Społeczność romska zamieszkuje 
różne kraje, ale choć wiele ich łączy, 
w istocie są to bardzo zróżnicowane 
grupy – zarówno pod względem ję-
zyka, jak i zasad, którymi kierują się 
w codziennym życiu. Współcześnie 
Romowie jako naród wciąż postrze-
gani są przez pryzmat głęboko za-
korzenionych stereotypów. Małgo-
rzata Mirga-Tas w rozmowie z Mają 
Wolniewską uchyla nieco rąbka ta-
jemnicy i opowiada o świecie, z któ-
rego się wywodzi i który stanowi nie-
ustającą inspirację dla jej twórczości. 
Artystka wykorzystuje w swojej pracy 
materiały, takie jak karton czy tkaniny, 
którym nadaje nowe życie. Wykonuje 
instalacje i patchworki, a potrzebne 
elementy wyszukuje w second-han-
dach, nierzadko dostaje także od zna-
jomych, którzy już ich nie potrzebują. 
Jej projekty nie tylko poświęcone są 
romskiej kulturze, ale i realizowane z jej 
współudziałem. Małgorzata Mirga-Tas 
przygotowuje i prowadzi różnorodne 
warsztaty, w które angażuje przedsta-
wicieli społeczności. Jednym z takich 
przedsięwzięć był Romski pstryk re-
alizowany z Martą Kotlarską. Wspólnie 
z uczestnikami z terenu Małopolski 
artystki tworzyły fotografie ilustrujące 
romskie baśnie, wykorzystując apara-
ty otworkowe.
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Sprawdzamy, co nowego na
(UN)COMMON GROUND

W szrankach z Wyspiańskim, czyli 
renesans tkaniny  
 
Kilim to dwustronna tkanina dekora-
cyjna, tradycyjnie wykonywana weł-
nianym wątkiem na osnowie również 
wełnianej bądź lnianej. Stosowano 
róże sploty, korzystając z warszta-
tów pionowych i poziomych, jednak 
wszystkie one należą do najstarszych 
technik tkackich. Czy dzisiaj moda na 
tego rodzaju tkaniny zdobiące wnę-
trza powraca? Odpowiedzi na to py-
tanie poszukuje Maciej Maćkowiak 
w rozmowie z Przemkiem Cepakiem, 
założycielem marki SPLOT. Jest to 
miejsce, w którym dawne rzemiosło 
spotyka się ze współczesnym desi-
gnem. Kilimy powstają w spółdzielni 
tkackiej w Bobowej – ostatnim ta-
kim działającym miejscu w Polsce. 
Autorami wzorów są z kolei młodzi 
projektanci. Początkowo powstawa-
ły przede wszystkim duże tkaniny 
w limitowanych edycjach. Każdy eg-
zemplarz zaopatrzony jest w metkę 
z nazwiskiem artystki/artysty, tkacz-
ki/tkacza i unikalnym numerem oraz 
posiada listwę do ekspozycji. Szybko 
okazało się jednak, że także miesz-
kańcy mniejszych wnętrz zaintere-
sowani są kilimami, dlatego z myślą 
o nich powstaje właśnie nowa seria, 
przeznaczona do bardziej kameral-
nych przestrzeni. Na czym dla Prze-
mka Cepaka polega mierzenie się 
z Wyspiańskim i Stryjeńską? O tym 
także przekonać się można, sięgając 
do wywiadu.  

Sztuka nawiązań, czyli co łączy kre-
skówki i dzieła wielkich mistrzów  
 
Pisanki – zwłaszcza w okresie wiosen-
nym – kojarzą się nam przede wszyst-
kim z wielkanocnym koszyczkiem 
i tradycyjnymi dekoracjami przygoto-
wywanymi z okazji świąt. Nie o takie 
pisanki chodzi jednak twórcom kre-
skówek i filmów animowanych, którzy 
w taki sposób określają ukryte treści, 
których celem jest puszczenie oka 
do odbiorcy. Choć ich adresatami są 
zwykle dorośli, przykłady takich gier 
z widzem odnaleźć możemy także 
w klasycznych bajkach Disneya, które 
możemy znać z dzieciństwa. Jak się 
okazuje, często są to nawiązania do 
dzieł wielkich mistrzów, które w swo-
im tekście próbuje prześledzić Anna 
Palacz-Brzezińska. I tak Dziewczyna 
z perłą Vermeera zerka na nas pod-
czas seansu Pięknej i Bestii, Mała Sy-
renka przygląda się wizerunkowi Ma-
rii Magdaleny przy świecy autorstwa 
barokowego malarza Georges’a de la 
Toura, a w Krainie lodu odnaleźć może-
my bezpośrednie odniesienia do obra-
zów Pietera Bruegla czy Jeana Honoré 
Fragonarda. Zupełnie nową, jeszcze 
bardziej rozbudowaną odsłonę tego 
fenomenu prezentują seriale animo-
wane tworzone z myślą o starszych wi-
dzach. Ikonicznym przykładem są tutaj 
Simpsonowie – uznawani, jak zauważa 
autorka, za świętego Graala popkultu-
rowych odniesień. Jakie cytaty ukryli 
ich twórcy? Po przeczytaniu tekstu 
z łatwością je odnajdziecie! 
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Fundacja Artystyczna Podróż He-
stii ma już wieloletnie doświad-
czenie w organizacji konkursów 
związanych ze sztuką. Najnowsza 
inicjatywa nie dotyczy jednak sfe-
ry wizualnej, ale sztuki słowa. Czy 
moglibyście przybliżyć, jaka idea 
przyświeca konkursowi Literacka 
Podróż Hestii?  

Magdalena Kąkolewska (MK): Pierwsza 
edycja Literackiej Podróż Hestii rozpo-
częła się w bardzo ważnym dla Fundacji 
APH i Mecenatu ERGO Hestii momen-
cie. W tym roku obchodzimy jubileusz 
30-lecia istnienia firmy na polskim ryn-
ku i 20. edycję konkursu Artystyczna 
Podróż Hestii. I chociaż sztuki wizual-
ne są naszym środowiskiem natural-
nym, nie oznacza to, że sztuka słowa 
jest nam obca. Wystarczy wspomnieć 
działalność wydawniczą Fundacji APH. 
Zawsze podkreślamy, że słowo i obraz 
to wspólne elementy uniwersalnego 
języka kultury. Myślę, że nowa literac-
ka odsłona mecenatu ERGO Hestii jest 
naturalną konsekwencją holistycznego 
myślenia o sztuce i kulturze. Tym bar-
dziej, że przecież chodzi w niej o młode-
go czytelnika, który powinien być celem 
zainteresowania każdej instytucji my-
ślącej poważnie o swojej odpowiedzial-

W obiektywie… 
Nowy kierunek – nowe wyzwania.  
O konkursie i nagrodzie Literacka Podróż 
Hestii. Rozmowa z Magdaleną Kąkolewską 
i Januszem Hellerem. 

ności i przyszłości. Znając doskonale 
wartość edukacji, która jest kluczem do 
wszystkich działań Fundacji Artystycz-
na Podróż Hestii, z nieukrywaną cieka-
wością wyruszamy już nie tylko w wizu-
alną, ale i literacką wyprawę. 

Warto też dodać, że konkurs i nagrodę 
Literacka Podróż Hestii rozwijamy we 
współpracy z Fundacją Wisławy Szym-
borskiej. Fundatorem inicjatywy jest 
ERGO Hestia SA, będąca równocześnie 
Partnerem Strategicznym Nagrody im. 
Wisławy Szymborskiej, w ramach któ-
rej przygotowano rezydencje literackie 
w krakowskim mieszkaniu Noblistki. 
 
Janusz Heller (JH): Przy okazji konkur-
su Literacka Podróż Hestii chcemy po-
łożyć akcent na uważność słowa. Fakt, 
że mamy okazję mówienia o literaturze 
dziecięco-młodzieżowej, daje szerokie 
pole do dyskusji o potrzebach młodych 
ludzi i wartościach, jakie są dla nich 
istotne. Nie chodzi nam jedynie o zwra-
canie uwagi na potrzebę czytania. 
Wskaźniki czytelnictwa i wszelkie sta-
tystyki wydawnicze są może i bardziej 
chwytliwe medialnie, ale bez zrozu-
mienia zaplecza emocjonalnego, pro-
blemowego i edukacyjnego młodych 
ludzi zostawiamy ich samych ze sobą. 
Siłą rzeczy pojawia się tu ważny temat 
edukacji w ogóle. Dlatego też o wpły-
wie literatury na wychowanie chcemy 
mówić wspólnym głosem: dzieci i mło-
dzieży, autorów i wydawców, a także 
rodziców, opiekunów i edukatorów. To 
podobne wyzwanie, jak napisanie do-

brej książki dla czytelników w bardzo 
specyficznym wieku – pomiędzy dzie-
ciństwem a tzw. young adult.

Skąd wypływa potrzeba skierowa-
nia uwagi autorów i czytelników ku 
klasycznym gatunkom literatury 
dziecięcej, takich jak powieść czy 
opowiadania? 

JH: Literatura piękna w swojej klasycz-
nej odsłonie bardzo sprzyja dialogowi, 
odkrywaniu. Wszyscy przecież wycho-
waliśmy się na opowiadaniach i po-
wieściach, które objaśniały nam świat 
w momencie „pierwszej poważnej 
świadomości”, czyli mniej więcej w wie-
ku 10-15 lat. Każdy z nas ma na pewno 
w pamięci kilka szczególnie ważnych 
dla siebie tytułów, które są jednym 
z elementów naszej tożsamości. W do-
rosłym życiu nie mamy często nawet 
czasu, żeby spojrzeć wstecz – w ten 
kluczowy dla nas wszystkich czas, na 
książki, które nas w pewien sposób 
uformowały. Literacka Podróż Hestii to 
także okazja, żeby zaprosić odbiorcę 
dorosłego, aby zatrzymał się na chwilę 
i odbył sentymentalną podróż w prze-
szłość. Kto wie, może odkryje w sobie 
na nowo pokłady emocji, których się 
już zobaczyć nie spodziewał? 
 
MK: Była już wcześniej mowa o uważno-
ści książki i myślę, że jest to dobry klucz 
do rozumienia formuły naszego konkur-
su, do którego wydawcy, autorki i auto-
rzy mogą zgłaszać powieści, opowia-
dania, a także powieści graficzne. Tak 
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rozumiana beletrystyka jest każdora-
zowo światem w miniaturze. Klasyczne 
formy z całym swoim fabularnym wdzię-
kiem pomagają „umościć się” młodemu 
czytelnikowi w świecie przedstawionym, 
dają mu czas na obserwację, a w konse-
kwencji na konfrontację ze światem re-
alnym. Literatura w klasycznym wydaniu 
może być narzędziem objaśniającym, 
pewnego rodzaju edukacyjną strategią 
wprowadzającą młodego człowieka 
w życie. W przeciwieństwie bowiem do 
współczesnej presji na pozyskanie jak 
największej porcji informacji w jak naj-
krótszym czasie, co opiera się dodatko-
wo na szybkiej technologicznej wymia-
nie, uważność książki pozwala wreszcie 
zająć się wiedzą w naturalnym rytmie.

Czy zatem celem i misją Literackiej 
Podróży Hestii jest budowanie no-
wego kanonu literatury dziecięcej 
i młodzieżowej? 

MK: Celem Literackiej Podróży Hestii 
jest przede wszystkim wskazywanie 
takich tytułów, które podsycają cieka-
wość młodych ludzi i zachęcają do po-
znawania świata. Konkursowa nagroda 
jest natomiast formą dowartościowania 
takiej literatury. Byłoby wspaniale, jeśli 
przełożyłoby się to na konkretną serię 
wydawniczą „współczesnej klasyki” czy 
też na stworzenie pewnego rodzaju listy 
nowych rekomendacji książkowych, 
autorskich. Tak rozumiany kanon lektur 
mógłby pomagać zdezorientowanym 
na dzisiejszym rynku wydawniczym 
czytelnikom – i dzieciom, i dorosłym – 

w wyborze wartościowych publikacji. 
Musimy bowiem pamiętać, że rynek 
książek dla dzieci dawno przestał być 
niszą i jest obecnie bardzo rozbudo-
wany – ze wszystkimi tego konse-
kwencjami, zarówno pozytywnymi, jak 
i negatywnymi. Bo z jednej strony bo-
gactwo różnorodnych propozycji daje 
czytelnikom szerokie pole wyboru, ale 
łatwo jest też się w tym nadmiarze po-
gubić. Biblioteczka współczesnej kla-
syki – jak ładnie to ujął Michał Rusinek 
(członek kapituły konkursu) – jest na 
pewno dobrym kierunkiem. 
 
JH: Warto tu jeszcze dodać, że wyróż-
nienie autorów, którzy umiejętnie kierują 
swoją twórczość na tematy najbardziej 
aktualne dla dzieci i młodzieży jest nie 
tylko zrozumiałe, ale i potrzebne. Współ-
czesność domaga się wciąż nowego 
spojrzenia, świeżej perspektywy. Ocenę 
merytoryczną obowiązującego kanonu 
lektur zostawmy specjalistom i nauczy-
cielom, co nie zmienia faktu, że litera-
tura dziecięco-młodzieżowa wymaga 
nieustannej troski, szczególnej opieki. 
W konkursie Literacka Podróż Hestii 
pod swoje skrzydła chcemy wziąć be-
letrystykę w najbardziej klasycznej od-
słonie. Na rynku wydawniczym można 
bowiem zaobserwować pewien trend, 
przez który wartościowa literatura fic-
tion stała się mniej dostrzegalna. Jeste-
śmy świadkami szerokiej ofensywy lite-
ratury non-fiction: reportaży, biografii, 
autobiografii i poradników. Nie chcemy 
w żaden sposób wartościować form lite-
rackich albo kierunków, w jakich rozwija 

się czytelnictwo dzieci i młodzieży, ale to 
chyba dobry moment, żeby przywrócić 
literaturze pięknej należne miejsce na 
księgarskich, domowych i bibliotecz-
nych półkach. 

Czego szukamy w książkach dla 
dzieci i co sprawia, że są tytuły, do 
których wracamy także jako dorośli?

MK: W literaturze dziecięcej, jak ni-
gdzie chyba indziej, ważne jest to, aby 
przeżyć opowiedzianą historię, wejść 
w fabułę jak najbardziej autentycznie. 
Każdy z nas, dorosłych, ma  przecież 
w głowie tych kilka tytułów, które mia-
ły wpływ na rozwój naszej osobowości, 
charakteru. Bardzo często pomagają 
nam w tym ilustracje, bo przecież do-
brze dobrany związek słowa i obrazu 
działa z podwójnym impetem. Warto-
ściowa książka nigdy się nie starzeje, 
zawsze można do niej wrócić – i nie ma 
żadnego znaczenia, czy chodzi o książ-
kę napisaną dla młodego czytelnika 
czy o pozycję „dorosłą”. 
 
JH: Zawsze wracamy do tego, co uni-
wersalne i ponadczasowe. Potencjał, 
jaki niesie w sobie literatura dziecięco-
-młodzieżowa, daje ogromne spektrum 
możliwości poznawczych. To pewnego 
rodzaju przewodnik po świecie i życiu, 
który pobudza wyobraźnię, inspiruje, 
podpowiada kierunek. Książka zako-
rzenia w kulturze a dobrze dobrana 
lista lektur w młodym wieku rozwija 
cały szereg kompetencji, z inteligencją 
emocjonalną na czele.

Przed nami pierwsza edycja konkur-
su, więc na koniec podpytam trochę 
o formalności. Kto się może zgłosić 
i co trzeba zrobić, żeby wziąć udział 
w przedsięwzięciu? 

JH: Do pierwszej edycji konkursu Lite-
racka Podróż Hestii mogą zgłaszać się 
zarówno wydawcy, jak i autorzy tytułów 
wydanych w Polsce w roku 2020 i napi-
sanych w języku polskim. Do 15 kwietnia 
czekamy na zgłoszenia książek, które 
przeznaczone są dla młodego czytel-
nika w wieku 10-15 lat. Ważne, aby były 
to propozycje z kategorii fiction, w naj-
bardziej klasycznym rozumieniu bele-
trystyki, czyli z wykorzystaniem takich 
form literackich jak powieść, opowiada-
nie i także powieść graficzna. 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. 
 
MK: Na koniec dodam jeszcze, że cho-
ciaż konkursów literackich organizo-
wanych jest w Polsce wiele, ale wśród 
nich zdecydowanie mniej jest nagród 
dla twórców literatury dziecięcej. Nie 
zawsze są to też konkursy z finansowo 
satysfakcjonującą nagrodą. A przecież 
− na co zwrócił także uwagę Maciej 
Wojtyszko, członek kapituły konkurso-
wej − pisanie dla dzieci nie jest łatwiej-
sze i nie zajmuje mniej czasu niż pisanie 
dla dorosłych… 
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www.literackapodrozhestii.pl

Michał Rusinek 

członek kapituły konkursu 
Literacka Podróż Hestii 

Jak pewnie już wiecie, konkurs 
Literacka Podróż Hestii organizo-
wany jest przez Fundację APH we 
współpracy z Fundacją Wisławy 
Szymborskiej. Dlatego w kwiet-
niowym wydaniu Spacerowni-
ka przenosimy się na chwilę do 
Krakowa, gdzie Michał Rusinek 
(prezes Fundacji imienia Noblistki 
i członek kapituły konkursu Lite-
racka Podróż Hestii) oraz Paulina 
Bandura (sekretarz nagrody Lite-
racka Podróż Hestii) opowiadają 
i o konkursowej kuchni, i o od-
świeżaniu kanonu lektur, i o tym, 
jak się szuka dobrej książki.  

Tak naprawdę w Polsce jest sporo na-
gród dla twórców literatury dziecięcej, 
ale po pierwsze są one dosyć niskie 
a po drugie – niewiele o nich wiado-
mo. Dzieje się tak zapewne dlatego, 
że nie udaje im się przebić informacyj-
nie – wiemy więcej, częściej słyszymy 
o nagrodach literackich dla twórców 
dorosłych. Za ideą Literackiej Po-
dróży Hestii stoi pierwotny pomysł, 
żeby powołać do życia taką nagrodę, 
o której będzie trochę głośniej i która 
jest dosyć znacząca pod względem 
f inansowym. Chodzi też o to, żeby 
dowartościować taką literaturę, która 
(mam takie wrażenie) jest w tej chwili 
w odwrocie albo w każdym razie jest 
jakoś w tle – czyli beletrystykę jako 
taką, to znaczy: powieści, opowiada-
nia, klasyczne formy literackie. Zwróć-
my uwagę, że w księgarniach widzimy 
przede wszystkim literaturę dla dzie-
ci i młodzieży typu non-fiction, czyli 
głównie literaturę popularnonaukową, 
która jest znakomita, która jest bar-
dzo ważna i bardzo się cieszę, że ona 
jest, ale mam wrażenie, że ona trochę 
wypiera, zasłania literaturę klasyczną. 

Kiedy rozmawialiśmy na forum kapi-
tuły o tym, na czym nam będzie za-
leżeć w nowym konkursowym przed-
sięwzięciu, pomyśleliśmy o dwóch 
rzeczach. Po pierwsze o duchu opo-
wieści, to znaczy będziemy szukać 
takich książek, w których po przeczy-
taniu pierwszego zdania ma się ocho-
tę przeczytać drugie a potem trze-
cie. I które, krótko mówiąc, wciągają.  

Michał Rusinek 
Urodził się w 1972 roku w Krakowie 
i nadal tam mieszka. Był sekretarzem 
Wisławy Szymborskiej, teraz prowa-
dzi jej Fundację. Pracuje na Wydziale 
Polonistyki UJ, gdzie prowadzi zaję-
cia z teorii literatury, teorii przekładu 
i creative writing. Bywa tłumaczem 
z języka angielskiego, zdarza mu się 
pisywać książki dla dzieci i dorosłych 
oraz układać wierszyki czy teksty 
piosenek. Pisuje felietony o książkach 
(także tych dla dzieci) i języku. 
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Po drugie będziemy szukać książek 
interesujących językowo, czyli krótko 
mówiąc – dobrych książek. Nie do-
brych książek dla dzieci, ale dobrych 
w ogóle. Oczywiście wiekowy prze-
dział odbiorców jest dla nas ważny, ale 
myślę, że bardzo dobra literatura dla 
dzieci i młodzieży nie różni się szcze-
gólnie od bardzo dobrej literatury 
w ogóle. Postanowiliśmy brać pod 
uwagę także i nowy gatunek ksią-
żek, który nazywa się powieścią gra-
ficzną. To jest coś w rodzaju picture 
booka, tyle że trochę dla starszych 
czytelników; to też taki nieco bardziej 
literacki czy literacko nastawiony ko-
miks. Podobnych książek jest w tej 
chwili na rynku coraz więcej i wydaje 
mi się, że warto na nie zwrócić uwagę. 
Wciąż spływają do nas zgłoszenia, 
jest ich bardzo wiele – bardzo bym 
się cieszył, gdyby wśród nominowa-
nych do tej nagrody pojawiły też po-
wieści graficzne. 

Literacka Podróż Hestii to nie tylko 
nagroda, ale także i planowana seria 
książek – bo mamy wspólnie nadzie-
ję, że po jakimś czasie te nagrodzone 
książki ułożą się w serię współcze-
snej klasyki dla dzieci i młodzieży. 
W Fundacji Wisławy Szymborskiej 
mamy takie poczucie, że właściwie 
proponujemy coś głównie odbiorcom 
i czytelnikom starszym. Natomiast 
nie mieliśmy do tej pory zbyt wiele do 
zaproponowania czytelnikom młod-
szym, a takich czytelników jest bar-
dzo, bardzo wiele. Żeby było cieka-

wiej, w Polsce jest wiele szkół – są to 
często szkoły podstawowe, których 
patronką jest Wisława Szymborska. 
Będziemy mieli teraz możliwość, żeby 
uczniom tych szkół zaproponować 
coś interesującego.  

Czy Literacka Podróż Hestii ma am-
bicję stworzenia nowego kanonu lek-
tur dla dzieci i młodzieży? Myślę, że 
słowo kanon jest dosyć zdradliwe, 
bo na przykład taki francuski filozof 
Jacques Derrida mówił, że jeżeli ja-
kaś książka znajduje się w kanonie, 
to przestajemy ją czytać. Zawsze to 
mam gdzieś z tyłu głowy, kiedy ktoś 
mnie pyta właśnie o kanon, ale jeżeli 
mamy już potrzebę kanonu czy kano-
nizacji literatury, to wydaje mi się, że 
kanon ma sens właśnie wtedy, kiedy 
się go odświeża od czasu do czasu. 
Mam nadzieję, że nagroda Literacka 
Podróż Hestii będzie jedną z takich 
form czy sposobów odświeżenia ka-
nonu. Zresztą sami zobaczymy za  
5 lub może 10 lat. 

Paulina Bandura 
Księgarka, managerka kultury. Skoń-
czyła studia dziennikarskie na UJ. 
Jest współwłaścicielką Księgarni Pod 
Globusem w Krakowie. Książkami dla 
dzieci zajmuje się zawodowo od dzie-
więciu lat, głównie pod kątem progra-
mowania i promocji warsztatów dla 
dzieci i spotkań małych czytelników 
z literaturą. Często sama prowadzi 
warsztaty dla dzieci; jest dumną au-
torką koncepcji warsztatów „Skąd 
się bierze książka?”. Organizuje spo-
tkania autorskie, warsztaty, debaty, 
akcje promujące czytanie. Recenzu-
je książki w prasie, radiu i w mediach 
społecznościowych. 

Literacka Podróż Hestii jest inicjaty-
wą, w którą zaangażowane są Funda-
cja Artystyczna Podróż Hestii, ERGO 
Hestia i Fundacja Wisławy Szymbor-
skiej. To konkurs na najlepszą książkę 
dla dzieci i młodzieży, która została 
wydana w języku polskim w 2020 
roku. Zgłoszenia do nagrody zbieramy 
do 15 kwietnia. Prosimy o przesyłanie 
zgłoszeń mailowo na adres:
konkurs@literackapodrozhestii.pl

Zgłoszenia mogą przesyłać zarówno 
autorzy, jak i wydawcy książek. Ważne 
jest to, żeby to było pierwsze wydanie, 
właśnie z 2020 roku, i żeby pamiętać 
o przedziale wiekowym młodych od-
biorców, do których adresowana jest 
książka, czyli mniej więcej od 10 do 15 
roku życia. Nominacje 5 tytułów ksią-
żek ogłosimy na przełomie czerwca 
i lipca. Wtedy też 6-osobowa kapituła 
konkursu zdecyduje, kto będzie wal-
czył o główną nagrodę. Laureata lub 
laureatkę konkursu ogłosimy w listo-
padzie 2021 roku. Przewodniczącym 
kapituły jest prezes ERGO Hestii, Piotr 
Śliwicki, a członkami kapituły Michał 
Rusinek, dr Katarzyna Kasia, Joanna 
Olech, Magdalena Kąkolewska i Ma-
ciej Wojtyszko. 

Paulina Bandura

sekretarz nagrody Literacka 
Podróż Hestii
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Literatura
 
Kierunek zwiedzania, 
Marcin Wicha  

Marcin Wicha to autor, którego nie trze-
ba przedstawiać. Z wykształcenia jest 
grafikiem i obok pisania nadal projek-
tuje okładki książek i plakaty. Przez kil-
ka lat publikował także cotygodniowe 
rysunkowe komentarze w „Tygodniku 
Powszechnym”. Jego poprzednie książ-
ki skierowane do dorosłych (bo pisze 
również dla dzieci) − Jak przestałem 
kochać design i Rzeczy, których nie 
wyrzuciłem − spotkały się z uznaniem 
nie tylko ze strony czytelników, ale i kry-
tyków literackich. Za tę drugą otrzymał 
kilka prestiżowych nagród: Nagrodę 

Literacką „Nike”, Nagrodę Literacką 
GDYNIA oraz Nagrodę Literacką im. Wi-
tolda Gombrowicza. W kwietniu Wicha 
powraca z nową propozycją Kierunek 
zwiedzania. Tym razem sięga po temat 
związany z malarstwem i czyni to z cha-
rakterystycznym dla siebie humorem, 
okraszonym sporą dawką ironii. Książ-
ka opowiada o utopijnych projektach, 
niespełnionych marzeniach, dawnych 
czasach rewolucji, ale jednocześnie 
osadzona jest we współczesności. Osią 
fabularną jest spacer po wyimagino-
wanej wystawie prac Kazimierza Ma-
lewicza. Jak udało się przedsięwzięcie, 
w którym artysta pisze o sztuce, ale in-
nej niż ta, którą zajmuje się na co dzień? 
O tym czytelnicy przekonać się będą 
mogli już w połowie miesiąca.  

Krótka historia sztuki tworzonej przez 
kobiety, 
Suzie Hodge 
 
Kwestia nieobecności kobiet-artystek 
na kartach historii sztuki, a szerzej tak-
że kultury, jest w ostatnich latach coraz 
częściej poruszana przez badaczy i kry-
tyków, nie tylko w nurcie feministycznym. 
Na sytuację tę coraz częściej zwracają 
również uwagę odbiorcy, którzy z roku na 
rok stają się bardziej wyczuleni i porzu-
cają przekonanie o elitarności sztuki na 
rzecz postulatów i działań inkluzywnych. 
Na fali tego zjawiska ukazała się niedaw-
no książka Susie Hodge − artystki i teo-
retyczki, autorki licznych publikacji po-
święconych zjawiskom w świecie sztuki. 

Krótka historia sztuki tworzonej przez 
kobiety opowiada historię kobiet walczą-
cych o równe prawa do uprawiania sztuki. 
Na przepięknych ilustracjach prezento-
wane są także ich dzieła, podkreślające 
wkład, jaki wniosły do rozwoju ważnych, 
zdominowanych zwykle przez mężczyzn 
kierunków w sztuce. Obok wielkich na-
zwisk, dziś już dobrze znanych, w publika-
cji znalazła się także przestrzeń na opo-
wieść o artystkach zapomnianych albo 
z premedytacją usuniętych w cień, które 
zasługują na ponowne odkrycie. Książ-
ka ujawnia związki i relacje zachodzące 
pomiędzy różnymi okresami, artystami 
i stylami, rzucając nowe światło nawet 
na te obszary, które na pierwszy rzut oka 
wydają się dobrze rozpoznane.  
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Literatura

Canaletto. Mistrz miejskiego pejzażu, 
Wiesława Rusin 

Bernardo Bellotto, zwany Canaletto to 
jeden z najbardziej znanych włoskich 
malarzy działających w Polsce w XVIII 
wieku. Nim przyjechał na dwór Stani-
sława Augusta Poniatowskiego, gdzie 
pełnił funkcję nadwornego malarza, 
tworzył w Wenecji i innych włoskich 
miastach, a także w Wiedniu, Dreźnie 
i Monachium. Był więc świetnie obe-
znany z najnowszymi nurtami w sztuce 
i chętnie korzystał z doświadczeń zdo-
bytych w czasie podróży. Na zlecenie 
króla pracował między innymi przy 
dekorowaniu Zamku Ujazdowskiego, 
przede wszystkim zasłynął jednak jako 
znakomity weducista. Tworzył niezwy-
kle szczegółowe, realistyczne portrety 
miast, oddając ich niepowtarzalną at-
mosferę i realia codzienności. Różne 
zakątki Warszawy malował wielokrot-
nie, a precyzja jego rysunków sprawiła, 
że architekci zaangażowani w odbu-
dowę stolicy po zniszczeniach II wojny 
światowej traktowali je jako ważne źró-
dło historyczne. Niedawno ukazała się 
obszerna biografia tego mistrza pędz-
la autorstwa Wiesławy Rusin, która na 
nowo odkrywa różne aspekty dwor-
skiego życia malarza i jego działalności 
w Polsce.  

Filmy
 
Rodin, 
reż. Jacques Doillon  
 
Auguste Rodin uważany jest za pre-
kursora nowoczesnej rzeźby. Ten fran-
cuski artysta, urodzony w 1840 roku 
w Paryżu, osiągnął prawdziwe mistrzo-
stwo w oddawaniu ludzkich emocji za 
pomocą dłuta. Postaci zaklęte przez 
niego w kamieniu nie przypominają 
martwych posągów, ale żywe posta-
ci, przepełnione całą gamą uczuć. 
Najczęściej Rodin określany jest jako 
impresjonista ze względu na sposób, 
w jaki tworzył. Jego rzeźby charakte-
ryzuje szkicowość, często sprawiają 
wrażenie niedokończonych szkiców. 
Artysta lubił także pracować fakturą − 
chropowata i pofałdowana powierzch-
nia materiału sprzyjała grze świateł 
i cieni, charakterystycznej także dla 
dzieł innych twórców tego czasu. Jed-
nocześnie dla Rodina nie była ważna 
wyłącznie strona formalna dzieła, ale 
także jego wymiar symboliczny. Chęt-
nie czerpał więc z mitów i opowieści 
literackich, autorsko wykorzystu-
jąc dobrze znaną tradycję. Sylwetkę 
tego niezwykłego twórcy postanowił 
w sportretować w swoim filmie Jacqu-
es Doillon. Przedstawia on rzeźbiarza 
podczas pracy na jednym z jego naj-
większych dzieł − Bramą Piekieł. Trwa-
ła ona niemal czterdzieści lat, na prze-
strzeni których możemy obserwować 
dojrzewającego i stopniowo zmieniają-
cego się mistrza. W filmie szczególną 

rolę odgrywa wątek miłości Rodina 
i Camille Claudel − jego uczennicy, 
kochanki i muzy zarazem. Ekraniza-
cja została doceniona przez krytyków 
i w 2017 roku uzyskała nominację do 
Złotej Palmy w Cannes.  
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Filmy

Ogród rozkoszy ziemskich, 
reż. Lech Majewski  
 
Ogród rozkoszy ziemskich Hieronima 
Boscha to dzieło, które od lat fascy-
nuje badaczy, którzy wciąż próbują 
odkrywać w nim nowe znaczenia. Nie 
inaczej jest z Claudią, historyczką sztu-
ki i bohaterką filmu Lecha Majewskie-
go. Jego akcja rozgrywa się w Wenecji 
i jej okolicach i w istocie jest historią 
miłosną. Jako widzowie śledzimy peł-
ne namiętności uczucie, które rozwija 
się pomiędzy wspomnianą Claudią 
a Chrisem − inżynierem okrętowym 
i samotnikiem żyjącym w świecie sy-
metrii i arytmetyki. To zderzenie dwóch 
zupełnie różnych światów rodzi pasję, 
która wymyka się ustalonym regułom. 
Szczególnie ciekawy wydaje się wątek 
autotematyczny. Chris jest bowiem za-
pamiętałym dokumentalistą codzien-
ności, który nie rozstaje się ze swoją 
kamerą. To za jego sprawą wkraczamy 
do intymnej przestrzeni bohaterów, 
w której zaciera się granica pomię-
dzy rzeczywistością a wyobrażeniami. 
Jako widzowie momentami możemy 
się nawet zastanawiać, czy wciąż towa-
rzyszymy Claudii i Chrisowi w ich miło-
snych uniesieniach, czy raczej staliśmy 
się już częścią przepełnionego erotyką 
dzieła Boscha. Co ciekawe, sam film 
powstał bez scenariusza, a reżyser ba-
zował jedynie na napisanej wcześniej 
przez siebie powieści Metafizyka.  

Złota dama, 
reż. Simon Curtis 
 
Co jakiś czas na aukcjach sztuki po-
jawiają się dzieła przez lata uznane 
za zaginione. Wśród nich znajduje 
się wiele obrazów zgrabionych przez 
nazistów w czasie II wojny światowej. 
Często były one przewożone bez do-
chowania formalnych procedur bądź 
też dokumenty takie nie przetrwały do 
dnia dzisiejszego. Brakuje też świad-
ków działań, które miały miejsce przed 
laty. Tym samym odnalezienie obrazów 
często graniczy niemal z cudem. Cza-
sem jednak to się udaje. Taką historię, 
opartą na faktach, postanowił przed-
stawić w swoim filmie brytyjski reżyser 
Simon Curtis. Poznajemy w nim Marię 
Altmann, pochodzącą z zamożnej wie-
deńskiej rodziny, która musiała wraz 
z rodziną uciekać z Austrii w obliczu 
Holokaustu. Po latach, wspierana przez 
adwokata, decyduje się odzyskać ko-
lekcję obrazów, którą przywłaszczyli 
sobie wówczas naziści. Szczególnie 
ważny jest dla niej obraz Gustava Klim-
ta, na którym sportretował jej ciotkę 
Adelę. Niestety jednocześnie dzieło 
uważane jest za skarb narodowy Au-
strii, co sprawia, że władze są gotowe 
o nie walczyć. Jak skończyła się ta hi-
storia? O tym przekonać się można, 
oglądając Złotą Damę. 
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ja Czy w kwietniu pandemiczna 
sytuacja pozwoli na ponowne 
otwarcie instytucji kultury? Te-
go oczywiście nie wiemy, ale na 
szczęście nikt jeszcze nie wpadł 
na (raz już przecież przerobiony) 
pomysł zamykania lasów i par-
ków, więc pozostaje nam jeszcze 
kontakt z budzącą się po zimie 
naturą. A czy połączenie kultury 
i natury jest możliwe, i to w do-
datku w przestrzeni wirtualnej? 
Bohaterka kwietniowej #kolekcji 
udowadnia, że tak.  

Oliwia Thomas,
Drzewa, które nie zakwitną

baner z niewyciętymi jeszcze 
drzewami, 2019

Oliwia Thomas (ur. 1992) jest finalistką 
18. edycji Artystycznej Podróży Hestii. 
Jej działania sytuują się na przecięciu 
sztuki i aktywizmu – przede wszyst-
kim za anga żowanego w k westie 
ekologiczne i klimatyczne. Jak sama 
o sobie pisze, „urodzona w Łodzi, mie-
ście bez rzeki, wychowywała się nad 
Zalewem Zegrzyńskim. Mieszka i pra-
cuje w Warszawie, gdzie szum wody 
słychać jedynie z pobliskiej fontan-
ny”. To właśnie miejsce, w którym się 
wychowała, czyli okolica Zegrza, sta-
ło się bohaterem konkursowej pracy 
„Drzewa, które nie zakwitną”. Działa-
nie Oliwii zostało zaprezentowane na 
finałowej wystawie w MSN-ie w formie 
baneru i dokumentującego performa-
tywną akcję wideo. Całość stanowiła 
artystyczną reakcję na nielegalną wy-
cinkę drzew w Zegrzu, za którą stała 
firma deweloperska. Na banerze ar-
tystka „reklamuje” uroki nieistniejącej 
już zieleni nad Zalewem Zegrzyńskim; 
z kolei na pustej, ogołoconej z drzew 
działce Thomas wraz z mieszkań-
cami zorganizowała akcję opartą na 
zapaleniu zielonych rac, z których 
dym tworzyć miał rodzaj symbolicz-
nego, ulotnego lasu – formę niemego 
protestu lokalnej społeczności i upa-
miętnienia bezpowrotnie straconego 
kawałka natury. Jaskrawa zieleń dymu 
z rac wygląda jednak dość toksycznie, 
stanowiąc aluzję do niszczycielskie-
go wpływu człowieka na środowisko. 
Całość filmowana była z drona, co po-
zwoliło na uzyskanie spektakularnych 
efektów wizualnych obrazujących 

ogrom zniszczeń dokonanych przez 
nielegalną wycinkę. 

Jeden z nowszych projektów filmo-
wych Oliwii Thomas to Świat Niegoto-
wy / Unfinished Land – mini-dokument 
poświęcony warszawskim ogródkom 
działkowym. Autorka do jego nakręce-
nia użyła ponownie użyła drona, aby 
dzięki niecodziennej perspektywie 
podkreślić wzajemne przenikanie się 
działek i terenów zurbanizowanych. 
Widok z lotu ptaka pozwala docenić 
bogactwo form przyrody i architek-
tury, które nie są statyczną dekoracją 
miejskiego życia, ale żywymi eks-
presjami konsekwentnej pracy dział-
kowców. Jak pisze sama artystka: 
„ogrody mają własną, wyznaczaną 
przez przyrodę dynamikę; są również 
przestrzeniami, gdzie ogrodnicy urze-
czywistniają swoje potrzeby i marze-
nia. Nadawanie im kształtu jest nigdy 
nieukończonym procesem, który wy-
maga świadomego wysiłku oraz sza-
cunku dla ogrodowego mikroklimatu”. 
Film Oliwii, zrealizowany we współ-
pracy z organizacjami SAM Rozkwit 
i Zieleń Warszawska, można w całości 
obejrzeć na YouTubie. 

A więcej projektów zaangażowanej 
ekologicznie artystki zobaczyć moż-
na na jej profilach na Tumblr oraz 
Instagramie. Na swoich kompute-
rach czy telefonach możecie zoba-
czyć jak Oliwia Thomas skutecznie 
dowodzi, że sztuka naprawdę może 
zmieniać świat.  
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Wiosna na dobre rozgościła się 
za naszymi oknami – a w APH 
coraz bujniej rozkwitają liczne 
projekty. Najważniejszy z nich to 
oczywiście 20. edycja konkursu 
Artystyczna Podróż Hestii. Na-
bór zgłoszeń zakończył się 23 
marca, a studentki i studenci 
polskich uczelni artystycznych 
po raz kolejny zaskoczyli nas 
frekwencją!W
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Tworzenie wspólnoty, budowanie mo-
stów w świecie sztuki i działanie ponad 
podziałami – to idee, które przyświe-
cają tegorocznej edycji konkursu Arty-
styczna Podróż Hestii. Takie spojrzenie 
na wyzwania współczesności staje się 
szczególnie istotne przy okazji jubile-
uszu 20-lecia konkursu, odbywającego 
się ponownie w pandemicznej rzeczy-
wistości. Na zaproszenie Fundacji Ar-
tystyczna Podróż Hestii odpowiedziało 
318 młodych twórców i twórczyń. Są to 
studenci i studentki IV oraz V roku kie-

runków artystycznych prowadzonych na 
wszystkich polskich uczelniach.  

Nabór prac do 20. konkursu Artystycz-
na Podróż Hestii odbywał się w wyjąt-
kowych okolicznościach. W jubileuszo-
wej edycji jak w soczewce skupiła się 
potrzeba myślenia o sztuce jako me-
dium działającym poza wszelkimi po-
działami. Chociaż przez 20 ostatnich 
lat konkurs przyzwyczaił odbiorców 
do łączenia różnych porządków i rze-
czywistości, pandemiczna niepew-
ność wskazała nowe lądy, wymagają-
ce przemyślenia, pogłębienia a nawet 
przewartościowania. 

Teraz wszystkie konkursowe zgłoszenia 
przechodzą w ręce jury. Piętnaścioro fi-
nalistek i finalistów poznamy 7 maja! 

Cały czas trwają także zgłoszenia do 
pierwszej odsłony nowego przedsię-
wzięcia, jakim jest konkurs Literacka 
Podróż Hestii – „młodsza siostra” Ar-
tystycznej. Do 15 kwietnia czekamy 
na autorów i wydawców klasycznych 
form literackich: powieści i opowia-
dań, napisanych w języku polskim 
i wydanych w Polsce w roku 2020. No-
minacje do nagrody Literacka Podróż 
Hestii ogłoszone zostaną pod koniec 
czerwca, a tytuł zwycięskiej książki – 
w listopadzie 2021 roku. Autor lub au-
torka najlepszego tytułu otrzyma aż 
50 tysięcy złotych! 

Kwiecień to również kolejny miesiąc 
trwania wystawy „Fitoremediacja” Ma-
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zmian klimatycznych warto z uważno-
ścią przyglądać się relacjom na linii 
człowiek-zwierzę-roślina, także w sie-
dliskach miejskich. Roślinność może 
nie tylko oczyszczać glebę i powietrze, 
ale także być źródłem licznych korzy-
ści dla gatunku ludzkiego. Wystawie 
Mateusza Kowalczyka towarzyszyć 
będzie performance planowany na 20 
kwietnia oraz rozmowa z artystą w for-
mie podcastu. 

Przed nami także przygotowania do 
jeszcze jednej wystawy, która ściśle 
wiąże się z obchodami 30-lecia istnienia 
firmy ERGO Hestia. Więcej szczegółów 
zdradzimy w majowym wydaniu „Space-
rownika”, a niecierpliwych zapraszamy 
na stronę Muzeum Narodowego w War-
szawie – tam znajdziecie wskazówki! 

teusza Kowalczyka, laureata 18. edycji 
APH, w Pawilonie Sztuki ERGO Hestii. 
Poprzez działania z użyciem konopi 
przemysłowych projekt Kowalczyka 
skupia się na odczarowaniu negatyw-
nego dyskursu społecznego, jaki narósł 
wokół tej rośliny, ale także na podkre-
śleniu dysonansu pomiędzy prawem 
w rozumieniu administracyjnym a pra-
wami natury. Tytułowa fitoremediacja 
to nazwa biologicznego procesu, któ-
ry umożliwiają niektóre gatunki roślin, 
a który ma zbawienny wpływ na za-
siedlany przez nie ekosystem. Jednak 
po rozłożeniu tego pojęcia na czynni-
ki pierwsze i nieco bardziej metafo-
rycznym potraktowaniu, moglibyśmy 
przyłożyć je do szerzej rozumianego 
wpływu organizmów roślinnych na 
ich otoczenie. W dobie postępujących 

Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl
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