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Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,
 
po raz kolejny mamy ogromną przy-
jemność przekazać wam wiadomość 
o otwarciu muzeów, galerii i miejsc 
kultury. Głęboko wierzymy też, że tym 
razem będziemy mieli szansę cieszyć 
się wystawami i artystycznymi wyda-
rzeniami zdecydowanie dłużej. Nowe 
okoliczności to także doskonały mo-
ment, by wrócić do klasycznej wersji 
Spacerownika, czyli zapowiedzi i po-
leceń najciekawszych wystaw, które 
można zwiedzać w muzeach i gale-
riach w Polsce i na świecie. 

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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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy i artystów, 
których prace są na niej 
prezentowane, dostępne są na 
stronie internetowej:

www.mng.gda.pl
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Kolekcje prywatne to obszar 
rynku sztuki, który w ostatnich 
latach rozwija się prężnie i nie 
traci na znaczeniu. Rzadko zda-
rza się jednak, żeby mecenas 
gromadzący zbiory, sam tak-
że był artystą. O tym, co może 
wyniknąć z takiego połączenia 
przekonać się można, oglądając 
wystawę Kolekcja. Dar Basila 
Alkazziego dla Muzeum Naro-
dowego w Gdańsku.  

Basil Alkazzi urodził się w 1938 roku 
w Kuwejcie, skąd wyjechał do Londy-
nu, gdzie studiował w Central School 
of Art. Wielokrotnie się przeprowa-
dzał, czasowo pomieszkując w róż-
nych europejskich miastach. Jako 
artysta tworzy abstrakcyjne obrazy, 
w których często pojawiają się sym-
bole związane z naturą, dla których 
inspiracją jest poszukiwanie sacrum 
i sensu życia. Maluje oniryczne pejza-
że nocne, krajobrazy i przedstawie-
nia kosmicznej przestrzeni. Obrazy 
te przepełnione są mistycznym świa-
tłem i wykorzystują bardzo nowocze-
sne formy wyrazu. Nic więc dziwne-
go, że szybko trafiły do zbiorów wielu 
muzeów w Stanach Zjednoczonych 
i w Europie. Alkazzi od zawsze chciał 
także wspierać innych twórców – być 
może potrzeba ta powiązana jest 
z jego pasją kolekcjonerską. Artysta 
ustanowił również kilka nagród swo-
jego imienia dla młodych i wscho-
dzących malarzy oraz nie stroni od 
darowizn. Jednym z najcenniejszych 
darów Alkazziego jest właśnie kolek-
cja, która zaprezentowana zostanie 
w gdańskim Muzeum Narodowym. 
Składa się na nią sto czterdzieści 
prac czterdziestu artystów, wśród 
których znajdują się przedstawiciele 
malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii 
i rzeźby. Jak doszło do przekazania 
tego cennego zbioru? W 2015 roku 
muzeum podpisało umowę z arty-
stą, który powołał wówczas Fundusz 
Basila Alkazziego i Halimy Nałęcz, 
w ramach którego zobowiązał się do 

John Hedgecoe, 
Królowa Elżbieta II 

1966, wydruk C-Type, materiały 
prasowe organizatora
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przekazania instytucji prac artystek 
i artystów działających w Stanach 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii , 
Japonii i Korei Południowej. Postać 
Halimy Nałęcz nie została rzecz ja-
sna uwzględniona w nazwie przy-
padkowo. Była ona także malarką, 
właścicielką Drian Galleries w Lon-
dynie, a przede wszystkim wieloletnią 
przyjaciółką Basila Alkazziego, która 
w 1983 roku ofiarowała Muzeum Na-
rodowemu w Gdańsku ponad trzysta 
sześćdziesiąt dzieł wystawianych 
w jej galerii. Na wystawie Kolekcja. 
Dar Basila Alkazziego dla Muzeum 
Narodowego w Gdańsku znajdziemy 
zarówno prace klasyków współcze-
sności (takich jak David Hockney), 
jak i artystów młodszych – często 
laureatów wspomnianych nagród 
ufundowanych przez Alkazziego. Ma-
larz przekazał także obrazy swojego 
autorstwa – kompozycje olejne, gwa-
sze i fotomontaże, w tym także naj-
nowsze prace wykonywane w ubie-
głym roku w czasie trwania pandemii. 
Wszystkie ofiarowane prace prezen-
tują bogate spektrum rozwiązań for-
malnych i ikonograficznych oraz są 
świetną okazją do poznania różnych 
trendów sztuki współczesnej.  

Paul Huxley, 
Lu – zielony III

2009, akryl na płótnie, materiały 
prasowe organizatora

Graham Crowley, 
Szary dryf

2015, olej na płótnie, materiały 
prasowe organizatora
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Więcej informacji na temat 
wystawy dostępnych jest 
na stronie internetowej:

www.mnw.art.pl
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Organizowanie ekspozycji wspól-
nie z jedną z największych insty-
tucji kultury w Polsce, na której 
po raz pierwszy zostaną poka-
zane dzieła wielkich mistrzów 
to wielka przyjemność, ale też 
ogromna odpowiedzialność. 
Serdecznie zapraszamy na wy-
stawę Różne spojrzenia orga-
nizowaną w Muzeum Narodowym 
w Warszawie. 

Już od ponad 70 miesięcy (tak, też 
byliśmy zaskoczeni jak wiele czasu już 
minęło!) przygotowujemy dla naszych 
czytelników „Spacerownik Artystycz-
ny”, w których na początku każdego 
miesiąca staramy się przedstawić 
najciekawsze wydarzenia artystyczne 
w Polsce i na świecie. Z racji formuły 
nasze wybory są całkowicie subiek-
tywne, choć od samego początku ist-
nienia naszego projektu staramy się 
proponować wystawy i wydarzenia 
prezentujące twórczość artystów z ko-
rzystających z różnych form wyrazu 
i reprezentujących różne pokolenia. 
Jednak ten numer „Spacerownika” 
jest dla nas wyjątkowy. Po raz pierwszy 
możemy zaprosić naszych czytelników 
na wystawę, która choć nie jest bezpo-
średnio związana z naszym artystycz-
nym konkursem, jak żadna inna jest 

Barent Fabritius,  
Izmael

Kolekcja ERGO Hestii, Muzeum 
Narodowe w Warszawie, materiały 
prasowe organizatora

bliska naszemu sercu. Już 7 maja w Mu-
zeum Narodowym w Warszawie na-
stąpi otwarcie wystawy zatytułowanej 
„Różne spojrzenia”, na której zaprezen-
towane zostaną obrazy XVII-wiecznych 
mistrzów holenderskich i flamandzkich, 
pochodzące z kolekcji Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego ERGO Hestia. Jest 
to jedyna w Polsce korporacyjna kolek-
cja dzieł sztuki dawnej, po raz pierwszy 
udostępniona publiczności. Pokazane 
zostaną 52 obrazy, takich artystów jak 
m. in. Salomon van Ruysdael, David Te-
niers młodszy, Jan Porcellis, Gabriel 
Metsu, Jan Breughel młodszy. „Różne 
spojrzenia” to opowieść o narodzinach 
i rozwoju sztuki holenderskiej XVII wie-
ku, w kontekście rozwijającej się rów-
nolegle sztuki flamandzkiej. W ramach 
wystawy zaproponowano podział na 
siedem sekcji („spojrzeń”), mających 
ułatwić odkrywanie bogactwa zna-
czeń oferowanych przez malarstwo 
XVII-wieczne. Pejzaże, martwe natury, 
sceny rodzajowe przedstawiono w kon-
tekście politycznych, ekonomicznych 
oraz artystycznych przemian epoki. 
Propozycje te nie są jednak arbitralne 
– organizatorzy zapraszają widzów do 
konstruowania własnych perspektyw 
pozwalających lepiej zrozumieć niezwy-
kły świat sztuki dawnej. Mamy szczerą 
nadzieję, że praca, którą wykonaliśmy 
wspólnie z przedstawicielami Muzeum 
Narodowego w Warszawie zaowocuje 
ciekawą ekspozycją, która rozpocznie 
przygodę naszych czytelników z daw-
nym malarstwem niderlandzkim. A jest 
co odkrywać! 
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Więcej informacji na temat 
wystawy dostępnych jest na 
stronie internetowej:

www.manggha.pl
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Czy muzyczne par ty tur y da 
się zaprezentować jak obrazy? 
Twórcy wystawy Krzysztof Pen-
derecki. Partytura i ogród. 
Muzyka wobec obrazu, ogród 
wobec muzyki organizowanej 
w krakowskim Bunkrze Sztuki 
udowadniają, że jest to jak naj-
bardziej możliwe.  

Lusławice, 
symboliczny grób Fausta 
Socyna 

2012, fot. M. Bebłot, materiały 
prasowe organizatora

i twórczością Pendereckiego ser-
decznie polecamy film dokumentalny 
autorstwa Marii Anny Potockiej pod 
tytułem Partytura i ogród.  Projekt 
nakręcono w Lusławicach, a wybitny 
polski kompozytor przedstawia w nim 
zasady warsztatu kompozytorskiego 
oraz opowiada o metodzie graficznej 
pozwalającej naszkicować symfo-
nię na jednej kartce. Swoje doświad-
czenia muzyczne Penderecki odnosi 
także do swojego ogrodu. Park, który 
stworzył w Lusławicach, oparł właśnie 
na formie symfonii. Wystawa Krzysz-
tof Penderecki. Partytura i ogród. 
Muzyka wobec obrazu, ogród wobec 
muzyki to kolejny krok w przedsta-
wieniu toku myślenia wybitnego mu-
zyka. Obejmuje prywatne szkice – tak 
zwane prepartytury – oraz rysunkowe 
koncepcje ogrodu. Na drugą część 
wystawy składają się portrety Krzysz-

By spróbować objąć naszymi umy-
słami sztukę, stworzyliśmy całą gamę 
klasyfikacji, które ułatwiają nam jej 
odbieranie i układanie sobie w głowie 
naszej wiedzy o niej. Gdy słyszymy 
„obraz”, od razu myślimy o malarskim 
dziele wizualnym. Z kolei, gdy ktoś 
powie o rzeźbie, w naszych głowach 
pojawiają się materialne kształty wy-
kute w kamieniu czy stali. Jednak 
istnieją przypadki, w których sztuka 
nie pozwala się zamknąć w  misternie 
stworzonych przez nas szufladkach, 
a najwięksi twórcy potraf ią poko-
nywać granice naszego rozumienia. 
Doskonałym przykładem takiego 
działania jest twórczość Krzysztofa 
Pendereckiego, który kolejne gamy 
swojej symfonii potrafił nie tylko ubie-
rać w formy absolutnie malarskie, ale 
też przenosić na żywą materię taką 
jak ogród. Zainteresowanym życiem 
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tofa Pendereckiego autorstwa Beaty 
Stankiewicz, Marcina Maciejowskie-
go i Bartka Materki, fotografie Maria-
na Eilego z cyklu Rewizyta – Salvador 
Dali u państwa Pendereckich oraz 
dokumentacja fotograficzna parku 
w Lusławicach Marka Bebłota i Bart-
ka Barczyka. Ekspozycja jest także 
doskonałą okazją, by lepiej poznać 
sylwetkę jednego z najw ybitniej-
szych polskich artystów. W 1958 roku 
ukończył on studia kompozytorskie 
w Państwowej Wyższej Szkole Mu-
zycznej (obecnie Akademia Muzycz-
na) w Krakowie. W ciągu ponad 60 lat 
artysta stworzył ponad 150 utworów 
zróżnicowanych w zakresie technik 
kompozytorskich, gatunków i formy. 
Jest on także autorem oper, symfonii 
i utworów orkiestrowych, koncertów 
instrumentalnych, opraw chóralnych 
tekstów religijnych, a także utworów 
kameralnych i instrumentalnych. 

Krzysztof Penderecki, 
De natura sonoris no. 2 na 
orkiestrę

1971, 70 x 41,5 cm, dzięki 
uprzejmości E. Penderecka, 
materiały prasowe organizatora 
materiały prasowe organizatora  

Marcin Maciejowski, 
Krzysztof Penderecki  
(Wszystko jest w głowie)

2012, olej / płótno, 40 x 50 cm, 
dzięki uprzejmości E. Pendereckiej, 
materiały prasowe organizatora 
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Więcej informacji na temat 
wystawy dostępnych jest na 
stronie internetowej:

www.arsenal.art.pl
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Jaką cenę płacimy za wprowa-
dzanie kolejnych wynalazków 
techniki do naszego życie? Pole-
camy wystawę Polityka cybor-
gów organizowaną w poznań-
skiej Galerii Miejskiej Arsenał.   

Ostatnie kilkadziesiąt lat rozwoju na-
szej cywilizacji zostało całkowicie zdo-
minowanych przez nowe osiągnięcia 
techniki. W zasadzie każdego dnia do-
wiadujemy się o nowych wynalazkach, 
które mają nam pomagać i wyręczać 
w kolejnych zadaniach. Jednak często 
zapominamy o tym, że wraz z korzysta-
niem z dobrodziejstw zaawansowanej 
techniki nakładana jest na nas ogrom-
na odpowiedzialność. Mówimy tu o od-
powiedzialności nie tylko za swoją pry-
watność, którą w coraz większej części 
oddajemy za wygody, ale też o świado-
mości zanikania coraz większej liczby 
naszych umiejętności. Problem poja-
wia się, gdy podświadomie szukamy 
zelektryfikowanego rozwiązania pro-
blemu, który bardzo prosto dałoby się 
rozwiązać w sposób analogowy. Choć 
to tylko pierwszy krok, takie podej-
ście może prowadzić w przyszłości do 
stworzenia zupełnie nowej formy życia 
społecznego - cyborgów. Na wysta-
wie Polityka cyborgów organizowanej 
w poznańskim Arsenale zaprezento-
wana zostanie twórczość pięciu osób: 
Barbary Konopki, Jakuba Jasiukiewi-
cza, Pawła Janickiego, Andrzeja Wa-
silewskiego oraz Marka Rogulskiego. 
Pierwsza artystka przygotowała ze-
staw wideo, w którym znajdują się takie 
prace jak: Alice & Aibo (2003), Meme-

tic Infection  (2003),  Hibernating 
Chips (1999) oraz Binary Notes (1998). 
Każdy z tych filmów na swój sposób 
opowiada o inwazyjnym charakterze 
technologii językowych i komputero-
wych, o ich przenikaniu się i synergii 
z ciałem ludzkim. Jakub Jasiukiewicz, 
wypowiadający się również w medium 
ruchomego obrazu, odwołuje się do 
tytułowego dla wydarzenia pojęcia, od-
nosząc je do aktualnej, pandemicznej 
sytuacji. W swoim eseju Sztuczne od-
dychanie (2021) prezentuje sytuację, 
jaka wiąże się z dystrybucją i użyciem 
respiratorów. Paweł Janicki pokazuje 
nam, w jaki sposób wykorzystać moż-
na aplikację internetową do wygenero-
wania sytuacji synergii między interak-
torem a artefaktem. W jego Ogrodzie 
mechanicznym według Tytusa Czy-
żewskiego (2011-2019) znaleźć można 
układane w dwie serie słowa, które za 
sprawą odzwierciedlanych w ramach 
obrazu postaci odbiorców zderzają się 
ze sobą,  generując przy tym dźwięk. 
Andrzej Wasilewski również w od-
niesieniu do utworu literackiego, tym 
razem francuskiego poety i krytyka 
Charlesa Baudelaire’a, buduje narra-
cję Kwiaty zła (2018) w oparciu o bazy 
danych, a Marek Rogulski rozwija re-
fleksję na temat kondycji współczesnej 
cywilizacji przy pomocy materializacji 
pewnych idei i sztuki pojęć. Jego ICS 
Systems (2020) to z jednej strony so-
lidny, masywny, stalowy przedmiot, 
z drugiej strony – artysta wprowadza 
go w eteryczny, inteligibilny kontekst 
związany z nową humanistyką. 

Ilustracja promująca wystawę 
Polityka Cyborgów

Galeria Miejska Arsenał, materiały 
prasowe organizatora 
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Więcej informacji na temat wystawy 
dostępnych jest na stronie internetowej:

www.rondosztuki.pl
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Szukającym intelektualnego od-
poczynku, który przyniesie jedno-
cześnie ukojenie i nowe spojrzenie 
na otaczającą nas rzeczywistość 
polecamy wystawę Tajemnicza 
nieostrość organizowaną w ka-
towickim Rondzie Sztuki.  

Ilustracja promująca wystawę 
Joanny Concejo 
Tajemnicza nieostrość 

Rondo Sztuki, materiały prasowe 
organizatora 

Czy końcowy kształt dzieła zawsze 
jest efektem racjonalnego planowa-
nia kolejnych kroków przez artystę? 
A może w wyjątkowych sytuacjach 
twórcy mogą pozwolić pędzlowi sa-
modzielnie poruszać się po płótnie bez 
zastanawiania się nad tym, do czego 
to prowadzi? Świetnym przykładem 
takiego działania wydaje się twór-
czość Joanny Concejo. Jej ilustracje 
do własnych książek są jak oniryczna 
poezja, która przechodzi w konkret 
prozy. Od szkiców ołówkiem po buj-
ną roślinność artystka tłumaczy świat 
nieoczywistości, zostawiając miejsce 
na wyobraźnię czytelnika. Jak mówi 
sama artystka: „Czasem sama sobie 

nie potrafię wytłumaczyć dlaczego na-
rysowałam taką, a nie inną ilustracje, 
dziwię się obrazom, które sama two-
rzę. Tak jest. Ja tylko czuje, że to co ry-
suje, odpowiada mojemu wewnętrzne-
mu przekonaniu o konieczności, żeby 
pozwolić temu obrazowi zaistnieć. Nie 
poddaję obrazów procesowi myślowe-
mu i nie kwestionuję przeczuć, że tak 
jak jest, jest dobrze”. Artystka tworzy 
światy, które mają w sobie hipnotycz-
ną moc przyciągania. Nie pokazuje 
czytelnikowi najprostszej drogi do 
interpretacji – wybiera trudne, waż-
ne tematy i przedstawia je w sposób 
wymagający wysiłku i skupienia. Jej 
opowieściom towarzyszy poszukiwa-
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nie prawdy, wolność wyboru, potrzeba 
uważności, moment zatrzymania się 
w pędzie codzienności, refleksja nad 
światem, który często powoduje, że 
ludziom towarzyszy smutek, poczu-
cie winy czy obawa przed ulotnością 
szczęścia. Świat ludzi równoważy rze-
czywistość przyrody. Ona daje ukoje-
nie. Rządzi się odwiecznymi prawami. 
Jest schronieniem i organicznym trwa-
niem. Charakter ilustracji artystki do-
skonale oddaje kategoria czułości wy-
myślona przez Olgę Tokarczuk. Nie bez 
powodu obie artystki wspólnie wydały 
książkę „Zagubiona dusza”, w której 
ilustracje Joanny Concejo korespon-
dują ze słowami Tokarczuk. Wystawa 
Tajemnicza nieostrość  organizowana 
w katowickim Rondzie Sztuki to eks-
pozycja, która zaprasza do świata ar-
tystki poprzez pokazanie jej twórczości 
w niecodzienny sposób. Na wydarze-
niu będzie można wejść do ilustracji 
Concejo, poznać niektóre z sekretów 
jej warsztatu: od technik skalowania 
poprzez wycinanki i hafty, po interak-
tywne instalacje pokazujące popularne 
motywy z jej twórczości w formie zaba-
wy z odbiorcą. Jedną ze stref wystawy 
będzie czytelnia z książkami artystki, 
a całość przygotowana jest jako azyl 
od pośpiechu świata, z myślą zarówno 
o młodym, jak tym starszym czytelni-
ku. Doskonałe miejsce, by odpocząć 
po kolejnych dniach gonienia za przy-
ziemnymi obowiązkami.  

Ilustracja promująca wystawę 
Joanny Concejo 
Tajemnicza nieostrość 

Rondo Sztuki, materiały prasowe 
organizatora 
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Więcej informacji na temat 
wystawy dostępnych jest na 
stronie internetowej:

www.cmwl.pl
Ł

ód
ź

Poszukując różnych spojrzeń na 
otaczający nas świat czasem war-
to spojrzeć na perspektywę naj-
młodszych z mieszkańców naszej 
planety. Polecamy wystawę Zie-
mia (P)oddana organizowaną 
w łódzkim Centralnym Muzeum 
Włókiennictwa.  

Czy istnieje wiek, od którego można 
nazywać się artystą? Skoro do tworze-
nia artystycznych projektów potrzeba 
tylko wrażliwości, chęci wyrażenia 
zdania i kreatywnego pomysłu to czy 
powinniśmy podchodzić do twórczo-
ści dzieci z rezerwą? Wystawa Ziemia  
(P)oddana to prezentacja artystycz-
nych interpretacji dzieł prezentowa-
nych na „16. Międzynarodowym Trien-
nale Tkaniny” przygotowanych przez 
młodych twórców w wieku od 8 do 14 
lat. Dostali oni możliwość stworzenia 
katalogów, w których samodzielnie 
opisali i sfotografowali te prace, które 
uznali za najważniejsze, najbardziej ich 
dotyczące. Dzieła z tej hermetycznej 
dziedziny sztuki w oczach młodych ku-
ratorów nabrały boleśnie aktualnego 
wyrazu. W toku pracy nad ich wybo-
rem wyszło na jaw, że najistotniejszym 
zagadnieniem dla Lidki, Nadii, Hani, 
Apolonii, Franka, Michaliny i Adama 
jest zderzenie człowieka z przyrodą – 
to, w jaki sposób na siebie oddziałują 
oraz co możemy zrobić, by nadal móc 
cieszyć się otaczającym nas światem. 
Dodatkowego znaczenia nadaje eks-
pozycji czas jej powstawania. Wysta-
wa powstawała w czasach pandemii 
i izolacji, w stresie spowodowanym 
koniecznością dotrzymania terminu 
i pracy w zupełnie innych warunkach. 
Lęk, niepewność, złość, rozczarowa-
nie, nadzieja, poczucie wspólnoty/
izolacji – takie emocje towarzyszyły 
młodym twórcom podczas dopra-
cowywania koncepcji. Jednak sama 
idea zogniskowania wystawy wokół 

Plakat do wystawy 
Ziemia (P)oddana

Centralne Muzeum Włókiennictwa 
w Łodzi, materiały prasowe 
organizatora 

ośmiu tematów: ziemia, woda, po-
wietrze, człowiek, zwierzęta, rośliny, 
miasto/przemysł, f ilozofia powstała 
w ramach warsztatów prowadzonych 
przez Zofię Dubowską-Grynberg i Ka-
rolinę Iwańczyk na początku 2020 
roku, gdy o pandemii mówiło się jak 
o strasznym, lecz jednak odległym 
od naszej rzeczywistości zagrożeniu. 
Dziś wiele osób myśli tak o skutkach 
zmian klimatycznych. O wyjątkowości 
wystawy świadczy jej aktualność oraz 
przystępność. Prace z kolekcji Mu-
zeum, w większości prezentowane na 
wcześniejszych edycjach Międzynaro-
dowego Triennale Tkaniny, choć nadal 
posiadają rangę dzieł sztuki, zderzone 
zostały z obiektami i komentarzami 
stworzonymi przez uczestników pro-
jektu. Dzięki temu nabierają charak-
teru wypowiedzi nie tylko artystycznej, 
ale publicystycznej, stają się argumen-
tami w dyskusji o wpływie człowieka 
na środowisko. 
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Jak artystyczny twór taki jak 
grupa wpływa na losy poszcze-
gólnych artystów ją tworzących? 
To tylko jedno z pytań, na które 
odpowiedź znaleźć można na wy-
stawie GRUPA ZERO 61: 1961–
2021 organizowanej w toruńskim 
Centrum Sztuki Współczesnej.  

Więcej informacji na temat 
wystawy dostępnych jest na stronie 
internetowej: 

www.csw.torun.pl

Jednymi z najciekawszych z punktu 
widzenia obserwacji zależności mię-
dzy artystami są historie związane 
z losami grup, czyli kilku twórców de-
cydujących się na wspólne działania 
i czerpanie inspiracji z rozmów i debat. 
Już sama wzajemna stymulacja twór-
cza może być okazją do znalezienia 
zupełnie nowych obszarów gotowych 
do artystycznej eksploracji. Świetnym 
przykładem takiego ugrupowania jest 
Grupa Zero 61, czyli grupa fotogra-
ficzna działająca w Toruniu w latach 
1961-1969. Tworzący ją artyści wywo-
dzili się z ruchu studenckiego, przede 
wszystkim spośród studentów i ab-
solwentów Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Na wystawie zaprezento-
wane zostaną prace siedmiu najwy-
bitniejszych twórców Z61: fotogramy, 
foto-obiekty i filmy Józefa Robakow-
skiego, fotogramy i f ilmy Wojciecha 

Wojciech Bruszewski, 
Bez tytułu

1968, CSW Toruń, materiały 
prasowe organizatora  
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Bruszewskiego, prace Jerzego War-
daka, fotografie i filmy Andrzeja Ró-
życkiego, a także fotogramy i obiekty 
Michała Kokota, Antoniego Mikołaj-
czyka i Czesława Kuchty. Grupa Zero 
61 była najważniejszą formacją awan-
gardową, jaka kiedykolwiek działała 
w Toruniu, a swoimi eksperymentami 
wniosła olbrzymi wkład w rozwój pol-
skiej awangardy. Co ciekawe, dzia-
łania toruńskiego CSW wykraczają 
daleko poza stricte wystawiennicze 
pokazywanie dzieł twórców. Dzięki 
współpracy CSW z innymi placówka-
mi widzowie wystawy będą mieli szan-
sę także obejrzeć obszerne materiały 

filmowe dotyczące losów grupy, a tak-
że poznać dzieła tytułowych twórców 
z późniejszych okresów ich pracy. 
Dzieła prezentowane na ekspozycji 
w zdecydowanej większości pochodzą 
z kolekcji samych artystów (Robakow-
ski, Różycki, Wardak) lub ich rodzin 
(Bruszewski, Kokot), ale na potrzeby 
wystawy swoje zbiory udostępniły też 
innej instytucje muzealne: Muzeum 
Sztuki w Łodzi i Muzeum Okręgowe 
w Toruniu. Kuratorami projektu są 
Krzysztof Białowicz, Krzysztof Stani-
sławski i Marek Żydowicz, koordyna-
torką Renata Sargalska, natomiast 
realizatorem Wojciech Ruminski. 

Michał Kokot, 
Flisak wiślany

1970, CSW, Toruń, materiały 
prasowe organizatora  

Antoni Mikołajczyk, 
Bez tytułu

1968, CSW Toruń, materiały 
prasowe organizatora 
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Więcej informacji na temat 
wystawy dostępnych jest na stronie 
internetowej:

www.bwa.wroc.pl

Jeden z obiektów obecnych na 
wystawie Kod Ceramiki

BWA Wrocław, materiały prasowe 
organizatora

Polska ceramika przeżywa praw-
dziwy renesans. To doskonały 
czas, by lepiej przyjrzeć się jej 
historii i zrozumieć wyjątkowość 
na tle innych form artystycznych. 
Polecamy wystawę Kod Cera-
miki organizowaną we wrocław-
skim BWA.  

Ceramika towarzyszy człowiekowi od 
co najmniej 30 000 lat. Na przestrzeni 
tego okresu wielokrotnie zmieniały się 
jej właściwości i receptury, ale w zasa-
dzie przez cały czas była ona niezwy-
kle istotnym elementem tzw. sztuki 
użytkowej. Co ciekawe, ceramika jest 
też doskonałym przykładem ludzkiej 
potrzeby udoskonalania istniejących 
już projektów. Dziś, kiedy wymagania 
wobec materiałów produkcyjnych są 
wyższe niż kiedykolwiek, eksperci 
z dziedziny wciąż nieprzerwanie pra-
cują nad uszlachetnianiem ceramiki 
z wykorzystaniem nowoczesnych, 
zaawansowanych technologii. Wy-
stawa Kod Ceramiki organizowana we 
wrocławskim BWA powstała w celu 
pokazania niewykorzystanego jesz-
cze potencjału tworzywa ceramicz-

nego. Znane wszystkim, używane na 
co dzień obiekty stanowią jedynie 
wąską reprezentację wyrobów uka-
zujących się w coraz nowocześniej-
szych i zaskakujących formach. Ce-
ramika zawłaszcza coraz większe 
obszary przemysłów, niespodziewa-
nie ujawniając swoje nowe właściwo-
ści. Kiedyś zakodowana w wymiarze 
kulturow ym i społecznym, dzisiaj 
otwiera szeroki zakres kodów tech-
nologicznych. Tytuł wystawy Kod Ce-
ramiki jest hasłem wiążącym cztery 
obszary tematyczne: kod kulturowy, 
kod materii, kod jako narzędzie komu-
nikacji oraz g-code – zapis stosowany 
w technologiach cyfrowych. Na wy-
stawie zobaczyć będzie można prace 
takich twórców jak: Jonathan Keep, 
Studio Joachim-Morineau, Simona 
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Janišova, UNFOLD STUDIO, Magdale-
na Maros czy Renata Bonter-Jędrze-
jewska. Widzowie ekspozycji o zaska-
kujących przykładach wykorzystania 
medium ceramicznego dowiedzą się 
nie tylko z klasycznej prezentacji wy-
robów przemysłowych, ale też z uni-
katowych dzieł projektantów i arty-
stów. Wystawa jest też dobrą okazją 
do pokazania nowych perspektyw 
współpracy przedstawicieli środowisk 
artystycznych i przemysłowych. Po-
szukując bezpiecznych i skutecznych 
metod ochrony zdrowia i środowiska, 
należy docenić zrównoważony rozwój, 
równość i dostatek w społeczeństwie, 
przy jednoczesnym zaangażowaniu 
w ochronę naturalnych ekosystemów 
i zasobów Ziemi. Rola projektanta ar-
tystycznego będzie w tym procesie 
znacząca, ale bez współpracy z wy-
twórcami nie uda mu się osiągnąć za-
mierzonego efektu. 

Jeden z obiektów obecnych na 
wystawie Kod Ceramiki

BWA Wrocław, materiały prasowe 
organizatora
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MIKROWięcej informacji na temat wystawy 

dostępnych jest na stronie internetowej: 

www.galeriabielska.pl

 Jeden z obiektów obecnych  
na wystawie,  
Sławomir Rumiak i Kanon 
Myokoin – Nasienie

Galeria Bielska, materiały prasowe 
organizatora
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Czy rozumiany w seksualny spo-
sób początek może jednocześnie 
być końcem innego życia? To tyl-
ko jedno z pytań, do których sta-
wiania namawia wystawa Sławo-
mir Rumiak i Kanon Myokoin 
– Nasienie organizowana w Ga-
lerii Bielskiej.  

Czasami twórcy artystycznych wy-
staw stoją przed trudnym zadaniem 
przekonania nowych widzów, że zbli-
żająca się wystawa jest wydarzeniem 
na tyle ciekawym, że wartym ich za-
interesowania. Ich zadanie jest o tyle 
trudne, że nawet gdy dzieła wystawia-
nych twórców bronią się swoją jako-
ścią, wielu widzów ściąga nie precyzja 
pociągnięć pędzlem, a stojąca za nimi 
historia. W tym kontekście wydaje się, 
że twórcy wystawy Nasienie prezentu-
jącej twórczość Sławomira Rumiaka 
i Kanona Myokoina mieli nieco uła-
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twione zadanie – stojąca za nimi hi-
storia wciąga bez reszty. W piwnicach 
Willi Sixta na terenie Bielska-Białej 
prezentowana będzie wystawa foto-
grafii wybranych przez autorów we-
dług klucza zainspirowanego historią 
willi i jej właściciela. Wszystkie obrazy, 
chociaż stylistycznie niejednorodne 
- będące częścią różnych projektów 
- łączy motyw nasienia i rozmnażania 
płciowego. „Początek był podobno ro-
mantyczny. Theodor Sixt zakochał się 
i poślubił bielszczankę, Johanne Emilie 
Weich. Miał mówić, że za sto lat Bielsko 
będzie miało stu Sixtów” – opowiada 
współtwórca projektu Sławomir Ru-
miak. „Sixt zbudował dom i posadził 
drzewo (miłorząb dwuklapowy – drze-
wo dwupienne, rozdzielnopłciowe). 
Nie spłodził jednak potomka. Nazwi-
sko przeszło nie na syna, lecz na jego 
dom – taką wolę wyraził w testamen-
cie, przekazując willę miastu” – do-
daje Rumiak. Jak podkreślają twórcy 

ekspozycji celowo zdecydowali się oni 
na  zejście z wystawą do podbrzusza 
willi, do jej piwnic, gdzie pokazują kilka 
fotografii. Łączy je słowo –  „nasienie”. 
W języku polskim jest ono wieloznacz-
ne – pozwala odnieść się do rozmnaża-
nia płciowego zarówno roślin, zwierząt 
i człowieka. Dom z odziedziczonym 
nazwiskiem, nasiono-afrodyzjak i bez-
płodność Sixta, to opowieść z pogra-
nicza języka kultury i biologii. Szacuje 
się, że przez co najmniej miliard lat od 
powstania życia na ziemi nie istniała 
śmierć w wyniku starzenia się orga-
nizmów. W sprzyjających warunkach 
bakterie mogły rozmnażać się przez 
podział teoretycznie bez końca. Na-
turalne starzenie się komórek, ich za-
programowana śmierć, pojawiły się 
później, wraz z rozmnażaniem seksual-
nym. Czy w tym kontekście można po-
wiedzieć, że starając się dać początek 
czemuś nowemu, tak naprawdę dopro-
wadzamy do swojego końca?  

 Jeden z obiektów obecnych  
na wystawie,  
Sławomir Rumiak i Kanon 
Myokoin – Nasienie

Galeria Bielska, materiały prasowe 
organizatora
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jaCentre Pompidou i K21 Düsseldorf nawiązały współpracę, w wyni-
ku której zorganizowana została przekrojowa wystawa poświęcona 
twórczości Hito Steyerl – niemieckiej artystki specjalizującej się 
w sztuce nowych mediów. W ramach projektu I will survive. Physical 
and virtual spaces porusza problematykę związaną ze współcze-
snym funkcjonowaniem muzeów. Punktem wyjścia stała się dla niej 
architektura Centre Pompidou i jej przejrzysty, funkcjonalny cha-
rakter, którego celem było od początku podkreślenie misji insty-
tucji jako miejsca zachowywania dziedzictwa i jego udostępniania 
poprzez demokratyczny projekt otwartego dla wszystkich centrum 
zasobów kulturowych. Dzięki posługiwaniu się wyjątkowym języ-
kiem o zabarwieniu satyrycznym Hito Steyerl zyskała w ostatnich 
latach szerokie międzynarodowe uznanie. Jej działalność, wynika-
jąca z bardzo osobistego spojrzenia na film dokumentalny, rozwijała 
się od początku 2010 roku w formie immersyjnych realizacji wideo 
i instalacji multimedialnych. Chociaż artystka korzysta z najnow-
szych technologii, jej celem jest zakwestionowanie ich możliwości 
wpływania na opinię publiczną i przekształcanie tego, co uchodzi 
za „rzeczywiste”.  

www.centrepompidou.fr

Hito Steyerl, 
SocialSim (montage de deux 
détails)

2020, dzięki uprzejmości artystki, 
Andrew Kreps Gallery New 
York i Esther Schipper, Berlin, 
fot. © D.R., materiały prasowe 
organizatora  
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ia Prace Charlotte Johannesson, artystki tworzącej w tkaninie i pio-
nierki graf iki cyfrowej, są przykładem połączenia języka arty-
stycznego i technik obejmujących programowanie komputerowe 
i tradycyjne krosno. Binarny charakter obrazu wynikający z obu 
tych technologii – wytwarzany z jednej strony przez zera i jedynki, 
z drugiej zaś przez wątek i osnowę – ułatwił artystce przejście od 
tkactwa do sztuki komputerowej. Wystawa Take Me to Another World 
to pierwsza w Hiszpanii monograficzna prezentacja prac artystki. 
Obejmuje także jej wczesne realizacje tekstylne, wśród których 
znalazły się zarówno oryginały, jak i reprodukcje zaginionych dzieł, 
a pięć z nich zostało wykonane specjalnie na tę okazję. Ponadto Jo-
hannesson stworzyła dwadzieścia nowych dzieł, wykorzystując pro-
jekty cyfrowe z lat 70. ubiegłego wieku. Tekstylia tkane na wirtual-
nym krośnie stanowią tym samym podsumowanie relacji pomiędzy 
jej fizycznymi realizacjami w materiale i pracami cyfrowymi.   

www.museoreinasofia.es

Widok wystawy Charlotte 
Johannesson. Take Me to 
Another World

Museo Reina Sofia w Madrycie, 
materiały prasowe organizatora 
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ia Esnst Ludwig Kirchner i Emil Nolde to jedni z największych artystów 

XX wieku, a zarazem najbardziej znanych ekspresjonistów. Zasłynęli 
przede wszystkich z innowacyjnego wykorzystywania wyrazistych 
kolorów i odważnych pociągnięć pędzla. W latach 1908-1918 moc-
no inspirowali się kulturami pozaeuropejskimi, zwłaszcza z Afryki 
i Oceanii. To okres, w którym Niemcy były potęgą kolonialną w tych 
częściach świata. Wystawa Kirchner and Nolde up for discussion to 
próba rzucenia nowego światła na ten wątek w twórczości malarzy 
w kontekście ówczesnej sytuacji geopolitycznej. Jakie spojrzenie na 
ludzkość wyrażają te dzieła sztuki? Czy z dzisiejszej perspektywy 
możemy próbować pociągnąć artystów do odpowiedzialności? Czy 
powinniśmy to robić? Czy historia Kirchnera i Noldego ma znaczenie 
dla naszej współczesnej debaty na temat rasizmu? Te i wiele innych 
ważnych pytań stawiają twórcy ekspozycji. Jednocześnie stronią od 
jednoznacznych ocen, pozostawiając widzom pole do tytułowej dys-
kusji, wymiany doświadczeń i własnego zdania.  

www.smk.dk

Emil Nolde, 
Mother and boy

1914, olej na płótnie, © Nolde 
Stiftung Seebüll, fot. Elke Walford 
i Dirk Dunkelberg, materiały 
prasowe organizatora
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a Joachim Bandau miał nieco ponad trzydzieści lat, kiedy zaczął two-

rzyć rzeźby i rysunki, które wyznaczają charakterystyczny etap jego 
wczesnej praktyki artystycznej. W 1967 roku w jego dorobku pojawiły 
się pierwsze amorficzne realizacje, zbudowane z segmentów mane-
kinów łączonych z nowymi wówczas materiałami przemysłowymi. Ich 
geneza związana była z rozwojem automatyzacji przemysłowej póź-
nych lat 50. i wczesnych 60. XX wieku, postępy naukowe, takie jak 
pierwszy przeszczep serca oraz wspomnienia z okresu II wojny świa-
towej, której okrucieństw artysta doświadczył jako dziecko i z której 
mrokami zmagał się jako dorosły. W ciągu zaledwie kilku niezwykle 
płodnych lat (zakończenie produkcji tej serii rzeźb ogłosił niespodzie-
wanie w 1974 roku) powstało ponad sto obiektów i niezliczone związa-
ne z nimi rysunki i szkice. Wystawa prezentowana w Kunsthalle Basel 
koncentruje się na wyborze kluczowych dzieł z tego okresu, z których 
niektóre rzadko lub nigdy dotąd nie były pokazywane szerszej pu-
bliczności. Ich prezentacja jest celowo niechronologiczna, a widzowie 
mogą swobodnie podążać tropem tematów, materiałów i form, które 
są wspólne dla danych dzieł. 
 
www.kunsthallebasel.ch

Joachim Bandau, widok 
wystawy Die Nichtschönen: 
Works 1967–1974

Kunsthalle Basel, 2021, na 
pierwszym planie Wasserwerfer, 
1974, w tle Weißer Sarkophag, 
1972 i rysunek, fot. Philipp Hänger 
/ Kunsthalle Basel, materiały 
prasowe organizatora  
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Więcej o wystawie i planowanych 
wokół niej działaniach przeczytać 
można na stronie internetowej:

www.lnmm.lv

Jūlijs Madernieks,  
projekt tkaniny 

przed 1930, akwarela i tusz na 
papierze, kolekcja Latvian National 
Museum of Art, materiały prasowe 
organizatora

KRAJE BAŁTYCKIE
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Innowator, reformator i mentor 
młodych artystów – Jūlijs Ma-
dernieks uważany jest za pionie-
ra łotewskiej sztuki dekoracyjnej 
i wzornictwa. Z okazji 150 rocz-
nicy urodzin artysty Muzeum 
Sztuki Dekoracyjnej i Wzornic-
twa przygotowało wystawę The 
Style of Madernieks poświę-
coną jego twórczości.  

„Adorator ornamentów”, „mędrzec ry-
sunku”, „wybitny nonkonformista” – to 
tylko niektóre z określeń, za pomocą 
których opisywali Madernieksa jemu 
współcześni. Ten wyjątkowy artysta 
działający w pierwszej połowie XX 
wieku niewątpliwie wywarł ogromny 
wpływ na rozwój łotewskiego wzor-
nictwa, projektując dekoracje wnętrz 
gmachów publicznych oraz tworząc 
grafikę użytkową. Był także utalen-
towanym nauczycielem i cenionym 
krytykiem sztuki. Twórcy ryskiej wy-
stawy odsłaniają przed odbiorcami 
różne aspekty działalności mistrza, 
pokazując widzom projekty kompozy-
cji i zdobniczych i tekstyliów, projekty 
mebli oraz przykłady grafiki dekora-
cyjnej. Jūlijs Madernieks należał do 
pokolenia łotewskich artystów z gru-
py Rūķis, którzy dostrzegli wyjątko-
wy charakter twórczości narodowej, 
która rozwijała się rownolegle z za-
chodnioeuropejskimi nurtami sztuki 
współczesnej. Szukał możliwości ar-
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tystycznej ekspresji, która komuniko-
wała estetykę secesyjną dominującą 
w ubiegłym stuleciu. Wierzył, że sztu-
ka jest obecna we wszystkim i chętnie 
poszukiwał inspiracji w przyrodzie. 
Z czasem, pod wpływem badań etno-
graficznych, Madernieks zwrócił się 
ku geometrycznej stylizacji form, wy-
pracowując indywidualny styl. Studia 
w Paryżu i liczne podróże zagranicz-
ne nadawały projektom artysty nowy 
wymiar. Działalność Jūlijsa Mader-
nieksa była różnorodna i obejmowa-
ła: mistrzowsko opracowane meble, 
kompozycje tkanin dekoracyjnych, 
rysunki tapet, projekty ceramiki, ślu-
sarstwo i inne elementy wyposażenia 
wnętrz. Po I wojnie światowej konty-

nuował aktywną pracę przy projek-
towaniu wnętrz także w niepodległej 
Łotwie i stał się jednym z najbardziej 
cenionych artystów sztuki użytkowej. 
W okresie międzywojennym Mader-
nieks zaprojektował kilka wnętrz pu-
blicznych. Najbardziej godnym uwagi 
przykładem jest dekoracyjne wykoń-
czenie sufitów i ścian powstałej w la-
tach 1925–1926 Kancelarii Państwowej 
(dziś Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych). Ta piękna i bogata w ozdoby 
dekoracja niestety się nie zachowała. 
Wystawie towarzyszy zbiór ilustro-
wanych artykułów, w którym czołowi 
teoretycy sztuki i designu na Łotwie 
szczegółowo omawiają twórczy wkład 
mistrza w rozwój sztuki.  

Jūlijs Madernieks,  
szkic, gwasz i akwarela

kolekcja National Archives 
of Latvia, materiały prasowe 
organizatora  
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www.uncommonground.pl

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 portalu  
(UN)COMMON GROUND, czy-
li stale powiększającej się ba-
zie wiedzy na temat działań art 
brandingowych z całego świata. 
W praktyce oznacza to, że znaj-
dziecie tam artykuły poświęcone 
sztuce współczesnej i współpra-
cy artystów z różnymi markami 
– często bardzo zaskakującej.  
Na co zwrócić uwagę?

Grunt to… Jacek Walesiak. Top 5 
art brandingowych inspiracji

Art branding jako zjawisko od same-
go początku jest nierozerwalnie zwią-
zany z tworzeniem niezwykle cieka-
wych projektów przez nieoczywistych 
partnerów. Właśnie dlatego redakcja 
portalu (UN)COMMON GROUND po-
stanowiła poprosić Jacka Walesiaka, 
dyrektora kreatywnego i współtwór-
cę studia projektowego UVMW o wy-
branie jego zdaniem najciekawszych 
projektów balansujących na granicy 
sztuki i biznesu. Nie chcemy zdra-
dzać wam wszystkich szczegółów 
jego wyborów, ale możemy obiecać, 
że w tekście znajdą dla siebie coś za-
równo osoby ceniące sobie projekty 
najbardziej uznanych instytucji ar-
tystycznych, jak i miłośnicy bardziej 
ryzykownych projektów łączących ze 
sztuką świat sportu. Tekst autorstwa 
Jacka Walesiaka wypełniony jest tak-
że internetowymi odnośnikami, więc 
najbardziej zainteresowani będą mo-
gli na własną rękę zgłębić szczegóły 
każdej opisanej współpracy. Jeśli je-
steście zainteresowani zaskakującymi 
pomysłami na wspólne projekty, po-
wyższy tekst z pewnością przypadnie 
wam do gustu. 

Teatr. Galeria. Studio, czyli krótka 
historia Galerii Studio 

Są takie miejsca na mapie artystycz-
nej Warszawy, które dla wielu miłośni-
ków sztuki pełnią rolę prawdziwych 
ikon. Jedną z takich instytucji jest 
Galeria Studio, która mieści się w bu-
dynku Pałacu Kultury i Nauki. Jak pi-
sze w swoim artykule Janusz Heller 
„każdy zna ten budynek. Krzyżują się 
tu drogi nowo przyjezdnych z zabie-
ganymi mieszkańcami stolicy. Wła-
śnie tutaj – w Pałacu Kultury i Nauki 
– na początku lat 70. XX wieku Józef 
Szajna zdecydował się na stworzyć 
niezwykłą przestrzeń, w której teatr 
i sztuka mówią wspólnym głosem”. 
To właśnie Galeria Studio jest ideal-
nym miejscem, by móc obserwować 
ewolucyjną przemianę polskiej sceny 
artystycznej od lat 70. XX wieku aż do 
dzisiaj. Dzięki niezwykłej pracy zało-
życiela galerii Józefa Szajny i jego na-
stępców w zbiorach galerii udało się 
zebrać niemal 1000 obiektów, wśród 
których znaleźć można prace takich 
twórców jak Jadwiga Maziarska, Hen-
ryk Stażewski, Koji Kamoji, Edward 
Krasiński, Erna Rosenstein, Natalia 
LL czy Edward Dwurnik. Z czystym 
sumieniem możemy polecić tekst 
Janusza Hellera wszystkim zainte-
resowanym historią polskich insty-
tucji artystycznych, a także osobom 
przekonanym, że przestrzeń, w której 
gromadzi się i prezentuje sztukę ma 
wymierny wpływ na jej odbiór. 
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II  – Nagród literackich jest w Polsce 
sporo, ale tych dla pisarzy i pisarek dla 
dzieci i młodzieży - najmniej. W ogóle 
jest to literatura pod wieloma wzglę-
dami niedowartościowana, choć prze-
cież chętnie czytana i bardzo ważna, 
bo kształtująca nasze późniejsze gu-
sta czytelnicze i w ogóle stosunek do 
książki. Stąd wspólny pomysł ERGO 
Hestii i Fundacji Wisławy Szymbor-
skiej, by przyznawać znaczącą pod 
względem finansowym i ważną nagro-
dę za najlepszą książkę dla dzieci i mło-
dzieży. Mamy nadzieję, że nagroda ta 
skłoni wydawców, by chętniej i śmielej 
wydawali książki polskich autorów – 
komentuje Michał Rusinek, członek 
kapituły konkursowej Literackiej Po-
dróży Hestii. 

Literacka Podróż Hestii to konkurs 
i nagroda dla autorów umiejętnie kie-
rujących ciekawość młodego czytelni-
ka w stronę współczesnych tematów 
i klasycznych form pisarskich. Ini-
cjatywa podkreśla potrzebę nowego 
podejścia do twórczości literackiej, 
kierowanej do dzieci i młodzieży. To 
z jednej strony konkurs na najlepszą 
książkę, z drugiej – nagroda dla auto-
rów umiejętnie łączących współcze-
sną narrację z klasycznymi formami 
pisarskimi. Idea konkursu koncentruje 

76 książek w konkursie Lite-
racka Podróż Hestii! 

76 tytułów zgłoszono do 1. edycji 
konkursu Literacka Podróż He-
stii. To pozycje wydane w Polsce 
w roku 2020, tworzone w języ-
ku polskim i przeznaczone dla 
odbiorcy w wieku 10-15 lat. Na-
groda Literacka Podróż Hestii 
– w postaci 50 tysięcy złotych 
– przyznana zostanie autorowi 
lub autorce najlepszego tytułu. 
Nominacje do Nagrody zostaną 
ogłoszone pod koniec czerwca 
2021 roku, a tytuł zwycięskiej 
książki – w listopadzie 2021 roku. 

www.literackapodrozhestii.pl
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się przede wszystkim wokół wartości 
edukacyjnych. Literacka Podróż He-
stii wskazuje bowiem na tytuły, które 
mają szansę pozostać na długo w ka-
nonie literatury dziecięco-młodzieżo-
wej. W polu konkursowej aktywności 
nie brakuje miejsca na głos odbiorcy: 
czytelników, rodziców, edukatorów 
i instytucji wspierających rozwój mło-
dego pokolenia. 

Prace konkursowe oceni kapituła na-
grody złożona ze znawców literatury 
dziecięcej oraz przedstawicieli fun-
dacji w skład której weszli: Piotr Ma-
ria Śliwicki – prezes Grupy ERGO He-
stia, Michał Rusinek – pisarz, tłumacz, 
wykładowca na Wydziale Polonistyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
prezes Fundacji Wisławy Szymbor-
skiej, Katarzyna Kasia – doktor filo-
zofii, prodziekan Wydziału Zarządza-
nia Kulturą Wizualną Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, Joanna Olech 
– autorka książek dla dzieci i mło-
dzieży oraz ilustratorka; Maciej Woj-
tyszko – reżyser f ilmowy, teatralny 
i telewizyjny, pisarz, autor książek dla 
dzieci, dramaturg, profesor Akademii 
Teatralnej w Warszawie, oraz Magda-
lena Kąkolewska – prezes Fundacji 
Artystyczna Podróż Hestii. 

„Rysunki do czytania” 

W oczekiwaniu na nominacje w kon-
kursie Literacka Podróż Hestii, wraz 
z Bruno Neuhamerem, laureatem 
17. edycji Artystyczna Podróż Hestii, 
przygotowaliśmy cykl niesfornych 
komentarzy obrazkowych – „Rysunki 
do czytania”. Na łamach „Spacerow-
nika Artystycznego” prezentujemy 
pierwszą pracę, która w przewrotny 
i humorystyczny sposób pokazuje, 
że młodzi ludzie są nie tylko odbior-
cami literatury czy punktem odnie-
sienia dla  literackich bohaterów, ale 
przede wszystkim są naszą wspólną 
przyszłością. Wiek 10-15 lat to nie tyl-
ko moment kształtowania się osobo-
wości, ale też czas, w którym można 
i trzeba być w kontrze do dorosłości. 

PODPIS DO RYSUNKU: Bruno Neuha-
mer dla Literackiej Podróży Hestii 
Nie jedz słodyczy, umyj zęby, nie mla-
skaj przy stole, dostosuj się, posprzątaj 
pokój, ucisz muzykę, to nie jest odpo-
wiedni program dla kogoś w twoim wie-
ku, dorośnij, weź się w garść.  

Znacie to skądś? Chętnie wpisujemy 
innym kolejne tematy na listę obowiąz-
kowych zadań czy lektur. Szczególnie 
dzieciom. A może jednak lepiej zacząć 
od przeczytania wszystkiego, co roi się 
w głowie młodego człowieka? Stresz-
czenie często znajduje się na biurku 
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Literatura
 
Proszę bardzo
Anda Rottenberg

Nazwisko Andy Rottenberg znane jest 
współcześnie wszystkim pasjonatom 
sztuki. Stała się ona bowiem jedną 
z najbardziej znanych i cenionych 
krytyczek i publicystek, a jej artykuły 
i książki cieszą się niesłabnącym za-
interesowaniem. Tym razem jednak 
autorka bierze na warsztat samą sie-
bie, zagłębiając się w dzieje własnej 
rodziny. Rekonstruuje losy kolejnych 
pokoleń, jednak spotkanie z przeszło-
ścią często okazuje się trudne. Mimo 

to Rottenberg deklaruje, że w książce 
Proszę bardzo uniknęła przemilczeń, 
a wszystko, co zawarła na kilkuset 
stronach, jest prawdą. Nie jest to wy-
łącznie podróż oparta o wspomnienia. 
Autobiografia napisana została także 
w oparciu o zachowane relacje i doku-
menty urzędowe, do których dotarła 
autorka. Jednocześnie jest to historia 
bardzo osobista, w której odkrywanie 
własnych korzeni przeplata się z bo-
lesną opowieścią o zaginionym synu. 
Nie jest to  wyłącznie rekonstrukcja 
przeszłości, ale żywa opowieść o trud-
nych relacjach, miłości, cierpieniu, po-
szukiwaniu tożsamości, oczekiwaniu, 
stracie, śmierci i pogodzeniu z losem. 

Oświecenie, czyli tu i teraz
Łukasz Ronduda i Tomasz Szerszeń
 
Mogło by się wydawać, że Oświece-
nie to epoka, która dawno przeminę-
ła i myślenie o niej zakorzenione jest 
w przeszłości. Czy jednak rzeczywiście 
tak jest? Czy w istocie wiek pochwały 
ludzkiego rozumu, który pozwala po-
znać prawdę o świecie i człowieku, bez-
powrotnie przeminął? Autorzy książki 
o wiele mówiącym tytule Oświecenie, 
czyli tu i teraz udowadniają, że nie do 
końca tak jest. Nieco inaczej je jednak 
definiują – jako konkretną kwestię po-
lityczną dotyczącą kształtu i perspek-
tyw istnienia świata, w którym żyjemy. 
Publikacja pokazuje, że choć współ-

cześnie obserwować możemy rosną-
cą nieufność wobec nauki, Oświecenie 
wciąż pozostaje ważną ramą i to dzięki 
niemu możliwe jest dzisiaj krytyczne 
myślenie. W rozumieniu autorów dzie-
dzictwo to wciąż się realizuje, a nie 
jest wyłącznie reliktem przeszłości. 
Integralną częścią książki jest esej wi-
zualny, którego część stanowią prace 
pochodzące z kolekcji Gabinetu Rycin 
BUW – pierwszej w Polsce kolekcji gra-
fiki, założonej przez króla Stanisława 
Augusta. Prace historyczne uzupeł-
nione są artystycznymi komentarzami 
współczesnych artystów, które po-
wstały specjalnie na potrzeby wystawy 
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War-
szawie w 2018 roku i książki.  
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Świnia na sądzie ostatecznym. Jak postrze-
gano zwierzęta w średniowieczu
Maja Iwaszkiewicz

Potężne zamki warowne, strzeliste ka-
tedry, ale też brud, bieda i zacofanie 
– takie skojarzenia wielu z nas może 
mieć ze średniowieczem. Tymczasem 
okazuje się, że jest to epoka o wiele 
bardziej złożona, a wiele jej aspektów 
z dzisiejszej perspektywy może nam 
się wydać nawet zabawnych. Maja 
Iwaszkiewicz w swojej książce próbu-
je obalić mity i pokazać ten niezwykły 
świat, a pomagają jej w tym zwierzęta. 
Autorka łączy różne obszary swoich 
zainteresowań: historię sztuki i kultu-
ry oraz biologię. Do publikacji wybrała 
najbardziej jej zdaniem interesujące 
zwierzęta, które czytelnicy oglądać 
mogą także na barwnych ilustracjach. 
Kolejne rozdziały poświęcone są szer-
szym zagadnieniom, takim jak moralne 
spojrzenie na faunę w średniowieczu, 
wegetarianizm czy procesy sądowe 
prowadzone przeciwko zwierzętom. 
Zaciekawieni? Nic dziwnego. Świnia 
na sądzie ostatecznym to pozycja inna 
niż wszystkie, która nie tylko bawi, ale 
także pokazuje, jak na przestrzeni wie-
ków zmienił się stosunek człowieka do 
zwierząt i jak ważną rolę pełniły one 
w życiu człowieka.  

Filmy
 
Portret kobiety w ogniu
reż. Céline Sciamma 
 
XVII wiek – moment w dziejach, kiedy 
kobiety wciąż nie mogły decydować 
o sobie, a ich życie podporządkowa-
ne było zamążpójściu. Do tych realiów 
przenosi nas Céline Sciamma za po-
średnictwem swojego filmu Portret 
kobiety w ogniu. Opowiada historię 
dwóch kobiet, które w bardzo nie-
sprzyjających okolicznościach niespo-
dziewanie nawiązują bliską, intymną 
wręcz relację. Jak dochodzi do tego 
niezwykłego spotkania? Héloïse ma 
wkrótce – wbrew swojej woli – wyjść za 
mąż za mężczyznę, z którym niewiele 
ją łączy. Postanawia on zlecić namalo-
wanie portretu narzeczonej. Tego za-
dania, co już samo w sobie może być 
zaskakujące, podejmuje się malarka 
– wyemancypowana Marianne. Héloï-
se nie chce jednak pozować, artystce 
pozostaje więc śledzić ją i obserwo-
wać z ukrycia. Sytuacja ta prowadzi do 
wytworzenia bardzo napiętej, emocjo-
nalnej więzi pomiędzy kobietami, któ-
re odkrywają w sobie uczucie, które 
sprawia, że każda z nich podejmuje 
próbę wyjścia ze swojej społecznej roli.  
To opowieść o miłości, namiętności 
głęboko zanurzona w malarski świat.  
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Filmy

Sny
reż. Akira Kurosawa
 
Akira Kurosawa to japoński reżyser, 
scenarzysta i  producent f ilmow y 
uznawany za jednego z największych 
twórców w historii kina. W swoich 
Snach przedstawia widzowi osiem 
krótkich historii, które są zarazem 
jego wizjami i  przemyśleniami na 
temat przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości. W jednym z tych marzeń 
jako widzowie możemy przenieść się 
wprost do świata obrazów Vincenta 
van Gogha i zanurzyć się w wykreowa-
nej przez niego na płótnach scenerii. 
Bohater, którego śladami podążamy, 
spotyka tam także samego malarza 
z charakterystycznie zabandażowa-
nym uchem. W filmie dowiadujemy się, 
że artysta odciął je sobie napędzany 
frustracją związaną z niemożnością 
odpowiedniego ujęcia tej części wła-
snego ciała w autoportrecie. Rozmo-
wa z van Goghiem dla głównej postaci 
staje się punktem wyjścia do dalszej 
wędrówki po kolejnych płótnach, któ-
re wyszły spod pędzla mistrza, by 
swoją podróż zakończyć przy jednym 
z ostatnich dzieł malarza – Polu psze-
nicy z krukami. W ten sposób jeszcze 
ściślej splatają się losy dwóch męż-
czyzn poszukujących odpowiedzi na 
nurtujące ich pytania.  

Tarapaty 2
reż. Marta Karwowska
 
Szukacie filmu na relaksujący wieczór 
w gronie rodzinnym? Chcielibyście 
pokazać dzieciom, że sztuka nie musi 
być nudnym tematem? Jeśli tak, po-
lecamy wyruszenie do świata przygo-
dy z Julką, Felą i Olkiem – bohaterami 
drugiej części Tarapatów. Ci zaradni 
młodzi detektywi postanawiają wy-
brać się do Poznania na wernisaż wy-
stawy poświęconej twórczości Clau-
de’a Moneta. Niestety okazuje się, że 
nie będzie im dane obejrzeć jednego 
z najbardziej znanych obrazów malarza 
– Plaży w Pourville – który znika w ta-
jemniczych okolicznościach. W jego 
miejsce zaś umieszczono kopię, w do-
datku taką, która od początku miała 
ulec zniszczeniu za sprawą podłożo-
nego ładunku wybuchowego. Gdy pa-
dają pierwsze oskarżenia, Julka i Fela 
zaczynają rozumieć, że sprawa jest 
bardziej skomplikowana i decydują się 
na własną rękę prowadzić śledztwo 
zmierzające do odkrycia zagadki. Jak 
to bywa w dobrym kinie familijnym, 
oprócz emocjonującej przygody nie 
mogło zabraknąć także wątku uczu-
ciowego. Pierwsza miłość przytrafić 
się może bowiem nawet najlepszym 
detektywom!  

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY   05/2021 57



#
ko

le
kc

ja Kolejny pandemiczny maj to tak-
że kolejny moment otwarcia pol-
skich instytucji kultury – nietrud-
no o wrażenie déjà vu z zeszłego 
roku. Tym razem mamy jednak 
nadzieję, że galerie i muzea otwo-
rzą się już na dobre. Jeśli jednak 
szczepienie ciągle przed Wami, al-
bo po prostu polubiliście wirtualny 
kontakt ze sztuką bez wychodze-
nia z domów, nadal proponujemy 
Wam spotkania z finalistami i fi-
nalistkami Artystycznej Podróży 
Hestii, którzy brylują w „onlajnie”.  

Wiktoria Walendzik i instalacja 
Ze szkicownika 
 
na wystawie finałowej Artystycznej 
Podróży Hestii, 2019 (fot. P. Litwic)

Z pewnością do artystycznych gwiazd 
Instagrama zaliczyć można Wiktorię 
Walendzik – uczestniczkę 18. edycji 
naszego konkursu. Jako studentka 
Akademii Sztuki w Szczecinie na wy-
działach Malarstwa i Sztuki Mediów, 
Walendzik zgłosiła do Artystycznej 
Podróży Hestii pracę „Ze szkicownika”. 
Była to wieloelementowa instalacja, 
za pomocą której artystka przeniosła 
w trójwymiarową, „namacalną” prze-
strzeń obrazki z internetu, które od lat 
namiętnie kolekcjonuje. Wiktoria zbiera 
niemal wszystko: fotografie wykonane 
telefonem komórkowym, amatorskie 
zdjęcia znalezione w sieci, zwłasz-
cza w serwisach społecznościowych, 
stopklatki z filmów umieszczonych na 
YouTubie czy z gier komputerowych, 
w szczególności swojej ulubionej Doty 
2. W ten sposób artystka zgromadzi-
ła niezwykłe archiwum, z którego za-
wartości powstał specyficzny kolaż 
rzeczy i wrażeń. Walendzik masowo 
przywłaszcza obrazy innych użytkow-
ników sieci, które następnie drukuje, 
wycina i grupuje, a później wkleja do 
specjalnego notatnika, który z czasem 
zamienia się w rodzaj art booka. Tema-
tyka gromadzonych przez nią obrazów 
jest bardzo rozległa, ciężko wyzna-
czyć jej konkretne granice – Wiktoria 
Walendzik uważa, że wszystko może 
być inspirujące: nowe zdjęcie profilo-
we przypadkowo znalezionego użyt-
kownika internetu, zdjęcie produktu 
w sklepie internetowym, stopklatka 
z amatorskiego filmiku przyrodniczego 
na YouTube, czy sfotografowane przez 

nią refleksy światła na ekranie laptopa. 
Jej archiwum nieustannie się powięk-
sza, nie tylko o pobrane i wykonane 
przez nią fotografie, ale także rysun-
kowe szkice. W tym kontekście kon-
kursowa instalacja „Ze szkicownika” 
wydaje się próbą próbą doświadczal-
nego opisania chaotycznego świata 
współczesnej wizualności na przecię-
ciu rzeczywistości wirtualnej i realnej. 
Praktykę artystyczną Wiktorii Walen-
dzik trafnie podsumował kurator jej 
wystawy „please somebody game end 
me” (2019) w warszawskim Centrum 
Sztuki Współczesnej pisząc: „ Czy da 
się wyrzeźbić internet? W jaki sposób 
świat cyfrowy może z powrotem prze-
obrazić się w analogowy? Twórczość 
Wiktorii Walendzik (…) to próba prze-
niesienia internetowego krajobrazu do 
świata rzeczywistego”. 

J e s te ś c ie  c ie kaw i ,  jakie  o b ra z y 
wchodzą w skład imaginarium tej 
interesującej młodej artystki? Od-
wiedźcie jej profil na Instagramie 
lub Tumblrze, aby przekonać się na 
własne oczy. Czeka na Was szalo-
na mieszanka rzeźb przerażających 
krokodyli, strojów w panterkę, ekstra-
waganckich makijaży i zdobień pa-
znokci, quasi-amatorskich fotografii 
z „laserowymi oczami”, zachwyt nad 
szeroko rozumianym kiczem oraz 
(last but not least!) uwielbienie dla 
wszelkiej maści piesków. Polecamy. 
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Maj to gorący okres nie tylko dla Fun-
dacji – doczekaliśmy się ponownego 
otwarcia instytucji kultury, co cieszy nas 
podwójnie ze względu na przygotowany 
przez niezwykle bogaty program działań. 
Już od 7 maja w Muzeum Narodowym 
w Warszawie zwiedzający będą mieli 
okazję zapoznać się z wyjątkową kolek-
cją, prezentowana w ramach wystawy 
„Różne spojrzenia. Malarstwo holen-
derskie i flamandzkie z Kolekcji ERGO 
Hestii”. Ekspozycja stanowi to opowieść 
o narodzinach i rozwoju sztuki holender-
skiej XVII wieku, w kontekście rozwijają-
cej się równolegle sztuki flamandzkiej. 
W ramach wystawy zaproponowano 
podział na siedem sekcji („spojrzeń”), 
mających ułatwić odkrywanie bogactwa 
znaczeń oferowanych przez malarstwo 
XVII-wieczne. Pejzaże, martwe natury, 

sceny rodzajowe przedstawiono w kon-
tekście politycznych, ekonomicznych 
oraz artystycznych przemian epoki. Wy-
stawa potrwa do 25 lipca, odwiedź nas 
i poznacie holenderski punkt widzenia.  

Na początku maja poznamy także fina-
listów 20. edycji konkursu APH. Tego-
roczna edycja jest wyjątkowa pod wie-
loma względami – po raz pierwszy na 
wystawie finałowej spotkają się ze sobą 
dwie edycje, a dodatkowo towarzyszyć 
temu będzie uroczysty, okrągły jubileusz 
konkursu. Wszystkim brakowało spo-
tkań, dlatego zapraszamy wszystkich 
nad Wisłę, gdzie od 31 maja w Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie bę-
dzie można oglądać wystawę finałową 
19. i 20. edycji konkursu APH. To wyjąt-
kowa okazja, po raz pierwszy bowiem 
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przyjrzymy się dwóm edycjom jedno-
cześnie. Wystawa finałowa będzie zre-
alizowana zgodnie z zachowaniem za-
sad bezpieczeństwa, podobnie zresztą 
jak program wydarzeń towarzyszących 
ekspozycji. Laureatów i laureatki obu 
edycji poznamy 11 czerwca podczas gali 
finałowej.  

18 czerwca odbędzie się pierwsza 
w Polsce konferencja art brandingowa –  
(Un)common Ground będzie miało 
formę całodziennej transmisji online. 
W trakcie spotkania pokażemy Wam, 
w jaki sposób sztuka otwiera markom 
nieograniczone możliwości komunika-
cyjne, strategiczne, estetyczne, projek-
towe czy rozwojowe. Z drugiej strony, 
postaramy się przedstawić również, jak 
biznes wpływa na rozwój sztuki. Wśród 
gości konferencji znajdą się wybitni 
przedstawiciele różnych dziedzin m.in. 
marketingu, komunikacji, kulturoznaw-
stwa, sztuk wizualnych i brandingu. 

Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl
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