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Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,
 

wszystko wskazuje na to, że pande-
mia znalazła się w odwrocie, a muzea 
i galerie pozostaną otwarte. Będziemy 
mieli więc szansę cieszyć się wysta-
wami i artystycznymi wydarzeniami 
przez całe lato. A propozycji wysta-
wienniczych przed nami naprawdę 
sporo, dlatego jak co miesiąc przy-
chodzimy z podpowiedziami, gdzie 
warto się udać. Być może wakacje 
przyniosą także możliwość bezpiecz-
nego podróżowania, dlatego zachęca-
my, by zerknąć do działu poświęcone-
go wystawom zagranicznym. 

Spacerownik Artystyczny

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii

Redakcja: 

Kontakt: 

Julia Janowska

julia.janowska@fundacjaaph.pl

W domowym zaciszu możecie z kolei 
zapoznać się z ciekawymi propozy-
cjami lektur i f ilmów związanych ze 
sztuką. Nieustająco zapraszamy też 
do śledzenia portalu (UN)COMMON 
GROUND, gdzie regularnie pojawiają 
się nowe artykuły i interesujące wy-
wiady poświęcone związkom sztuki 
i biznesu. 
 

Przyjemnego czytania 
życzy Zespół Fundacji APH
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Więcej informacji zarówno 
o wystawie, jak i samej  
artystce znaleźć można  
na stronie internetowej: 

www.ggm.gda.pl
Tr
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Odczy t y wanie spo łecznych 
i politycznych znaczeń, w które 
uwikłana jest instytucjonalna 
historia, to jeden  głównych ob-
szarów zainteresowania Gosh-
ki Macugi – interdyscyplinarnej 
artystki, z twórczością której 
zapoznać się można na wysta-
wie Śmierć marksizmu pre-
zentowanej w Gdańskiej Gale-
rii Miejskiej. 

Tytuł ekspozycji zaczerpnięty został 
od nazwy jednej z pokazywanych 
prac. Jest to gobelin, który swoją 
formą przypomina nieco słynne ar-
rasy wawelskie, natomiast tematem 
nawiązuje do archiwów Miroslava 
Tichego. Ten ekscentryczny artysta 
mieszkający w Czechosłowacji od lat 
50. XX wieku tworzył fotograficzny 
zapis codziennego życia kobiet, któ-
re kompulsywnie podglądał. Zdjęcia 
te postanowiła wykorzystać Macuga, 
umiejętnie balansując pomiędzy war-
stwą faktograficzną a fikcją. W swojej 
pracy umieściła kobiety z fotogra-
fii Tichego wokół nagrobka Marksa 
i zastępuje napis „all workers unite”, 
„all women unite”, zwracając szcze-
gólną uwagę na nieobecność kobiet 
w historii. Jest to temat bardzo czę-
sto poruszany przez artystkę. Tym 
samym podkreśla ona także solidar-
ność wszelkich osób wykluczonych 
z kolektywnej, selektywnej pamięci. 
Macuga nieustannie bada mecha-
nizmy wyboru, które sprawiają, że 
niektórzy są włączani, inni zaś wyłą-
czani z powszechnie obowiązującego 
dyskursu. Zwraca przy tym uwagę na 
fakt, że wybór ten często jest narzu-
cany w sposób przemocowy i staje 
się obowiązujący ze względu na za-
korzenione schematy i utarte mecha-
nizmy działania, za pomocą których 
silniejsi dochodzą do głosu i narzu-
cają słabszym mniejszościom swoje 
zdanie. Wystawa Śmierć marksizmu 
wpisuje się również w aktualną narra-
cję o końcu świata, która towarzyszy 

Widok wystawy  
Goshki Macugi  
Śmierć marksizmu

Gdańska Galeria Miejska,  
fot. Lucyna Kolendo, 
 materiały prasowe  
organizatora
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nam od początku globalnego kryzy-
su związanego z pandemią. Nadcho-
dząca katastrofa wydaje się nieunik-
niona, ale w rzeczywistości trudno 
nam ją sobie wyobrazić. Artystka 
odwołuje się do założenia Marksa, 
że zwieńczeniem rozwoju procesu 
histor ycznego będzie komunizm. 
Macuga pokazuje, w jaki sposób hi-
storia zweryf ikowała te założenia. 
To grupa robotnicza, dla której sys-
tem miał być oparciem, w rezultacie 
doprowadziła do jego obalenia i usta-
nowienia nowego porządku świata. 
A mimo to współcześnie w Polsce 
wciąż jesteśmy obciążeni tą narra-
cją i nieustannie podejmujemy pró-
by jej społecznego przepracowania. 
Artystka w swoich pracach ukazuje 
ten paradoks, uwypuklając rozmaite 
przeciwieństwa. W jej ujęciu historia 
jest cykliczna i w związku z tym nie-
możliwa jest ucieczka od nieuchron-
nych powtórzeń. Pytanie, w jaki spo-
sób możemy się na nie przygotować. 

Widok wystawy  
Goshki Macugi  
Śmierć marksizmu

Gdańska Galeria Miejska,  
fot. Lucyna Kolendo, 
materiały prasowe  
organizatora

Plakat do wystawy  
Goshki Macugi  
Śmierć marksizmu

materiały prasowe  
organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy oraz 
program towarzyszących 
jej wydarzeń dostępne są 
na stronie internetowej:

www.zacheta.art.pl
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Okres socrealizmu często ko-
jarzony jest jednoznacznie ze 
sztuką propagandową, nasta-
wioną wyłącznie na przekazy-
wanie treści w zgodzie narracją 
proponowaną przez władzę. Tym 
czasem wystawa Zimna rewo-
lucja. Społeczeństwa Europy 
środkowo-wschodniej wobec 
socrealizmu, 1948–1959 po-
kazuje znacznie bardziej złożone 
oblicze tego nurtu. 

Z pewnością wątpliwości nie ulega 
fakt, że kultura i sztuka w latach 50. 
XX wieku odgrywały znaczącą rolę 
w kształtowaniu opinii społecznych. 
Czy jednak działo się to wyłącznie za 
pośrednictwem radosnych przed-
stawień silnych przedstawicieli klasy 
pracującej, którzy z nadzieją patrzyli 
w świetlaną przyszłość? Niewątpli-
wie takich wizerunków znamy obec-
nie bardzo dużo, wiele z nich wciąż 
obecnych jest w przestrzeni miejskiej 
pod postacią rzeźby architektonicz-
nej czy pomników, które przetrwały 
do naszych czasów jako relikty prze-
szłości. Twórcy ekspozycji przygo-
towanej w warszawskiej Zachęcie 
postanowili sięgnąć jednak do mniej 
znanych dzieł, które nie są tak bez-
pośrednie i oczywiste w swojej wy-
mowie, odbiegają od stereotypowych 

Tibor Honty, 
Letni wieczór 

1952, fotografia, dzięki 
uprzejmości Słowackiej 
Galerii Narodowej
w Bratysławie, materiały 
prasowe organizatora 

Karol Kallay, 
Spartakiada

1955, fotografia, dzięki  
uprzejmości Słowackiej  
Galerii Narodowej  
w Bratysławie, materiały  
prasowe organizatora 
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Ladislav Guderna, 
Żołnierze w sali klubowej

1952, olej na sklejce, dzięki 
uprzejmości Słowackiej Galerii 
Narodowej w Bratysławie,  
materiały prasowe organizatora 

wyobrażeń. Prosta radość i szczęśli-
wość nierzadko ustępują w nich miej-
sca melancholii, prace te wydają się 
być przepełnione niepokojem. Za ich 
pomocą twórcy ekspozycji starają 
się rzucić nowe światło na ten – wy-
dawałoby się dość dogłębnie opra-
cowany – okres. Towarzyszy im przy 
tym nieustannie świadomość roz-
bieżności pomiędzy tym, co twórcy 
przekazują w wybranych przez nich 
realizacjach, a rzeczy wistą sy tu-
acją społeczno-polityczną. Próbują 
prześledzić losy robotników, którzy 
w połowie ubiegłego stulecia stanęli 
przed wieloma wyzwaniami: koniecz-
nością migracji ze wsi do miast, po-
trzebą zdobywania nowej pozycji za-
wodowej, a szerzej – koniecznością 
określenia na nowo własnej tożsa-

mości. Nic więc dziwnego, że towa-
rzyszyło im przy tym całe spektrum 
emocji:  od entuzjazmu, po strach 
i rozczarowanie. Pochylając się nad 
tym zjawiskiem, kuratorzy pokazują 
niejednorodność tej grupy oraz jej 
niejednoznaczny stosunek do wła-
dzy. Sam tytuł wystawy odnosi się do 
czasów zimnej wojny i wskazuje, że to 
właśnie wtedy dokonała się owa re-
wolucja społeczna, nie tylko w Polsce, 
ale również w innych krajach Europy. 
Jest to jeden z powodów, dla których 
projekt jest współfinansowany przez 
rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji 
z Grantu Wyszehradzkiego w ramach 
Międzynarodowego Funduszu Wy-
szehradzkiego. Celem funduszu jest 
rozwój idei zrównoważonej współpra-
cy regionalnej w Europie Środkowej.
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Szczegółowe informacje 
dotyczące projektu i wystawy 
Tysiące twarzy, setki miraży 
dostępne są na stronie 
internetowej: 

www.manggha.pl

K
ra
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Czy wyobrażacie sobie całe swo-
je życie poświęcić na realizację 
jednego projektu? To właśnie 
przypadek Tomasza Machciń-
skiego. Efekty jego działań oglą-
dać można w ramach wystawy 
Tysiące twarzy, setki miraży 
prezentowanej w Galerii Euro-
pa – Daleki Wschód w krakow-
skim Muzeum Manggha. 

Tomasz Machciński, 
Bez tytułu 

2011 © Tomasz Machciński,  
dzięki uprzejmości Fundacji 
Tomasza Machcińskiego  
i artysty, materiały prasowe 
organizatora 

Początkowo wykonywał czarno-białe 
zdjęcia, by z czasem zacząć w pełni 
wykorzystywać zdobycze barwnej 
fotografii cyfrowej. Wówczas też za-
czął skłaniać się ku tworzeniu toż-
samościowych kolaży – bohatero-
wie, w których się wciela, to zlepki 
różnych osobowości. Ta mnogość 
stylów, af il iacji  etnicznych, raso-
wych, seksualnych czy społecznych 
na jego zdjęciach przywodzi na myśl 
raczej nowojorskie niż kaliskie ulice. 
Machciński w swoim życiowym pro-
jekcie odwołuje się także do polskich 
futurystów, którzy działali w okresie 
międzywojennym. Wskazywali oni na 
problem konstruowanych rzeczywi-
stości społecznych, takich jak toż-
samość i rasa, które w teorii perfor-
matywności są jedynie tymczasowe 
i płynne. 

Można powiedzieć, że artysta jest 
w tym przypadku nie tylko twórcą, ale 
także podmiotem, bohaterem wła-
snych prac. Przedsięwzięcie, które 
od wielu lat kontynuuje, opiera się bo-
wiem na tworzeniu autoportretów. Nie 
są to jednak wizerunki jednoznacznie 
ukazujące Machcińskiego na różnych 
etapach jego życia. Jego działanie 
przyrównać można raczej do długo-
trwałego, bo dziejącego się od 1966 
roku, performansu. Artysta wciela się 
w nim w różne postaci, przybierając 
fikcyjne bądź zawłaszczone tożsamo-
ści. Następnie utrwala te wizerunki na 
zdjęciach, które układają się w swoisty 
atlas człowieczeństwa zbierający cały 
szereg typów ludzkich. Jego pierwsze 
metamorfozy kojarzą się z filmowymi 
fotosami i czerpią z kampowej estety-
ki Hollywood, historii czy popkultury. 
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Artysta stwarza na nowo postaci, 
w które się wciela, a przy tym prze-
twarza i kwestionuje stereotypowe 
kategorie dzielące ludzi. W tym sensie 
jest to działanie niezwykle uniwersal-
ne, odnoszące się do palących kwestii 
obecnych w dyskursie społecznym od 
wielu lat i wciąż niesłabnącej na sile 
dyskusji publicznej. Nieprzypadko-
wo wystawa Tomasza Machcińskie-
go prezentowana jest w tym miejscu, 

Wystawa Tomasza 
Machcińskiego  
Tysiące twarzy, setki miraży 

Galeria Europa – Daleki Wschód, 
Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej Manngha, materiały 
prasowe organizatora 

będącym ważnym ośrodkiem wspie-
rania kulturalnego dialogu pomiędzy 
Europą a krajami regionu Pacyfiku. 
Obiekt wystawienniczy – o spokojnej 
i oszczędnej, minimalistycznej formie 
architektonicznej – wydaje się wręcz 
zaprojektowany do prezentacji twór-
czości mającej z założenia wyrażać 
postawę równości, otwartości na róż-
norodność i wielość wzorców este-
tycznych oraz kulturowych.

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY   06/2021 15



Więcej informacji na temat 
wystawy dostępnych jest 
na stronie internetowej: 

www.ckzamek.pl
P

oz
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ń
Czy da się stworzyć projekt, 
który będzie łączył w sobie arty-
styczną estetykę z prostą funk-
cjonalnością? Twórcy, których 
projekty oglądać będzie można 
na wystawie DIZAJN. Odsło-
na poznańska w poznańskim 
CK Zamek udowadniają, że jest 
to jak najbardziej możliwe. 

Miłośnicy wzornictwa przemysłowe-
go podkreślają, że to właśnie niezwy-
kłe połączenie twórczych projektów 
i  codziennej funkcjonalności jest 
głównym powodem ich fascynacji. 
Trudno im się dziwić. Kto nie chciałby 
mieć możliwości codziennego obco-
wania z doskonale zaprojektowanymi 
przedmiotami, które ponadto można 
wykorzystywać do codziennych ak-
tywności? Dodatkowym powodem 
do zainteresowania się tematem 
wzornictwa jest niezwykle bogata 
polska tradycja dizajnu. Projekty pol-
skich twórców są niezwykle cenione 
za swoją uniwersalność i ponadcza-
sowość, a młodzi projektanci mają 
okazję szkolić się pod okiem  najwy-
bitniejszych przedstawicieli swojej 
sztuki. Wszystkim ciekawym polskie-
go kontekstu wzornictwa przemysło-
wego serdecznie polecamy wystawę 

DIZAJN. Odsłona poznańska. Ekspo-
zycja organizowana w poznańskim CK 
Zamek prezentuje obraz kultury ma-
terialnej z perspektywy twórców po-
znańskich. Przy okazji przekrojowych 
pokazów często zapomina się o wkła-
dzie tego środowiska w kulturę nasze-
go kraju. Chronologiczny układ wysta-
wy pokazuje zmiany, jakie przez 70 lat 
zachodziły w polskiej myśli projekto-
wej. Od powojennej estetyki lat 60., 
wpisującej się w tzw. newlook, poprzez 
modernistyczną estetykę lat 70., aż 
po wybuch postmodernistycznego 
bogactwa formalnego lat 90., który 
przyszedł wraz ze zmianą ustrojową. 
W nowszej historii to wpisywanie się w 
standardy zachodnie na przełomie XX 
i XXI wieku aż po najnowsze, bardziej 
odważne poszukania, które z sukce-
sem konkurują z produktami zaawan-
sowanych technologicznie rynków. 

Wystawa DIZAJN. 
Odsłona poznańska

Centrum Kultury ZAMEK 
w Poznaniu, materiały prasowe 
organizatora 

Fotel Comfee

2006, projekt: Anna Hrecka, 
współpraca: Monika Frisztig, 
Joanna Murat, produkcja: 
Noti, materiały prasowe 
organizatora 
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Na wystawie nie zostają pominięte 
również projekty eksperymentalne 
i interdyscyplinarne, w których młodzi 
twórcy poszerzają rozumienie trady-
cyjnie pojmowanego wzornictwa. Pro-
jekty te są głosem młodego pokolenia 
w ważnej dla nich dyskusji dotyczącej 
odpowiedzialnego, zrównoważonego 
i społecznie zaangażowanego projek-
towania. Ta chronologia pokazuje, jak 
w różnych warunkach gospodarczych, 
czasem bardzo trudnych, projektanci 

radzili sobie, chcąc sprostać potrze-
bom społecznym i jak w czasach nad-
produkcji młode pokolenie poszukuje 
nowych wartości. Dodatkową gratką 
będzie możliwość zobaczenia kilku 
projektów powstałych dla konkret-
nych miejsc w Poznaniu, które wpisa-
ły się w historię polskiego dizajnu, jak 
meble Romana Machowiaka stworzo-
ne dla Centrum Kultury ZAMEK czy 
Jana Węcławskiego dla Hotelu Mer-
kury i Klasztoru Dominikanów. 

Krzesło tapicerowane 
200-190, projekt:  
Rajmund Teofil Hałas 

początek lat 60., produkcja: 
Głuchołaskie Fabryki Mebli 
w Głuchołazach oraz Olsztyńskie 
Fabryki Mebli i Paczkowskie 
Fabryki Mebli, własność Marka 
Hałasa, Fundacji Ziemi Krobskiej 
im. prof. Rajmunda Teofila 
Hałasa oraz Muzeum Stolarstwa 
i Biskupizny w Krobi, materiały 
prasowe organizatora 
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Więcej o wystawie przeczytać 
można na stronie internetowej: 

www.muzeumslaskie.pl
K

at
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e W poszukiwaniu inspiracji warto 

zaglądać w mniej popularne miej-
sca. Wszystkim poszukiwaczom 
zaginionych i mniej znanych form 
artystycznego wyrazu polecamy 
wystawę Drzeworyt ludowy – 
zaginiona sztuka? organizowaną 
w katowickim Muzeum Śląskim. 

Wystawa Drzeworyt ludowy – 
zaginiona sztuka? 

Muzeum Śląskie w Katowicach, 
materiały prasowe organizatora 

Czy da się określić, co powoduje, że 
jedna forma sztuki zdobywa uznanie 
widzów i krytyków, a druga powoli tra-
ci ich zainteresowanie? Na przestrzeni 
historii sztuki da się zauważyć, że naj-
popularniejsze kierunki artystycznego 
wyrazu cieszą się niezmiennym zain-
teresowaniem, a bardziej niszowe for-
my muszą liczyć się z sinusoidalnym 
poziomem uwagi widzów. Nie ozna-
cza to oczywiście, że na jakimkolwiek 
poziomie powinniśmy rozpatrywać 
je jako mniej atrakcyjne albo wyma-
gające od twórców mniejszego za-
angażowania. Wręcz przeciwnie. Ob-
serwując współczesny rynek sztuki, 
można dojść do wniosku, że twórcy 
sięgający po mniej powszechne media 
mają przed sobą trudniejsze zadanie. 

Zmuszeni są oni nie tylko do ciągłego 
rozwijania swojego warsztatu i poszu-
kiwania nowych inspiracji, ale muszą 
też wcielać się w rolę ambasadorów 
swojej formy, którzy pokazują i tłuma-
czą ją szerszej publiczności. Doskona-
łym przykładem takiego sposobu wy-
razu jest drzeworyt ludowy. Niezwykle 
popularny w XVIII i XIX wieku pod ko-
niec dziewiętnastego stulecia stał się 
sztuką praktycznie zapomnianą. Na 
szczęście już w XIX wieku powstały 
pierwsze kolekcje, które obejmowały 
prace drzeworytnicze, a na począt-
ku XX wieku zainteresowali się nim 
znawcy i miłośnicy sztuki ludowej, ar-
tyści profesjonalni, powstały pierwsze 
opracowania naukowe. Później także 
podejmowano próby reak ty wacji 
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drzeworytu ludowego. Na przełomie 
lat 20. i 30. XX wieku za namową Emi-
la Zegadłowicza tworzył je Jędrzej 
Wowro. W latach 70. XX wieku z inspi-
racji bibliofila i kolekcjonera sztuki lu-
dowej Kacpra Świerzowskiego – Piotr 
Dyburski z Grobli. Teraz doskonałą 
okazją do lepszego poznania tego 
kierunku artystycznego jest wystawa 
Drzeworyt ludowy – zaginiona sztuka? 
organizowana w katowickim Muzeum 
Śląskim. Wystawa prezentuje drze-
woryty i klocki drzeworytnicze z XVIII, 
XIX oraz z początku XX wieku. Poka-
zuje efekty zainteresowań tą dziedzi-
ną sztuki ludowej. Prezentuje także 
współczesne przykłady jej reaktywa-
cji – grafiki Antoniego Toborowicza 
oraz Włodzimierza Ostoji-Lniskiego. 
Przybliża widzowi ciekawą i mało zna-
ną dziedzinę sztuki ludowej. Co cie-
kawe, na wystawie prezentowany jest 
także f ilm Polski drzeworyt ludowy 
z 1970 roku w reżyserii Grzegorza Du-
bowskiego, zrealizowany przez Wy-
twórnię Filmów Oświatowych w Łodzi.

Wystawa Drzeworyt ludowy – 
zaginiona sztuka? 

Muzeum Śląskie w Katowicach, 
materiały prasowe organizatora 
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Więcej informacji na temat 
wystawy znaleźć można na 
stronie internetowej:

www.msl.org.pl
Ł

ód
ź Stworzenie spójnej i konsekwent-

nej kolekcji sztuki jest niezwykle 
trudnym zadaniem. Właśnie dla-
tego z czystym sumieniem po-
lecamy wystawę Czuła uwaga. 
Urszula Czartoryska wobec 
fotografii organizowaną w łódz-
kim Muzeum Sztuki. 

Na łamach naszego „Spacerownika” 
bardzo często podkreślaliśmy, że 
w wielu wypadkach tworzenie ko-
lekcji dzieł sztuki, które wzajemnie 
by ze sobą korespondowały, a jed-
nocześnie dawały holistyczny obraz 
zmieniającego się podejścia do ar-
tystycznych form wyrazu, jest nie-
zw ykle w ymagającym zadaniem. 
Właśnie dlatego tak silnie zgadzamy 
się z twierdzeniem, że najwybitniej-
sze kolekcje na świecie powinny być 
rozpatrywane jako dzieła artystycz-
ne same w sobie, a ich twórcy w pełni 
zasługują na miano artystów. Dosko-
nałym przykładem na poparcie tej 
tezy jest organizowana w najbliższym 
czasie w łódzkim Muzeum Sztuki 
wystawa pod tytułem Czuła uwaga. 
Urszula Czartoryska wobec foto-
grafii. Budowana przez Czartoryską 
kolekcja fotograf ii Muzeum Sztuki 
powstawała ze zrozumieniem dyna-
micznych przemian w obrębie kultu-
ry wizualnej, a także indywidualnych 
procesów twórczych. Odzwierciedla 
kluczowe momenty w historii fotogra-
fii oraz zmieniającą się rolę tego me-
dium. Tytuł wystawy pochodzi z tek-
stu Czartoryskiej. Określa postawę 
twórczą i badawczą, która wiąże się 
z czujnością, otwartością i zaangażo-
waniem. Ekspozycja zbudowana jest 
wokół czterech wątków, które szcze-
gólnie interesowały Czartoryską jako 
badaczkę. Tytuły tych części zostały 
zaczerpnięte z jej tekstów. 

Otwarcie wystawy Czuła 
uwaga. Urszula Czartoryska 
wobec fotografii 

Muzeum Sztuki w Łodzi,  
materiały prasowe  
organizatora 
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W rozdziale Fotografia zakwestiono-
wana prezentowane są eksperymenty 
i poszukiwania artystów oraz artystek 
badających napięcie między foto-
grafią i rzeczywistością. Kwestionują 
oni przezroczystość i obiektywność 
obrazu fotograficznego. Część Pry-
watne, superprywatne, antyprywatne 
opowiada o migracji fotografii ze sfe-
ry prywatnej do publicznej. Rozdział 
Odkształcanie obrazów świata obej-
muje prace artystek i artystów wy-
korzystujących fotografię do opisy-
wania subiektywnych doświadczeń. 

Ostatni – Punkty styczności ze świa-
tem – poświęcony został fotografii 
dokumentalnej .  Czar tor yska po-
strzegała fotografię jako złożone zja-
wisko artystyczno-społeczne. Z taką 
samą uwagą podchodziła do prac 
artystów awangardowych co do fo-
tografii amatorskiej i rzemieślniczej. 
Do interwencyjnych reportaży i foto-
grafii humanistycznej. Podkreślała, 
że niemożliwe jest zrozumienie tego 
zjawiska w oderwaniu od innych dzie-
dzin kultury: sztuk wizualnych, filmu 
czy prasy. 

Otwarcie wystawy Czuła 
uwaga. Urszula Czartoryska 
wobec fotografii 

Muzeum Sztuki w Łodzi,  
materiały prasowe  
organizatora 

Wystawa Czuła uwaga.  
Urszula Czartoryska  
wobec fotografii 

Muzeum Sztuki w Łodzi,  
materiały prasowe  
organizatora 
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Jeśli współczesna grafika pro-
jektowa jest formą artystyczną, 
która was interesuje, koniecznie 
musicie się wybrać do toruń-
skiego CSW na organizowany 
tam festiwal Plaster. Serdecznie 
polecamy!

Szczegółowe informacje 
dotyczące festiwalu 
i poszczególnych wystaw 
dostępne są na stronie 
internetowej: 

www.csw.torun.pl

Do tej pory festiwal grafiki projekto-
wej Plaster w swojej międzynarodowej 
formie był jednym z najważniejszych 
polskich wydarzeń, które dawały ob-
raz kierunku rozwoju młodych twór-
ców w tej dziedzinie z całego świata. 
Teraz, czyli w roku, który wciąż musi 
mierzyć się z ciężarem postpande-
micznych ograniczeń, organizatorzy 
zdecydowali się na zmianę formuły. 
Plaster wciąż będzie festiwalem stwo-
rzonym z myślą o wszystkich wielbi-
cielach wzornictwa, jednak tym razem 
w toruńskim CSW zobaczyć będzie 
można wyłącznie  prace polskich 
twórców. Organizatorzy podkreślają, 
że takie działanie ma na celu nie tylko 
ułatwić organizację wydarzenia z za-
chowaniem odpowiednich środków 
ostrożności, ale też pokazać aktualną 

Plakat festiwalu
Plaster

materiały prasowe 
organizatora  

Nikodem Pręgowski, 
OFFLINE

12. edycja festiwalu grafiki 
projektowej Plaster, materiały 
prasowe organizatora
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kondycję polskiej sceny wzorniczej 
i uaktywnić artystyczny dialog mię-
dzypokoleniowy. W ramach tegorocz-
nego festiwalu zobaczyć będzie moż-
na aż trzy wystawy. Główna została 
nazwana 3x3 i będzie kuratorskim 
wyborem istotnych dla polskiej sztuki 
projektowania graficznego twórców. 
Każdy z artystów na powierzchni ok. 
10 m² będzie prezentował swój aktu-
alny dorobek związany z plakatem, 
ilustracją, działaniami społecznymi 
i identyfikacją wizualną. Z kolei wysta-
wa Infekcja organizowana na tarasie 
CSW będzie się składała z ponad 80 
prac młodych artystów, studentów, 
absolwentów uczelni artystycznych, 
którzy będą wytypowani przez swo-
ich patronów – uczestników wystawy 
głównej. Tytuł tego projektu odnosi się 

do sytuacji „zainfekowania” młodych 
przez starszych, bardziej doświadczo-
nych twórców ideą twórczą, entuzja-
zmem, ale wiąże się też z tym, że nie-
rzadko to młodzi artyści mają wpływ na 
myślenie tych z ugruntowaną pozycją 
na rynku sztuki. Wystawa może zatem 
pokazać, że ta infekcja działa w dwie 
strony. Trzecia wystawa plakatów to 
wydarzenie plenerowe. Będzie ona 
interpretacją tematu offline powiąza-
nego z komunikacją poprzez internet, 
ale też szeroko odnoszącego się do 
relacji w kategoriach twórca–odbior-
ca, twórca–klient, człowiek–człowiek. 
Słusznym wydaje się też odniesienie 
tego tematu do obecnej pandemicznej 
sytuacji, jednak nie stanowi ono jedy-
nego kierunku inspiracji.

Paulina Adamowska, 
Infekcja 

12. edycja festiwalu grafiki 
projektowej Plaster, materiały 
prasowe organizatora

Kaja Renkas, 
OFFLINE, 

12. edycja festiwalu grafiki 
projektowej Plaster, materiały 
prasowe organizatora

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY   06/2021 31



W
ro

cł
aw

Więcej informacji na temat  
wystawy dostępnych jest  
na stronie internetowej:

www.bwa.wroc.pl

Victoriia Tofan, 
projekt Zakłócenia we krwi

fot. Jerzy Wypych, materiały 
prasowe organizatora 

Czy wymiana artystycznych po-
koleń musi odbywać się na za-
sadzie agresywnego odcięcia? 
Projekt Studio Mistrzów orga-
nizowany we wrocławskim BWA 
pokazuje, że młodzi twórcy mogą 
i chcą czerpać wiedzę i inspira-
cje od bardziej doświadczonych 
artystów. 

Gdy spojrzymy szerzej na zjawisko 
rozwoju nowych pokoleń artystów, 
łatwo dostrzec, że jest ono na pier-
wotnym poziomie połączone z prze-
kazywaniem inspiracji, technik i do-
świadczeń przez starsze pokolenia. 
Warto podkreślić, że połączenie to nie 
stoi w sprzeczności z próbą przetwa-
rzania pomysłów swoich mistrzów na 
język nowej rzeczywistości, którą po-
dejmuje prawie każda nowa generacja 
młodych twórców. Historia sztuki po-
kazuje jednak, że to właśnie poprzez 
bezpośredni kontakt z mistrzami 
początkujący artyści uczyli się kon-
kretnych technik i tajników swojego 
warsztatu. Współcześnie również ist-
nieje wiele projektów, które bazują na 
tego rodzaju bezpośredniej nauce. 
Jedną z takich inicjatyw jest Studio 

Mistrzów organizowane we wrocław-
skim Biurze Wystaw Artystycznych. 
Jest to przegląd najciekawszych 
zjawisk młodej sztuki współczesnej, 
dzięki któremu możliwe staje się spo-
tkanie artystów i artystek, którzy za-
liczani mogą być do klasyków współ-
czesności, z twórcami i twórczyniami 
młodego pokolenia. Formuła Studia 
narzuca mistrzowi lub mistrzyni rolę 
kuratorską i zadanie wyboru, a na-
stępnie pracy z wybranymi do udziału 
w projekcie osobami. Pierwsze Studio 
Mistrzów, którego gospodarzem był 
Zbigniew Libera, liczyło zaledwie kilka 
osób a jego diagnoza odbiła się szero-
kim echem w dyskusji środowiskowej. 
Dziś, po upływie siedmiu lat od tamtej 
wystawy, artystki i artyści opowiedzą 
o świecie, który mierzy się z katastrofą. 
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To świat zmieniony przez liczne kry-
zysy, migrację wywoływaną przez 
wojny i będące ich przyczyną ekono-
miczno-polityczne naprężenia. Świat 
który widmo katastrofy klimatycz-
nej przywiodło na krawędź, za którą 
nieodzowne są przewartościowania 
światopoglądowe. To świat, w którym 
człowiek stanął wobec granic defi-
nicyjnych swojego gatunku, dotąd 
określanych w opozycji do tego, co 
nieludzkie. Tegoroczną edycję Studia 
Mistrzów poprowadzi Joanna Raj-
kowska, jedna z najgłośniej dyskuto-
wanych dziś w Polsce artystek współ-
czesnych. Jak podkreśla Rajkowska, 
poprojektowa wystawa pod tytułem 
Nagi Nerw  opisuje rzeczywistość 
drugiej dekady XXI wieku, ryzykując 
zaangażowanie w życie, jego ulotność 
i kruchość, jego śmiertelność. Używa-
my materialności naszych ciał po to, 
żeby przeżyć i dokonać zapisu uni-
kalnego momentu i unikalnej sytuacji, 
jaką chcemy stworzyć na potrzeby 
Nagiego Nerwu. Chcemy wejść w ma-
terię życia bez pancerza i środków 
bezpieczeństwa, tacy jacy jesteśmy, 
nieuzbrojeni. 

Pamela Bożek i Paweł Błęcki, 
projekt Biuro Wspólnych 
Aktywności 

fot. Galeria Miejsca BWA 
w Bydgoszczy, materiały  
prasowe organizatora 

Kamila Kobierzyńska, 
projekt To co czuję, 
staje się czujne 

materiały prasowe 
organizatora 
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dostępnych jest na stronie internetowej: 

www.labirynt.com

Weronika Wysocka,  
Łagodność szacunku  
o jakości dotyku

baner do wystawy, materiały  
prasowe organizatora

Lu
bl

in

Czy w ramach ułatwiania sobie 
codziennego życia nie oddali-
śmy władzy nad swoim czasem 
w ręce technologii nieznającej 
empatii? To tylko jedno z wielu 
pytań, które w swojej nowej pra-
cy stawia Weronika Wysocka. 
Pracę Łagodność szacunku 
o jakości dotyku oglądać moż-
na w Galerii Labirynt. 

Wielu badaczy zajmujących się wpły-
wem nowych technologii na życie 
współczesnych ludzi twierdzi, że do-
tarliśmy do miejsca, w którym nie-
ustające powiadomienia ze smartfo-
nowych aplikacji „porządkują” nasze 
życie. Oznacza to, że programy, które 
zostały stworzone, by ułatwić nam 
wykonywanie codziennych obowiąz-
ków przejęły całkowitą kontrolę nad 
naszymi kalendarzami i to one de-
cydują, kiedy należy nam się odpo-
czynek od pracy. Jeśli pozostaniemy 
w takim modelu zbyt długo, po jakimś 
czasie zatracimy umiejętność samo-
dzielnego relaksu i będziemy oczeki-
wać na powiadomienie zwalniające 
nas z kolejnych zadań. Bez niego nie 
damy rady zwolnić. Bardzo ciekawym 
spojrzeniem na kwestię niekończącej 
się liczby rozpraszaczy dnia codzien-
nego jest praca Weroniki Wysockiej 
pt. Łagodność szacunku o jakości 
dotyku wystawiana w ramach ósmej 
edycji inicjatywy wystawienniczej 
NOWY ZŁOTY. Praca artystki jest 
wielokanałową instalacją bazującą na 
charakterystycznym dla artystki po-
łączeniu obrazu i słowa. Łagodność 
szacunku o jakości dotyku to wraże-
niowa realizacja we wnętrzu kiosku 
K67 zapraszająca do indywidualnego 
odbioru. Są to przełożone na język 

wizualny próby odseparowania się od 
schematu dnia, który regulowany jest 
powiadomieniami z aplikacji. Fizycz-
ne doświadczenia, realne sytuacje 
przeżyte w uważny, sposób stają się 
próbą wykorzenienia nihilizmu i kon-
trą dla emocjonalnej anomii, w której 
istniejemy. Jak pisze artystka: „Teore-
tycznie wracamy do siebie. Do bycia 
między sobą. Jesteśmy na bieżąco, 
potrafimy to opisać i zrozumieć. Do-
strzegamy nieprawidłowości i po-
trafimy je nazwać. Wiemy, że strach 
i niepewność będą nam towarzyszyć, 
że żyjemy w czasach realnych zagro-
żeń i systemowej opresji. Przestrzeń 
cyfrowa – miejsce, do którego prze-
nieśliśmy wiele aktywności społecz-
nych, wydające się bezpieczna dla 
Ciała – szatkuje psychikę i wyzwala 
w nas coraz więcej fobii. Wiemy to. 
Jeśli przeczytaliśmy już instrukcję, 
jak radzić sobie z dystansem, to wciąż 
stoimy przed wyzwaniem wdrożenia 
jej w życie. Tęsknimy za zaufaniem 
i nie radzimy sobie z jego brakiem”. 
Weronika Wysocka w swojej prakty-
ce artystycznej porusza m.in. takie 
zagadnienia, jak wpływ technologii 
na człowieka i przyrodę. Posługuje 
się narracyjnymi tekstami, inspirowa-
nych wiadomościami przepływający-
mi przez komunikatory.
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jaZapomniany przez ponad wiek Joseph-Philibert Girault de Prangey 
uważany jest obecnie za jedną z czołowych postaci wczesnej foto-
grafii francuskiej. Ten bogaty arystokrata, który postanowił zostać 
malarzem i ilustratorem, archeologiem i historykiem architektury, 
„dżentelmenem naukowcem” badającym rzadkie rośliny i ptaki, był 
także pionierem dagerotypu. Ta technika fotograficzna, którą do-
skonale opanował już w 1841 roku, umożliwiła mu tworzenie zdjęć 
o niezrównanej jak na tamte czasy jakości i różnorodności. Uwiecz-
niał przede wszystkim widoki ze swojej podróży z Włoch do Egiptu 
przez Grecję, Turcję, Syrię, Liban, Jerozolimę i Palestynę. Na wy-
stawie zorganizowanej w paryskim Musée d’Orsay zaprezentowano 
około stu dagerotypów, a także około pięćdziesiąt niedawno odkry-
tych odbitek oraz rysunków, litografii i ilustrowanych książek Giraul-
ta de Prangeya. Twórcy ekspozycji ukazują ten dorobek w kontek-
ście kultury i sztuki rozwijających się we Francji od lat 30. XIX wieku. 

www.musee-orsay.fr

Joseph-Philibert 
Girault de Prangey, 
Autoportret 

1840, domena 
publiczna 

Joseph-Philibert 
Girault de Prangey, 
Near Alexandria. 
The Desert

1842, dagerotypia, New York, The 
Metropolitan Museum of Art, © 
The Metropolitan Museum of Art, 
dist. RMN-Grand Palais / fot. MMA, 
materiały prasowe organizatora 
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cy Najnowsza wystawa w berlińskim Hamburger Banhof zatytułowana 
Scratching the Surface kieruje uwagę widzów w stronę najnowszej 
historii sztuki, próbując prześledzić często skomplikowane związki 
między człowiekiem, technologią i naturą. Na ekspozycji znalazły się 
zarówno prace reprezentujące takie nurty, jak sztuka ziemi, arte po-
vera czy sztuka konceptualna, jak i współczesne praktyki artystycz-
ne, które poruszają tematykę związaną ze środowiskiem i ekologią. 
W ciągu ostatnich kilku lat debata publiczna wokół tych zagadnień 
rozszerzyła się i stała się jeszcze bardziej paląca. Zjawiska takie, jak: 
zmiana klimatu, wymieranie gatunków, wyczerpywanie się zasobów 
naturalnych i ogromna produkcja odpadów z tworzyw sztucznych 
zostały uznane w różnych dyscyplinach naukowych za wskaźniki 
nowej epoki geologicznej: antropocenu. Termin ten opisuje, w jaki 
sposób działania ludzkości mają obecnie znaczący wpływ na rozwój 
struktury i systemów Ziemi. Prace pokazywane w ramach wystawy 
ilustrują, jak ludzkie nastawienie do krajobrazu i środowiska natural-
nego zmieniało się w ciągu ostatnich sześciu dekad. 

www.smb.museum

Widok wystawy:  
Scratching the Surface 

Hamburger Bahnhof – Museum 
für Gegenwart Berlin, 2021 © 
Nationalgalerie – Staatliche 
Museen zu Berlin / Mathias Völzke

Wystawa Ida Applebroog. 
Marginalias 

Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofia, maj 2021, fot. 
archiwum fotograficzne Museo 
Reina Sofia, materiały prasowe 
organizatora 
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Wystawa, którą Museo Reina Sofia poświęca Idzie Applebroog jest 
największą i najbardziej wyczerpującą retrospektywą jej dotychcza-
sowej twórczości. Wybór prac, obejmujący ponad pięć dekad, kła-
dzie nacisk na zainteresowania i obawy, które były stale obecne w jej 
życiu i twórczości, takie jak: przemoc, władza, polityka płci i sek-
sualność kobiet. Punktem wyjścia dla wystawy jest obszerny cykl 
rysunków tuszem, akwarelą i ołówkiem, które artystka wykonywała 
w Mercy Hospital, gdzie przebywała w ramach terapii. To w latach 
1960-1970 powstały prace, które miały stanowić kręgosłup jej póź-
niejszej twórczości. Nie wiedziała wówczas, że wpisała się przy tym 
w szeroko zakrojony aktywizm feministyczny, co stało się jednym 
z punktów zwrotnych jej praktyki artystycznej w latach 70.  XX wie-
ku. Na początku ówczesnej dekady wykonała między innymi zestaw 
rzeźb z różnych materiałów, które były wyrazem koncepcji rozwija-
nej w kolejnych latach. Mimo że nie zachowały się do dziś, istnieją 
liczne dokumenty i pokaźne archiwum fotograficzne, które jest czę-
ściowo eksponowane na wystawie.  

www.museoreinasofia.es
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wijającej się wymiany kulturowej, akwarela rozkwitła w Europie, Azji 
i obu Amerykach. Jej wszechstronność i łatwość wykorzystywania 
sprawiły, że okazała się idealna do malowania szybkich scen z co-
dziennego życia. Twórcy chętnie sięgali po nią także tworząc projekty 
i szkice swoich większych realizacji. Mimo to do niedawna akwarela 
renesansowa nie była uważana za spójny gatunek artystyczny, a ze 
względu na wrażliwość farb na światło, prace te rzadko mogą być eks-
ponowane. Taka wyjątkowa okazja nadarza się właśnie w londyńskim 
Victoria and Albert Museum, gdzie przygotowano wystawę ukazują-
cą kluczową rolę, jaką odegrała akwarela renesansowa w rozumieniu, 
interpretowaniu i dokumentowaniu świata przyrody. Ekspozycja po-
dzielona została tematycznie na sześć części. W pierwszej przed wi-
dzami odkrywane są tajniki techniki, kolejna poświęcona jest akwareli 
w kontekście rozwijających się badań nad historią naturalną, trzecia 
skupia się na malarstwie pejzażowym, następnie możemy odkrywać 
różnorodność akwareli jako medium, czwarta odsłona poświęcona 
jest wizerunkowi człowieka. Na koniec odbiorcy mogą się przekonać, 
że akwarela w tym okresie popularna była nie tylko w Europie, ale tak-
że w zakątkach tak odległych, jak Indie. 

www.vam.ac.uk

Jacques Le  
Moyne de Morgues,  
Cytryna

ok. 1575, Anglia,  
© Victoria and Albert  
Museum, Londyn,  
materiały prasowe  
organizatora 

Isaac Oliver, 
Portret nieznanego  
mężczyzny

ok. 1595, Anglia,  
© Victoria and Albert  
Museum, Londyn,  
materiały prasowe  
organizatora 
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Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy East in the West dostępne 
są na stronie internetowej: 

www.lndm.lt

Grupa Baltos kandys
instalacja Spartakas

fot. Modestas Ežerskis, 
materiały prasowe 
organizatora 

KRAJE BAŁTYCKIE
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Członkowie interdyscyplinar-
nej grupy artystycznej Baltos 
kandys (Białe ćmy) od ponad 
dwóch dekad łączą w swojej 
działalności instalacje, obiekty 
tworzone z tkanin, sztukę wideo, 
performans i fotograf ię. Pod-
czas wystawy East in the West 
po raz pierwszy na Litwie pre-
zentowanych jest osiem insta-
lacji, w których przeplatają się 
wszystkie te media.

Czemu służy taka różnorodność? 
Tkaniny i performans w działaniach 
grupy stają się pretekstem do pro-
mowania samoświadomości ekolo-
gicznej i kwestionowania konsump-
cjonizmu, a także do pogłębiania 
powiązań międzykulturowych, pre-
zentowania tradycyjnego rzemiosła 
jako aktualnego dzisiaj i nadawania 
mu wyrazistego kształtu poprzez wy-
korzystanie współczesnych technik 
artystycznych. Tytuł ekspozycji od-
zwierciedla prowschodni światopo-
gląd twórczy grupy, której przedsta-
wiciele pośrednio przekazują tradycje 
świata wschodniego poprzez dzieła 
sztuki. Instalacje w subtelny sposób 
nawiązują do zjawisk kultury i filozofii 
Wschodu, które organicznie splatają 
się z przejawami świata zachodniego. 
Baltos kandys sięgają do odległej hi-
storii społeczności koczowniczych. 
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Dlatego od samego początku swo-
jej drogi twórczej „ćmy” podziwiały 
naturę oraz właściwości wełny jako 
materiału i  wykorzystywały ją do kon-
struowania rozmaitych rzeźbiarskich 
i płaskich artefaktów. Jednocześnie 
rytuały przełożone na nowoczesny ję-
zyk sztuki performatywnej i utrwalo-
ne w wideo, unowocześniają tradycje. 
Filmy te są albo autentycznym doku-
mentem twórczej działalności grupy, 
albo medytacją, w którą wciągani 
są widzowie. Każda instalacja w inny 
sposób uosabia powiązania mię-
dzy różnymi cywilizacjami. W pracy 
Mandala wyraźnie podkreśla to tytuł 
i kompozycja, natomiast w instalacji 
kinetycznej Suktinis (Widowisko) jest 
to zakodowane w wybranym materia-
le – jedwabiu. Instalacja Šventė (Uro-
czystość) odzwierciedla idee wielo-
kulturowości. Rzeźba kinetyczna Šilko 

kelias (Jedwabny Szlak) poświęcona 
jest zagadnieniom zrównoważonej 
gospodarki i wykorzystania surowców 
wtórnych. Praca Spartakas (Spar-
takus) skojarzeniowo przenosi nas 
w czasy sowieckie, kiedy buty, czapki 
i inne wyroby z włókniny o różnych ko-
lorach i rozmiarach były wytwarzane 
w fabryce Spartakas w Anykščiai na 
Litwie i dostarczane do całego Związ-
ku Radzieckiego. Filce prezentowane 
w gablotach niczym odrodzone to-
wary, wciąż noszące oryginalne ety-
kiety, szepczą swoje miękkie historie. 
Niektórym widzom przypomni się 
dzieciństwo i wędkarstwo pod lodem, 
innym syberyjski mróz. Użycie  w in-
stalacjach wełny jako dominującego 
materiału przywodzi na myśl azjatyckie 
jurty, filcowe dywaniki oraz bałtyckie, 
skandynawskie, angielskie i szkockie 
tradycje filcowania i przędzenia wełny. 

Baner do wystawy

materiały prasowe 
organizatora  

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY   06/2021 47



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 marka-
mi  – często bardzo zaskakującej.  
Na co zwrócić uwagę?

Najbardziej francuska marka, czyli 
Renault i sztuka współczesna 

Są takie marki, które nierozerwalnie ko-
jarzą się z konkretnym krajem, z którego 
pochodzą ich twórcy. Tak jest w przy-
padku Renault – firmy, która poszczycić 
się może nie tylko rozpoznawalnymi na 
całym świecie modelami samochodów, 
ale także rozbudowaną kolekcją sztuki. 
Jak do tego doszło? Jak to zazwyczaj 
bywa, za historią tą stoją ludzie, w tym 
wypadku ówczesny prezes, powszech-
nie ceniony Pierre Dreyfus, oraz Claude 
Renard, kierownik wykonawczy śred-
niego szczebla. To oni postanowili zająć 
się obszarami znacząco wykraczający-
mi poza produkcję. Jako znawcy sztuki 
już wówczas zdawali sobie sprawę, że 
projektowanie i wytwarzanie pojazdów 
jest także procesem twórczym i nie od-
biega wcale tak bardzo od malowania 
wielkoformatowego płótna czy two-
rzenia monumentalnej rzeźby. Z kolei 
pracownicy firmy sami siebie również 
doceniali za kreatywność i chętnie my-
śleli o sobie jako o artystach, nie tylko 
wytwórcach. Być może właśnie dlatego 
inicjatywy związane ze sztuką szybko 
spotkały się z ich uznaniem. Kierownic-
two firmy zaczęło zapraszać artystów 
do fabryki, by mogli nawiązać współ-
pracę z pracownikami. ich celem nie 
było działanie promocyjne, nastawieni 
byli raczej na budowanie wewnętrznych 
relacji. Czy im się to udało? By się prze-
konać, warto zajrzeć do tekstu Renault 
i sztuka współczesna. Przygoda? Wy-
zwanie? Marka?. 

Wytańczyć rewolucję, 
czyli rozmowa z Martą Ziółek 

Do tego, że taniec jest wyjątkową 
formą sztuki, współcześnie raczej ni-
kogo nie trzeba przekonywać. O tym, 
jak wielką może mieć moc oddziały-
wania przekonać się można, czytając 
podsumowanie kolejnego odcinka 
audycji Grunt to…, realizowanej przez 
(UN)COMMON GROUND we współ-
pracy z Radiem Kapitał. Tym razem 
do rozmowy zaproszono Martę Zió-
łek – choreograf kę, performerkę, 
reżyserkę i artystkę wizualną, która 
opowiada między innymi o budowa-
niu tożsamości scenicznej, życiowej 
i biznesowej oraz o swoich doświad-
czeniach we współpracy z marka-
mi otwartymi na artystyczny dialog. 
W tekście Grunt to… Marta Ziółek. 
Wytańczyć rewolucję Anna Palacz-
-Brzezińska przybliża twórczość ar-
tystki, która w swoich realizacjach 
skupia się na poszerzeniu pola rozu-
mienia choreografii i tańca. Co cie-
kawe, Ziółek eksplorując różne dzie-
dziny sztuki, sięga jednocześnie do 
historii. 
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W jej nowatorskich pracach odnaleźć 
można między innymi odwołania do 
konstruktywizmu spod znaku Alek-
sandra Rodczenki. Artystka nie boi 
się wyzwań, jak w przypadku poka-
zu modowego zorganizowanego we 
współpracy z dyplomantkami ka-
tedry mody warszawskiej ASP, któ-
rego choreograf ia przez krytyków 
określona została jako „nieokrze-
sana”, a wręcz „obłąkańcza”. Czego 
jeszcze możemy spodziewać się po 
działalności Marty Ziółek? Zajrzyjcie 
koniecznie na (UN)COMMON GRO-
UND, żeby poczytać więcej o jej pro-
jektach. 

Jak wygląda proces artbrandingo-
wy, czyli rozmowa z Leniva Studio 

W ostatnich latach cora z więcej 
i głośniej mówi się o art brandingu, 
który staje się coraz bardziej po-
wszechny i zrozumiały dla odbior-
ców, chociażby dzięki takim inicja-
ty wom, jak por tal (UN)COMMON 
GROUND. Jeśli  chcecie wiedzieć 
więcej o tym, jak wygląda taki pro-
ces ,  w k tór y za anga żowana jest 
określona marka, zajrzyjcie koniecz-
nie do rozmowy z twórcami Leniva 
Studio, którzy na co dzień współpra-
cują z firmami, pomagając im kształ-

tować wizerunek marki .  Również 
poprzez wykorzystanie sztuki. Lena 
Mitkova i Neon Neonov opowiada-
ją, jak krok po kroku wygląda taka 
współpraca. Zwykle rozpoczyna się 
ona od zbadania potrzeb organizacji. 
Warto przy tym pamiętać, że projekt 
brandingowy powinien uwzględniać 
nie tylko potrzeby kadry zarządza-
jącej, która zleca działanie, ale także 
pracowników oraz klientów, którzy 
staną się jego odbiorcami. Okazuje 
się, że w dobie globalizacji grono to 
jeszcze się poszerza. Co ważne, zna-
cząca część tego procesu odbywa 
się w ramach pracy warsztatowej, 
nic nie jest więc narzucane odgór-
nie. Następnie przychodzi czas na 
określenie misji, wizji i wartości or-
ganizacji, co z kolei pozwala ustalić, 
jak chce być ona postrzegana na 
rynku. Nie jest to jednak tylko sfera 
marzeń – branding musi odwoływać 
się do faktów. Wreszcie przycho-
dzi czas na określenie narzędzi, za 
pomocą których budowana będzie 
komunikacja marki .  Wszystkie te 
etapy i elementy muszą złożyć się 
na spójny wizerunek. Brzmi skom-
plikowanie? Zajrzyjcie do rozmowy 
przeprowadzonej przez Maćka Mać-
kowiaka, gdzie wszystko wyjaśnione 
zostało krok po kroku. 

www.uncommonground.pl

Sprawdzamy, co nowego na
(UN)COMMON GROUND
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Nominacje do Nagrody 
im. Wisławy Szymborskiej 
za rok 2020 i 2019:

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej
Za książkę wydaną w 2019 roku:

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej
Za książkę wydaną w 2019 roku:

Niedawno poznaliśmy 10 nominacji 
do Nagrody im. Ryszarda Kapuściń-
skiego a kapituła 16. edycji Nagrody 
Literackiej Gdynia nominowała 20 
książek w kategoriach: esej, poezja, 
proza i przekład na język polski. Pod 
koniec maja poznaliśmy też nazwiska 
poetów i poetek nominowanych do 
Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za 
rok 2020 i 2019! Warto tutaj przypo-
mnieć, że Partnerem Strategicznym 
Nagrody jest ERGO Hestia.

www.literackapodrozhestii.pl

• Anna Adamowicz  
Animalia,  
Biuro Literackie 

• Justyna Bargielska  
Dziecko z darów,  
Wydawnictwo Wolno 

• Jakub Kornhauser  
Dziewięć dni w ścianie,  
Wydawnictwo WBPICAK 

• Joanna Mueller &  
Joanna Łańcucka  
Waruj, Biuro Literackie 

• Michał Sobol  
Wieść,  
Wydawnictwo NISZA

• Genowefa Jakubowska-Fijałkowska  
Rośliny mięsożerne,  
Instytut Mikołowski 

• Adam Kaczanowski  
Zabawne i zbawienne,  
Biuro Literackie 

• Tomasz Różycki  
Kapitan X,  
A5 

• Mirka Szychowiak  
Uwaga, obiekt monitorowany,  
wydawnictwo j. 

• Urszula Zajączkowska  
Piach,  
Warstwy

Im bliżej lata, tym więcej wyróż-
nień dla autorów i autorek ksią-
żek! Od kilku tygodni na „doro-
słych” półkach wydawniczych 
robi się naprawdę gorąco, bo 
i z każdym dniem poznajemy ko-
lejne nominacje do nagród lite-
rackich. A my już wkrótce, bo pod 
koniec czerwca, poznamy nomi-
nacje do naszej „najmłodszej” na-
grody – Literacka Podróż Hestii! 
Fundatorem nagrody w naszym 
konkursie jest ERGO Hestia SA. 
Konkurs organizuje Fundacja Ar-
tystyczna Podróż Hestii w part-
nerstwie z Fundacją Wisławy 
Szymborskiej.
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„Rysunki do czytania” 

W oczekiwaniu na nominacje najlep-
szych tytułów książkowych w kon-
kursie Literacka Podróż Hestii, wraz 
z Bruno Neuhamerem, laureatem 
17. edycji Artystyczna Podróż Hestii, 
prezentujemy na łamach „Spacerow-
nika Artystycznego” kolejne niesforne 
komentarze obrazkowe – „Rysunki do 
czytania”.

ROZPRAWKA

Siedzi przy biurku niesforna machina,
ciężka, ogromna, nieustępliwa,       
edukacyjnym tuzom sapie i dyszy:
kanonu żałosny rapsod.
Uch – to za Jagienkę!
Puff – za baobab! 
Już ledwie dyszy Hrabia w odwrocie,
Słowacki w wielkiej panice jest,
na polu bitwy wiatr się obija
o widły Boryny i nagie miecze, 
sztuk trzy.

PORTRET PSYCHOLOGICZNY

– Co panią do mnie sprowadza?
– Wróciłam do moich lektur z dzieciń-
stwa.
Zamknijmy się na chwilę w gabinecie 
psychoanalityka… Kiedy przypomina-
cie sobie ulubione książki z dzieciństwa 
i wczesnej młodości, to słyszycie "tik-
-tak" czy "szach-mat"? 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY   06/2021 55



A
R

T
Y

S
T

Y
C

Z
N

A
 

P
Ó

ŁK
A

 A
P

H
 

Literatura
 
Miejski grunt. 250 lat polskiej gry  
z nowoczesnością, Rafał Matyja 

Z każdym rokiem coraz więcej osób 
przeprowadza się ze wsi i mniejszych 
ośrodków do miast. Przede wszyst-
kim jest to przejaw migracji zarobko-
wej, która wpływa na zmianą tkanki 
miejskiej. Czy poprzez obserwację 
powstawania i przeobrażania miast 
można poznać i opowiedzieć historię 
całego kraju? Rafał Matyja w swo-
jej najnowszej książce udowadnia, że 
zdecydowanie jest to możliwe, a efekty 
tego rodzaju eksperymentu badawcze-
go niejednego mogą zaskoczyć. Autor 
tworzy nową narrację, prowadzoną nie 

z perspektyw podbojów i powstań, 
ale właśnie budowy miast, tworzenia 
instytucji i ewolucji stylu życia w tym 
kontekście. Co ważne, jest to ujęcie 
zdecentralizowane, biorące pod uwa-
gę szeroki obszar geograficzny. Matyja 
skupia się na wszechobecnej moder-
nizacji, umożliwiając czytelnikom po-
znanie na nowo i lepsze zrozumienia 
miejsca, w którym żyją i  jego wpływu 
na kształtowanie się tożsamości. Czer-
pie przy tym z setek trudno dostęp-
nych źródeł, zestawia dane, pozwala 
wyobrazić sobie, jak tworzyły się zrę-
by nowoczesności i jak wpływało to 
na codzienne życie mieszkańców – od 
rewolucyjnego wynalazku dyliżansu po 
szybką kolej, od organizacji poczty po 
informatyzację.

Siudmak. Fantastyczne światy
Wojciech Siudmak
 
Czytając książki, często próbuje-
my wyobrazić sobie ich bohaterów, 
a w naszych głowach powstają nie-
zliczone wersje powieściowych świa-
tów. Te wyobrażenia często kształ-
towane są także poprzez ilustracje 
towarzyszące tekstom bądź inne 
obrazy głęboko zakorzenione w kul-
turze. Dla wielbicieli fantastyki takimi 
archetypowymi przedstawieniami są 
dzieła Wojciecha Siudmaka – artysty 
polskiego pochodzenia, na co dzień 
mieszkającego we Francji. Właśnie 
ukazał się jego nowy album zawiera-
jący niemal dwieście rysunków i ob-

razów pochodzących z jednego z naj-
piękniejszych pełnych wydań cyklu 
Kroniki Diuny Franka Herberta oraz 
ich kontynuacji napisanej przez Briana 
Herberta do spółki z Kevinem J. An-
dersonem. Po raz pierwszy wszystkie 
prace Wojciecha Siudmaka związane 
z tym uniwersum zostały zgromadzo-
ne razem i opublikowane w dużym 
formacie. To prawdziwa uczta dla 
oczu, a niezwykły świat wykreowany 
przez artystę wciągnie nie tylko sta-
łych bywalców planety Diuna. Warto 
pamiętać, że nie są to ilustracje kon-
kretnych scen. Mogą więc wpływać na 
wyobraźnię czytelników, pozostawia-
jąc im jednocześnie swobodę w kre-
owaniu własnych wizji. 
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Polki na Montparnassie
Sylwia Zientek

Montparnasse to chyba jedna z naj-
bardziej znanych i rozpoznawalnych 
dzielnic Paryża. Kojarzony jest przede 
wszystkim ze sztuką i kwitnącym tam 
bujnym życiem artystycznym. To wła-
śnie tam mieszkali i tworzyli artyści 
przybywający do Francji z całej Eu-
ropy. Wśród nich znalazło się także 
wiele kobiet, które w innych krajach 
często nie mogły realizować swojego 
potencjału twórczego. Zabraniano im 
bowiem portretowania nagich mode-
li, a nawet malowania obrazów histo-
rycznych. Najodważniejsze wsiada-
ły więc w pociąg do Paryża, by tam 
uczyć się, rozwijać i spełniać marzenia 
o karierze. O nich właśnie opowiada 
w swojej książce Sylwia Zientek, przy-
bliżając sylwetki Polek-artystek, które 
szukały szczęścia w europejskiej stoli-
cy sztuki. Tam znajdowały najczęściej 
wolność, nie tylko w sferze sztuki, ale 
i życia prywatnego. Nikogo w Paryżu 
nie dziwiła rozwiązłość seksualna, 
a społeczne konwenanse schodziły 
na dalszy plan. Ten liberalny styl ży-
cia często okupiony był jednak biedą, 
a opisywane przez autorkę bohaterki 
nierzadko ledwo wiązały koniec z koń-
cem. Mimo to Paryż przez wiele lat po-
zostawał celem podróży kobiet, chcą-
cych realizować się w świecie sztuki. 

Filmy
 
Chambord. Tajemnica Leonarda da Vinci
reż. Francois Tribolet Spolniak 

Chambord to największy i  jeden 
z najpiękniejszych zamków w dolinie 
Loary. Renesansowa budowla została 
wzniesiona w pierwszej połowie XVI 
wieku na polecenie królów francu-
skich i swoim planem nawiązuje do 
gotyckich fortyf ikacji obronnych. 
Zamek otacza przepiękny park o po-
wierzchni 5000 hektarów, co wielko-
ścią odpowiada powierzchni Paryża. 
Sam budynek również jest niezwykły 
i skrywa wiele tajemnic czekających 
na odkrycie w ponad 400 pokojach, 
do których prowadzi 77 klatek scho-
dowych rozmieszczonych w różnych 
częściach zamku. Jedna z nich jest 
dziełem samego Leonarda da Vin-
ci, a jej spiralne schody prowadzą 
wprost do apartamentów królew-
skich, a wyżej na taras, z którego 
rozciąga się zapierający dech w pier-
siach widok na okolicę. Klatka zwień-
czona jest tzw. latarnią w formie wie-
ży, która wznosi się na przeszło 30 
metrów. Konstrukcja Chambord od 
wieków budzi ciekawość historyków. 
Wszystkie plany i archiwa dotyczą-
ce prac budowlanych strawił pożar. 
Do najgłębszych zakamarków zam-
ku próbuje dotrzeć Francois Tribo-
let Spolniak i odkrywa je przed nami 
w swoim filmie dokumentalnym. 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY   06/2021 59



Filmy

Andriej Rublow 
reż. Andriej Tarkowski
 
Andriej Rublow uważany jest za naj-
wybitniejszego przedstawiciela mo-
skiewskiej szkoły pisania ikon. Żył 
i tworzył na przełomie XIV i XV wieku. 
Niestety do naszych czasów nie prze-
trwało wiele prac, które wyszły spod 
jego pędzla, w większości zaś mamy 
do czynienia jedynie z niewielkimi 
fragmentami większych dzieł. Z tych 
skrawków oraz z odtwarzanych ele-
mentów biograf ii mistrza Andrzej 
Tarkowski stworzył niezwykły f ilm. 
Ukazuje on Rublowa jako prawosław-
nego świętego, który przemierza śre-
dniowieczną Ruś, gdzie jest świadkiem 
wielu okrucieństw oraz zbrodni. To, 
co czyni ujęcie Tarkowskiego wyjąt-
kowym, to zbudowanie klimatu, dzięki 
któremu jako widzowie możemy prze-
nieść się w odległe czasy i nasiąknąć 
wschodnią kulturą. Jednocześnie 
umożliwia on dotknięcie fenomenu 
sztuki Rublowa. Mistrzostwo to pole-
gała przede wszystkim na harmonii, 
zachowaniu proporcji, rytmiczności li-
nii i konturów połączonych z delikatną, 
czystą kolorystyką.  Surowość i  asce-
tyzm nadają medytacyjny nastrój wi-
zerunkom, a zastygłe nieruchomo 
ciała prezentują pozę pełną pokory 
i powagi. Subtelne światło, które bije 
z ikon możemy zaobserwować nawet 
za pośrednictwem ekranu. 

Abstrakt. Sztuka designu 
reż. Morgan Neville i inni
 
Jeśli na co dzień lubicie otaczać się 
pięknymi przedmiotami i jesteście 
ciekawi, kto się kryje za ich projekta-
mi, nie możecie przegapić serialu Abs-
trakt. Sztuka designu, który obecnie 
oglądać można między innymi na plat-
formie Netflix. Ten dokument pozwa-
la na bliższe poznanie nowatorskich 
twórców z różnych branż i uświada-
mia, jak sztuka designu wpływa na 
każdy aspekt naszego życia, mimo że 
nie zawsze zdajemy sobie z tego spra-
wę. Do tej pory powstały dwa sezony 
serialu, a każdy z odcinków poświęco-
ny jest innej postaci. Wśród nich zna-
leźli się między innymi fotograf, archi-
tekt wnętrz, projektant samochodów 
czy butów Nike – każdy więc znajdzie 
coś dla siebie. Abstrakt. Sztuka de-
signu nie tylko przedstawia wybitne 
postaci, ale daje też wgląd w proces 
twórczy, udowadniając, że w każdym 
z nas drzemią pokłady kreatywności, 
a inspiracji możemy szukać wszędzie 
wokół nas. Warto także zwrócić uwa-
gę na czołówki – każda jest inna odno-
si się do rodzaju działalności bohate-
rów danego odcinka. 
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Czerwiec w Artystycznej Podróży He-
stii to gorący miesiąc – i to nie tylko ze 
względu na panujące temperatury! 
W naszej Fundacji dzieje się teraz na-
prawdę wiele. Sprawdźcie, nad czym 
aktualnie pracujemy. 

Najważniejsze wydarzenie to oczywi-
ście okrągła, 20. edycja konkursu 
Artystyczna Podróż Hestii. W tym 
roku jednak wystawa finałowa w Mu-
zeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztu-
ki Nowoczesnej w Warszawie – łączy 
prace f inalistek i f inalistów dwóch 
edycji, 19. (której wystawa w 2020 
roku nie odbyła się ze względu na sy-
tuację pandemiczną) i 20. Zestawie-
nie dwóch edycji, choć niecodzienne, 
stworzyło niezwykłą okazję do ar-
tystycznego dialogu i poszukiwania 
połączeń pomiędzy sztuką powstają-
cą przed wybuchem pandemii i w jej 
trakcie. Ten inspirujący dwugłos pro-
wadzi widza przez trzydzieści wizu-
alnych propozycji młodych adeptów 
sztuki z całej Polski. Chociaż przez 20 
ostatnich lat konkurs przyzwyczaił od-
biorców do łączenia różnych porząd-
ków i rzeczywistości, pandemiczna 
niepewność wskazała nowe lądy, 
wymagające przemyślenia, pogłę-
bienia, a nawet przewartościowania. 
Wystawa w Muzeum nad Wisłą trwa 
do 13 czerwca, zaś w piątek, 11 czerw-

ca, poznamy laureatki i/lub laureatów 
głównych nagród. Ogłoszenie wyników 
będzie można śledzić na żywo przed 
budynkiem MSN-u oraz na Facebo-
okowym profilu APH w formie trans-
misji live. Na stronie www.artystycz-
napodrozhestii.pl udostępniamy 
także spacer 3D po wystawie oraz na-
grane oprowadzania w języku polskim, 
angielskim i polskim języku migowym.

Podczas w ystaw y prezentowane 
są także prace wchodzące w skład 
Raportu Rocznego ERGO Hestii za 
rok 2020. Tegoroczny raport po raz 
pierwszy przyjął formę tryptyku, na 
który składa się narracja budowana 
wokół prac trojga artystów: Natalii 
Bażowskiej (laureatki konkursu APH 
2011), Norberta Delmana (finalisty kon-
kursu APH 2013) oraz Krzysztofa Ma-
niaka (laureata konkursu APH 2014). 
Czy bezradność oznacza bezwład? 
Artyści zaproszeni do projektu w swo-
jej twórczości wielokrotnie podejmo-
wali i  podejmują ten problem. Ich 
odpowiedzi dały zaskakujący wynik. 
Różniąc się w podejściu do praktyki 
sztuki, korzystając z różnych mediów, 
jednogłośnie wskazali na potrzebę 
twórczego ruchu. Paradoksalnie to 
bezradność była dla nich punktem 
wyzwalającym działanie.
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Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl
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W tygodniu po zamknięciu wystawy 
f inałowej Fundacja APH organizuje 
kolejne znaczące przedsięwzięcie. 
Już 18 czerwca będzie mieć miejsce 
pierwsza na świecie konferencja 
art brandingowa (UN)COMMON 
GROUND,  w której udział wezmą 
międzynarodowi eksperci i ekspertki. 
Wydarzenie powstało z popartego do-
świadczeniem przekonania, że sztuka 
otwiera markom niemal nieograni-
czone możliwości komunikacyjne, 
strategiczne, estetyczne, projektowe 
czy rozwojowe. Dlatego stworzyliśmy 
przestrzeń do dyskusji o przyszłości 
relacji sztuki i biznesu oraz warto-
ściach, których mogą uczyć się od sie-
bie nawzajem. Naszymi gośćmi będą 
m. in. Vadim Grigoryan, Ann Hindry, 
Igor Gałązkiewicz, Kamila Bondar, Bo-
gna Świątkowska, Wojtek Sokół czy 
Mih i Kędzior z radia newonce. 

Bilety nadal w sprzedaży!

Wystawa finałowa  
19. i 20. edycji w Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie 

fot. P. Litwic
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