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Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,
 

lato rozgościło się już na dobre, 
a upalne dni zachęcają do odpoczyn-
ku w chłodnych murach muzeów i  ga-
lerii. Coraz łatwiejsze stają się także 
podróże, zarówno te krajowe, jak i  za-
graniczne. Wybierając cel wakacyj-
nych wycieczek, warto sprawdzić, co 
ciekawego przygotowali w tym okresie 
kuratorzy. A propozycji nie brakuje, 
dlatego jak co miesiąc przychodzi-
my z podpowiedziami, gdzie warto się 
udać i co zobaczyć. 

Spacerownik Artystyczny

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii

Redakcja: 

Kontakt: 

Julia Janowska

julia.janowska@fundacjaaph.pl

Z okazji lata w dziale Artystyczna pół-
ka APH znajdziecie w tym miesiącu 
propozycje lektur i f ilmów doskona-
łych na wakacyjne wyjazdy i ciepłe 
wieczory na tarasie. Nieustająco za-
praszamy też do śledzenia portalu 
(UN)COMMON GROUND, gdzie re-
gularnie pojawiają się nowe artykuły 
i interesujące wywiady poświęcone 
związkom sztuki i biznesu.

 

Odpoczynku przy lekturze 
życzy Zespół Fundacji APH



Więcej zarówno o wystawie, 
jak i burzliwym życiu artystki 
przeczytać można na stronie 
internetowej:  

www.pgs.pl
Tr

ój
m

ia
st

o

Wystawa Jadwiga Lesiecka. 
Malarstwo, rysunek 

Wystawa retrospektywna 
w 100-lecie urodzin, Państwowa 
Galeria Sztuki w Sopocie, 
materiały prasowe organizatora 
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Co sprawia, że ktoś decyduje się 
zostać artystą? Czy to wrodzony 
talent, czy raczej nabyte umie-
jętności decydują o poświęceniu 
swojego życia sztuce? Wydaje 
się, że nie ma jednej odpowiedzi, 
a historia Jadwigi Lesieckiej 
pokazuje, jak skomplikowane 
mogą być początki. Warto odwie-
dzić Państwową Galerię Sztuki 
w Sopocie, by bliżej przyjrzeć się 
twórczości tej niezwykłej kobiety. 

Jadwiga Lesiecka nie planowała 
uczyć się malarstwa. Dzieciństwo 
spędziła w rodzinnym majątku pod 
Warszawą, a po ukończeniu szkoły 
pragnęła studiować agronomię, by 
w przyszłości zająć się rolnictwem. 
Obcowanie z przyrodą i  płodami 
ziemi było dla niej nie tylko czymś 
naturalnym, ale także przynoszą-
cym głęboką satysfakcję. Wybuch 
II wojny światowej sprawił jednak, 
że studiów tych nigdy nie rozpoczę-
ła, a jej losy potoczyły się zupełnie 
inaczej. Wraz z nowo poślubionym 
mężem pod koniec wojny przepro-
wadziła się do Sopotu, z którym to 
miastem związała się na stałe. 
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Tym bardziej cieszy fakt, że to wła-
śnie tutaj odbywa się retrospektyw-
na wystawa artystki zorganizowana 
w stulecie urodzin. Jak zatem doszło 
do tego, że żona poważanego stoma-
tologa zajęła się malarstwem? Stało 
się to za sprawą wyjazdu do Zako-
panego, gdzie odwiedziła wdowę po 
krakowskim malarzu Stanisławie 
Kamockim i zachwyciła się obrazem 
Kaczeńce w lesie. Ponoć to właśnie 
wtedy postanowiła, że sama też się-
gnie po pędzel. I tak też się stało – od 
tego momentu z dużym zaangażo-
waniem zaczęła oddawać się swojej 
pasji. Wciąż była to jednak jedynie 
pasja, które nie mogła zastąpić co-
dziennych obowiązków: prowadzenia 
domu i opieki nad dziećmi. Ze wzglę-
du na wiek obawiała się podjęcia 
studiów artystycznych, na szczęście 
dzięki kilku pozytywnym zbiegom 
okoliczności jej prace w końcu ujrza-
ły światło dzienne. Szybko też zostały 

Wystawa Jadwiga Lesiecka. 
Malarstwo, rysunek 

Baner towarzyszący 
wystawie, materiały 
prasowe organizatora

docenione przez profesorów akade-
mickich i krytyków, co przyczyniło się 
do zorganizowania pierwszych wy-
staw Lesieckiej, która ciepło zosta-
ła przyjęta także przez publiczność. 
Ważnym momentem w jej karierze 
był wyjazd do Francji. W Paryżu po-
znała innych znakomitych twórców, 
między innymi Józefa Czapskiego. 
Nie tylko malowała, ale zwiedzała 
też muzea i galerie. Podczas swoich 
wędrówek zwróciła uwagę na rysun-
ki Delacroix, które wywarły na niej 
szczególne wrażenie. Pod ich wpły-
wem jeszcze w 1960 roku zaczęła 
rysować tuszem i ołówkiem, rozsze-
rzając tym samym repertuar sto-
sowanych środków wyrazu. Dziś jej 
dzieła znajdują się w kilku najważniej-
szych muzeach w Polsce i zagranicz-
nych kolekcjach prywatnych. Stało 
się więc coś, czego z pewnością nie 
przewidziała nawet sama Lesiecka. 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy 
Świat Rembrandta. 
Artyści. Mieszczanie. 
Odkrywcy dostępne są 
na stronie internetowej: 

www.zamek-krolewski.pl

W
ar

sz
aw

a
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Wielcy artyści, tacy jak Rem-
brandt, na stałe zapisali się na 
kartach historii sztuki. Co jednak 
sprawiło, że malowali tak, a nie 
inaczej? Jaki wpływ na ich twór-
czość miała epoka, w której przy-
szło im żyć? Na te pytania poszu-
kują odpowiedzi pomysłodawcy 
wystawy Świat Rembrandta. 
Artyści. Mieszczanie. Od-
krywcy prezentowanej na Zam-
ku Królewskim w Warszawie. 

W zamkow ych zbiorach znajdują 
się dwa obrazy, które wyszły spod 
pędzla Rembrandta van Rijna. Dziew-
czyna w ramie obrazu i Uczony przy 
pulpicie to niewątpliwie najcenniej-
sze obiekty w tej kolekcji. Choć za-
zwyczaj prezentowane są w ramach 
stałej ekspozycji, tym razem zyska-
ły nową oprawę w postaci wystawy 
czasowej, ukazującej kontekst hi-
storyczny i kulturowy, w którym po-
wstawały. Twórcy ekspozycji skupili 
się na trzech głównych obszarach, 
odpowiadających tytułowym okre-
śleniom. W pierwszej części ukaza-
na jest XVII-wieczna Holandia jako 
prężny ośrodek handlu. Głównymi 
inwestorami w sztukę są więc bogaci 
mieszczanie, którzy szybko odkryli 
dzieła sztuki jako doskonałą lokatę 
kapitału, a zarazem symbol statusu. 

Rembrandt, 
Dziewczyna w ramie obrazu 

fot. A. Ring, Zamek Królewski 
w Warszawie, materiały 
prasowe organizatora

Willem van de Velde Młodszy, 
Cisza morska 

1663, Dulwich Picture Gallery, 
materiały prasowe organizatora 
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Rembrandt, 
Uczony przy pulpicie

fot. A. Ring, Zamek Królewski 
w Warszawie, materiały prasowe 
organizatora 

Artyści natomiast ochoczo odpowie-
dzieli na ich zapotrzebowania, od-
wzorowując świat wartości bliskich 
sercu swych mecenasów. A co inte-
resowało owych mecenasów? Temu 
poświęcony jest kolejny fragment 
wystawy. Tematyka, której poszuki-
wali była bardzo różnorodna, choć 
silnie ujawniała się w niej burzliwa hi-
storia kraju. Doświadczenia niedaw-
nych walk o niepodległość Niderlan-
dów sprawiły, że Holendrzy z jednej 
strony zwracali uwagę na motywy 
militarne, z drugiej zaś pragnęli wy-
chwalać piękno świeżo wywalczonej 
ojczyzny za pośrednictwem zachwy-
cających krajobrazów. Wśród nich 
znajdowały się zarówno panoramy 
miejskie, jak i widoki piaszczystych 
dróg, morskich w ybrzeży czy łąk 
z wypasającym się bydłem oraz wie-

lu przedstawień rzek i kanałów, tak 
charakterystycznych dla tego zakąt-
ka Europy. Podążając tym tropem, 
ekspozycja prezentuje także samych 
mecenasów na licznych portretach 
oraz poprzez ukazywanie egzotycz-
nych pejzaży i scenek z życia miesz-
kańców odległych krainy, którzy od-
wiedzali jako kupcy. W ten sposób 
zwiedzający zyskują pełen obraz 
dawnej potęgi holenderskiej. W takim 
otoczeniu nie tylko pełniej wybrzmie-
wają dzieła Rembrandta, ale stają się 
także lepiej zrozumiałe. Zwiedzając 
wystawę, odkrywamy, z czego wyni-
kały jego inspiracje i dlaczego chęt-
nie sięgał po takie, a nie inne motywy. 
Nikt bowiem, nawet wielcy twórcy, 
nie jest zawieszony w próżni i warto 
zdawać sobie sprawę, jaki wpływ ma 
na nas otaczająca nas rzeczywistość. 
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Więcej informacji na temat 
wystawy dostępnych jest 
na stronie internetowej:

www.mocak.pl
K

ra
kó

w
Czym różni się inspiracja od 
plagiatu i kradzieży? To jedno 
z podstawowych pytań, na któ-
re odpowiedź znaleźć można na 
wystawie Sztuka karmi sztukę 
organizowanej w krakowskim 
MOCAK-u. 
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Carina Linge, 
Dama z królikiem 
(Dame mit Kaninchen) 

2008, fotografia, kolekcja 
MOCAK-u, materiały prasowe 
organizatora 

Jerzy Kosałka, 
Żegnam Państwa 

2004, obiekt, kolekcja 
MOCAK-u, dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury, materiały 
prasowe organizatora 

Twórcy okresu renesansu i klasycy-
zmu z kolei fascynowali się antykiem. 
XIX wiek charakteryzuje pojawienie 
się neostylów, które naśladowały 
wybrane elementy wcześniejszych 
estetyk, a postmodernizm czerpał ze 
wszystkich nurtów i celebrował stra-
tegie cytatu oraz pastiszu. W sztuce 
współczesnej artyści także chętnie 
korzystają z gotowych schematów 
ikonograficznych i rozwiązań kompo-
zycyjnych, tworzą kolaże czy filmy fo-
und footage. Co ważne, zapożyczenia 
zachodzą zarówno na poziomie idei, 
jak i formy. Dla wszystkich widzów za-
interesowanych autorskim komenta-
rzem do znanych już dzieł polecamy 
wystawę Sztuka karmi sztukę organi-
zowaną w krakowskim MOCAK-u. Pra-
ce prezentowane w ramach ekspozy-
cji najczęściej bazują na malarstwie 
i rzeźbie, a także na literaturze i filmie.

Zabieg autorskiego przetwarzania do-
robku artystycznego twórców z prze-
szłości zyskał w ostatnich latach złą 
sławę. Wszystko za sprawą „twórców”, 
którzy kradli dzieła artystyczne swo-
ich poprzedników i podpisywali się 
pod nimi swoim nazwiskiem. Z pewno-
ścią taki proceder jest jednym z nega-
tywnych skutków otwartości zbiorów 
internetowych, które ułatwiają tego 
typu przestępstwa. Jednak jeśli spoj-
rzymy na zjawisko artystycznej inspi-
racji i autorskiego przetworzenia po-
wstałych już dzieł, to tradycja ta sięga 
najdawniejszych okresów historii sztu-
ki. W średniowieczu i baroku wzorniki 
graficzne były podstawą wielu realiza-
cji malarskich. 
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Ar tyści czerpią ze sztuki dawnej 
i z dorobku twórców sobie współ-
czesnych. Wybierają dzieła nośne 
znaczeniowo i wchodzą z nimi w kry-
t yczny lub af irmujący,  a czasem 
humor ystyczny, dialog. Dokonują 
reinterpretacji utworów literackich 
i f ilmowych. Aktualizują utrwalone 
schematy ikonograficzne, takie jak 
pokłon Trzech Króli czy ukrzyżo-
wanie. Wybrane prace dają wgląd 
w określone momenty historii sztuki. 
Równocześnie – dzięki kreatywne-
mu korzystaniu z dzieł innych arty-
stów – prowadzą do jej ożywienia, 

Mariusz Tarkawian, 
Tribute to Robert Mapplethorpe

2014, ołówek na papierze, kolekcja 
MOCAK-u., dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury, materiały 
prasowe organizatora 

Elise Ansel, 
Przeczucie II 

2013, olej na płótnie, kolekcja 
MOCAK-u, materiały prasowe 
organizatora 

stają się pretekstem do refleksji na 
temat dziedzictwa kulturowego oraz 
roli sztuki jako narzędzia interpretacji 
i zrozumienia rzeczywistości. Wysta-
wa została przygotowana w ramach 
cyklu ekspozycji organizowanych na 
10-lecie instytucji. Głównym założe-
niem cyklu jest tworzenie wystaw na 
podstawie posiadanej przez MOCAK 
kolekcji własnej. Jak podkreślają 
przedstawiciele instytucji, przekona-
nie odbiorców do sztuki współczesnej 
to jeden z głównych celów muzeum, 
a kolekcja jest kluczowym narzę-
dziem do jego osiągnięcia.
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Więcej informacji na temat 
wystawy dostępnych jest 
na stronie internetowej: 

www.arsenal.art.pl
P

oz
na

ń
Czy nasz świat wymaga gwał-
townych zmian i rewolucji? Twór-
cy wystawy Siostra Ziemia 
organizowanej w poznańskim 
Arsenale ukazują, że świat nie 
może być dalej tak podzielony, 
jak do tej pory. 
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Istnieje w teorii sztuki teza, że wszyst-
kie działania artystyczne, które po-
dejmują twórcy, są kontrą i opozycją 
względem innego stanowiska czy 
poglądu. Zdanie to zakłada, że każda 
twórczość jest inspirowana elementa-
mi, które autor zaobserwował w ota-
czającym go świecie, a jego dzieło jest 
bezpośrednią odpowiedzią na emocje, 
które w związku z tym odczuł. Jednak 
w niektórych wypadkach działalność 
artystyczna może być kierowana dużo 
bardziej otwartym i rozwiniętym kon-
fliktem. Tak jest w przypadku twór-
czości artystów i artystek prezentują-
cych swoje prace na wystawie Siostra 
Ziemia. Ich zdaniem heteroseksualny
biały mężczyzna, chrześcijanin, po-
sługujący się skodyfikowanym języ-
kiem i prawem, jest tym, który dał 
sobie moc rządzenia i nie liczy się ze 
zdaniem mniejszości, a także otacza-
jącego go środowiska. Jest nasta-
wiony wyłącznie na realizację swoich 
własnych celów i dąży do nich bez 
względu na okoliczności. On ciągle 
jeszcze próbuje zachować swoją ego-
centryczną podmiotowość, wpisaną 
w przestarzałe, hierarchiczne, nie-
sprawiedliwe zasady. Zdaniem boha-
terów wystawy rewolucja, która ma 
to zmienić, już się rozpoczęła. Depcze 
patriarchat, posługując się nowym 
językiem, polegającym na włączaniu 
strategii feministycznych, dekoloni-
zacyjnych, LGBTQIA+ i ekologicz-
nych. Jak tłumaczą twórcy ekspozycji, 
w koncepcji wystawy odwołują się do 
figury Siostry Ziemi, przedstawiając 

Aleksandra Ska, 
Cierń Szatana

2019 fot. Anna Orlikowska, 
materiały prasowe organizatora 

Agnieszka Kalinowska, 
Ciężka woda

2016, fot. Przemo Wojciechowski, 
dzięki uprzejmości artystki i BWA 
w Warszawie, materiały prasowe 
organizatora 
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ją z wielu perspektyw, pokazując pro-
blemy, które bezpośrednio dotykają 
ludzkiego i poza-ludzkiego pierwiast-
ka. Celowo zrezygnowali z nazywania 
tej materii Magna Mater, ponieważ 
relacja z siostrą jest swobodniejsza, 
pozbawiona wer tykalności,  przy-
wództwa i swego rodzaju sakralizacji 
i spęcznienia postaci matki. W ukła-
dzie siostra-siostra jest zdecydowa-
nie więcej oddechu, wolności, radości 
i żartu. Twórcy wystawy podkreślają, 
że niezwykle istotny dla nich jest cytat 
z ekofeministki Val Plumwood, która 

mówi: „Stoimy obecnie przed dwoma 
zasadniczymi wyzwaniami, które po-
legają na powtórnym ulokowaniu lu-
dzi w ramach systemu ekologicznego 
oraz powtórnym ulokowaniu nieludzi 
w systemie etyki”. Na ekspozycji zo-
baczyć będzie można prace między 
innymi takich twórców, jak: Doro-
ta Chilińska, Martyna Jastrzębska, 
Agnieszka Kalinowska, Anna Kalwaj-
tys, Linda Lemon, Angelika Markul, 
Joanna Rusinek, Aleksandra Ska, Li-
liana Zeic, Duet Kwiaty&Miut. 

Martyna Jastrzębska, 
Lukier

2021, materiały prasowe 
organizatora 

Agnieszka Kalinowska, 
Welcome 

2010, sznurek papierowy, fot. 
Bartosz Górka, kolekcja NOMUS, 
Gdańsk, Polska, materiały 
prasowe organizatora 
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Szczegółowe informacje  
na temat wystawy oraz  
artystów biorących w niej  
udział dostępne są na  
stronie internetowej:

www.bwa.katowice.pl

K
at

ow
ic

e Czy sposób w jaki odbieramy 
dzisiaj informacje, może mieć 
wpływ na umiejętność komuni-
kacji kolejnych pokoleń? Pole-
camy wystawę Przebudzenia 
w katowickim BWA. 
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Przebudzenia, wystawa 
podyplomowa Wydziału 
Artystycznego ASP 
w Katowicach

fot. Barbara Kubska, materiały 
prasowe organizatora 

Z punktu widzenia analizy zmieniają-
cego się pojęcia dzieła sztuki, żyjemy 
w niezwykle ciekawych czasach. Do-
tarliśmy do momentu, w którym ma-
terialność dzieła wizualnego przestała 
być jego wyznacznikiem. Do tej pory 
jedną z immanentnych cech sztuki 
wizualnej była jej przestrzenna forma. 
Obraz, rzeźba czy fotografia, by wi-
dzowie mogli czerpać z niej w całości, 
potrzebowały fizycznej formy. Teraz 
wchodzimy w świat sztuki, która, choć 
wizualna, takiej formy nie przewiduje. 
W tym kontekście na nowo rozpoczy-
na się otwarta kilkadziesiąt lat temu 
przez Nam June Paik w pracy Zen for 
film dyskusja o naturze mediów. Ar-
tysta pozwolił nienaświetlonej taśmie 

16 mm przesuwać się w projektorze, 
prezentując w pętli tylko drobiny ku-
rzu i zadrapania na powierzchni. Ten 
ostentacyjny brak obrazu był formą 
krytyki wizualnej konsumpcji, sprze-
ciwem wobec usypiającej czujność, 
ekstazy nieprzerwanie płynących 
obrazów. Ponad pół wieku później, 
sformułowane w podobnym duchu, 
legendarne już pytanie „Czego chcą 
obrazy?”, zadane przez medioznaw-
cę W. J. T. Mitchella, wydaje się jesz-
cze bardziej palące. Dyskusja ta jest 
punktem wyjścia do zbioru prac pre-
zentowanych na wystawie Przebu-
dzenia. Na pierwszy plan wysuwają 
się tutaj próby rozpoznania znaczenia 
ekranu jako nośnika obrazów. 
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A r t y ś c i  z a p r o s z e n i  d o  u d z i a ł u 
w przedsięwzięciu starają się odpo-
wiedzieć na pytanie, w jaki sposób 
oddziałują na nas niekończące się 
strumienie treści i informacji, któ-
rymi jesteśmy atakowani każdego 
dnia. Czy nadmiar bodźców może po-
wodować u nas odrętwienie, apatię, 
a w skrajnych przypadkach niechęć 
do dalszego przyjmowania informa-
cji? Jeśli ta teza by się potwierdziła, 
mogłoby się okazać, że kontynuując 
współczesny system komunikacji, 
możemy doprowadzić do wrodzo-
nego otępiania kolejnych pokoleń. 
Do prezentacji swoich dzieł na wy-
stawie zaproszeni zostali tacy twórcy, 
jak: Sonia Singsavang, Dorota Bujak, 
Adrianna Biegańska, Monika Gawron, 
Monika Falkus, Adrianna Faba, Paulina 
Wojciechowska, Weronika Jarzyna, 
Dawid Kubek, Justyna Wolska, Anna 
Drobczyk, Weronika Krawczyk, Mag-
dalena Kuczko, Ewa Jaros, Anita Ma-
chura, Aleksandra Rajnisz-Podlaska. 

Przebudzenia, wystawa 
podyplomowa Wydziału 
Artystycznego ASP 
w Katowicach

Baner towarzyszący 
wystawie, materiały prasowe 
organizatora.
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Więcej informacji na temat 
wystawy dostępnych jest 
na stronie internetowej: 

www.msl.org.pl
Ł

ód
ź

January Suchodolski, 
Scena batalistyczna 

1868, z kolekcji Muzeum Sztuki 
w Łodzi, materiały prasowe 
organizatora
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W łódzkim Muzeum Sztuki 
w najbliższych tygodniach za-
prezentowane zostaną dzie-
ła Edwarda Dwurnika, które 
wzbogaciły kolekcję muzeum 
dzięki darowi profesora Roma-
na Zarzyckiego. Ta wyjątkowa 
donacja stała się inspiracją do 
ponownego przyjrzenia się twór-
czości artysty w zderzeniu z tra-
dycją polskiego malarstwa.

Dla antropologów i historyków fascy-
nujących się społecznymi przemia-
nami, zasady powstawania narodo-
wych mitów są niezwykle ciekawym 
zjawiskiem. Co sprawia, że na prze-
strzeni pokoleń opowieść staje się 
elementem kultury tak silnie zwią-
zanym ze społecznymi słabościami 
i wierzeniami, że ludzie przekazują ją 
sobie w wyrazie wsparcia? W świecie 
sztuki postacią, która w sposób naj-
bardziej stanowczy konfrontowała 
się z polskimi mitami, był niewątpli-
wie Edward Dwurnik. Oglądając jego 
prace, dostrzegamy echa niepodle-
głościowych zrywów. Wybrzmiewają 
one w niewyidealizowanej przestrze-
ni, wśród codzienności, zwyczajności, 
brzydoty. Artysta, odwołując się do 
wielkich mistrzów i XIX-wiecznej nar-
racyjności, zrywa z patosem i pod-
ręcznikową ilustracyjnością. Symbo-
le wielkiej i wzniosłej przeszłości dla 
jego współczesnego bohatera nie są 
niczym więcej, jak tylko elementem 
krajobrazu, obok którego przecho-
dzi się obojętnie. W pracach Dwur-
nika łatwo dostrzec dowcip i bezpo-
średniość, ale uważni obserwatorzy 
odkryją w nich także niezwykły dy-
stans. Twórca nie sili się na poucza-
nie. Zamiast tego stawia się w roli ko-
mentatora. W ten sposób prześwietla 
jedną ze społecznych umów – doty-
czącą tego, jak wykorzystujemy wie-
dzę historyczną oraz w jaki sposób 
chcemy utrwalać zbiór wyobrażeń 
i mitów o naszej przeszłości. 
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Można zauważyć, że Dwurnik odsła-
nia to, co miało zostać ukryte, ście-
ra puder. Według twórców wystawy 
tytułowy „korowód” odnosi się więc 
również do emblematycznych haseł 
związanych z polską kulturą, historią, 
tradycją. Ich nazywanie, rozpoznanie 
znaczeń może zrewidować naszą wi-
zję historii i kulturowo utrwalonej pa-
mięci, a prace Dwurnika proponują tu 
krytyczną perspektywę. 

Edward Dwurnik, 
Czołgi, gaz i długie pałki 

1981, z kolekcji Muzeum Sztuki 
w Łodzi, materiały prasowe 
organizatora 

Wandalin Strzałecki,
Ostatni klucznik Horeszkowa

1882, z kolekcji Muzeum Sztuki 
w Łodzi, materiały prasowe 
organizatora

Na ekspozycji skonfrontowane zo-
staną ze sobą m.in. takie prace jak 
Tiurma Dwurnika i Pochód ułanów 
polskich w 1830 Gierymskiego, Pija-
ne głowy tego pierwszego z Ostatnim 
klucznikiem Horeszkowa Strzałec-
kiego, czy też Romantycy z Rannym 
kirasjerem i dziewczyną  Kossaka 
oraz Sceną batalistyczną Pillatiego. 
Co istotne, obrazy, z którymi skon-
frontowane zostaną prace Dwurnika, 
pochodzą z kolekcji sztuki dawnej 
Muzeum Sztuki w Łodzi. 
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Dlaczego tak bardzo szkodzi-
my planecie, która daje nam tak 
wiele? To jedno z pytań, które 
stawiają przed sobą artyści za-
proszeni na X Triennale Sztuki 
Sacrum w toruńskim Centrum 
Sztuki Współczesnej.

Więcej o wystawie i samej 
idei Triennale przeczytać 
można na stronie 
internetowej:

www.csw.torun.pl
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Coraz więcej osób zastanawia się 
nad relacją człowieka z naturą. Przez 
tysiąclecia korzystaliśmy z jej do-
brodziejstw, a dopiero od niedawna 
zaczęliśmy zadawać sobie pytanie 
o spłatę tego wielowiekowego długu. 
Wciąż pozostajemy niepoprawnymi 
optymistami, którzy zakładają, że na-
ukowo udowodnione perspektywy się 
nie sprawdzą, a prognozy badaczy 
zajmujących się przemianami klimatu 
w pewnym momencie okażą się błęd-
ne. Co ciekawe, ochrona otaczającego 
nas środowiska ma ogromny potencjał, 
by stać się sprawą umożliwiającą „po-
rozumienie ponad podziałami”. 

10. Triennale Sztuki Sacrum 
Świętość natury?, malarstwo 
Jonasa Gasiunasa 

Miejska Galeria Sztuki 
w Częstochowie, fot. 
Robert Jodłowski, media 
społecznościowe galerii
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W kontekście ochrony Ziemi nie powin-
ny istnieć podziały pomiędzy przed-
stawicielami różnych religii, poglądów 
politycznych czy rejonów zamiesz-
kania. To nasza wspólna sprawa i im 
wcześniej to zrozumiemy, tym większe 
mamy szanse na ocalenie naszej pla-
nety. Jednak czy uda nam się znaleźć 
rozwiązanie, które doprowadzi do sytu-
acji, w której nasza relacja z otaczają-
cym nas środowiskiem przestanie być 
tak jednostronna? A może powinniśmy 
zastanowić się nad nadaniem naturze 
statusu sacrum? To ostatnie pytanie 
jest jednym z tematów przewodnich 
rozpoczętego w czerwcu X Triennale 
Sztuki Sacrum w toruńskim Centrum 
Sztuki Współczesnej. Zaproszeni na 
Triennale twórcy używają różnych ję-
zyków artystycznych, odmiennych 

słów i gramatyk, mniej lub bardziej 
skomplikowanych metafor i przeno-
śni, mówią jednak w gruncie rzeczy to 
samo. Że będzie z nami źle, jeśli dzisiaj 
nie uznamy świętości natury, jej nad-
rzędnej roli w życiu naszej planety, ale 
i każdego człowieka z osobna. Gdy 
będziemy upierać się przy znaku za-
pytania, czyli kwestionować, podawać 
w wątpliwość takie podejście, będzie to 
znaczyło, że nie dostrzegamy niebez-
pieczeństwa, że traktujemy zagrożenie 
w kategoriach możliwych zdarzeń, ale 
nie pewników. Triennale Sztuki Sacrum 
jest jedną z najważniejszych w kraju 
imprez artystycznych o trzydziesto-
letniej tradycji, na którą zapraszani są 
twórcy podejmujący w swojej twórczo-
ści fundamentalne pytania na temat 
kondycji człowieka i jego stosunku do 
absolutu. Pomysłodawca i pierwszy 
kurator wydarzenia, Wojciech Skrodz-
ki, tak pisał o intencjach powołania 
Triennale: „Chodzi o stworzenie pewnej 
przestrzeni duchowej poprzez dobór 
prac, łączących współczesną świado-
mość twórczą z wyrażeniem doświad-
czenia Sacrum”. 

10. Triennale Sztuki Sacrum 
Świętość natury?, fotografie 
Aleksandry Mańczak

Miejska Galeria Sztuki 
w Częstochowie, fot. 
Robert Jodłowski, media 
społecznościowe galerii

10. Triennale Sztuki Sacrum 
Świętość natury?, wiklinowa 
instalacja site-specific 
autorstwa Mirosława Maszlanki

Miejska Galeria Sztuki 
w Częstochowie, fot. 
Robert Jodłowski, media 
społecznościowe galerii
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Więcej informacji na temat 
wystawy dostępnych jest na stronie 
internetowej: 

www.muzeumwspolczesne.pl

Zdzisław Jurkiewicz, 
Rysowanie światłem 

1978, archiwum prywatne, 
materiały prasowe organizatora

Jaką rolę w twórczości arty-
sty odgrywa przestrzeń jego 
pracowni? Wystawa Zdzisław 
Jurkiewicz. Zdarzenia orga-
nizowana we wrocławskim Mu-
zeum Współczesnym pokazu-
je, że mieszkanie twórcy może 
być jednocześnie przedmiotem 
i podmiotem podejmowanych 
przez niego działań. 
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Jeśli naprawdę interesujecie się źró-
dłem kreatywności twórców, poleca-
my zajrzeć do ich pracowni i miesz-
kań. To właśnie te często niewielkie 
i niepozorne na pierwszy rzut oka 
przestrzenie najwięcej mówią nam 
o wnętrzu artysty. W jednym przy-
padku znajdziemy w nich odzwier-
ciedlenie skomplikowanego procesu 
twórczego, a w innymi niekończące 
się inspiracje i natchnienia. Właśnie 
tak było z mieszkaniem Zdzisława 
Jurkiewicza. Jurkiewicz od 1964 roku 
mieszkał i  pracował w niewielkim 
mieszkaniu przy ulicy Łaciarskiej we 
Wrocławiu i to właśnie ono było f i-
gurą łączącą ze sobą poszczególne 
aspekty twórczości artysty, a nawet 
czymś więcej: centralnym punktem, 
w którym przecinały się wszystkie, 

tak przecież liczne, interesujące go 
sprawy i wątki. W latach 70. mieszka-
nie stało się wręcz swoistą kapsułą-
-laboratorium i ogrodem botanicznym 
jednocześnie. Jurkiewicz prowadził 
z okna swojego pokoju obserwacje 
astronomiczne. W tym samym cza-
sie w swojej kuchni zastawił swoistą 
pułapkę na słońce i stworzył jej foto-
graficzny zapis. Tak powstała praca 
Słońce 1.VII.1972. Wystawa Zdarzenia, 
którą oglądać można we wrocławskim 
Muzeum Współczesnym, świetnie 
ukazuje to, w jaki sposób w pracach 
Jurkiewicza dochodziło do spotkania 
tego, co odległe, nieosiągalne z tym, 
co bliskie, codzienne, zwykłe. Założe-
nia twórczości artysty, który starał się 
pokazywać, że obserwowane przez 
człowieka otoczenie może rezonować 
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w jego twórczości bez konieczności 
wychodzenia z własnego mieszkania, 
jest niezwykle aktualne. Przez ostat-
nie kilkanaście miesięcy „zostawali-
śmy w domu” w myśl popularnego na 
początku pandemii hasła z mediów 
społecznościowych. Skończyły się 
nasze, nie tak dawne, podróże, od-
bywane z łatwością w ciągu pół doby 
na inny kontynent, na drugi koniec 
świata. Horyzont niespodziewanie 
zwęził się i skurczył do widoku z okien 
naszych mieszkań lub, w lepszych 
momentach spadku zachorowań, do 
eksplorowania ogródków działkowych 
czy podmiejskich ugorów i lasów. 
W tym kontekście twórczość Jurkie-
wicza jest bardzo pokrzepiająca – po-
kazuje, że kreatywność nie poddaje 
się zewnętrznym warunkom, a sztukę 
tworzyć można w każdych warunkach. 

Zdzisław Jurkiewicz, 
Plejady 

1975, archiwum prywatne, 
materiały prasowe 
organizatora 

Zdzisław Jurkiewicz, 
lata 60. XX w. 

archiwum prywatne, 
materiały prasowe 
organizatora 
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wystawy oraz biogramy artystów 
biorących w niej udział dostępne są  
na stronie internetowej

www.tarasin.pl

Przestrzenna czułość  
dźwięku 

widok wystawy, na pierwszym planie 
praca Zuzanny Dembiec Platforma 
społecznościowa, instalacja przestrzenna, 
2018, Zakopane, materiały prasowe 
organizatora

W codziennym życiu często nie 
przywiązujemy wagi do tego, 
z jakich zmysłów korzystamy 
w danym momencie. Najczęściej 
skupiamy się na wzroku, słuch 
natomiast pozostaje jednym 
z  najmniej docenianych zmysłów. 
Zwraca na to uwagę wystawa 
Przestrzenna czułość dźwię-
ku prezentowana w kaliskiej Ga-
lerii Sztuki im. Jana Tarasina.
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zLudzie zapytani, z jakiego zmysłu 

najtrudniej byłoby im zrezygnować, 
często w pierwszej kolejności wymie-
niają wzrok. Podczas poruszania się 
po mieście i obcowania z jego różno-
rodną architekturą, na pierwszy plan 
wysuwa się postrzeganie wizualne. 
Czy jednak budynki możemy pozna-
wać wyłącznie poprzez obserwację? 
Twórcy wystawy Przestrzenna czu-
łość dźwięku udowadniają, że jest 
wprost przeciwnie. Pokazują przy tym, 
jak wielu informacji może nam dostar-
czyć zmysł słuchu, któremu rzadko 
poświęcamy w ystarczająco dużo 
uwagi. Zdaniem badaczy dzieje się 
tak dlatego, że skupiamy się wyłącz-
nie na samym dźwięku, zapominamy 
natomiast o tym, co może on nam po-
wiedzieć o tym, co znajduje się w jego 
sąsiedztwie. Słuch pomaga zlokalizo-
wać obiekt, pozwala oszacować jego 
masę oraz tworzywo, z którego jest on 
wykonany. Najważniejszą informacją, 
jaką uzyskujemy poprzez używanie 
tego zmysłu, jest dynamika przedmio-
tu oraz sposób jego poruszania się. 
Czy zatem statyczne obiekty, takie jak 
budynki, możemy usłyszeć? Wyobraź-
my sobie starą kamienicę ze studnią 
w podwórku. Czy gdybyśmy mieli opi-
sać ten rodzaj architektury komuś, kto 
go w ogóle nie zna, nie posłużylibyśmy 
się opisem dźwiękowym? Immanent-
ną cechą tego budynku, pozwalającą 
wyobrazić sobie lepiej jego kształt, 
jest bowiem echo, które roznosi się, 
odbijając od kamiennych ścian i two-
rząc specyficzny, nieco odrealniony 

klimat. Co więcej, wielu architektów 
w projektach budynków o określo-
nych funkcjach brało pod uwagę ich 
właściwości akustyczne. Wykorzy-
stanie geometrii pomieszczeń do ce-
lów akustycznych najbardziej znane 
jest w instytucjach zajmujących się 
działalnością muzyczną i koncertową. 
Bryła filharmonii szczecińskiej stała 
się inspiracją dla grupy panGenera-
tor. Autorzy przy pomocy urządzeń 
elektronicznych oraz charaktery-
stycznego, okrągłego kształtu klatki 
schodowej skonstruowali instrument 
w wielkiej skali. Odgłos poruszające-
go się po wewnętrznej rampie scho-
dów nośnika tworzył rytmiczne echo. 
Twórcy wystawy zwracają także uwa-
gę na to, w jaki sposób na przestrzeni 
lat zmieniła się percepcja akustycz-
na. Niegdyś naturalne i wszechobec-
ne dźwięki natury, ustąpiły miejsca 
dźwiękowym komunikatom płynącym 
z urządzeń elektronicznych. Sporo 
uwagi kuratorzy kaliskiej ekspozycji 
poświęcili także ciszy, która w dobie 
pandemii i konieczności społecznej 
izolacji, nabrała dodatkowego – czę-
sto negatywnego – znaczenia. Wysta-
wa Przestrzenna czułość dźwięku ma 
na celu zachęcenie odbiorcy nie tyle 
do pasywnego słuchania, co rozum-
nego usłyszenia otaczającego nas 
nieustannie pejzażu dźwiękowego. 
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jaPojawienie się abstrakcji w sztuce wyznaczyło zupełnie nowy kierunek 
jej rozwoju, a wystawa Women in Abstraction prezentowana w pary-
skim Centre Pompidou pokazuje, jaką rolę odegrały w tym momencie 
zwrotnym kobiety. Ekspozycja nie jest jedynie pokazem pracy, ale spoj-
rzeniem na ważne wydarzenia, specyficzne konteksty tworzenia tego 
rodzaju sztuki, eksperymenty formalne prowadzone przez twórców, 
a także przybliża najważniejsze wystawy historyczne. Przekraczając 
tradycyjny podział na sztukę wysoką i niską, twórcy ekspozycji zdecy-
dowali się sięgnąć także po realizacje z dziedziny tańca, sztuk deko-
racyjnych, fotografii i kina. Ich prezentacji towarzyszy także obszerna 
dokumentacja, także filmowa. Co ważne, pokaz ten nie jest europocen-
tryczny, na wystawie znajdziemy więc także przedstawicieli z Ameryki 
Łacińskiej, Bliskiego Wschodu i Azji. Dotychczas większość ekspozy-
cji poświęconych historii sztuki abstrakcyjnej bagatelizowało funda-
mentalną rolę kobiet w rozwoju tego plastycznego języka. Najnowsze 
osiągnięcia historiograficzne, ilustrowane monografiami wydawanymi 
w ostatnich latach i wystawami tematycznymi, pozwalają na nowo oce-
nić ich wkład. Women in Abstraction integruje historię feminizmu lat 70. 
z walkami toczonymi przez artystów i wielkich teoretyków oraz kwestio-
nuje zasadność pojęcia „artystki”, biorąc pod uwagę złożone postawy 
samych artystek. 

www.centrepompidou.fr

Véra Pagava, 
La Grande ville 

1959, olej na płótnie, © 
Association culturelle Vera 
Pagava, fot. © Georges 
Meguerditchian – Centre 
Pompidou, materiały 
prasowe organizatora 

Barbara Hepworth, 
Oval Sculpture (N°2)

(N°2), 1943/1956, gips 
na desce, fot. © Barbara 
Hepworth, © Bowness, 
©Tate, materiały prasowe 
organizatora 

39

http://www.centrepompidou.fr


M
al

m
ö,

 S
zw

ec
ja Autoportret Haralda Giersinga stał się inspiracją do zorganizowania 

w Moderna Museet w Malmö wystawy The Man with the Blue Face, któ-
rej tytuł także zaczerpnięty został z tego dzieła. Duński modernista pa-
trzy z obrazu wprost na widza, jednocześnie pozornie obserwuje siebie 
w lustrze. Jego turkusowa, nieco wyzywająca twarz wygląda jak maska. 
Czy to zmęczenie, frustracja i zazdrość sprawiły, że oblicze Giersinga 
stało się niebieskie? A może po prostu zimne światło wpadające przez 
pobliskie okno? Płótno zostało namalowane około 1926 roku, a w stycz-
niu 1927 artysta zmarł na zapalenie płuc w wieku zaledwie czterdziestu 
sześciu lat. Może więc niebieskozielonkawa skóra wskazuje na pogar-
szający się stan zdrowia i  niską temperaturę w pracowni? Bez względu 
na to, jak twarz malarza jest interpretowana przez odbiorcę, obraz po-
kazuje, w jaki sposób ówcześni artyści używali koloru, aby uwidocznić 
emocjonalny wymiar egzystencji. W pierwszych dekadach XX wieku 
kolor coraz częściej stawał się nośnikiem znaczenia. Coraz częściej też 
manifestował obecność czegoś, co niekoniecznie musiało być postrze-
gane za pomocą zmysłu wzroku jako część otaczającej nas rzeczywi-
stości, ale jednocześnie było istotne dla wewnętrznego doświadczenia. 
Na wystawę The Man with the Blue Face składa się około siedemdzie-
sięciu prac powstałych w latach 1900-1939. Wszyscy artyści, których 
prace zgromadzono na ekspozycji z ciekawością eksplorowali poten-
cjał koloru w wyrażaniu cech charakteru i emocji, a także walorów du-
chowych i muzycznych. Obraz naturalistyczny coraz bardziej tracił na 
atrakcyjności i aktualności. Perspektywa możliwości artystycznego 
zbadania własnych emocji i przekazania bardziej osobistego doświad-
czenia rzeczywistości wydawała się o wiele bardziej kusząca.

www.modernamuseet.se

Harald Giersing, 
Autoportret

1926, fot. Prallan Allsten/
Moderna Museet, materiały 
prasowe organizatora 
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Max Beckmann, 
Portrait of Carl Couple

1918, olej na płótnie, 
stałe wypożyczenie 
z prywatnej kolekcji, 
fot. Städel Museum, 
materiały prasowe 
organizatora 
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Max Beckmann najdłuższą i najważniejszą fazę swojego życia spę-
dził we Frankfurcie nad Menem. To tutaj w latach 1915-1933 rozwinął 
się i stał się artystą o międzynarodowej renomie. Städel Museum 
wcześnie zaczęło zbierać jego prace. Wystawa Städel’s Beckmann, 
Beckmann’s Städel wysuwa na pierwszy plan najnowszy nabytek 
autorstwa Beckmanna, Autoportret z kieliszkiem do szampana – 
sztandarowy przykład intensywnego zainteresowania artysty ga-
tunkiem autoportretu. Max Beckmann przybył do miasta nad Me-
nem w 1915 roku, przerażony doświadczeniami sanitariusza podczas 
I wojny światowej. W 1925 roku miasto mianowało go kierownikiem 
klasy mistrzowskiej w miejskiej szkole rzemieślniczej. Liczne wido-
ki Frankfurtu, autoportrety oraz portrety przyjaciół i znajomych 
świadczą o jego bliskich związkach z miastem. W fazie frankfurckiej 
jego prace były prezentowane na osiemnastu wystawach indywi-
dualnych i zbiorowych, a w 1929 roku miasto przyznało mu Wielką 
Nagrodę Honorową. Po dojściu narodowych socjalistów do władzy 
w 1933 roku Beckmann został odwołany ze stanowiska nauczycie-
la i zmuszony do opuszczenia Frankfurtu. Oczerniany jako „artysta 
zdegenerowany” uciekł do Amsterdamu. Zmarł w Nowym Jorku 
w 1950 roku. Städel Museum od ponad wieku zajmuje się kolekcjo-
nowaniem i badaniem jego twórczości. Od 1918 roku nieprzerwanie 
nabywa dzieła artysty, a dziś ma jedną z najbogatszych na świecie 
kolekcji Beckmanna.

www.staedelmuseum.de
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a Od lat 50. XX wieku Paula Rego odgrywa kluczową rolę w redefinio-

waniu sztuki figuratywnej w Wielkiej Brytanii i na świecie. Ta bezkom-
promisowa artystka o niezwykłej sile wyobraźni zrewolucjonizowała 
sposób przedstawiania kobiet. Wystawa prezentująca jej twórczość 
zorganizowana w londyńskiej Tate Britain, opowiada historię życia 
malarki, podkreślając osobisty charakter większości jej prac oraz 
kontekst społeczno-polityczny, w którym jest ona zakorzeniona. 
Ujawnia także szeroki wachlarz nawiązań, które wykorzystuje Paula 
Rego – od komiksów po malarstwo historyczne. W ramach ekspozycji 
prezentowanych jest ponad sto prac, wśród których znalazły się ko-
larze, obrazy, wielkoformatowe pastele, rysunku tuszem i ołówkiem 
oraz akwaforty. Należą do nich wczesne prace z lat 50., w których ar-
tystka po raz pierwszy podejmowała temat walki osobistej i społecz-
nej z stereotypami dotyczącymi kobiet. Jej duże pastele przedstawia-
jące pojedyncze postacie z uznanej serii Dog Women and Abortion są 
doskonałym tego przykładem. To wyjątkowa okazja, aby w mieście, 
w którym Rego mieszkała i tworzyła przez większość swojego życia, 
zbadać pełny zakres jej pracy.

www.tate.org.uk
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Paula Rego, 
The Dance 

1988, Tate, © Paula 
Rego, materiały prasowe 
organizatora 

Paula Rego, 
The Artist in Her Studio 

1993, Leeds Museums and 
Galleries (Leeds Art Gallery) U.K. / 
Bridgeman Images, © Paula Rego, 
materiały prasowe organizatora 
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Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy The Dance od Life 
dostępne są na stronie internetowej:

www.kumu.ekm.ee
KRAJE BAŁTYCKIE
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Grupa Baltos kandys
instalacja Spartakas

fot. Modestas Ežerskis, 
materiały prasowe 
organizatora 

KRAJE BAŁTYCKIE
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Od rodzajow ych scen ludo-
wych po wizje symboliczne – na 
wystawie The Dance od Life 
Janisa Rozentālsa, jednego 
z najbardziej znanych artystów 
łotewskich przełomu XIX i XX 
wieku, duch epoki przeplata się 
z jego własnym, indywidualnym 
„tańcem życia”.  

Pierwszy w estońskiej historii pokaz 
twórczości Janisa Rozentālsa został 
zorganizowany we współpracy z Ło-
tewskim Narodowym Muzeum Sztuki 
i upamiętnia sto pięćdziesiątą piątą 
rocznicę urodzin artysty. Obecnie 
uważany jest on za jedną z najbar-
dziej wpływowych postaci świata 
kultury swoich czasów. Janis Rozen-
tāls był otwarty na różne innowacje 
proponowane przez współczesne 
mu zachodnioeuropejskie trendy ar-
tystyczne – impresjonizm, secesję 
i symbolizm – które pojawiły się wów-
czas na lokalnej scenie artystycznej. 
Poprzez swoją różnorodną działalność, 
która obejmowała malarstwo, grafikę, 
fotografię, sztukę użytkową i krytykę 
artystyczną, wprowadził nowe idee, 
które były zgodne zarówno z tenden-
cjami epoki, jak i łotewskim przebu-
dzeniem narodowym. Rozentāls był 
jednym z nielicznych artystów, którzy 
około 1900 roku podnieśli łotewską 
sztukę wizualną do poziomu europej-
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skich centrów sztuki. Na jego prace 
składają się różnorodne sceny z życia 
codziennego, portrety, pejzaże, kom-
pozycje biblijne i fantazje inspirowane 
łotewskim folklorem i międzynarodo-
wym symbolizmem. Artysta wierzył, że 
jednym z najważniejszych elementów 
pracy artystycznej jest radość tworze-
nia. Jego realizacje są świadectwem 
tego przekonania. Janis Rozentāls, 
utalentowany syn wiejskiego kowala, 
otrzymał profesjonalne wykształce-
nie artystyczne w Akademii Sztuk 
Pięknych w Petersburgu. Podczas 
studiów Rozentāls był akty wnym 
członkiem łotewskiej grupy artystów 

Rūķis (Gnome), razem z innymi wy-
bitnymi postaciami łotewskiej historii 
sztuki: Vilhelmsem Purvītisem, Johan-
nem Walterem i Rihardsem Zariņšem. 
W 1896 roku podczas pierwszej wysta-
wy sztuki łotewskiej w Rydze wystawił 
swój dyplomowy obraz Z kościoła 
(Po nabożeństwie) i od razu podbił 
serca widzów. W 1901 roku Rozentāls 
przeniósł się do Rygi i stał się jednym 
z najaktywniejszych twórców w tam-
tejszym środowisku artystycznym 
i modernizatorem sztuki bałtyckiej. 
Jego małżeństwo z fińską piosenkarką 
Elli Forssell przyniosło mu również bli-
ski związek z Finlandią i fińską kulturą.

Janis Rozentāls, 
Śmierć

ok. 1900, Łotewskie 
Narodowe Muzeum Sztuki, 
fot. domena publiczna 

Janis Rozentāls, 
Autoportret 

ok. 1900, Łotewskie 
Narodowe Muzeum Sztuki, 
fot. domena publiczna 
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www.uncommonground.pl

Sprawdzamy, co nowego na
(UN)COMMON GROUND

Czy w natłoku wiadomości i wyświe-
tlanych propozycji czasem trudno 
Wam się odnaleźć? Nie wiecie, gdzie 
szukać wartościowych treści i dokąd 
zajrzeć w poszukiwaniu inspiracji? 
Przychodzimy z pomocą, przypo-
minając o rozwijającym się portalu  
(UN)COMMON GROUND, czyli sta-
le powiększającej się bazie wiedzy 
na temat działań art brandingowych 
z całego świata. W praktyce ozna-
cza to, że znajdziecie tam artykuły 
poświęcone sztuce współczesnej 
i współpracy artystów z różnymi mar-
kami – często bardzo zaskakującej.  
Na co zwrócić uwagę?

Technologia w służbie sztuki, 
czyli rozmowa o platformie Google 
Arts & Culture 

Pandemia i wynikająca z niej koniecz-
ność zrezygnowania z dotychczaso-
wych form spędzania czasu, w tym 
zwiedzania muzeów, sprawiły, że chęt-
niej zaczęliśmy szukać możliwości ob-
cowania ze sztuką za pośrednictwem 
internetu. Stało się to możliwe między 
innymi dzięki jednej z najbardziej po-
pularnych platform – Google Arts & 
Culture. Coś, co powstało jako rodzaj 
nowinki technologicznej, dziś dla wielu 
stało się wręcz naturalnym sposobem 
uczestnictwa w kulturze. O niezwykłym 
potencjale tego narzędzia Maciej Mać-
kowiak rozmawia z Elżbietę Różalską – 
Communications Manager Google Pol-
ska. Pyta między innymi o  partnerstwo 
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z instytucjami z całego świata i o to, jakie 
są perspektywy na rozwój projektu. To 
także rozmowa poruszająca jakże waż-
ny i aktualny temat rozszerzonej rzeczy-
wistości, która coraz aktywniej wkracza 
we wszystkie dziedziny życia. Pozostaje 
jednak pytanie, jak artyści, muzea i inne 
instytucje kultury zdecydują się skorzy-
stać z tych narzędzi. Warto zajrzeć do 
wywiadu, by poznać perspektywę tech-
nologicznego giganta. 

Niewymienne tokeny, czyli tajemni-
czy świat kryptosztuki 

Do tej pory dzieło sztuki nieodmiennie 
łączyło się w naszej głowie z unikalnym 
obiektem, który można zakupić na 
aukcji, przez pośrednika bądź bezpo-
średnio od artysty, a jeśli nie jesteśmy 
zainteresowani kupnem – obejrzeć na 
wystawie w galerii. Wykorzystywanie 
przez twórców na szerszą skalę nowych 
mediów sprawiło, że zaczęliśmy zwracać 
uwagę na wytwory niematerialne o wy-
sokiej wartości artystycznej. Wirtualny 
świat artystyczny rozwija się w niespoty-
kanym tempie i niełatwo za nim nadążyć. 
Jeśli chcecie lepiej zrozumieć, czym są 
niewymienne tokeny i łańcuch bloków, 
koniecznie sięgnijcie do artykułu Any 
Brzezińskiej Spalanie sztuki. Autorka nie 
tylko rozjaśnia te nowe i skomplikowane 
pojęcia, ale przede wszystkim analizuje, 
w jaki sposób cyfrowe dzieła i  ich inter-
netowy obieg mogą wpłynąć na rynek 
sztuki. Okazuje się bowiem, że sytuacja 
ta pozwoliła artystom wziąć karierę we 
własne ręce i czerpać korzyści z pracy 

na miarę wysiłku i zaangażowania w cy-
frową społeczność. Jednocześnie jest to 
świat wielkich pieniędzy, co zawsze niesie 
za sobą pewne ryzyko. 

Czy androidy marzą o fotografii 
portretowej, czyli rozmowa z Woj-
ciechem Wieteską 

Fotografia to taka dziedzina sztuki, 
która wyjątkowo silnie doświadczy-
ła przemian związanych z rozwojem 
świata technologii. Czy w dobie selfie 
i szybkich, instagramowych zdjęć cy-
kanych telefonem jest jeszcze prze-
strzeń na zachwyt nad wyjątkowym 
kadrem czy światłem uchwyconym za 
pomocą obiektywu? Jaka jest przy-
szłość fotografii? To jedno z pytań, na 
które odpowiedzi próbuje udzielić Woj-
ciech Wieteska w rozmowie z Karoliną 
Sulej, przeprowadzonej w ramach (Un)
Common Ground Podcast. Artysta jest 
obecnie jednym z najbardziej znanych 
polskich fotografów, a także operatorów 
i reżyserów filmowych. Niedawno go-
ścił także na konferencji (Un)Common 
Ground jako uczestnik debaty KRE-
ACJA/REALIZACJA. „Sztuka niczego 
nie musi sprzedawać. Jej zadaniem jest 
pobudzanie wyobraźni” – mówi w po-
lecanym przez nas wywiadzie. Jed-
nak – jak podkreśla – art branding jest 
nieodłączną częścią świata sztuki od 
samego początku. Jak zatem powinny 
wyglądać relacje artysty z biznesem? 
Czy we współpracy z dużymi markami 
jest miejsce na twórczą wolność? 
Zapraszamy do słuchania. 
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www.literackapodrozhestii.pl

Znamy tytuły i autorów ksią-
żek nominowanych do nagro-
dy Literacka Podróż Hestii! 

Literatura piękna to przestrzeń, 
gdzie każdy ma zarezerwowa-
ne miejsce specjalnie dla siebie. 
To także piękny wielogłos, który 
każdy słyszy po swojemu i do 
którego zawsze może dołączyć. 
Literacka Podróż Hestii zwraca 
szczególną uwagę na młodego 
czytelnika, dlatego w 1. edycji 
naszego konkursu szukamy naj-
ciekawszych i najbardziej warto-
ściowych książek dla dzieci i mło-
dzieży. W ten sposób chcemy 
wyróżnić autorów i wydawców 
klasycznych form literackich: po-
wieści i opowiadań, napisanych 
w języku polskim i wydanych 
w Polsce w roku 2020.
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Decyzją Kapituły 1. edycji konkursu Literacka Podróż Hestii (w składzie: 
Piotr M. Śliwicki, Michał Rusinek, Joanna Olech, Katarzyna Kasia, Maciej 
Wojtyszko, Magdalena Kąkolewska) do nagrody Literacka Podróż Hestii 
nominowano 5 tytułów:

Teraz pozostało nam poczekać na tytuł zwycięskiej książki. O decyzji Kapitu-
ły dowiemy się w listopadzie 2021 roku. Autor lub autorka najlepszego tytułu 
otrzyma 50 tysięcy złotych. W międzyczasie nominowanych autorów będziecie 
mogli spotkać na wybranych festiwalach i spotkaniach literackich w całej Polsce. 
Szczegóły na naszej stronie i na FB!

• Marta Kisiel,  
Małe Licho i lato z diabłem,  
Wydawnictwo Wilga/GW Foksal

• Krzysztof Łapiński,  
Dzik Dzikus,  
Wydawnictwo Agora

• Katarzyna Ryrych,  
Lato na Rodos,  
Nasza Księgarnia

• Marcin Szczygielski,  
Oczy Michaliny,  
Instytut Wydawniczy Latarnik 
im. Zygmunta Kałużyńskiego

• Katarzyna Wasilkowska,  
Świat Mundka,  
Wydawnictwo Literatura
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„Rysunki do czytania” 

Wspólnie z Bruno Neuhamerem, laureatem 17. edycji Artystyczna Podróż Hestii, 
prezentujemy na łamach „Spacerownika Artystycznego” kolejne niesforne ko-
mentarze obrazkowe – „Rysunki do czytania”. 

Samotność w pokoju, w domu pustka. 
Na zewnątrz szara codzienność a po 
trawnikach cicho przekrada się nuda. 
Otwieram książkę, czytam i wtedy 
dzieją się rzeczy naprawdę wspaniałe: 
znowu jestem bohaterem!

A Wy? Jak często jesteście bohatera-
mi i bohaterkami? A może macie swo-
ich ulubionych bohaterów literackich 
z dawnych i obecnych czasów?

Czas można spędzać bardzo prak-
tycznie, z bardzo materialnym efek-
tem. Można też po prostu pobyć sa-
memu ze sobą i wykorzystać ten czas 
na czytanie książki. To również bardzo 
praktyczne i efektywne. Wspólnie 
z Bruno Neuhamerem gorąco myślimy 
wakacyjnych wojażach i zachęcamy do 
książkowego plażingu!

A Wy? Z jakimi książkami najchętniej 
odpoczywacie?

RYS. 1
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Kolorowa zabawa z bohaterami 
Raportu Życia ERGO Hestia!

Najwspanialsze książki dla dzieci i mło-
dych czytelników to bardzo często ilu-
stracyjne majstersztyki! W Dniu Dziec-
ka zaprosiliśmy dzieci i dorosłych do 
wspólnej ilustracyjnej zabawy, którą 
przygotowaliśmy w ramach wystawy 
konkursowej Artystyczna Podróż He-
stii w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Każdy zwiedzający wystawę mógł po-
czuć się jak dziecko, kolorując morski 
świat bohaterów Raportu Życia ERGO 
Hestia 2019. Ten fantastycznie ilustro-
wany i wierszowany album powstał dzię-
ki współpracy z Bruno Neuhamerem, 
laureatem Nagrody Specjalnej Prezesa 

Grupy ERGO Hestia, Piotra M. Śliwickie-
go w 18. edycji konkursu APH, i prof. Mi-
chałem Rusinkiem, członkiem kapituły 
konkursu Literacka Podróż Hestii.

Zabawa wciąż trwa! Zostań prawdzi-
wym wilkiem morskim i wybierz się wraz 
z przyjaciółmi Jacusia w prawdziwie ko-
lorową podróż w morskie głębiny! Kto 
wie, może i Tobie uda się spotkać króla 
Bałtyku – Dorsza i wspólnie z Błyskotką 
i Krabem uratujecie Morświna? Sięgnij 
po kredki, pokoloruj naszych morskich 
bohaterów i pochwal się efektem! 

Kolorowanki możecie wciąż pobrać 
bezpośrednio ze strony Literacka Po-
dróż Hestii i wydrukować. Bezpośredni 
link do materiałów graficznych: 
TUTAJ

RYS. 2
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Literatura
 
Fuerte, 
Kasper Bajon

Gdy do wyszukiwarki internetowej 
wpiszemy hasło „Fuer taventura”, 
w pier wszej kolejności w yświetlą 
nam się liczne propozycje wyjazdów 
i wycieczek oferowanych przez biura 
podróży. Wyspa ta, należąca do do 
archipelagu Wysp Kanaryjskich, jest 
bowiem współcześnie jedną z naj-
bardziej popularnych wakacyjnych 
destynacji .  Turyści przybywający 
z całego świata rzadko jednak znają 
przeszłość tego miejsca, które nieco 
wbrew własnej historii postrzegane 

jest jako raj na ziemi. W istocie Fuer-
taventura od zawsze była miejscem 
w ygnania . W roku 1924 został na 
nią zesłany poeta i f ilozof Miguel de 
Unamuno. Pod koniec lat trzydzie-
stych XX wieku swoje małe królestwo 
stworzył tutaj Niemiec Gustav Win-
ter, chętnie goszczący nazistów. Póź-
niej reżim generała Franco urządził 
na wyspie kolonię karną dla homo-
seksualistów. Jak widać historia nie 
obeszła się  wyspą łaskawie, a to, co 
widać na powierzchni, to jedynie po-
zory sielanki. To inne oblicze wyspy 
odsłania przed czytelnikami Kasper 
Bajon w swojej najnowszej książce, 
która ukazała się w serii Sulina Wy-
dawnictwa Czarne. 

Japonia utracona, 
Alex Kerr
 
Japonia to kraj, który od wieków fa-
scynował podróżników – zarówno 
tych przybywających tu w celach 
zawodow ych (pr zede wsz ystkim 
handlowych), jak i tych, którzy od-
wiedzali to miejsce w poszukiwaniu 
now ych doświadczeń.  W sposób 
niezwykły opisuje je Alec Kerr, który 
jako dwunastolatek przeprowadził 
się z rodzicami do Japonii i spędził 
tam niemal całe swoje życie. Jego 
perspektywa daleka jest więc od ze-
wnętrznego spojrzenia. Co ciekawe, 
rok przeprowadzki okazał się także 

punktem zwrotnym w historii Kraju 
Kwitnącej Wiśni, gdzie organizowa-
na właśnie letnie igrzyska olimpij-
skie. Rozpoczął się wtedy okres bo-
omu ekonomicznego i gwałtownej 
modernizacji. Kerr, zafascynowany 
tradycyjną kulturą japońską, próbu-
je w książce pokazać to, co na jego 
oczach ulegało głębokim przeobra-
żeniom. Z zaangażowaniem opo-
wiada o dawnej architekturze i wnę-
trzach, obyczajach, religii , teatrze 
kabuki, kolekcjonerstwie i kaligrafii. 
Książkę pisał po japońsku, dla Ja-
pończyków i jako pierwszy obco-
krajowiec otrzymał za nią nagrodę 
literacką Shincho Gakugei.
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Literatura

Wyspa trzech ojczyzn. Reportaż z podzielo-
nego Cypru, Thomas Orchowski

Kawa cypryjska, grecka czy po turec-
ku? Wbrew pozorom nie jest to jedy-
nie niewinne pytanie, a wybór ma dla 
mieszkańców Cypru ma zasadnicze 
znaczenie. Pokazuje on stosunek piją-
cego do aktualnej sytuacji politycznej. 
„Cypryjską” pije zwolennik jedności 
Cypru, „grecką” zwolennik enosis, „tu-
recką” zaś zamówi rzecznik zbliżenia 
z Ankarą. I tak jak rodzaje kawy, tak 
ojczyzny na Cyprze są trzy. Wyspa, 
która wielu podobnie jak Fuertaventu-
ra kojarzy się przede wszystkim z cie-
płymi wakacjami, w istocie od wielu 
lat zmaga się z kolejnymi okupantami 
i silnymi podziałami wewnętrznymi. 
Tę zawiłą historię opowiada w swo-
im reportażu Thomas Ochorski, po-
dążając śladem osobistych historii 
mieszkańców – od roku 1955 aż po 
czasy współczesne, które wciąż nie 
przynoszą rozwiązania i szans na za-
kończenie konfliktu. Czytając Wyspę 
trzech ojczyzn, trudno uwierzyć, że 
jest to opowieść o tym samym Cy-
prze, którego widoki pojawiają się na 
okładkach folderów biur podróży. 
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Filmy
 
Vicky, Cristina, Barcelona, 
reż. Woody Allen 

Słoneczna Hiszpania, ciepłe wieczo-
ry w Barcelonie tętniącej życia i dwie 
Amerykanki na wymarzonych waka-
cjach. Czy coś  może zaburzyć tę sie-
lankę? Sytuacja komplikuje się, gdy 
do akcji wkracza Juan – przystojny 
malarz, który próbuje uwieść dziew-
czyny. Choć brzmi to nieco jak fabu-
ła prostej komedii romantycznej, nie 
dajcie się zwieść. Na kanwie konwen-
cjonalnej opowieści Woody Allen bu-
duje własną opowieść, której boha-
terki to pewnej siebie kobiety. To,  co 
przeżywają, wpływa na ich sposób 
patrzenia na świat i zmusza do re-
fleksji nad sobą i tym, co przyniesie 
przyszłość. Sam film zachwyci Was 
nasyconymi barwami, a wzrok na-
pawać bedą sceny przedstawiające 
historyczną Hiszpanię. Niezwykłego 
klimatu dopełnia ścieżka dźwiękowa, 
złożona z iberyjskich utworów. Jest 
to więc z jednej strony propozycja na 
wskroś wakacyjna, z drugiej zaś nie 
lada gratka dla tych, którzy lubią ob-
serwowanie skomplikowanych relacji 
i psychologiczną kreację bohaterów. 
Oczywiście wszystko okraszone go-
rącą atmosferą Hiszpanii, nasycone 
erotyzmem i namiętnością.
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Filmy

Pod słońcem Toskanii, 
reż. Audrey Wells
 
Marzyliście kiedyś o tym, żeby rzucić 
wszystko i wyjechać na drugi koniec 
świata? Zamieszkać gdzieś z dala od 
zmartwień i nauczyć się cieszyć każdą 
chwilą? W prawdziwym życiu niewielu 
decyduje się na taki radykalny krok, 
ale pomarzyć zawsze można, a w snu-
ciu romantycznej wizji pomoże film Pod 
słońcem Toskanii. Ta niezwykle ciepła 
historia rozgrywająca się w słonecznej 
Italii pozwoli przenieść się na chwilę 
do innego świata. Główna bohaterka 
kupuje zrujnowany dom, który posta-
nawia odremontować z pomocą pol-
skiej ekipy budowlanej. I choć w filmie 
pojawia się wątek miłosny, nie stanowi 
on osi fabuły. W istocie najważniejsze 
jest samo miejsce, jego klimat, a tak-
że ludzie, których kobieta poznaje po 
przyjeździe. To oni uczą ją cieszyć 
się z małych rzeczy i czerpać radość 
z drobnych przyjemności. Pod słoń-
cem Toskanii nakręcone zostało na 
podstawie książki o tym samym tytule 
autorstwa Frances Maye, więc jeśli wo-
licie zanurzyć się w literackiej opowie-
ści, warto sięgnąć w pierwszej kolejno-
ści po lekturę. 
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Jedz, módl się, kochaj, 
reż. Ryan Murphy
 
Pyszne jedzenie, urokliwe miejskie 
zaułki i życzliwi ludzie – czego więcej 
potrzeba do szczęścia? Bohaterka fil-
mu Jedz, módl się, kochaj postanawia 
wyruszyć w podróż życia i planuje po 
drodze trzy przystanki: we Włoszech, 
Indiach i na Bali. W każdym z tych 
miejsc zatrzymuje się na dłużej, by za-
nurzyć się w ich kulturze i nasiąknąć 
atmosferą. Próbuje też rzecz jasna 
lokalnej kuchni, a od samego patrze-
nia na przepysznie kolorowe potrawy 
cienie ślinka. Film opowiada o miłości 
i przyjaźniach zawieranych po drodze, 
pokazuje, jak różnią się odwiedzane 
kraje i co każdy z nich ma wyjątkowe-
go. To doskonała propozycja na letnie 
wieczory, pozwalająca się uśmiech-
nąć, ale i uronić łzę wzruszenia. Oglą-
dając, warto jednak pamiętać o tym, 
że nie jest kompleksowy przewodnik 
po Włoszech, Indiach i Bali, a raczej 
wrażeniowy, subiektywny rzut oka. 
Całość może razić naiwnością, jed-
nak w tym przypadku naiwność nie 
jest wcale niczym złym. To ten rodzaj 
opowieści, po którą chętnie sięgamy, 
chcąc oderwać się od codzienności 
i zanurzyć w nieco baśniowym świe-
cie. A czy nie od tego są wakacje? 
Zwłaszcza, jeśli podróże odbywamy 
z domowego zacisza. 
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niu nagród 19. i 20. edycji Ar-
tystycznej Podróży Hestii zdą-
żyły już nieco opaść. Podczas 
gali, która odbyła się 11 czerwca 
w Muzeum nad Wisłą, poznali-
śmy osiem laureatek dwóch po-
łączonych roczników konkursu. 
Pierwsze miejsce i główna na-
groda przypadły Julii Worono-
wicz – tym samym jej konkurso-
wa praca trafiła do kolekcji sztuki 
współczesnej ERGO Hestii.

Julia Woronowicz, 
Kwiatuszku

kadr z wideo
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Julia Woronowicz w momencie zgło-
szenia do APH była studentką V roku 
Wydziału Rzeźby na Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. W czerwcu 
uzyskała tytuł magisterski, przy okazji 
prezentując swoją dyplomową wysta-
wę „Guz typu luminal B, HER2 ujemny” 
w warszawskiej galerii Studio Gałązka 
(prowadzonej przez Józefa Gałązkę – 
laureata APH z 2017 roku). Do Arty-
stycznej Podróży Hestii Julia zgłosiła 
instalację zatytułowaną „Kwiatuszku”, 
w skład której wchodzi wideo i dwa 
obiekty – pałka i worek treningowy 
w kształcie stokrotki. Artystka wy-
szła w swoich rozważaniach od po-
pularnego powiedzenia, które więk-
szość z nas słyszała już we wczesnym 
dzieciństwie: „dziewczynki nie można 
uderzyć nawet kwiatkiem”. Frazes ten 
wpaja najmłodszym stereotypowe 
przekonanie, że dziewczynka czy ko-
bieta to istota słaba i delikatna. Jed-
nocześnie to w znakomitej większości 
kobiety padają ofiarami przemocy, 
przed którą – od dzieciństwa uczone 
bierności i „bycia grzeczną” – nie po-
trafią się bronić. Woronowicz w swojej 
pracy w nieco ironiczny, choć bardzo 
dosłowny sposób rozprawia się z tym 
stereotypem. W tym celu skonstru-
owała worek treningowy w kształcie 
tytułowego kwiatuszka (co również 
kojarzy się z protekcjonalnym spo-
sobem zwracania się mężczyzn do – 
zwłaszcza młodszych – dziewcząt), 
który bezlitośnie boksuje, kopie czy 
okłada pałką. Jak pisze sama artyst-
ka: „Stokrotka jest symbolem nie-

winności i delikatności, ale również 
pospolitości. W idyllicznej scenerii 
rodem z gier komputerowych fantasy, 
w białej sukience i z rozpuszczonymi 
włosami, uderzam w ten stereotyp, za 
Simone de Beauvoir i Teresą Hołówką 
manifestując: nikt nie rodzi się kobie-
tą”. Tym samym Woronowicz, dzięki 
swojemu performansowi, udowad-
nia, że „kobiecość” to tylko społecz-
ny konstrukt, z którego współczesne 
kobiety coraz częściej się wyłamują, 
podejmując czynności stereotypowo 
„niekobiece” – takie, jak chociażby za-
prezentowana przez artystkę fizyczna 
walka. Jury nagrodziło jej wypowiedź 
artystyczną „za umiejętność nadania 
lapidarnej formy ważnym kulturowym 
napięciom, za wydobycie paradoksal-
nych sprzeczności na jakich oparta 
jest sztuczność ról społecznych wy-
tworzonych w przeszłości, które do 
przeszłości powinny odejść. Za obraz 
rytuału wyzwalającego siłę w tych, 
których samodzielny głos wciąż nie 
dość wybrzmiewa, gest negujący po-
zycję biernej ofiary”. 

W ramach pierwszej nagrody Arty-
stycznej Podróży Hestii Julia Worono-
wicz we wrześniu tego roku wyjedzie 
na inspirującą miesięczną rezydencję 
do nowojorskiego ośrodka Residency 
Unlimited.
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Wa kac j e  w  św i e c i e  k u l tu r y 
i sztuki wcale nie oznaczają se-
zonu ogórkowego. Czym zajmu-
je się teraz Artystyczna Podróż 
Hestii?

Niedługo po opublikowaniu czerw-
cowego numeru „Spacerownika” 
poznaliśmy laureatki 19. i 20. edycji 
konkursu APH. Ogłoszenie wyników 
odbyło się 11 czerwca w Muzeum nad 
Wisłą, filii Muzeum Sztuki Nowocze-
snej w Warszawie – od poprzedniego 
finału minęły zatem ponad dwa lata. 

Nagroda Główna trafiła do Julii Wo-
ronowicz – to miesię czny poby t 
w Nowym Jorku, ściśle połączony 
z merytorycznym programem re-
zydencyjnym Residency Unlimited. 
Członkowie jury tak uzasadnili swój 
wybór: „W czasach, kiedy pojawia-
ją się wciąż nowe powody do wyra-
żania sprzeciwu, kiedy stereotypy 
i przyzwyczajenia są największym 
zagrożeniem dla naszej przyszłości, 
potrzeba gestów, które mają moc, 
siłę tworzenia nowych relacji”. Wo-
ronowicz otrzymała także Nagro-
dę Specjalną Prezesa Grupy ERGO 
Hestia, Piotra M. Śliwickiego, czyli 
komercyjne zlecenie na artystyczny 
projekt Raportu Rocznego ERGO He-
stii za rok 2021. 
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Nagroda Druga, czyli miesięczna re-
zydencja artystyczna w Wilnie, przy-
padła Bożnie Wydrowskiej, na którą 
czeka prężnie działające centrum 
RUPERT. Przyznanie tej nagrody jury 
uzasadniło słowami: „Za tworzenie 
sztuki która nie pozostawia po so-
bie obiektów. Za wymyślenie siebie i 
swojego własnego świata, który jest 
przestrzenią wspólnoty, troski i miło-
ści. Za praktykę artystyczną kruszącą 
fundamenty kultury mizoginii, homo-
fobii, transfobii, rasizmu i patriarcha-
tu”. Jury wyróżniło też nową Nagrodą 

Specjalną sześć finalistek – to zapro-
szenie do udziału w profesjonalnych 
warsztatach art brandingowych pro-
wadzonych pod okiem najlepszych 
specjalistów w tej dziedzinie. Na ko-
lektywne warsztaty do Międzynaro-
dowego Laboratorium Kultury w So-
kołowsku wybiorą się: Kinga Burek, 
Natalia Galasińska, Anna Grzymała, 
Veronika Hapchenko, Agata Jarosła-
wiec i Justyna Streichsbier. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
nagrodzonym artystkom!

Finaliści i finalistki 19. i 20. edycji 
APH przed MSN nad Wisłą

63



Książki nominowane 
w konkursie Literacka 
Podróż Hestii

To jednak nie koniec konkursowych 
historii. Jak zapewne wiecie, w tym 
roku po raz pierwszy organizujemy 
także inicjatywę dla autorów książek 
dla dzieci i młodzieży – Literacką Po-
dróż Hestii. Do udziału w konkursie 
zostało zgłoszonych 76 tytułów, zaś 
ogłoszenie pięciu z nich nominowa-
nych do nagrody odbyło się 2 lipca – 
w dniu 30. urodzin Grupy ERGO He-
stia. Jury wytypowało następujących 
autorów i autorki oraz publikacje: Mar-
ta Kisiel, Małe Licho i lato z diabłem 
(Wydawnictwo Wilga/GW Foksal), 
Krzysztof Łapiński, Dzik Dzikus (Wy-
dawnictwo Agora), Katarzyna Ryrych, 
Lato na Rodos (Nasza Księgarnia), 
Marcin Szczygielski, Oczy Michaliny 
(Instytut Wydawniczy Latarnik im. 
Zygmunta Kałużyńskiego), Katarzy-
na Wasilkowska, Świat Mundka (Wy-
dawnictwo Literatura). Laureata lub 
laureatkę nagrody głównej w postaci 
50 tys. złotych poznamy już tej jesieni!
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