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Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,
 

w powietrzu powoli zaczyna się czuć 
nadchodzącą jesień, sierpniowe słoń-
ce pozwala jednak wciąż cieszyć się 
ostatnim powiewem lata. Być może 
niektórzy z Was cieszą się jeszcze urlo-
pem, inni powoli wracają do codzien-
nych obowiązków. By umilić Wam ten 
czas, jak co miesiąc przygotowaliśmy 
ciekawe propozycje wystaw, które na-
szym zdaniem warto odwiedzić. W tym 
roku lato jest wyjątkowo obfite w pro-
pozycje, jesteśmy więc przekonani, 
że każdy znajdzie coś dla siebie. 

Spacerownik Artystyczny

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii

Redakcja: 

Kontakt: 

Julia Janowska

julia.janowska@fundacjaaph.pl

Podobnie jak w poprzednim mie-
siącu, także w sierpniu w dziale Ar-
tystyczna półka APH  znajdziecie 
polecenia lektur i f ilmów w tema-
tyce wakacyjnej, które umilą Wam 
wypoczynek i świetnie sprawdzą się 
jako rozrywka podczas coraz chłod-
niejszych już wieczorów. Nieustająco 
zapraszamy też do śledzenia portalu 
(UN)COMMON GROUND, gdzie re-
gularnie pojawiają się nowe artykuły 
i interesujące wywiady poświęcone 
związkom sztuki i biznesu.

 

Przyjemnej lektury 
życzy Zespół Fundacji APH
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Więcej o wystawie Wołają na 
mnie Cygan, choć tak się nie 
nazywam przeczytać można 
na stronie internetowej:   

www.ggm.gda.pl
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Kultura romska obecna jest 
w Polsce już od XV wieku, nic 
więc dziwnego, że na stałe zwią-
zała się z rodzimymi tradycjami 
i stała się elementem polskiej 
obyczajowości. Wystawa Woła-
ją na mnie Cygan, choć tak się 
nie nazywam odwołuje się do 
mitu tytułowego Cygana i spraw-
dza, kim dawniej byli, a kim są 
dzisiaj w świadomości społecznej 
Romowie. 

Na wstępie war to za znaczyć,  że 
celem ekspozycji  przygotowanej 
w Gdańskiej Galerii Miejskiej nie jest 
szczegółowe przedstawienie historii 
mniejszości etnicznej czy też tradycji 
romskich. Stąd też w tytule wystawy 
pojawia się charakterystyczne, choć 
dziś uważane raczej za obraźliwe, 
określenie „Cygan”. Twórcy wysta-
wy posługują się nim, by pokazać, że 
chcą skupić się właśnie na funkcjono-
waniu konstruktu Cygana w polskiej 
świadomości kulturowej, nie zaś zbu-
dowanie opowieści o prawdziwych 
Romach. A jaki jest stereotyp Cyga-
na? Mówi się o nim, że jest złodziejem, 
hochsztaplerem wróżącym z fusów 
i linii papilarnych, potrafi rzucić urok, 
ale też pięknie grać na akordeonie. 

Widok wystawy Wołają na 
mnie Cygan, choć tak się nie 
nazywam 

fot. Paweł Wyląg, Gdańska 
Galeria Miejska, materiały 
prasowe organizatora
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Ubiera się kolorowo, krzykliwie, wie, 
które zioła pomagają na różne scho-
rzenia i jednym słowem potrafi okieł-
znać niedźwiedzia. Cyganie są jed-
nocześnie bliscy i dalecy ze względu 
na prowadzony przez nich koczowni-
czy tryb życia, a ze względu na niego 
również bardzo związani z rytmem 
natury. Jeśli spojrzeć na nich z innej 
perspektywy, można uznać ich za 
prototypowych uchodźców i mode-
lowych artystów, dla których kreacja 
stanowi nieodłączny element życia. 
Są jednocześnie przybyszami i sąsia-
dami – nie zawsze chcianymi i oczeki-
wanymi. W miastach grywają pod blo-
kami i zbierają monety do kapelusza 
w autobusach i tramwajach, przygry-
wając rozmaite melodyjki ku uciesze 
gawiedzi. W wyobrażeniach Cyganie 
są nie tylko barwni, ale i brudni, jak-
by przykurzeni. Kuratorzy gdańskiej 
wystawy próbują przywołać właśnie 
tego rodzaju opowieści, w których 

role Cygana odgrywa ktoś inny i robi 
to w taki sposób, w jaki mu się podoba. 
Niekoniecznie ma to jakikolwiek zwią-
zek z rzeczywistością, częściej jest to 
powtarzanie – czasem nieświadome – 
utartych kliszy. Ekspozycja przywołu-
je więc momenty w historii i wytwory 
polskiej kultury, w których Cyganie 
przedstawiani byli nie jako żywi ludzie, 
ale raczej aktorzy pasujący do sceny 
konstruowanej przez danego autora. 
Fascynują ich ludowe maski kolędni-
ków, gdzie obok diabła, bociana i ko-
zła, pojawia się groteskowy homoidal-
ny stwór, ze słomianym niedźwiedziem 
na sznurku, czy historia Karola Radzi-
wiłła, patrioty i sarmaty, który spro-
wadził Cyganów do wielokulturowego 
miasteczka Mir i pozwalał tresować dla 
siebie zaprzęgi niedźwiedzi. Co wynika 
z tego zanurzenia się w skolonizowanej 
cygańskości? Warto przekonać się 
samemu, odwiedzając w najbliższym 
czasie Gdańską Galerię Miejską. 

Widok wystawy  
Wołają na mnie Cygan,  
choć tak się nie nazywam 

fot. Paweł Wyląg, Gdańska 
Galeria Miejska, materiały 
prasowe organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy oraz 
program towarzyszących 
jej wydarzeń dostępne są 
na stronie internetowej: 

www.artmuseum.pl
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Obecność w domach światła 
i prądu nie wzbudza w nas dziś 
emocji. Zapominamy, że nie tak 
dawno temu elektryczność była 
nowinką technologiczną, która 
w równym stopniu fascynowała 
i przerażała ludzi. Do tej w sumie 
niedalekiej przeszłości odwołuje 
się w swojej instalacji Plan ty-
siącletni Agnieszka Polska. 

Najnowsza praca artystki wypełniła 
wysoką na jedenaście metrów salę 
wystawiennicza Muzeum nad Wisłą. 
Wyświetlany na dwóch ekranach 
f ilm opowiada o procesie elektry-
f ikacji polskiej wsi tuż po II wojnie 
światowej. Nie jest to jednak wyłącz-
nie sucha narracja odwołująca się 
do faktów historycznych. Agniesz-
ka Polska z rozmachem opowiada 
o skomplikowanych ludzkich losach 
i stawia istotne pytania związane 
rzeczywistością powojenną. W filmie 
przedstawionych zostało czterech 
bohaterów wywodzących się z klasy 
ludowej. Poznajemy parę inżynierów, 
podłączających we wczesnych la-
tach 50. ubiegłego stulecia obszary 
wiejskie do sieci elektrycznej oraz 
dwóch partyzantów, ukrywających 
się w okolicznych lasach. Artystka 
daje nam wgląd w ich emocje. 

Grafika promująca wystawę 
Agnieszki Polskiej Plan 
Tysiącletni w Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie 

materiały prasowe 
organizatora 

Widok przestrzeni wystawy 
Agnieszki Polskiej Plan 
Tysiącletni w Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie 

materiały prasowe 
organizatora 
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Kadr z filmu Agnieszki  
Polskiej Plan Tysiącletni 

materiały prasowe 
organizatora

Z ich rozmów przebija nadzieja na 
lepsze jutro, wiara w postęp, ale też 
lęk i poczucie osamotnienia. Mimo że 
każde z nich inaczej wyobraża sobie 
nowy świat, łączy ich świadomość, 
że znaleźli się w przełomowym mo-
mencie historii . Co ciekawe, choć 
Agnieszka Polska posługuje się języ-
kiem nowych mediów, w jej realizacji 
ważną rolę odgrywa także natura. 
To ona zestawiona zostaje z techno-
logią, zarówno w warstwie wizualnej, 
jak i znaczeniowej. Film Agnieszki 
Polskiej to przede wszystkim no-
watorskie spojrzenie na pierwsze 
lata powojenne, kiedy kształtowała 
się nowa rzeczywistość. Szczegól-
nie widoczne było to w przestrzeni 
polskiej wsi, która w ciągu krótkie-
go czasu zmieniła się diametralnie. 
W dwudziestoleciu międzywojennym 
prąd docierał do jednej wsi na sto. 
Powszechna elektryfikacja stała się 

oficjalnym celem władz centralnych 
dopiero w 1950 roku. Możliwość ko-
rzystania z prądu całkowicie zmieniła 
życie mieszkańców terenów wiejskich 
i oferowała zupełnie nowe możliwości. 
Jednocześnie szybko okazało się, że 
dostęp do infrastruktury może być 
narzędziem władzy, a jego brak spo-
sobem na wykluczenie. Do tych waż-
nych kwestii odwołuje się Agnieszka 
Polska, uświadamiając nam, że nie 
jest to wyłącznie problem z przeszło-
ści. Współcześnie, zwłaszcza w cza-
sie pandemii, coraz częściej mówi się 
o wykluczeniu cyfrowym, zwracając 
uwagę na całkowite odcięcie części 
społeczeństwa od informacji, czy jak 
to miało miejsce w ostatnim roku – 
edukacji  zdalnej .  Tak, jak kiedyś 
elektryczność stanowiła kartę prze-
targową, tak dziś role tę może pełnić 
internet, czy – jak się okazało – do-
stęp do odpowiedniego sprzętu. 
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Więcej zarówno o samej 
wystawie, kolekcji, jak 
i odkryciach konserwatorskich 
przeczytać można na stronie 
internetowej: 

www.mnk.pl

K
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Możliwość oglądania dzieł nale-
żących do prywatnych kolekcji 
zawsze jest czymś wyjątkowym. 
Rzadko bowiem takie zbiory 
prezentowane są nieprzerwanie 
i stale dostępne dla publiczno-
ści. Tym razem w krakowskim 
Pawilonie Józefa Czapskiego 
przygotowano wystawę Czapski 
z Kurozwęk prezentującą dzieła 
z kolekcji Jolanty z Wańkowi-
czów markizy de Boisgelin 
i Gilles’a markiza de Boisgelin. 

Józef Czapski, 
Portret Gilles’a de Boisgelin

1954, olej na płótnie, zbiory 
Michaela Popiel de Boisgelin, 
Kurozwęki, materiały prasowe 
organizatora

Docelowo prezentowane mają być 
w posiadłości, która obecnie jest 
remontowana . Szczęśliwie dzięki 
współpracy z krakowskim Muzeum 
Narodowym nie musimy czekać do 
zakończenia prac, by móc podziwiać 
wspaniałą kolekcję malarstwa. Wyjąt-
kowo ciekawe są także okoliczności 
tworzenia kolekcji. Powstawała ona 
bowiem jeszcze za życia Czapskiego, 
który pisał: „Z paru moich protektorów 
kupujących jest Jola Boisgelin, ona Po-
lka bez grosza, on bardzo bogaty, i oni 
jedni mnie jeszcze kupują, ale wieszają 
tylko moje studia do ostatnich granic 
«holenderskie». Wszystkie pamięcio-
we «od wizji» – te, które są moim wi-
dzeniem ludzi itd., stawiają za szafą 
w służbowych pokojach – bo im ściany 
«wyłamują» .ˮ Nawet jeśli ku niezadowo-
leniu artysty nie wszystkie dzieła Czap-
skiego zdobiły ściany kolekcjonerów, 
ich wsparcie dla jego twórczości było 
nieocenione. Kupowali oni płótna swo-
jego przyjaciela od 1953 roku do lat 70. 
XX wieku. Z tej bliskiej relacji i dzięki 
kilku sprzyjającym zbiegom okolicz-
ności powstała jedna z najciekaw-
szych prywatnych kolekcji malarstwa 
Czapskiego na świecie, a po kolekcji 
Barbary i Richarda Aeschlimannów 
z Chexbres w Szwajcarii również naj-
większa. To w tej kolekcji, liczącej  dwa-
dzieścia trzy obrazy olejne, spotkamy 
te najsłynniejsze: Autoportret z żarów-
ką (1958), Piesek w zielonym płaszczy-
ku (Cierpliwy piesek) (1971) czy Żółte 
stoliki i popielniczka (1957). Kolekcję 
uzupełniają akwarele i rysunek. 

Tajemnicza nazwa zawarta w tytu-
le wystawy to nic innego jak nazwa 
wsi w województwie świętokrzyskim, 
gdzie znajduje się zespół pałacowy 
należący do rodu Popielów. To wła-
śnie tam w 1996 roku sprowadzono 
z Bretanii kolekcję dzieł Czapskiego. 
Jak do tego doszło? Stało się to za 
sprawą bezpotomnej śmierci Gilles’a 
de Boisgelin, który cały swój majątek 
zapisał Michałowi Popielowi, synowi 
Jana Marcina Popiela, który był sio-
strzeńcem jego żony. W ten sposób 
obrazy polskiego artysty przebywszy 
długą drogę znalazły się w kraju. 
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Zorganizowanie wystawy w Pawilonie 
Józefa Czapskiego to nie tylko okazja 
dla szerokiej publiczności do podziwia-
nia tych najbardziej znanych prac, ale 
także nie lada gratka dla badaczy, któ-
rzy przy tej okazji mieli możliwość bliż-
szego przyjrzenia się płótnom. Dzięki 
specjalistycznym oględzinom obrazów 
oraz porównania nowych odkryć z za-
piskami z dzienników malarza, dokona-
no kilku znaczących odkryć, obejmują-
cych między innymi zmianę datowania 
niektórych prac. Co ciekawe, dzienniki 
te również prezentowane są na wysta-
wie jako kluczowe źródło i nieoceniony 
dokument historyczny. 

Józef Czapski, 
Piesek w zielonym płaszczyku 

11. 971, olej na płótnie, zbiory 
Michaela Popiel de Boisgelin, 
Kurozwęki, materiały prasowe 
organizatora

Józef Czapski, 
Autoportret z książkami 

1973, olej na płótnie, zbiory 
Michaela Popiel de Boisgelin, 
Kurozwęki, materiały prasowe 
organizatora

Józef Czapski, 
Spacer brzegiem morza 

1973, olej na płótnie, zbiory 
Michaela Popiel de Boisgelin, 
Kurozwęki, materiały prasowe 
organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy Jesteśmy 
strukturami włóknistymi znaleźć 
można na stronie internetowej: 

www.mnp.art.pl
P

oz
na

ń
Magdalena Abakanowicz to 
niewątpliwie jedna z najbardziej 
znanych i najważniejszych pol-
skich artystek wykorzystują-
cych w swojej twórczości tka-
ninę. Do tej właśnie niezwykłej 
pasji artystycznej odwołuje się 
wystawa Jesteśmy struktu-
rami włóknistymi prezento-
wana w poznańskim Muzeum 
Narodowym.

Sam tytuł ekspozycji nawiązuje do 
wykładu, który artystka wygłosiła 
w 1978 roku na Sympozjum Fiber-
works w Berkley. Wówczas to jako 
jedna z pierwszych zwróciła uwagę 
na ogromny potencjał włókna jako 
tworzy wa i  medium. Dotychczas 
tkanina postrzegana była niemal wy-
łącznie w kategoriach użytkowych 
i nie przypuszczano, że może stać się 
ona tak nośnym medium sztuki. Skąd 
takie zamiłowanie Abakanowicz do 
tekstyliów? Nić od początku była dla 
niej elementem świata natury – budul-
cem wszystkich żywych organizmów, 
roślin, zwierząt i ciała człowieka. Ar-
tystka wystawiając swoje prace na 
Biennale Tkaniny w Lozannie w 1962 
roku zrewolucjonizowała myślenie 
o tkaninie, którą przestano postrze-
gać jako przynależną wyłącznie rze-
miosłu. Abakanowicz nie poprzestała 
na tym. Chcąc docierać do jak naj-
szerszego grona odbiorców i pokazy-
wać, jak ważnym środkiem przekazu 
może być materiał, zwróciła się ku 
działalności pedagogicznej. Nieprzy-
padkowo wystawa jej prac organizo-
wana jest obecnie właśnie w Poznaniu. 
To z tutejszą uczelnią artystka zwią-
zała się na stałe, a wyrazem uznania 
dla jej działalności objęcie przez nią 
patronatem Uniwersytetu Artystycz-
nego, który od tej pory nosi jej imię. Magdalena Abakanowicz, 

Abakan turkusowy

1969, len, sizal, tkaniny, 
Muzeum Narodowe w Warszawie, 
fot. Teresa Żółtowska-Huszcza, 
materiały prasowe organizatora 

Magdalena Abakanowicz, 
Lis

2009, juta, żywica, żelazo, 
Fundacja Marty Magdaleny 
Abakanowicz Kosmowskiej  
i Jana Kosmowskiego, fot. 
Wojciech Holnicki-Szulc,  
materiały prasowe organizatora 
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Na czym polegał wyjątkowy wkład 
Abakanowicz w rozwój programu na-
uczania? Stworzyła ona Pracownię 
Gobelinu, która stała się przestrzenią 
otwartą na eksperymenty twórcze 
wykorzystujące właśnie tkaninę. Przez 
wiele lat zafascynowani twórczością 
artystki studenci przyjeżdżali do niej 
z całego świata, a ona zawsze zachę-
cała ich do własnych poszukiwań, 
inspirowała dyskusje i prowokowała 
nietypowe działania z tworzywem. Po-
znańska ekspozycja jest przeglądem 
najważniejszych realizacji i zagadnień 
poruszanych przez Abakanowicz na 
przestrzeni lat. Jest to więc znakomi-

ta okazja, by zapoznać się z twórczo-
ścią rzeźbiarki, a wszyscy jej miłośnicy 
będą mieli okazję obcować z wieloma 
istotnymi realizacjami. Na wystawie 
znalazły się zarówno monumentalne 
prace wykonywane w technice tkac-
kiej podczas współpracy artystki 
z poznańską uczelnią, jak i inne cykle 
prac, będących jej znakiem rozpo-
znawczym. Uzupełnieniem wystawy 
jest prezentacja materiałów archiwal-
nych związanych z działalnością pe-
dagogiczną Magdaleny Abakanowicz 
w poznańskiej Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych, prze-
kształconej obecnie w uniwersytet. 

Magdalena Abakanowicz, 
Bez tytułu 

1990–2000, juta, żywica, 
30 obiektów, Magdalena 
Abakanowicz / © Fundacja 
Marty Magdaleny Abakanowicz 
Kosmowskiej i Jana 
Kosmowskiego, fot. Marcin 
Jagiellicz / All That Art! Fundacja 
Sztuki Współczesnej, materiały 
prasowe organizatora 

Magdalena Abakanowicz, 
Embriologia

1978, płótno workowe, gaza 
bawełniana, sznur konopny, sizal, 
nylon, 51 elementów, Galeria 
Starmach, Kraków, fot. Marek 
Gardulski / Galeria Starmach, 
materiały prasowe organizatora 
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Więcej informacji 
o przedsięwzięciu oraz link 
do publikacji znaleźć można 
na stronie internetowej: 

www.bwa.katowice.pl

K
at
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e Mówi się o tym, że przyszłe po-
kolenia kształtowane są poprzez 
działania, które kierujemy do 
dzieci. To one wyrosną w przy-
szłości na dorosłych, którzy 
w różnych okolicznościach bę-
dą mogli sięgać do doświadczeń 
z najmłodszych lat. Tym bar-
dziej cieszy fakt, że coraz więcej 
działań wystawienniczych skie-
rowanych jest właśnie do dzie-
cięcych odbiorców. Zaprasza-
my na wystawę Alfabet sztuki 
dziecka prezentowaną w Gale-
rii Sztuki Współczesnej BWA 
w Katowicach. 

Dziecięca wersja 
historii sztuki

fragment pracy realizowanej  
przez Piotr Lutyńskiego i dzieci 
na potrzeby akcji happeningowej 
pod hasłem „Sztuka – kreatywność”, 
finał projektu Future Artist – twórcza 
kontynuacja 6, 2016, fot. I. Wander, 
media społecznościowe organizatora 

Pomysł na ekspozycję powstał dzię-
ki książce o tym samym tytule, która 
stworzona została w ramach projektu 
Future Artist. Został on zainicjowany 
w 2008 roku i jego głównym celem 
jest zapewnienie systematycznej 
edukacji twórczej dzieciom i mło-
dzieży. Założenie to realizowane jest 
poprzez współpracę z instytucjami 
kultury i muzeami, liczne warsztaty 
i wydarzenia artystyczne skierowa-
ne do najmłodszej publiczności. Po-
mysłodawcy projektu dążą do tego, 
by tworzyć sieć, w którą włączeni 
są zarówno kuratorzy, artyści, jak 
i opiekunowie dzieci. Książka Alfabet 
sztuki dziecka jest jednym z efektów 
tych działań. Jest to rodzaj abecadła, 

w którym każdej literce przypisane 
zostało jakieś pojęcie związane ze 
światem sztuki. Można powiedzieć, 
że jest to pierwszy słownik sztuki, 
dzięki któremu dzieci z pomocą do-
rosłych mogą poznawać zakamarki 
twórczości. Każdemu słowu towa-
rzyszy odpowiadający mu obraz. 
Co ciekawe książka, podobnie jak 
wystawa, współtworzona była przez 
dzieci, które wybierały poszczególne 
pojęcia, przypasowując je do kolej-
nych liter alfabetu.  W Alfabecie… za 
każdą literą i słowem stoją, dobrane 
z przymrużeniem oka, obraz, rzeźba, 
wizualizacja lub zdjęcie. By zauważyć 
ten związek DZIEŁO — LITERA po-
trzebna jest wyobraźnia. 
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Ekspozycja jest zaproszeniem do roz-
mowy i próbą stworzenia bezpiecznej, 
przyjaznej przestrzeni, w której może 
budować się dialog o sztuce. Misją 
twórców jest pokazanie, że może to 
być ciekawy temat do dyskusji, w któ-
rą warto włączać także najmłodszych 
uczestników kultury. Dzięki takim 
działaniom również sama instytucja 
może stać się miejscem spotkań całej 
rodziny, miejscem, do którego można 
przychodzić codziennie, niekoniecz-
nie tylko w wyjątkowych okazjach. 
Pokaz Alfabet sztuki dziecka to jed-
nocześnie promocja polskiej sztuki. 
Język obrazu to najszybciej rozwi-
jający się przekaz współczesności. 
To zachęta, by uczyć dzieci tego języ-
ka w odniesieniu do piękna i wartości, 
a także tego, co – czasem mimocho-
dem – sztuka wnosi w nasze życie.

Przebudzenia, wystawa 
podyplomowa Wydziału 
Artystycznego ASP 
w Katowicach

Baner towarzyszący 
wystawie, materiały 
prasowe organizatora.
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy oraz 
szerszej działalności 
artystek dostępne są na 
stronie internetowej: 

www.msl.org.pl

Ł
ód

ź

Dialog artystów to sytuacja, która 
zawsze przynosi jakieś nowe od-
krycia i pozwala spojrzeć na dane 
zagadnienie z nowej perspekty-
wy. Tak jest również w przypadku 
wystawy Praca, praca, praca 
(praca) przygotowanej w łódz-
kim Muzeum Sztuki i prezen-
tującej twórczość dwóch kobiet: 
Céline Condorelli i Wendelien 
van Oldenborgh. 

Tym razem spotkanie dwóch arty-
stek było zaplanowane. Ekspozycja 
jest bowiem wynikiem ich współpra-
cy nad projektem skupionym wokół 
Sali Neoplastycznej – najważniejszej 
przestrzeni muzeum zaprojektowanej 
w 1947 roku przez Władysława Strze-
mińskiego. Od początku przeznaczo-
na była ona do pokazywania kolekcji 
europejskiej awangardy, która miała 
stać się dzięki temu dostępna dla 
szerszej publiczności. Jednocześnie 
projekt Strzemińskiego uwidacznia 
napięcia, które pojawiały się w obrę-
bie samej formacji. Artyści należący 
do różnych ugrupowań eksploro-
wali tematykę związaną z indywidu-
alizmem i wspólnotą, estetyką i po-
lityką, czy pracą i czasem wolnym. 
Te pozorne sprzeczności stawały się 
punktem wyjścia do dalszych dys-
kusji, w którą angażowani byli także 
odbiorcy. Podobnie dzieje się także 
dzisiaj, kiedy dwie artystki zapraszają 
publiczność do wzięcia udziału w ich 
propozycji. Sam tytuł ekspozycji po-
przez powtórzenie jednego słowa 
wskazuje na proces, w którym two-
rząc, uczestniczą Céline Condorelli 
i Wendelien van Oldenborgh, a także 
odbiorcy, którzy zwiedzając wysta-
wę i obcując z ich realizacjami, wy-
konują własną pracę, by zrozumieć 
i przetworzyć pozostawione dla nich 
wizualne komunikaty. 

Céline Condorelli, 
To też wszystko prawda 

2017, widok instalacji, Prologue, 
Stanley Picker Gallery (Kingston), 
fot. Corey Bartle-Sanderson, 
dzięki uprzejmości artystki, 
materiały prasowe organizatora 
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Przywołując ślady niedawnej prze-
szłości ,  ar tystki stawiają py tania 
o współczesne warunki wytwarzania 
kultury i wspólnoty w relacji do glo-
balnych przemian pracy. Co produ-
kują fabryki, którymi stały się muzea, 
teatry, domy kultury? Na czym pole-
gają współzależności między kulturą 
wizualną a produkcją przemysłową? 
W jaki sposób kultura wspiera bądź 
blokuje walkę kobiet i  mniejszo-
ści o głos w przestrzeni publicznej? 
To najważniejsze pytania, które ar-
tystki zadają sobie i innym. 

Céline Condorelli, 
Bariery gry

2020, widok instalacji, FRAC 
Lorraine (Francja), fot. Fred Dott, 
dzięki uprzejmości artystki, 
materiały prasowe organizatora 

Céline Condorelli, 
Strategia wszystkiego 

2015, widok instalacji, Tensta 
Konsthall (Stockholm), fot. 
Jean-Baptiste Beranger, dzięki 
uprzejmości artystki, materiały 
prasowe organizatora 

Posługują się przy tym różnorodnymi 
środkami wyrazu, korzystając zarów-
no ze zdobyczy sztuki wideo i nowych 
mediów, jak i bardziej tradycyjnych 
form. Obraz, który wyłania się z tego 
zestawienia nie jest jednoznaczny 
i pozostawia szerokie pole do namy-
słu i interpretacji. Nic nie jest tu dopo-
wiedziane, wiele pozostaje w rękach 
zwiedzających. I tu znów powraca 
zagadnienie tytułowej pracy. Czy bo-
wiem odbiór sztuki nie jest zajęciem 
trudnym i męczącym? Czy nie stano-
wi wyzwania? A jeśli tak, to czy widzo-
wie odwiedzając galerię czy muzeum, 
rzeczywiście dysponują czasem wol-
nym? A może w istocie jest to ciężka 
praca? Proponujemy, by sprawdzić to 
na własnej skórze, odwiedzając Mu-
zeum Sztuki w Łodzi. 
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Ile wiemy o największej z pol-
skich rzek? A może obraz, który 
został nam przekazany jest nie-
pełny? Odpowiedzi na te pyta-
nia znaleźć można na ekspozy-
cji Wojciech Sternak: Dopóki. 
Wisła. Między rzeczywisto-
ścią a symulakrum organizo-
wanej w toruńskiej Wozowni. 

Więcej informacji na temat 
wystawy dostępnych jest 
na stronie internetowej: 

www.wozownia.pl

Logika wskazywałaby, że skoro każde-
go dnia podejmowane są nowe badania 
nad otaczającą nas rzeczywistością, 
to ich wynikiem powinna być postę-
pująca znajomość świata, w którym 
żyjemy. Jednak czy nie jest tak, że 
naukowe rozważania i eksperymenty 
przeprowadzane w sterylnych warun-
kach laboratoriów nie dają nam pełne-
go obrazu świata? Czy nie jest tak, że 
rzeka opisana przez naukowców wy-
daje się zbyt idealna, a w naukowych 
wnioskach nie ma miejsca na piękno jej 
dzikiego brzegu i różnorodność żyjącej 
nad nim flory i fauny? To jedna z hipo-
tez stawianych przez twórców wystawy 

Wojciech Sternak, 
wystawa Dopóki. Wisła.  
Między rzeczywistością 
a symulakrum

Galeria Sztuki Wozownia 
w Toruniu, materiały prasowe 
organizatora 

Wojciech Sternak: Dopóki. Wisła. Mię-
dzy rzeczywistością a symulakrum. Na 
ekspozycji można poznać niezwykłą 
sytuację Wisły, największej z polskich 
rzek. Zdawać by się mogło, że najbar-
dziej znana i z punktu widzenia geo-
graficznego niezwykle istotna rzeka 
została przebadana wzdłuż i wszerz. 
Jednak rzeczywistość jest nieco inna. 
Tak naprawdę na większości odcinków 
jest ona wciąż swoistą terra incognita, 
a opisujące ją atlasy i mapy stają się 
nierealną iluzją tego, jak wygląda w rze-
czywistości. Większość prezentowa-
nych na wystawie fotografii Wojciecha 
Sternaka została zrobiona w miejscach 
„nieistniejących” na mapach. Dopiero 
podróż jej nurtem daje poczucie roz-
ciągłości, umożliwia wczucie się w jej 
zmienność, miękkość i determinację. 
Wystawa prezentuje prace wykonane 
przez Sternaka podczas jego podróży 
Wisłą w latach 2013-2014. 
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Co ciekawe, wyprawa wyprzedziła de-
batę publiczną na temat klarowania się 
świadomości ekologicznej. Dopiero za 
kilka lat stopniowo upowszechnią się 
idee ekopoetyki, a w 2018 roku wy-
buchnie fenomen Światowego Strajku 
Klimatycznego. Fotografie prezento-
wane na wystawie w imersyjnym for-
macie 100 x 100 cm zostały wykonane 
analogowym aparatem średnioforma-
towym. Obraz zapisany światłem na 
materialnym, nie cyfrowym nośniku 
wpisuje się w paradygmat fotografii 
dokumentalnej. Co ciekawe, fotogra-
fie celowo nie są opatrzone etykietka-
mi lokalizacji – zachęcają odbiorcę do 
twórczej interpretacji i uruchomienia 
projekcji własnego doświadczenia rze-
ki. Wojciech Sternak jest fotografem 
i kulturoznawcą. W latach 2016-2020 
pełnił funkcję Dyrektora Studium 
Fotografii ZPAF. W 2006 roku wydał 
pierwszy polski album o katastrofie 

Wojciech Sternak, 
wystawa Dopóki. Wisła. 
Między rzeczywistością 
a symulakrum

Galeria Sztuki Wozownia 
w Toruniu, materiały prasowe 
organizatora 

jądrowej Cień Czarnobyla. W 2013 
roku zaprezentował w Państwowym 
Muzeum Etnograficznym w Warszawie 
projekt dokumentalny Dopóki. Wisła 
opowiadający o Polsce z perspekty-
wy jej najdłuższej rzeki. W 2019 roku 
nakładem Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi opublikował album Siedem 
dróg. Popularyzuje fotografię poprzez 
spotkania autorskie, warsztaty i wy-
stawy na terenie Polski i Europy. 
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Więcej informacji o wystawie 
i projekcie znaleźć można na 
stronie internetowej: 

www.bwa.wroc.pl

Kacper Kowalski, 
Pole regeneracji 

BWA Wrocław, materiały 
prasowe organizatora

Czy zmiany przeprowadzane 
przez ludzi w przyrodzie są nie-
odwracalne? To jedno z naj-
ważniejszych pytań stawianych 
przez twórców prezentujących 
swoje prace na wystawie Pola 
Regeneracji. Wrocławskie 
Pola Irygacyjne organizowanej 
we wrocławskim BWA. 

Bardzo często ucząc się o osiągnię-
ciach ludzkości, otrzymujemy nar-
rację skupioną wokół procesu ukie-
runkowywania przyrody na potrzeby 
człowieka. Jednak o wiele rzadziej 
myślimy o tym, w jaki sposób śro-
dowisko zmienia się w tym procesie. 
Dobrym przykładem jest wystawa 
Pola Regeneracji przedstawiająca 
losy Wrocławskich Pól Irygacyjnych, 
które przez sto trzydzieści cztery 
lata były częścią głównej wrocław-
skiej oczyszczalni. Przez ten okres, 
dzięki stałej podaży wody, wytworzył 
się tu wodno-bagienny, żywy i od-
porny ekosystem – tysiąc dwieście 
hektarów spontanicznej przyrody w 
obrębie miasta. Obecnie teren jest 
obiektem zainteresowania ekologów 
nie tylko ze względu na postępujący 

zanik wód gruntownych i możliwą de-
gradację unikalnego środowiska, ale 
także ze względu na istniejące tam 
rozległe ptasie legowiska oraz przy-
legające do nich drogi szybkiego ru-
chu, które tworzą unikalne miejsce 
nasłuchu zasięgu miejskiego smogu 
akustycznego. „Na przykładzie lokal-
nego ekosystemu nieczynnych pól 
irygacyjnych we Wrocławiu chcemy 
opowiedzieć o możliw ych scena-
riuszach regeneracji terenów prze-
obrażonych przez człowieka” – mówi 
Katarzyna Roj, kuratorka wystawy. 
„Także o problemie hałasu, który jest 
bardzo złożony i palący. Większość 
z nas mieszka w hałasie i nauczyła 
się go wypierać. Nie jest to jednak 
możliwe, gdy osiąga on chorobliwie 
wysokie rejestry. 
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Świadomość mieszkańców miast 
w tym zakresie wzrasta, ale nadal 
nie istnieją regulacje i polityka aku-
styczna, uwzględniająca specyfikę 
zarówno miast i wsi, jak i terenów 
pomiędzy” – dodaje. Na wystawie 
zaprezentowane zostaną prace po-
plenerowe, realizowane od wrze-
śnia 2020 do czerwca 2021 roku na 
Wrocławskich Polach Irygacyjnych, 
a wśród artystów prezentujących 
swoje dzieła znajdą się tacy twórcy, 
jak: Olaf Brzeski, CENTRALA (Małgo-

Kacper Kowalski, 
Pole regeneracji 

BWA Wrocław, materiały 
prasowe organizatora

Łukasz Rusznica, 
Relikt 1, z cyklu: 
Wszystkie imperia upadną

2020-2021, materiały 
prasowe organizatora 

rzata Kuciewicz i Simone de Iacobis), 
CZARNY LATAWIEC, Aleksandra 
Gierko, Kaja Gliwa, Kacper Kowalski, 
Dominika Kulczyńska, Mikołaj Mo-
skal, Monika Opieka-Nowak, OTECKI 
/ Wojciech Kołacz, Łukasz Rusznica 
czy Ilona Witkowska. Wystawa uzu-
pełnia trwającą wciąż ekspertyzę 
przyrodniczą na Wrocławskich Po-
lach Irygacyjnych o wątki historyczne 
i kulturowe. Jej szczegółowe efekty 
opublikowane zostaną tej jesieni.
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MIKROWięcej zarówno o wystawie, 

jak i samej artystce przeczytać  
można na stronie internetowej: 

www.trafo.art

Za pan brat

Widok wystawy, Trafostacja Sztuki, 
Szczecin, media społecznościowe 
organizatora 

S
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Historia świata pisana jest nie 
tylko poprzez wielkie wydarze-
nia, ale także – a może przede 
wszystkim – za pośrednictwem 
indywidualnych doświadczeń 
ludzi, którzy w nich uczestni-
czą. W taki sposób postrzega 
ją również Mar tina Smutná , 
której prace oglądać można w 
ramach wystawy Za pan brat 
prezentowanej w szczecińskiej 
Trafostacji Sztuki. 

Tytuł ekspozycji odnosi się do zna-
nego powiedzenia „być z kimś za pan 
brat”, czyli pozostawać z tą osobą w 
zażyłych stosunkach. Jednocześnie 
sformułowanie to językowo posługu-
je się męskocentryczną perspekty-
wą. Nie istnieje bowiem powiedze-
nie, które w taki sam bądź podobny 
sposób mówiłoby o siostrzeństwie. 
Co więcej, jeśli przyjrzeć się różne-
go rodzaju przysłowiom i utartym 
frazom, można zauważyć, że rzadko 
odnoszą się one do f igury kobiety, 
a jeśli to robią, to zazwyczaj w spo-
sób negatywny („baba z wozu, ko-
niom lżej”). Artystka zwraca uwagę 
na tego typu zależności językowe 
i krytycznie się im przygląda. Próbę 
dekonstrukcji takich wzorców su-
geruje już na wstępie wybór obra-
zu promującego wystawę. Wedding 
cake prezentuje dłoń panny młodej 
sięgającej po nóż do tortu; zarów-
no na wypieku, jak i na à la sztyle-
cie znajdują się cienkie wiązki krwi. 
Jest to świat emocji i relacji widzia-
ny ze stereotypowej perspektywy 
ról społecznych. W celowo estety-
zowanych przez artystkę obrazach 
omawiane są kwestie narzuconych 
reprezentacji i ról, nieswoich ciał, aż 
w końcu zmęczenia i gniewu, który, 
według artystki, jest przyczynkiem 
do emancypacji. Nakierowanie uwa-
gi na relacje i przeżycia jednostki 
nierozerwalnie związane jest także 
z pochodzeniem malarki. W całym 
Bloku Wschodnim, współdzielącym 
wspomnienia wojenne, a później te 

związane z komunistyczną władzą, 
rozgr y wają się podobne historie. 
Martina Smutná, artystka mieszka-
jąca i pracująca w czeskiej Pradze, 
uświadamia nam jak bliskie i niejed-
noznaczne może być pojęcie małej 
walki; nie tej przytłaczającej swoim 
ogromem. Martina Smutná tworzy 
płótna niewielkich formatów, wyko-
rzystując pastelową paletę barwną. 
Zadaje przy tym pytanie o możli-
wość wykorzystywania sztuki jako 
nar zę dzia kr y t ycznego.  Prób uje 
sprawdzić, czy jako odbiorcy jeste-
śmy w stanie sięgnąć głębiej, poza 
pociągnięcia pędzla na powierzchni, 
i zobaczyć to, co kryje się pod nie-
co przesłodzoną warstwą wizualną. 
To jednocześnie py tanie o mate-
rię malarską jako taką i jej funkcję. 
Czemu służy takie, a nie inne wyko-
rzystanie środków wyrazu? Czy po-
zornie niewinna scena może przeka-
zywać poważne treści i skłaniać do 
refleksji? Wystawa w TRAFO poka-
zuje, że narzędzie malarskie może 
mieć ogromną siłę przekonywania. 
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to motywy przewodnie wystawy The Line of Wit prezentowanej w Gug-
genheim Museum w Bilbao. W ramach ekspozycji zgromadzono prace 
powstające od lat 50. XX wieku do współczesności, które wykorzystują 
niezwykłe materiały i techniki i za ich pomocą żartobliwie przełamują 
konwencje estetyczne. Mieszanie się tego, co wysokie i niskie, zwyczaj-
ne i wzniosłe, humoru i powagi, można prześledzić na całej wystawie, 
która stanowi tym samym wyzwanie dla tradycyjnej hierarchii leżącej 
i podstaw sztuk pięknych. Zorganizowany tematycznie pokaz składa 
się z trzech odrębnych sekcji, które skupiają się na eksperymentalnym 
charakterze tworzenia sztuki poprzez spójny wybór prac znaczących 
artystów powojennych i współczesnych. The Line of Wit przedstawia 
przegląd dzieł obejmujących różne style i ruchy skoncentrowane na 
określonych tematach, które eksplorują pomysłowość, eksperymenty 
i charakterystyczne praktyki artystyczne. Ukazane w dialogu ze sobą, 
prace te dają możliwość kontemplacji krytycznych wyborów dokony-
wanych przez artystów w doborze materiałów i technik, a tym samym 
zaświadczają o ich artystycznej metodologii i indywidualnym procesie.

www.guggenheim-bilbao.eus

Miquel Barceló, 
Flood (Le Déluge) 

1990, technika mieszana 
na płótnie, Guggenheim 
Bilbao Museoa, materiały 
prasowe organizatora 

Alyson Shotz, 
Object for Reflection

2017, pierścienie 
z dziurkowanego aluminium 
i stali nierdzewnej, Guggenheim 
Bilbao Museoa, materiały 
prasowe organizatora 
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a Jeden z największych artystów brytyjskich, J.M.W. Turner żył i praco-

wał w czasie największego rozkwitu rewolucji przemysłowej. Żagiel za-
stąpiony parą, ludzka siła robocza zastąpiona maszynami, reformy poli-
tyczne i społeczne, które zmieniły społeczeństwo – był świadkiem tych 
wszystkich przemian. Wielu artystów je zignorowało zmiany, ale Turner 
stawił czoła nowym wyzwaniom. Wystawa Turner’s Modern World orga-
nizowana w Tate Britain pokazuje, jak zmienił sposób malowania, aby le-
piej uchwycić ten nowy świat. Wystawa pozwala prześledzić jego fascy-
nację wpływem industrializacji od lat 90. XVIII wieku, kiedy artysta po 
raz pierwszy zaobserwował efekty rewolucji. Pokaże, jak zaangażował 
się w wielkie polityczne kwestie tamtych czasów: kampanię przeciwko 
niewolnictwu i wojny napoleońskie, które znalazły wyraz w jego malar-
stwie. W ramach tego przełomowego pokazu zgromadzono najważniej-
sze prace Turnera z Tate i innych kolekcji. Wśród nich znalazły się mię-
dzy innymi takie znane dzieła, jak The Fighting Temeraire z 1839  roku 
oraz Rail, Steam and Speed z roku 1844. Celem twórców ekspozycji jest 
zbadanie, co to znaczy być nowoczesnym artystą i zaprezentowanie 
ekscytującej, nowej perspektywy na życie i twórczość Williama Turnera. 

www.tate.org.uk

J.M. William Turner, 
Whalers

ok. 1845, Metropolitan 
Museum of Art, Nowy 
Jork, materiały prasowe 
organizatora 

J.M. William Turner, 
Rain, Steam and Speed

1844, The National Gallery, 
London. © The National Gallery, 
Londyn, materiały prasowe 
organizatora 

Daniel Firman, 
Nasutamanus

2021, dzięki uprzejmości 
artysty i Perrotin, materiały 
prasowe organizatora 
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aKunsthal w Rotterdamie zaprasza zwiedzających do świata sztuki 

zwierzęcej. Na wystawie We Are Animals zgromadzono różnorod-
ne niezwykłe przedstawienia zwierząt autorstwa ponad trzydziestu 
współczesnych artystów. Prace takich twórców, jak Maurizio Cat-
telan, Candida Höfer, Paul McCarthy i David Shrigley pokazują re-
lacje między ludźmi a zwierzętami i pokazują, jak my, ludzie, dzięki 
zwierzętom widzimy więcej i staramy się lepiej zrozumieć siebie. 
Rzeźby upierzonych niedźwiedzi polarnych, instalacje z dzikimi wil-
kami, monumentalne obrazy przytulanek i przejmujące fotografie 
ogrodów zoologicznych: ten prowokacyjny wybór prac zaowocował 
ekscytującą, ekspozycją, która daje do myślenia. We Are Animals 
bada różne aspekty relacji między ludźmi a zwierzętami. Prace 
albo wyrażają ostre spojrzenie na to, jak ludzie manipulują innymi 
gatunkami zwierząt, albo celebrują i doceniają zwierzęta za to, że 
są cudownymi stworzeniami, w których możemy tak wiele z siebie 
rozpoznać. Ludzie uwielbiają otaczać się uroczymi, milutkimi zwie-
rzątkami. Kolorowe pluszaki wypełniają nasze sklepy z zabawkami, 
zdjęcia i f ilmy z kotami są masowo oglądane i udostępniane w in-
ternecie, a wielu z nas uważa własnego zwierzaka za ulubionego 
członka rodziny. Artyści biorący udział w wystawie We Are Animals 
eksplorują te mechanizmy, jednocześnie ujawniając ich wady.

www.kunsthal.nl
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ja Lata od 1890 do wybuchu I wojny światowej były złotym okresem 
dla sztuki w Szwecji. W Moderna Museet w Sztokholmie przygoto-
wano wystawę In Lady Barclay’s Salon. Art and Photography around 
1900, w ramach której prezentowane są wyjątkowe fotografie oraz 
wybrane obrazy z tego czasu. Ponad trzysta dzieł z bogatych zbio-
rów Moderna Museet i Nationalmuseum daje nam wgląd w ówczesną 
sztukę. W tytułowym salonie Lady Barclay wyobrażamy sobie spo-
tkanie fotografów i malarzy, ich przyjaciół i publiczności. Lady Sarita 
Enriqueta Barclay (1891–1985) wyszła za mąż za brytyjskiego dyplo-
matę i około 1921 roku oboje mieszkali przez kilka lat w Sztokholmie. 
Kilkukrotnie była portretowana w pracowni fotografa Henry'ego B. 
Goodwina. Można przypuszczać, że była obecna w życiu towarzy-
skim miasta, chadzała na wernisaże, kolacje i inne imprezy kultural-
ne. Około 1900 roku pojawiło się zresztą wiele barwnych osobistości 
w literaturze, muzyce, sztuce i architekturze, a mecenasi, tacy jak 
książę Eugen i Ernest Thiel, budowali wielkie kolekcje sztuki. Wystawa 
Sztuki i Przemysłu w Sztokholmie w 1897 roku oraz Wystawa Bałtyc-
ka w Malmö w 1914 roku posiadały działy sztuki i fotografii. Wystawa 
In Lady Barclay’s Salon daje obraz ówczesnej kultury wizualnej. Za-
wiera głównie dzieła pochodzące ze szwedzkich zbiorów, z kilkoma 
wyjątkami. Prace pochodzą z końca XIX wieku do 1930 roku, okresu, 
w którym w fotografii pojawił się piktorializm –  styl inspirowany im-
presjonizmem, symbolizmem i naturalizmem oraz toczyły się ożywio-
ne debaty na temat tego, jak uczynić fotografię bardziej artystyczną.

www.modernamuseet.se

August Strindberg, 
Underlandet

1894, materiały prasowe 
organizatora 

Otto, 
Girl in Chair 

ok. 1892, reproduction 
photo: Prallan Allsten/
Moderna Museet, 
materiały prasowe 
organizatora
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy dostępne 
są na stronie internetowej: 

www.lndm.lt

Stasys Krasauskas, 
ilustracja z cyklu 
Giesmių giesmė 
(fragment), 

1966, Lithuanian National 
Museum of Art, materiały 
prasowe organizatora 

KRAJE BAŁTYCKIE
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Audra (Burza) – nowa wysta-
wa w Galerii Pamario w Juod-
krantė prezentuje dzieła sztuki 
z kolekcji Litewskiego Naro-
dowego Muzeum Sztuki oraz 
dzieła współczesnych artystów. 
Poszczególne prace łączy ze 
sobą temat subtelnej erotyki 
i zmysłowości, wyłaniający się 
z obecnych w nich form, linii, ma-
teriałów i idei.

Tytuł wystawy powstał jako nawiąza-
nie do takich naturalnych zjawisk, jak: 
ciepło, wiatr, słońce, fale i pożądanie. 
We współczesnej kulturze, w której 
zbiegają się pornografia i popkultura, 
seksualność jest nieustannie stymulo-
wana środkami wizualnymi. Zwiedzają-
cy zapraszani są do przyjrzenia się im 
jako naturalnym, pierwotnym doświad-
czeniom. Jak stwierdziła XX-wieczna 
feministka Audre Lorde, „erotyka jest 
miarą między początkiem naszego 
poczucia siebie a chaosem naszych 
najsilniejszych uczuć”. Wykorzystując 
tę myśl jako punkt wyjścia, kurator-
ska narracja ma na celu uchwycenie 
pragnienia poprzez wskazanie subtel-
nych połączeń między dziełami sztu-
ki. To coś, co wyłania się ze sposobu, 
w jaki doświadczamy kolorów, linii 
i brył, z naiwnych, zabawnych histo-
rii i głębokiego poczucia spokoju lub 
przeciwnie – zaciekłego wewnętrzne-
go zamętu, burzy emocji. 
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Podobnie jak burze powstają, gdy zde-
rzają się dwa obszary o przeciwnych 
naciskach, jest to wystawa silnych 
kontrastów. BoldLips (Lūpos, Monika 
Lipšic, 2020) zapraszają nas do bajko-
wego domku. Figlarne rysunki Alexan-
dry Zuckerman: Popołudnie w ogrodzie 
I i Popołudnie w ogrodzie II (Popietė 
sode I, Popietė sode II, 2021), stworzo-
ne cyfrowo specjalnie na tę wystawę, 
na podstawie wcześniejszych rysunków 
z 2015 roku, przedstawiają bawiące się 
kobiety. Prace inspirowane były tech-
niką zdobniczą khokhloma, popularną 
w krajach wschodnioeuropejskich i sło-
wiańskich, ale także kojarzącą się z Bli-
skim Wschodem, gdzie artysta obecnie 
mieszka. Tymczasem obrazy Bez tytu-
łu (Be Pavadinimo, 2020) i Przesilenie 
(Lygiadienis, 2021) autorstwa Agnė 
Juodvalkytė powstały poprzez powol-
ne i głęboko przemyślane pokrywanie 
powierzchni płótna, ze skupieniem na 
kolorze i świetle oraz każdym śladzie 
pozostawionym przez pędzel. 

Kluczowy jest tu przede wszystkim 
proces twórczy. Wielu zna już serię 
graf ik Stasysa Krasauskasa Pieśń 
nad pieśniami  (Giesmigie giesmė, 
1966), opartych na biblijnych moty-
wach Pieśni nad pieśniami Salomona, 
z sowieckich albumów artystycznych. 
Tutaj jednak jego twórczość prezen-
towana jest jako remiks fragmentów, 
skomponowany we współpracy z gra-
fikiem Markiem Voidą. Na wystawie 
prezentowane są także ceramika kon-
ceptualna Liuciji Šulgaitė (1933–2013) 
inspirowana motywami naturalnymi 
oraz fotografia współczesnej artystki 
Gerdy Paliušytė, która dotyka pierwot-
nej natury męskiej seksualności. We-
dług kuratorki wystawy, Moniki Lipšic, 
erotyka i kreatywność to w gruncie 
rzeczy podobne wartości. Artysta za-
głębiający się w twórcze przedsięwzię-
cia, podobnie jak widz zagłębiający 
się w doznania, jakie dostarcza dzieło 
sztuki lub wystawa, czerpie inspirację 
do poszukiwania mistrzostwa.

Baner do wystawy

materiały prasowe
organizatora
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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?

O tym, że Nie taki pop straszny 
opowiada Rafał Grobel 

W czasach, gdy coraz więcej osób za-
czyna dostrzegać wady zatrudnienia 
w ograniczających korporacjach, dialog 
o niezależności jest aktualny jak nigdy 
wcześniej. Dla wielu z nas niezależność 
i możliwość decydowania samemu o so-
bie na wszystkich płaszczyznach nasze-
go życia stała się wygodą i luksusem, 
a nie imperatywem. Niemal zaakcep-
towaliśmy stan, w którym ograniczenia 
marzeń i planów są na stałe wpisane 
w codzienność. Jednak czy na pewno 
to jedyna droga? Czy popularność wy-
klucza niezależność? A także czy dialog 
między kulturą popularną i niezależną 
jest możliwy? I gdzie można pozwolić 
sobie na więcej? O to wszystko i wie-
le więcej w programie, podcaście lub 

audycji (Un)common Ground Rafała 
Grobla, managera Margaret, autora 
kampanii promocyjnej Małomiastecz-
kowego Dawida Podsiadły i współkura-
tora (z Wojtkiem Sokołem) elektronicz-
nej części soundtracku do Cyberpunka 
2077 pyta Karolina Sulej.

Rekin w kasynie, czyli historia 
z Damienem Hirstem w roli głównej 

Śmierć i pieniądze to jedne z ulubio-
nych tematów podejmowanych przez 
Damiena Hisrta, którego dzieła osią-
gają najwyższe na świecie ceny ryn-
kowe. W równym stopniu znany jest 
on ze swojej twórczości, co z ekstra-
waganckich imprez w towarzystwie 
celebrytów. Nic więc dziwnego, że to 
właśnie on stoi za projektem  jednego 
z apartamentów w kasynie w Las Ve-
gas – mieście blichtru i hazardu. Jak 
do tego doszło? Historię tego niezwy-
kłego artysty przybliża w swoim arty-
kule Anna Palacz-Brzezińska, śledząc 
trudną młodość Hirsta i wyjaśniając, co 
doprowadziło go do miejsca, w którym 
znajduje się dzisiaj. Przywołany pro-
jekt apartamentu w pewien sposób 
stanowi kwintesencję jego twórczości. 
Wizyta w pokoju jest bowiem jak wej-
ście do umysłu artysty, który umieścił 
w nim przekrój przez niemal wszystkie 
aspekty i lejtmotywy swojej działalno-
ści artystycznej. Za niebotyczną kwo-
tę dwustu tysięcy dolarów przez dwie 
doby można więc zanurzyć się całko-
wicie w świecie Hirsta. Goście apar-
tamentu sami stają się performerami 

odgrywającymi swoją rolę pośród wy-
jątkowo rozbudowanej scenografii. Jaki 
jest cel i do czego może doprowadzić 
takie doświadczenie. Polecamy lekturę 
tekstu Rekin w kasynie. Damien Hirst x 
Palms Casino Resort.

Porcelanowe skarby, czyli 
Historia figurek ćmielowskich 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego nie 
powstałby gdyby nie pewna niezwykła 
kobieta – Wanda Telakowska. Pocho-
dziła z rodziny zainteresowanej polskim 
designem, nie dziwi więc fakt, że po 
wojnie czynnie zaangażowała się w od-
budowę kraju. „Piękno na co dzień dla 
wszystkich” – to hasło, które przyświe-
cało Telakowskiej przez całe życie i któ-
re z powodzeniem rozwijała w stworzo-
nym przez siebie instytucie. Jeśli więc 
porcelana kojarzy się Wam wyłącznie 
z nobliwą babciną zastawą, warto po-
słuchać opowieści Mai Wolniewskiej 
i dowiedzieć się, jak to się stało, że pol-
skim projektantom doby PRL-u udało 
się udowodnić, iż wyroby porcelanowe 
mogą być polem nowatorskich ekspe-
rymentów oraz nośnikiem awangardo-
wych form i treści – nawet wówczas, gdy 
powstają w państwowych zakładach. 
Co więcej, design lat 50. i 60. ubiegłego 
wieku nie tylko się nie starzeje, ale wręcz 
ostatnim czasie zyskał nową młodość. 
Współcześnie doceniany jest nie tyl-
ko w Polsce, ale i za granicą, a figurki 
z Ćmielowa – chyba najbardziej znanej 
w Polsce fabryki porcelany – osiągają 
na aukcjach zawrotne ceny. 
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Ideą festiwalu w Szczebrzeszynie jest promowanie czytelnictwa, poprzez pre-
zentowanie dorobku wybitnych polskich pisarzy, poetów i dramaturgów, którzy 
tworzą kanon polskiej literatury i sztuki. Jest też miejscem spotkania czytel-
ników z najbardziej cenionymi współczesnymi pisarzami, laureatami nagród 
literackich, cenionymi debiutantami, wśród gości była m.in. Olga Tokarczuk, 
Wiesław Myśliwski, Szczepan Twardoch, Hanna Krall i wielu innych. Festiwal wy-
pracował unikalny format prezentowania dziedzictwa literackiego, który co roku 
przez 7 dni zaprasza na spotkania autorskie, aktorskie czytania oraz widowiska 
poetyckie i wystawy artystyczne.

Wydarzenia festiwalowe w Szczebrzeszynie, w których warto wziąć udział:

www.literackapodrozhestii.pl

• Poniedziałek, 2 sierpnia br.,  
godz. 11:00-12:00  
Spotkanie z Katarzyną Ryrych, autor-
ką nominowanej do nagrody Literacka 
Podróż Hestii książki „Lato na Rodos”.

• Środa, 4 sierpnia br.,  
godz. 13.00-14.00 
Spotkanie z Krzysztofem Ła-
pińskim, autorem nominowanej 
do nagrody Literacka Podróż 
Hestii książki „Dzik Dzikus”. 

• Piątek, 6 sierpnia br.,  
godz. 10:00-11:00  
„W kółko o dziewczynach” – spotkanie 
z Marcinem Szczygielskim. Autor nie 
tylko opowie o dziewczyńskiej sile 
i tytułowej bohaterce książki „Oczy 
Michaliny”, nominowanej do Nagrody 
Literacka Podróż Hestii, ale prze-
czyta także fragmenty swojej nowej 
książki „W kółko o dziewczynach”, 
która ukaże się jesienią tego roku. 
Będziecie pierwszymi recenzentami!

• Sobota, 7 sierpnia br.,  
godz. 12:00-13:00  
Spotkanie z Katarzyną Wasil-
kowską, autorką nominowanej 
do nagrody Literacka Podróż 
Hestii książki „Świat Mundka”.

Literacka Podróż Hestii 
w Szczebrzeszynie! 

Wakacyjna atmosfera sprzy-
ja  ksią żkow ym pr z ygo dom . 
Po pierwsze, to idealny moment, 
żeby nadrobić lekturowe zaległo-
ści; po drugie – można wyruszyć 
w prawdziwie literacką podróż po 
Polsce, bo to właśnie teraz od-
bywają się różne festiwale i targi 
książki. W pierwszy tydzień sierp-
nia na przykład w Szczebrzeszy-
nie odbywa się Festiwal Stolica 
Języka Polskiego. 

To tam spotkacie autorów i au-
torki książek nominowanych do 
nagrody Literacka Podróż Hestii!
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Opinie, recenzje, czyli jeszcze kilka słów o książkach 
nominowanych do nagrody Literacka Podróż Hestii

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

Michalina widzi inaczej, widzi Rzeczy 
Specjalne. Dostrzega tak wiele, do-
strzega o wiele więcej niż inni. Można 
by ją podejrzewać o chorobę, zwłasz-
cza mogą to robić ci którzy uważają się 
za normalnych. Ktoś kto uważa, że tyl-
ko on jest normalny może mieć kłopot 
ze zrozumieniem Michaliny, Morfeusza 
i całej siatki powiązań zachodzących 
między Istnieniem a Wyobrażeniem. 
Kunsztowna opowieść Marcina Szczy-
gielskiego wciąga, ale też budzi niepo-
kój - co wiemy na stałe, a co możemy 
osiągnąć siłą naszych myśli? I gdzie 
jest granica pomiędzy „normalnym” 
a po prostu ludzkim?

Książka Marcina Szczygielskiego umie-
jętnie łączy wciągające wątki fanta-
styczne z wnikliwym spojrzeniem na 
rzeczywistość, wprowadzając czytelni-
ka w tajemniczy świat głównej bohater-
ki. To miejsce czasem dziwne, czasem 
śmieszne a czasami nawet groźne, ale 
niosące pozytywne przesłanie – nor-
malność nie leży tam, gdzie się wszyst-
kim wydaje.

Krzysztof Łapiński, 
Dzik Dzikus
Wydawnictwo Agora 

Jak opowiedzieć o walce o wspólne 
dobro, nie zrażając młodego czytelni-
ka nachalnym mentorstwem? Książka 
Krzysztofa Łapińskiego przenosi nas 
w sam środek zwykłych-niezwykłych 
wydarzeń w Lesie Kabackim, pokazu-
jąc jednocześnie, na czym polega m.in. 
problem współczesnych fake newsów.

Historia młodego dzika z Lasu Ka-
backiego to opowieść – jak każda 
porządna bajka – wielopoziomowa. 
Najmłodsze czytelniczki i czytelnicy 
dadzą się oczarować historii o dziel-
nych zwierzętach, broniących lasu 
przed plotkarskim trollem, siejącym 
plotki i pomówienia. Starsi zauważą, 
że ten las bardzo przypomina internet, 
zaś pojawiające się w nim kłopoty moż-
na byłoby spróbować rozwiązać dzięki 
porozumieniu, mówieniu prawdy i po-
łączeniu sił. Niezależnie od wieku od-
biorczyń i odbiorców, „Dzik Dzikus” jest 
lekturą inspirującą, zabawną, budzącą 
moc pozytywnych emocji. Krzysztof 
Łapiński opowiada z zaangażowaniem, 
stroniąc od naiwnego dydaktyzmu, 
subtelnie zwracając uwagę nie tylko na 

jeden z najpoważniejszych problemów 
współczesnego świata, ale również na 
możliwe do wprowadzenia strategie 
jego rozwiązania. Bajkowa historia zo-
staje w głowie na dłużej, bo ma w sobie 
duży ładunek jednego z najbardziej de-
ficytowych ostatnio towarów: nadziei. 
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Katarzyna Wasilkowska, 
Świat Mundka
Wydawnictwo Literatura

Trzynastolatki – ni pies ni wydra. 
Już nie dzieci, a jeszcze nie dorośli. Po-
datni na zranienia, nie uzbrojeni, ciągle 
wątpiący we własne talenty i moce. 
Nadal podporządkowani i zależni od 
woli rodziców, ale też świadomi, że ich 
pierwsze samodzielne decyzje zacią-
żą na reszcie życia. Taki jest Mundek, 
taka jest Inga i pół tuzina bohaterów tej 
książki. Każde z nich ma inny backgro-
und. Jedni dostali od życia same asy, 
inni blotki, ale nic nie jest jeszcze prze-
sądzone. Murowani faworyci nierzadko 
przegrywają, a outsiderzy okazują się 
czempionami. Mundek i Inga przepo-
czwarzają się, na naszych oczach for-
mują się ich nastoletnie charaktery. 
Wiele zależy od determinacji, odwagi, 
wsparcia choćby jednej pomocnej 
osoby. Ta książka jest zapisem trzy-
nastoletnich rozterek, nieśmiałej przy-
jaźni, być może pączkującej miłości. 
Dobre, wiarygodne dialogi dodają 
jej „witaminy”.

Katarzyna Ryrych, 
Lato na Rodos 
Wydawnictwo Nasza Księgarnia 

Twórczość Katarzyny Ryrych na stałe 
wpisała się już w kanon polskiej litera-
tury dziecięco-młodzieżowej. W książ-
ce „Lato na Rodos” autorka po raz 
kolejny udowadnia, że literacki kunszt 
najlepiej idzie w parze z tematem, który 
nie pozwala na obojętność. Historia tu 
przedstawiona jest prawdziwą lekcją 
tolerancji i akceptacji – opowiedziana 
bez zbędnego mentorstwa, podana 
czytelnikowi w sposób mądry, uwrażli-
wia na potrzeby innych i ułatwia „inne-
go” dostrzec.

Bohaterami tej książki są chłopiec 
z syndromem Tourettè a, chłopiec 
z autyzmem. Książka podejmuje temat 
niewpasowania się w normy społecz-
ne, strachu, braku wsparcia ze strony 
najbliższych, ale pokazuje też, że bez 
względu na wszystko trzeba być sobą.
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Marta Kisiel, 
Małe Licho i lato z diabłem”
Wydawnictwo Wilga/GW Foksal

Małe Licho i lato z diabłem Marty Ki-
siel to trzecia już część z serii ksią-
żek, które zostały bardzo dobrze 
przyjęte przez czytelników oraz kry-
tyków w Polsce. Dostrzegamy w niej 
przede wszystkim przewrotny, bły-
skotliwy i zabawny język. Nie jest on 
w żadnym stopniu infantylny: bawi 
nie tylko dzieci, ale i może bawić do-
rosłych, np. dzięki ironii. Marta Kisiel 
dowodzi nam zatem, że można zna-
leźć wspólny język do komunikacji 
międzypokoleniowej.

„Rysunki do czytania” 

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

Trzeba to sobie jasno powiedzieć – 
dzieciaki i nastolatki ulegają często 
celebryckiej presji, żeby zawsze i wszę-
dzie wyglądać co najmniej jak młody 
grecki bóg lub bogini. Zresztą my, doro-
śli, też mamy z tym przecież problem... 
Jak się bronić przed pustosłowiem, 
pseudowartościami i blichtrem, który 

nie ma nic wspólnego z rzeczywisto-
ścią? W tym odcinku „Rysunków do 
czytania” chcemy zaznaczyć, że war-
tościowa książka zawsze będzie pro-
wadziła czytelnika ścieżką szacunku 
i rozsądku a nie prosto przez gabinet 
chirurgii plastycznej.
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Literatura
 
Szczury z Via Veneto, 
Piotr Kępiński 

Włochy to kraj, który od wieku przy-
ciągał podróżników, którzy przyby-
wali tu z całej Europy. Niektórymi kie-
rowała zwykła ciekawość, dla innych 
była to kwestia prestiżu. Italia stała 
się wyjątkową destynacją również dla 
artystów, którzy pragnęli studiować 
dzieła swoich wielkich poprzedników 
i szukać inspiracji w pięknych, połu-
dniowych pejzażach. A jak jest dzi-
siaj? Co sprawia, że co roku do Włoch 
przybywają tysiące turystów i co cze-
ka na współczesnych podróżnych? 
Odpowiedzi na te pytania poszukuje 

w swojej książce reporterskiej Piotr 
Kępiński. Szczury z Via Veneto to 
erudycyjna opowieść, która zapra-
sza czytelników do wspólnej podróży 
po kraju, który od wielu lat fascynuje 
autora. Opisuje on Włochy, łącząc 
czujność obserwatora z zaangażowa-
niem mieszkańca. Spaceruje ulicami 
Rzymu i Sieny, odwiedza Materę i Ci-
lento, opowiada o sardyńskich pra-
gnieniach separatystycznych, osie-
dlach Romów i handlu narkotykami 
na rzymskich cmentarzach. Razem 
z nim odwiedzamy turyńskie wystawy, 
smakujemy sycylijskich pani, jedziemy 
rowerem wzdłuż Tybru i zaglądamy do 
wnętrz Watykanu. Nie pozostaje więc 
nic innego, jak tylko sięgnąć po książ-
kę i wyruszyć we wspólną wędrówkę. 

Osobisty przewodnik po Pradze, 
Mariusz Szczygieł
 
Mariusz Szczygieł to pisarz i repor-
tażysta, którego nie trzeba zapewne 
szczególnie przedstawiać. Przez wiele 
lat związany był z „Gazetą Wyborczą” 
i jej dodatkiem – „Dużym Formatem” 
oraz Instytutem Reportażu. Od zawsze 
fascynowały go Czechy, o których wie-
lokrotnie pisał. Za książkę Gottland 
otrzymał Nike Czytelników oraz Euro-
pejską Nagrodę Literacką. Zanurzony 
w niepowtarzalnej kulturze i obyczajo-
wości naszych południowych sąsiadów, 
postanowił raz jeszcze zabrać czytelni-
ków w podróż do stolicy Czechu, oglą-
danej jego oczami. Osobisty przewod-

nik po Pradze to jubileuszowy, dziesiąty 
tytuł Mariusza Szczygła, który ukazłą 
się dwadzieścia lat po pierwszym wy-
jeździe autora do Pragi wiosną 2000 
roku, kiedy to uwiodły go miasto i język. 
Ta wyjątkowa publikacja zabrana w po-
dróż pozwoli odnaleźć niezwykłe zaka-
marki – miejsca ważne dla autora, do 
których w innym wypadku być może 
nie udałoby się nam dotrzeć. Z kolei 
czytana w domowym zaciszu, dzięki 
fenomenalnym zdjęciom Filipa Sprin-
gera, pozwoli na chwilę oderwać się od 
codzienności i przenieść się – chociaż-
by tylko duchem – do zupełnie innej 
przestrzeni, miejsca, które choć geogra-
ficznie nam bliskie, jest zupełnie inne od 
tego, co znamy, mieszkając w Polsce. 
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I love Korea. K-pop, kimchi i cała reszta, 
Daniel Tudor 

Czy pierwszym skojarzeniem, gdy 
myślicie o Korei, jest fermentowana 
kapusta, czyli coraz popularniejsze 
w wielu restauracjach kimchi? A może 
jesteście fanami k-popu, który podbił 
rynek muzyczny na całym świecie?  
Niezależnie od tego, czy te nazwy są 
Wam znane, czy słyszycie je po raz 
pierwszy – warto sięgnąć po nowość 
od wydawnictwa Mova, czyli książkę 
zatytułowaną I love Korea. K-pop, kim-
chi i cała reszta. Dzięki niej wyruszcie 
w podróż po zaułkach Seulu i poznacie 
najważniejsze koreańskie trendy. Jest 
to rodzaj przewodnika kulturowego, 
napisanego przez Daniela Tudora – 
brytyjskiego dziennikarza, pisarza 
i przedsiębiorcę od kilku lat miesz-
kającego w Korei. Nie tylko wnikliwie 
bada on najpopularniejsze tendencje, 
ale roni to w sposób niezwykle dow-
cipny. Dodatkowo książka opatrzona 
się znakomitymi zdjęciami, które  bez 
wychodzenia z domu pozwolą poczuć 
klimat tego odległego miejsca. Au-
tor przytacza rozmaite ciekawostki, 
zwraca uwagę na wyznaczniki koreań-
skiej kultury – od buddyzmu po sztu-
kę tradycyjną i taekwondo. Opowiada 
o specyfice relacji interpersonalnych, 
charakterystycznych symbolach i zwy-
czajach, a także oczywiście o gwiaz-
dach popkultury.

Filmy
 
Pociąg do Darjeeling, 
reż. Wes Anderson   

Podróż, która oczyszcza, pozwala na-
brać dystansu i z nowej perspektywy 
spojrzeć na dotychczasowe proble-
my i trudności. Z taką nadzieją roz-
poczynają wspólną wędrówkę trzej 
bracia w filmie Pociąg do Darjeeling  
Wesa Andersona. Od lat skłóceni 
mężczyźni postanawiają zaryzyko-
wać i wyruszyć na eskapadę dookoła 
Indii, by lepiej poznać samych siebie 
i spróbować odnowić więzy rodzinne. 
W głowach mają wyobrażenie uzdra-
wiającej podróży rodem z filmów hol-
lywoodzkich, szybko okazuje się jed-
nak, że rzeczywistość daleka jest od 
ideału, a odbudowywanie relacji wy-
maga nie lada wysiłku. W czasie drogi 
na braci czekają także różne zaska-
kujące przygody, które nierzadko 
okazują się niebezpieczne. Ratuje ich 
dawka humoru i wzrastające przeko-
nanie, że niezależnie od okoliczności 
mogą na sobie polegać. Zaskakująca 
sytuacja osiąga apogeum, kiedy cała 
trójka dociera na sam środek pusty-
ni, gdzie jedenaście walizek, drukarka 
i maszyna do laminowania posłużą im 
jako wyjątkowy survivalowy ekwipu-
nek. Od tej chwili ich nieplanowana 
przygoda rozpoczyna się na nowo. 
Jeśli marzy Wam się przygoda w in-
dyjskim klimacie, koniecznie sięgnij-
cie po tę produkcję sprzed kilku lat, 
która do dziś zbiera świetne recenzje. 
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W 80 dni dookoła świata, 
reż. Michael Anderson
 
Ile pokoleń do tej pory wychowało się 
już na powieściach Juliusza Verne’a? 
Jedną z najbardziej popularnych 
książek tego pisarza jest niewątpliwie 
W 80 dni dookoła świata. W tytuło-
wą podróż wokół globu wyruszamy 
wraz z Phileasem Foggiem – angiel-
skim dżentelmenem, znanym jako 
bogaty samotnik. Wszyscy są więc 
zaskoczeni, gdy zakłada się o duże 
pieniądze, że uda mu się okrążyć 
świat w 80 dni. Oczywiście okazu-
je się to nie takie proste, znajdą się 
też tacy, którzy zrobią wszystko, by 
zniweczyć to przedsięwzięcie. Histo-
ria jest naprawdę f ilmowa, nic więc 
dziwnego, że doczekała się kilku 
ekranizacji. My polecamy klimatycz-
ną wersję z 1956 roku, zdobywcę pię-
ciu Oscarów, w tym za najlepszy film 
i najlepszy scenariusz adaptowany. 
W ten sposób możemy odbyć dwie 
podróże – jedną geograf iczną, od-
wiedzając wraz z bohaterami kolejne 
kraje, a drugą w czasie, zanurzając 
się w klasyce kinematografii. Świetna 
scenografia, znakomite dialogi i do-
brze oddany humor sprawiają, że jest 
filmowa wersja nie odbiega znacząco 
od literackiego pierwowzoru. Zarów-
no doskonałe kreacje pierwszopla-
nowe, jak i bardzo wyraziste role epi-
zodyczne sprawiają, że film także po 
latach ogląda się z przyjemnością. 

Niezależnie więc, czy jesteście fa-
nami Verne’a , czy do tej por y nie 
zetknęliście się z jego twórczością, 
W 80 dni dookoła świata będzie zna-
komitą propozycją na wakacje. 

Wyprawa Kon-Tiki, 
reż. Joachim Rønning, Espen Sandberg 
 
Jeśli w te wakacje marzy Wam się eg-
zotyczna wyprawa, ale nie macie moż-
liwości wyruszyć na drugi koniec świa-
ta, rozsiądźcie się wieczorem przed 
ekranem i włączcie Wyprawę Kon-Tiki. 
Przeniesiecie się do 1947 roku, kiedy 
zmęczony wojną świat z zapartym 
tchem śledzi wyprawę młodego nor-
weskiego naukowca, który wraz z pię-
cioma innymi śmiałkami próbuje prze-
prawić się przez Pacyfik do Polinezji. 
W ten sposób chce udowodnić tezę, 
że teren ten jeszcze w czasach przed-
kolumbijskich został zasiedlony przez 
mieszkańców Ameryki Południowej. 
Być może z dzisiejszej perspekty-
wy na pierwszy rzut oka taka podroż 
może nie wydawać się niczym szcze-
gólnym. Warto jednak uświadomić so-
bie, że wszystko działo się ponad pół 
wieku temu, a młodym żeglarzom za 
środek transportu służyła drewniana 
tratwa, którą ochrzcili właśnie Kon-Ti-
ki. Do pokonania mieli osiem tysięcy 
kilometrów. Czy im się to udało? Kon-
-Tiki to nie tylko opowieść o podróży 
do niezwykłego miejsca, ale przede 
wszystkim historia o odwadze, poka-
zująca, że warto walczyć o swoje ma-
rzenia, nawet jeśli innym wydają się 
niemożliwe do zrealizowania. 
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sztuki mogą trafić jedynie obrazy 
czy rzeźby? Okazuje się, że nie-
koniecznie! W wyniku wyłonienia 
laureatek 19. i 20. edycji konkur-
su Artystyczna Podróż Hestii do 
zbiorów ERGO Hestii dołączyły 
bowiem instalacja oraz wideo. 
O autorce pierwszej z prac, Julii 
Woronowicz, pisaliśmy w poprzed-
nim numerze „Spacerownika”. 
W sierpniu natomiast przygląda-
my się twórczości Bożny Wydrow-
skiej – laureatki drugiej nagrody.

Bożna Wydrowska

fot. P. Wygląg, 
źródło: aktivist.pl

Bożena Wydrowska – znana w śro-
dowisku artystycznym jako Bożna – 
zgłosiła się do 19. edycji Artystycznej 
Podróży Hestii w roku 2020. Była wów-
czas studentką V roku Wydziału Sztuki 
Mediów na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie – obecnie jest absolwent-
ką, która mury uczelni opuściła mając 
już na koncie liczne sukcesy i wyróż-
nienie. Artystka zajmuje się przede 
wszystkim pracą z ciałem, performan-
sem i tworzeniem choreografii. Jednak 
jej największą pasją i tym, co przynio-
sło jej rozpoznawalność, jest voguing, 
który zaczęła trenować jako jedna 
z pierwszych osób w Polsce. Czym 
jest voguing? To rodzaj choreografii 
inspirowanej chodem modelek po wy-
biegach, który swoje początki miał na 
nowojorskich balach ciemnoskórych 
drag queens w latach 70. ubiegłego 
wieku. Występom voguerów towarzy-
szą często przerysowane stroje i maki-
jaże, a także charakterystyczne skan-
dowanie prowadzącego bal MC (osoby 
w rodzaju konferansjera i komentato-
ra) oraz widowni, a ich „chodzenie” 
i pozy oceniają jurorzy. „Żeby dobrze 
zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi 
w voguingu, musisz najpierw obejrzeć 
film Paris is Burning” – twierdziła Boż-
na w rozmowie z magazynem „Zwykłe 
Życie”. Dziś  artystka jest jedną z bar-
dziej rozpoznawalnych postaci polskiej 
sceny voguingowej i promotorką kultu-
ry ballroom, a przy tym członkinią pre-
stiżowej międzynarodowej organizacji 
Royal House of Milan i założycielką 
pierwszego warszawskiego ugrupowa-

nia Kiki House of Sarmata. Organizuje 
także cykliczną imprezę Bal u Bożeny 
przyciągającą coraz większe rzesze 
entuzjastów tej formy występów. 

Wydrowska do konkursu APH zgłosiła 
wideo-performans „At least I tried” – 
kompilację nieudanych prób nagrania 
idealnego występu, który miał być jej 
konkursową pracą. Wideo przedsta-
wia artystkę w dragowym makijażu 
i peruce intensywnie wpatrującą się 
w obiektyw kamery – jednak co chwilę 
poprawia włosy, strój czy ułożenie cia-
ła; widać, że nie czuje się komfortowo 
i ciągle coś jej przeszkadza w rozpo-
częciu występu. Projekt nawiązuje do 
presji produktywności i kreatywności, 
szczególnie w dobie pandemii CO-
VID-19 i lockdownu pierwszej poło-
wy roku 2020, ale także do problemu 
obecności i reprezentacji swojej tożsa-
mości w mediach społecznościowych. 
Jury doceniło konkursową pracę Boż-
ny Wydrowskiej, ale także całokształt 
jej twórczości „za tworzenie sztuki, 
która nie pozostawia po sobie obiek-
tów. Za wymyślenie siebie i swojego 
własnego świata, który jest przestrze-
nią wspólnoty, troski i miłości, dla osób 
które tworzą nowa rodzinę, nieskrę-
powana biologicznymi więzami krwi. 
Za praktykę artystyczną kruszącą 
fundamenty kultury mizoginii, homo-
fobii, transfobii, rasizmu i patriarcha-
tu”. Za zdobycie drugiej nagrody Ar-
tystycznej Podróży Hestii na artystkę 
czeka inspirująca miesięczna rezyden-
cja w ośrodku RUPERT w Wilnie.
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W sierpniu Fundacja Artystycz-
na Podróż Hestii może pozwolić 
sobie na lekkie zwolnienie obro-
tów – nie oznacza to jednak, że 
żyjemy wyłącznie wakacjami! 
Działamy bowiem intensywnie 
na polu literackim i, oczywiście, 
układamy już plany licznych 
działań artystycznych na sezon 
jesienny.

Po zakończeniu 19. i 20. edycji kon-
kursu APH , w większ ym stopniu 
skupiliśmy się na jego „młodszej sio-
strze”, czyli Literackiej Podróży He-
stii. W lipcu poznaliśmy pięć tytułów 
książek dla dzieci i młodzieży nomi-
nowanych do głównej nagrody, któ-
rą ogłosimy na jesieni. Tymczasem 
autorki i autorzy wyróżnionych pu-
blikacji nie dają o sobie zapomnieć. 
W dniach 1-7 sierpnia odbył się VII 
Festiwal Stolica Języka Polskiego 
w Szczebrzeszynie, na którym gości-
ło aż czworo finalistów LPH: Katarzy-
na Ryrych (autorka książki „Lato na 
Rodos”), Marcin Szczygielski („Oczy 
Michaliny”), Katarzyna Wasilkowska 
(„Świat Mundka”) oraz Krzysztof Ła-
piński („Dzik Dzikus”). 

Choć ka żdy i  ka żda z nich pisze 
książki dla dzieci i młodzieży, na spo-
tkaniach autorskich podczas festi-
walu nie brakowało rozmów na zna-
czące społecznie tematy, dotyczące 
także świata dorosłych, takie jak wy-
kluczenie, niepełnosprawności, siła 
dziewcząt (i przyszłych kobiet) czy 
wreszcie plaga fake newsów w sie-
ci, z którą zetknąć może się każdy 
z nas. Nie ukrywamy radości z tego, 
że wyróżniona w konkursie literatura 
młodzieżowa – oprócz niewątpliwych 
walorów pisarskich i rozrywkowych 
aspektów – podejmuje także wątki 
mądre, ważne i zaangażowane.

To jednak nie koniec działań z książ-
kami nominowanymi do nagrody Li-
terackiej Podróży Hestii. Już wkrótce 
będziecie mogli posłuchać niezwy-
kłej serii podcastów, w których czy-
tane są fragmenty poszczególnych 
publikacji. I to czytane przez nie byle 
kogo, bo przez plejadę świetnych pol-
skich aktorów i aktorek! Młodsi i star-
si słuchacze usłyszą głosy Mariana 
Opani, Grażyny Wolszczak, Artura 
Barcisia, Cezarego Żaka oraz Joan-
ny Jabłczyńskiej, które ożywią sce-
ny i dialogi z poszczególnych książek. 
A zatem – do usłyszenia!
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Spotkanie z Katarzyną 
Ryrych, czyli Literacka 
Podróż Hestii 
w Szczebrzeszynie 

fot. materiały organizatora

Miłośników podcastów zaprasza-
my do posłuchania jeszcze jednego 
cyklu – tym razem realizowanego 
z udziałem finalistek i finalistów Arty-
stycznej Podróży Hestii, tych sprzed 
lat i tych świeżo upieczonych. „Double 
Check” to seria rozmów z artystka-
mi i artystami, którzy na przestrzeni 
dwóch dekad istnienia konkursu wpi-
sali się w historię APH. Ania Palacz-
-Brzezińska z Fundacji rozmawia m.in. 
z Łukaszem Radziszewskim, Barbarą 
Gryką, Krzysztofem Maniakiem i Na-
talią Bażowską – o wspomnieniach 
z udziału w konkursie, zmaganiach 
z funkcjonowaniem na scenie arty-
stycznej po opuszczeniu murów uczel-
ni czy planach wystawienniczych na 
najbliższą przyszłość. Całą serię znaj-
dziecie na naszych kanałach na Spo-
tify i Soundcloud. 

Wkrótce także będziemy mogli za-
prosić Was na spotkanie ze sztuką 
na żywo, planujemy już bowiem je-
sienno-zimowe wystawy w warszaw-
skim Pawilonie Sztuki ERGO Hestii. 
We wrześniu w naszej galerii zagości 
magiczno-nostalgiczna instalacja 
pewnej łódzkiej artystki, finalistki 16. 
edycji APH. 

Kto to taki? Więcej zdradzimy w kolej-
nym numerze „Spacerownika”, bądź-
cie więc czujni!

Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl
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