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Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,
 

żegnamy lato, a coraz częstsze desz-
czowe dni i wyraźnie chłodne wieczory 
wskazują na rychłe nadejście jesieni. 
Pochmurna aura być może nie sprzy-
ja już długim spacerom, ale gdy złapie 
nas ulewa, zawsze możemy poszukać 
schronienia w muzealnych ścianach. 
Jak co miesiąc zapraszamy do zapo-
znania się z wyborem najciekawszych 
naszym zdaniem wystaw i zachowania 
ich w pamięci nie tylko na awaryjne sy-
tuacje ucieczki przed deszczem. A tej 
jesieni zarówno w polskich, jak i zagra-
nicznych instytucjach dzieje się dużo, 
każdy znajdzie więc coś dla siebie. 

Spacerownik Artystyczny

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii

Redakcja: 

Kontakt: 

Julia Janowska

julia.janowska@fundacjaaph.pl

We wrześniu nie tylko ostatecznie że-
gnamy lato, ale też witamy nowy rok 
szkolny. Z tej okazji w tym miesią-
cu w dziale Artystyczna Półka APH 
znajdziecie polecenia lektur i filmów 
w aurze jesiennej oraz takiej, która 
w luźny sposób pozwola sięgnąć do 
wspomnień z czasów szkolnych. Nie-
ustająco zapraszamy też do śledze-
nia portalu (UN)COMMON GROUND, 
gdzie regularnie pojawiają się nowe 
artykuły i interesujące wywiady po-
święcone związkom sztuki i biznesu.

 

Przyjemnej lektury 
życzy Zespół Fundacji APH
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Więcej informacji na temat 
wystawy i wyjątkowej kolekcji 
znaleźć można na stronie 
internetowej:    

www.pgs.pl
Tr
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o
Na czym polega kolekcjonowa-
nie sztuki? Wiele wskazuje na to, 
że odpowiedź na to niezwykle 
trudne pytanie znaleźć można na 
nowej wystawie w Państwowej 
Galerii Sztuki w Sopocie *** KU 
WOLNOŚCI. Polska Sztuka 
XX i XXI wieku. Prace z kolek-
cji Wernera Jerke. 

Na łamach naszego Spacerownika 
Artystycznego już kilkukrotnie wspo-
minaliśmy o niezwykłej roli kolekcjo-
nerów, którzy swoimi działaniami nie 
tylko potrafią wymiernie wspomóc 
działalność artystyczną twórców, ale 
też wykreować zupełnie nowy byt 
w postaci dobrze skomponowanego 
zbioru prac. Jesteśmy głęboko prze-
konani, że wiele wybitnych kolekcji 
w pełni zasługuje na to, by postrze-
gać je jako osobne dzieła artystycz-
ne, a ich twórców nazywać artystami. 
Wynika to z faktu, że tworzenie kolek-
cji opiera się nie tylko na podejmowa-
niu szeregu trudnych biznesowych 
decyzji, ale wymaga ogromnego wy-
czucia i znajomości sztuki. Prawdzi-
wym wyzwaniem nie jest bowiem 

Jerzy Jurry Zieliński, 
Bunt 

1976, materiały prasowe 
organizatora

Radek Szlaga, 
S.P.Q.R.

2007, materiały prasowe 
organizatora 
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kupienie dzieła, które już osiągnęło 
status kultowego, a wynalezienie pra-
cy czy artysty, który największe lata 
świetności ma dopiero przed sobą. 
Powodem naszego rozważania nad 
rolą kolekcjonerów jest wystawa *** 
KU WOLNOŚCI. Polska Sztuka XX 
i XXI wieku. Prace z kolekcji Wernera 
Jerke organizowana w Państwowej 
Galerii Sztuki w Sopocie. Zostanie 
tam zaprezentowany fragment jednej 
z najlepszych kolekcji polskiej sztuki 
XX i XXI wieku, ze zbioru Wernera 
Jerke. Niektóre z pokazywanych dzieł 
mają wprost legendarny charakter, są 
znane i reprodukowane, ale mało kto 
zdaje sobie sprawę, kto jest ich wła-
ścicielem. Z zawodu Werner Jerke 
jest lekarzem okulistą, właścicielem 
kliniki okulistycznej i winiarzem. Naj-
lepiej znany jest jednak jako kolek-
cjoner sztuki polskiej i twórca pierw-
szego, prywatnego muzeum polskiej 
sztuki poza granicami Polski. 

Muzeum mieści się w niemieckim 
Recklinghausen (Zagłębie Ruhry) 
w budynku, który samodzielnie za-
projektował kolekcjoner. Urodzony 
w Gliwicach w niemieckiej rodzinie, 
Jerke opuścił Polskę mając dwadzie-
ścia trzy lata. Zaczynał od zbierania 
sztuki Młodej Polski i École de Paris. 
Obecnie jego kolekcja liczy kilkaset 
pozycji. Skupia się na polskiej awan-
gardzie międzywojennej i powojennej 
nowoczesności. Na wystawie w so-
pockim PGS zaprezentowane zosta-
nie głównie malarstwo z lat 80. i 90. 
XX wieku. Twórczość członków war-
szawskiej Gruppy – Ryszarda Grzy-
ba, Pawła Kowalewskiego, Jarosława 
Modzelewskiego, Włodzimierza Paw-
laka, Marka Sobczyka, Romana Woź-
niaka; wrocławskiego Luxusu, Łodzi 
Kaliskiej, Grupy Ładnie, czy klasyków 
takich jak Edward Dwurnik i Leon Ta-
rasewicz oraz artystów młodszego 
pokolenia, jak Radek Szlaga.

Paweł Kowalewski, 
Ja zastrzelony przez Indian

1983, materiały prasowe 
organizatora 
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Więcej informacji o wystawie 
oraz program towarzyszących 
jej wydarzeń znaleźć można 
na stronie internetowej: 

www.mnw.art.pl
W

ar
sz

aw
a

Jeśli lubicie czerpać przyjem-
ność z odkrywania na własną rę-
kę twórczości wybitnych malarzy, 
z czystym sumieniem możemy 
polecić wystawę Artystka. An-
na Bilińska 1854-1893 organi-
zowaną w Muzeum Narodowym 
w Warszawie. 

Czy jesteśmy w stanie stwierdzić, ja-
kie czynniki powodują, że konkretni 
artyści osiągają należny im poziom 
rozpoznawalności? A także jak to się 
dzieje, że twórcy z łatwością rozpo-
znawalni poza granicami wciąż mu-
szą czekać na kompletne opracowa-
nie swojej twórczości w kraju? W ten 
zaskakujący trend doskonale wpisuje 
się twórczość Anny Bilińskiej-Bohda-
nowiczowej, która przez wielu kryty-
ków i historyków sztuki uznawana 
jest za pierwszą polską artystkę, któ-
ra osiągnęła międzynarodową sławę. 
Jej twórczość była prezentowana na 
najważniejszych europejskich wy-
stawach i doceniania przez krytyków 
sztuki z wielu krajów. Także dziś ob-
razy i fascynujące losy malarki wzbu-
dzają duże zainteresowanie publicz-
ności, a wiele dzieł Bilińskiej trafiło do 
kanonu polskiej sztuki. 

Anna Bilińska, 
Portret rzeźbiarza George’a 
Greya Barnarda w pracowni

1890, State Museum 
of Pennsylvania, media 
społecznościowe organizatora 

Anna Bilińska, 
Półakt męski 

1885, olej i gwasz na płótnie, 
Muzeum Narodowe w Warszawie, 
materiały prasowe organizatora
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Anna Bilińska, 
Studium kobiety 
(tyt. historyczny Murzynka)

1884 olej na płótnie, Muzeum 
Narodowe w Warszawie,  
materiały prasowe organizatora 

Jednak całokształt twórczości i bio-
graf ia ar t ystki  wcią ż czekają na 
opracowanie. Doskonałą okazją do 
bliższego poznania twórczości tej 
dziewiętnastowiecznej malarki jest 
w ystawa Ar tystka . Anna Bil ińska 
1854-1893 organizowana w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. Bilińska 
specjalizowała się w tworzeniu por-
tretów, a na szczególną uwagę zasłu-
guje  jej samoświadomość w świecie 
artystycznym, która przebija z two-
rzonych przez nią autoportretów. 
Niezwykle interesujące są również 
wątki biograf iczne: pokony wanie 
przez malarkę materialnych i oso-
bistych trudności na drodze do za-
wodowego sukcesu czy jej relacje 
towarzyskie i uczuciowe. Twórczości 
Bilińskiej nie sposób przedstawić 
bez zarysowania ograniczeń, jakich 
w XIX wieku doświadczały kobiety 
w ramach instytucji sztuki i kształ-
cenia artystycznego oraz ze wzglę-
du na normy i oczekiwania społecz-
ne. Twórcy w ystaw y podkreślają , 
że celem ekspozycji jest prezenta-

cja możliwie najszerszego wyboru 
prac malarskich i rysunkowych Bi-
lińskiej (w tym dzieł do tej pory nie-
znanych), pochodzących z polskich 
i zagranicznych muzeów oraz kolek-
cji prywatnych. Głównym wątkiem 
wystawy jest artystyczna kariera 
Bilińskiej, wiodąca od pierwszych 
prób malarskich w Warszawie po-
przez naukę w paryskiej Académie 
Julian ku udziałowi w międzyna-
rodow ych w ystawach sztuki .  Jak 
często bywa w przypadku wystaw 
organizowanych w Muzeum Naro-
dow ym w  Warszawie, ekspozycji 
towarzyszyć będzie bogat y pro-
gram wydarzeń dodatkowych, które 
tym razem powstały we współpracy 
z Akademią Sztuk Pięknych. Wyni-
kiem współpracy będzie stworzenie 
muralu inspirowanego twórczością 
Bil ińskiej  w sąsiedztwie Muzeum 
oraz katalog prac istniejących i zagi-
nionych  Anny Bilińskiej, poprzedzo-
ny kalendarium oraz esejami inter-
pretacyjnymi, a także dwujęzyczny 
przewodnik po wystawie. 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy dostępne 
są na stronie internetowej: 

www.manggha.pl
K

ra
kó

w

Wszystkim miłośnikom klasycz-
nej sztuki japońskich drzewory-
tów serdecznie polecamy wysta-
wę Ohara Koson. Drzeworyty 
japońskie z kolekcji Adriana 
Ciceu organizowaną w krakow-
skim Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej Manggha. 

Drzeworyt prezentowany 
na wystawie Ohara Koson. 
Drzeworyty japońskie  
z kolekcji Adriana Ciceu 

Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej Manggha, materiały 
prasowe organizatora 

Bezpośrednia inspiracja jest jednym 
z najciekawszych zagadnień w kon-
tekście analizy dzieła artystycznego. 
To właśnie to zjawisko pokazuje, jak 
wielką siłą cechuje się sztuka, która 
w ciągu kilku chwil potrafi zauroczyć 
człowieka na tyle, że ten czuje nie-
odpartą potrzebę tworzenia. Obser-
wując wspomnienia największych 
artystów, którzy w swoich autobio-
grafiach często spowiadają się z naj-
bardziej inspirujących ich dzieł, moż-
na zauważyć pewną prawidłowość. 
Często dzieje się tak, że ogromną 
mocą oddziaływania cechują się pra-
ce, które powstały w zupełnie innym 
kręgu kulturowym niż ten, z którego 
pochodzi inspirowany nimi odbiorca. 
Prawdopodobnie dzieje się tak, po-
nieważ nagła i wielopłaszczyznowa 
zmiana w kontekście myślenia o sztu-

ce otwiera nam oczy na niewidoczne 
do tej pory perspektywy. To właśnie 
dzięki geograficznie odległym dziełom 
sztuki często orientujemy się, że nasza 
tradycja tworzenia prac nie jest jedyną. 
Świetnym przykładem takiej historii są 
losy Adriana Ciceu, rumuńskiego mu-
zyka i kolekcjonera, który większość 
swojego życia poświęcił studiowaniu 
sztuki Dalekiego Wschodu. Ciceu uro-
dził się w roku 1939 w Kluż-Napoce 
w Rumunii. Pierwsze lekcje muzyki po-
bierał w rodzinnym mieście, następnie 
studiował w bukareszteńskim kon-
serwatorium, specjalizując się w in-
strumentach perkusyjnych. Ze sztuką 
Dalekiego Wschodu zetknął się po raz 
pierwszy jako student i od razu poczuł 
ku niej nieodparty pociąg, którego – 
jak mawiał – nie dało się racjonalnie 
wytłumaczyć. 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY   09/2021 13

http://www.manggha.pl


Widok wystawy  Ohara Koson. 
Drzeworyty japońskie  
z kolekcji Adriana Ciceu 

Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej Manggha, materiały 
prasowe organizatora 

Baner do wystawy

materiały prasowe 
organizatora 

Jego pasja narodziła się podczas 
zwiedzania wystawy japońskich drze-
wor y tów w Narodow ym Muzeum 
Sztuki w Bukareszcie, poświęconej 
twórczości Katsushiki  Hokusaia , 
a prace tego wielkiego artysty pozo-
stawiły w nim niezatarty ślad. Pierw-
szy obiekt do swej kolekcji nabył na 
początku lat 70. ubiegłego wieku, był 
to drzeworyt nishiki-e przedstawiają-
cy dwa pełne wdzięku żurawie. Choć 
antykwariusz nie wiedział, kto jest jego 
autorem, mimo wysokiej ceny Adrian 
zakupił pracę bez wahania. Szczegól-
nie zachwycił go wpływ japońskiego 

malarstwa tradycyjnego (nihon-ga) wi-
doczny w kompozycji przedstawienia 
i jego malarskości. Później dowiedział 
się, że twórcą tej pracy, zatytułowanej 
Dwa żurawie, był Ohara Koson (1877–
1945), jeden z najważniejszych repre-
zentantów nurtu shin-hanga. Teraz 
prace z tworzonej przez niego kolekcji 
oglądać będzie można w krakowskim 
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej 
Manggha, a publiczność będzie miała 
okazję zobaczyć niezwykłą kolekcję 
czterdziestu drzeworytów nishiki-e 
autorstwa Ohary Kosona.
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Więcej o projekcie przeczytać 
można na stronie internetowej: 

www.bramapoznania.pl
P

oz
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ń
Zwiedzającym, którzy lubią za-
mykać oczy i otwierać uszy po-
lecamy wystawę Dźwięki wokół 
Cybiny organizowaną w Bramie 
Poznania. 

Wiele wskazuje na to, że wybrana 
przez nas w tym miesiącu poznań-
s ka  w ys t awa  b ę dzi e  w y j ąt kowa 
przynajmniej z dwóch powodów. Po 
pierwsze zwykle koncentrujemy się 
na wystawach, które w zamierzeniu 
mają traf ić do dorosłych zwiedza-
jących. Tym razem zdecydowaliśmy 
się przedstawić ekspozycję, która 
powstała z myślą o najmłodszych 
odbiorcach. Naszym zdaniem zja-
wisko „dorastania do obserwowania 
sztuki” jest mitem, a odpowiednio 
przystosowana wystawa może być 
interesująca i inspirująca dla zwie-
dzających w każdym wieku. Właśnie 
dlatego tak wielką przyjemność spra-
wia nam obserwowanie na artystycz-
nych wystawach najmłodszych gości, 
a szczególną uwagę przywiązujemy 
do dobrego zaadaptowania ekspo-
zycji do potrzeb dzieci. Drugi powód 
wspomnianej wyjątkowości to fakt, 
że Dźwięki wokół Cybiny to wystawa 
organizowana w Bramie Poznania, 
którą zwiedza się za pomocą słuchu. 
Wielu z nas przyzwyczaiło się, że 
zdecydowana większość ekspozycji 
skupiona jest wokół zmysłu wzroku. 
Tym razem prezentujemy pokaz, któ-
ry skupia się na wyjątkowych dźwię-
kach niosących konkretny przekaz. 
Otaczające nas z każdej strony od-
głosy tworzą pejzaże, które mogą 
opowiadać historię jakiegoś miejsca 
równie dobrze, co obrazy. 

Widok wystawy 
Dźwięki wokół Cybiny

Galeria Śluza, Brama Poznania, 
fot. Fot. A. Pikuła © PCD, media 
społecznościowe organizatora
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Na wystawie przedstawiony zostanie 
pejzaż dźwiękowy doliny Cybiny, na 
który składają się nagrania uchwy-
cone nad rzeką oraz na pobliskim 
Ostrowie Tumskim i Śródce. Usłysza-
ne dźwięki będą punktem wyjścia do 
dyskusji o dziedzictwie kulturowym 
i sposobach jego przekazy wania 
i ochrony. Co ciekawe, organizatorzy 
obiecują, że odwiedzający wystawę 
goście będą mogli zabawić się w kom-
pozytorów i stworzyć własne dźwię-
kowe pejzaże. Na wystawie prezento-

wany będzie także stół multimedialny 
Fonomapa, który powstał w ramach 
20. Biennale Sztuki dla Dziecka or-
ganizowanego przez Centrum Sztuki 
Dziecka w Poznaniu. Za koncepcję 
wystawy i opracowanie tekstów od-
powiadają Zuzanna Skibińska, Olga 
Tarczyńska-Polus i  Anna Pikuła , 
a nagrania dźwiękowe przygotowali 
Eryk Kozłowski i Zuzanna Skibińska. 
Ta dźwiękowa przygoda może spodo-
bać się nie tylko dzieciom! 

Baner do wystawy

materiały prasowe 
organizatora 

Widok wystawy 
Dźwięki wokół Cybiny

Galeria Śluza, Brama Poznania, 
fot. Fot. A. Pikuła © PCD, media 
społecznościowe organizatora
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Więcej informacji na temat 
wystawy i jej założeń znaleźć 
można na stronie internetowej:  

www.bwa.katowice.pl
K

at
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e Jeśli linie proste, ostre krawę-

dzie i niebanalny język komuni-
kacji są czymś, czego szukacie 
w sztuce, koniecznie odwiedź-
cie wystawę Język geometrii. 
Trwałość sztuki organizowaną 
w katowickiej Galerii Sztuki 
Współczesnej BWA. 

Baner do 
wystawy

media prasowe 
organizatora 

Niełatwe były losy twórców malar-
skich, którzy w swojej działalności 
opierali się na geometrii. Przez wiele 
lat ich prace traktowane były z wyż-
szością, a powodem ku temu ciągle 
było to samo stwierdzenie: „w naturze 
nie ma linii prostych”. W efekcie już 
na wczesnych etapach edukacji wpa-
jano nam przekonanie, że geometria 
jest narzędziem artystów uboższych 
i szukających prostszych rozwiązań. 
Gruntowną zmianę myślenia (na całe 
szczęście!) wprowadziła druga poło-
wa XX wieku, kiedy prace bazujące 
na geometrii zaczęto dostrzegać, 
a tworzących je artystów publicz-
nie doceniano. Doskonałą okazją do 
obserwowania ich twórczości jest 

wystawa Język geometrii. Trwałość 
sztuki, która na początku września 
zostanie udostępniona zwiedza-
jącym w katowickiej Galerii Sztuki 
Współczesnej BWA. Na ekspozycji 
przedstawionych zostanie kilkaset 
prac autorstwa pięćdziesięciu sześciu 
artystów z dziewięciu krajów europej-
skich oraz Stanów Zjednoczonych 
i Kanady. Każdy twórca na wystawie 
reprezentowany będzie co najmniej 
dwiema pracami w ypożyczonymi 
z kolekcji radomskiej i dla porówna-
nia jedną lub dwiema, które powsta-
ły w ostatnich latach. Bezpośrednim 
powodem powstania ekspozycji była 
chęć podsumowania Międzynarodo-
wych Plenerów dla Artystów Posługu-
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jących się Językiem Geometrii, które 
zainicjowane zostały w 1983 roku 
przez Bożenę Kowalską i prowadzo-
ne przez nią odtąd przez trzydzieści 
sześć lat, początkowo w Białowieży, 
potem w Okunince, Orońsku i w cią-
gu ostatnich dziesięciu lat w Radzie-
jowicach pod patronatem Mazowiec-
kiego Centrum Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” w Radomiu. Dzięki tym 
corocznym spotkaniom i udziałowi 
w nich polskich i zagranicznych, wy-
bitnych artystów – jak Roman Opałka, 
Jan Pamuła, Eduard Steinberg, Rita 
Ernst, Heinz Mack, Hellmut Bruch 
czy Jean-Pierre Voit – stworzone zo-
stały trzy muzealne kolekcje sztuki, 
wzbogacając nasz kraj o dzieła o wiel-
kiej wartości artystycznej. Co warte 
podkreślenia, na wystawie dominują 
twórcy, którzy zgodnie z nazwą tych 
spotkań, traktują geometrię w sztuce 
nie jako przyjętą formułę, ale jako ję-
zyk przekazu myśli i wzruszeń.

Materiał 
promocyjny
do wystawy

media prasowe 
organizatora 
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Szczegółowe informacje 
dotyczące wystawy 
i artystów biorących w niej 
udział dostępne są na stronie 
internetowej: 

www.mgslodz.pl

Ł
ód
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Tworzenie dzieł malarskich to nie 
tylko możliwość nieograniczonej 
ekspresji. To także nieustająca 
potrzeba pracy nad kolejnym 
obrazem. O tym niezwykłym zja-
wisku niekończącej się motywa-
cji opowiada wystawa Hunger of 
painting organizowana w łódz-
kiej Miejskiej Galerii Sztuki. 

Czy da się określić, dlaczego twórcy 
czują potrzebę malowania? Co skła-
nia ich do ustawienia kolejnego blej-
tramu na sztaludze? Wielu twier-
dzi, że potrzeba ta jest silniejsza od 
jakiegokolwiek innego pragnienia, 
a dla artystów jest to jedyna szansa 
na skuteczną (w znaczeniu efektyw-
ną) komunikację ze światem. Wysta-
wa Hunger of painting organizowana 
w najbliższych tygodniach w łódzkiej 
Miejskiej Galerii Sztuki stara się przy-
bliżyć widzów do tego niezwykłego 
uczucia. W swoim tytule zawiera ona 
także dwuznaczność, ponieważ na 
wystawie zaprezentowane zostaną 
prace profesora Ryszarda Hungera 
oraz twórców z jego kręgu. Do wspól-
nego projektu artystycznego zapro-
szeni zostali: Małgorzata Kosiec, Piotr 
Kotlicki, Tomasz Matuszak, Tomasz 
Musiał, Bartek Otocki, Rafał Sobi-
czewski i Jan Jubaal Wasiński. 

Małgorzata Kosiec, 
Energy of vortex 

2021, akryl na płótnie, 
fot. Piotr Tomczyk, materiały 
prasowe organizatora 

Piotr Kotlicki, 
Krytyk sztuki na swoim tarasie

2019, olej na płótnie, fot. Piotr 
Kotlicki, materiały prasowe 
organizatora 
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Tym, co łączy tę grupę twórców z Pro-
fesorem, nie są wyłącznie powiąza-
nia mentorsko–uczniowskie, więzi 
są bowiem o wiele głębsze, koleżeń-
skie, a nawet, rzec by można, przyja-
cielskie, gdyż opierają się na „relacji 
odwzajemnionych uczuć”, na co nie-
wątpliwie ma wpływ charyzmatyczna 
osobowość profesora Hungera. 

Ponadto tym, co łączy wszystkich 
twórców, jest nieustanna chęć two-
rzenia, poszukiwania, eksperymen-
towania, budowania nowego języka 
sztuki oraz przeświadczenie, że ma-
larstwo wciąż ma się doskonale i nic 
nie wskazuje na to, by coś miało się 
zmienić. Każdy z prezentowanych na 
ekspozycji twórców charakteryzu-
je się odmienną stylistyką, tym zaś, 

Tomasz Musiał, 
Orzeł czarny

2021, olej na płótnie, 
fot. Tomasz Musiał, 
materiały prasowe 
organizatora 

Rafał Sobiczewski, 
System zamknięty

2001, olej na płótnie, asamblaż, 
fot. Rafał Sobiczewski, materiały 
prasowe organizatora 

co ich łączy, jest doskonały warsztat 
malarski oraz niesłabnąca chęć po-
szukiwania i energia twórcza. Zabra-
nie głosu w ważnych kwestiach zwią-
zanych z nową rzeczywistością stało 
się dla nich wręcz nakazem, zasadą, 
która nie podlega dyskusji, imperaty-
wem szukającym ujścia. Efektem ich 
działań jest wystawa o wyjątkowych 
walorach, wnosząca nowe emocje 
w naszą codzienność, angażująca 
zmysły i wyobraźnię. Według kura-
torki Adriany Usarek: „wielu z nich 
z powodzeniem uprawia czyste ma-
larstwo, dla innych naturalnym wybo-
rem wypowiedzi o tym, co nas nurtu-
je, są techniki mieszane – łączenie 
nowoczesnych środków wizualnych 
z dziedzictwem wielkich mistrzów 
malarstwa. Najistotniejsze jest jed-
nak to, że malarstwo traktują jako 
medium, które nie daje się zamknąć 
w określone ramy”.
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Jeśli w połowie września planu-
jecie wycieczkę do Torunia al-
bo uroki tego pięknego miasta 
możecie podziwiać na co dzień, 
polecamy Triennale Grafiki Ko-
lor w graf ice  organizowane 
w Wozowni. 

Więcej informacji na temat 
wystawy dostępnych jest 
na stronie internetowej: 

www.wozownia.pl

Plakat do wystawy

materiały prasowe 
organizatora 

W czasach, gdy wszystko naokoło 
nas zmienia się z zawrotną prędko-
ścią, zaczynamy coraz bardziej do-
ceniać cykliczne momenty w naszym 
życiu. Właśnie dlatego zawsze jeste-
śmy pod tak dużym wrażeniem wy-
staw i  przedsięwzięć, które odbywa-
ją się w tym samym miejscu i czasie.
To właśnie one sprawiają, że planując 
na początku roku artystyczne wyda-
rzenia, które chcielibyśmy zobaczyć, 
możemy zdecydowanie łatwiej zapla-
nować swój kalendarz. Dobrym przy-
kładem takiego działania niewątpliwie 
jest Triennale Grafiki Kolor w grafice, 
czyli najstarsza cykliczna impreza ar-
tystyczna organizowana w toruńskiej 
galerii Wozownia, która odbywa się 
regularnie od lat 80. ubiegłego wieku. 
W latach 1982-1991 toruńskie BWA 
(we współpracy z lokalnym oddzia-
łem ZPAP) organizowało co trzy lata 
wystawy polskiej grafiki współczesnej 
operującej kolorem. Pierwszą edycję 
przygotowali komisarze, będący ar-
tystami grafikami – Maria Pokorska 
i Mirosław Piotrowski, którzy wraz 
z ówczesną dyrektorką BWA, Marian-
ną Olechnicką, byli również pomysło-
dawcami całego przedsięwzięcia. 
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Na przestrzeni kilku dekad jej kształt 
się zmieniał, jednak główny cel pozo-
stał ten sam – wystawy mają prezen-
tować wiodące tendencje w grafice 
artystycznej i stanowić platformę 
spotkań z twórczością artystów z Pol-
ski i ze świata, a także przestrzeń 
dyskusji na temat specyfiki graf iki 
i miejsca, jakie zajmuje ona we współ-
czesnej sztuce. Jubileuszowa edycja 
nie ma narzuconego wiodącego te-
matu – intencją organizatorów jest 
pokazanie szerokiego spektrum reali-
zacji graficznych, w których kolor jest 
niezbywalnym elementem. 

Tegoroczna odsłona Koloru w grafice 
to przede wszystkim święto polskiej 
grafiki barwnej wykonanej w różnorod-
nych technikach, reprezentującej zróż-
nicowane nurty i postawy artystyczne. 
Zestawienie grafik mistrzów – klasy-
ków z lat 70. i 80. XX wieku, którzy na-
dal mają wiele do powiedzenia – z re-
alizacjami młodszych artystów po raz 
kolejny utwierdza w przekonaniu, że 
grafika jest zwierciadłem swego czasu, 
a kolor nie tylko źródłem zmysłowych 
i estetycznych doznań, nośnikiem in-
formacji, ale przede wszystkim jest 
współtwórcą znaczeń.
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Więcej informacji na temat 
wystawy dostępnych jest 
na stronie internetowej:  

www.openheim.org

Angelika Markul, 
Sun 

2018, neon, Centre international 
d’art et du paysage de Vassivière, 
materiały prasowe organizatora 

Czy nauka może być inspira-
cją do działań artystycznych? 
To jedno z najważniejszych py-
tań, które stawia przed sobą 
Angelika Markul, której wystawę 
Formuła czasu można oglądać 
we wrocławskim OP ENHEIM.

Czy sztuka i nauka naprawdę są od-
rębnymi sposobami postrzegania 
świata? Jeśli bliżej przyjrzymy się 
historii z łatwością zobaczymy, że 
za jednych z najwybitniejszych lu-
dzi w historii uznawani byli właśnie 
ci, którzy potraf ili w jednej osobie 
połączyć naukowe i artystyczne po-
strzeganie świata. Nauka może być 
najlepszą możliwą inspiracją do two-
rzenia, lecz trzeba dać jej szansę się 
wypowiedzieć. Taką szansę daje jej 
Angelika Markul, która w swojej naj-
nowszej wystawie podejmuje trudne 
zagadnienia czasu i kruchości ludz-
kiego istnienia, ale też ekologii i tro-
ski o środowisko naturalne w epoce 
antropocenu. W swojej twórczości 
Markul współpracuje z naukowca-
mi i ekspertami z różnych dziedzin, 

a także podróżuje do miejsc na całej 
Ziemi, by jak najwierniej rekonstru-
ować siły natury. Teraz zaprezentuje 
swoją pierwszą indywidualną wysta-
wę  we Wrocławiu pt. Formuła czasu. 
Jak pisze kurator pokazu Jarosław 
Lubiak: „Można mieć wrażenie, że 
artystka otwiera przed nami otchłań 
czasu, z której wyłaniają się zagad-
kowe ślady, przerażające relikty albo 
poruszające obrazy. Obok tropów 
dinozaurów sprzed 147 milionów lat, 
pojawiają się szczątki zwierzęcia wy-
marłego około 11.000 lat temu czy 
powidoki fotografii sprzed niemal stu 
lat. Razem tworzą one konstelację, 
która ma konsystencję snu. Mitologia 
splata się z archeologią, etnografia 
z paleontologią, a historia z fantazją, 
tworząc bardzo szczególne doświad-
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czenie czasu”. W zamierzeniu organi-
zatorów wystawa ma prowadzić wi-
dza poprzez rodzaj podróży, w czasie 
której będzie on natrafiał na kolejne 
ar tefakty. Punktem w yjścia będą 
tropy prehistorii i dawnych wierzeń, 
w tym również pozostałości życia di-
nozaurów z australijskiego Broome, 
położonego na Wybrzeżu Kimberley. 
W ramach ekspozycji  będzie można 
zobaczyć także najnowsze prace ar-
tystki, w tym m.in.  Mylodon de terre 
czy f ilm Marella.  Co ciekawe, An-

Angelika Markul, 
Tierra del Fuego 

2020, Galeria Leto, 
materiały prasowe 
organizatora 

Angelika Markul, 
Tierra del Fuego 

główka, 2020, 
Galeria Leto, materiały 
prasowe organizatora 

gelika Markul to pierwsza artystka 
polskiego pochodzenia, której prace 
zostały wystawione indywidualnie 
w Centrum Sztuki Współczesnej Pa-
lais de Tokyo. Warto dodać, że eks-
pozycji towarzyszyć będzie także 
bogaty program wydarzeń, m.in. cy-
kle oprowadzań, panele dyskusyjne, 
wykłady, a także seria wydarzeń dla 
dzieci, młodzieży i rodzin stworzona 
przez edukatorkę i autorkę działań 
dla młodszej części widowni, Magda-
lenę Kreis. 
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jak i samej artystce przeczytać  
można na stronie internetowej: 

www.galeriabielska.pl

Teresa Sztwiertnia
Manekineko – japoński kot szczęścia

2016, olej na płótnie, materiały 
prasowe organizatora
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Mówi się, że sztuka może być 
z jednej strony oknem na świat, 
z drugiej zaś otwierać drzwi do 
wyobraźni artysty. W ten spo-
sób o swojej twórczości myśli 
Teresa Sztwiertnia – malarka, 
której prace oglądać można na 
wystawie Utajone prezentowa-
nej w Galerii Bielskiej BWA. 

Artystka pochodzi z Bielska-Białej, 
studiowała natomiast na Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie i na Wy-
dziale Graf iki w Katowicach. Duża 
część jej życia związana była z dzia-
łalnością pedagogiczną. Co ciekawe, 
przez jakiś czas związana była także 
z Galerią Bielską, w której praco-
wała. Zna więc tę instytucję także 
z wewnętrznej perspektywy, brała 
również udział w organizacji wystaw 
innych twórców. Od początku głów-
nym nurtem jej zainteresowań jest 
malarstwo wpisujące się w nurt re-
alizmu magicznego. Określenie to 
zostało po raz pierwszy użyte w 1925 
roku przez Franza Roha i z czasem 
objęło te style malarstwa realistycz-
nego, które stosowały zagadkowy, 
tajemniczy i magiczny język form. 
Artyści podążający tą ścieżką poka-
zują najczęściej na pozór zwyczajny 
świat, który przy bliższym przyjrze-
niu się często okazuje się jednak od-
biegać od normalności. Trudne do 
wychwycenia napięcie wyraża się 
w dziwnych kontrastach, obecności 
tajemniczych postaci i zaskakują-
cej scenerii. W Europie Środkowej 
realizm magiczny często w yrażał 
negację sztuki modernistycznej lub 
awangardowej, był próbą powrotu 
do konserwatywnego ładu. W odnie-
sieniu to tego właśnie nurtu wystawa 
Teresy Sztwiertni nosi tytuł Utajone, 
który sugeruje widzom, że najważ-
niejsze jest to, co znajduje się pod 
powierzchnią, ukryta warstwa zna-
czeniowa dzieła. 

Sama artystka mówi, że tytuł odno-
si się także do jej procesu twórcze-
go, który polega na ciągłym szuka-
niu bez możliwości przewidzenia , 
do czego to doprowadzi. W ramach 
ekspozycji prezentowanych jest bli-
sko trzydzieści obrazów namalowa-
nych w ciągu ostatnich dziesięciu 
lat, uzupełnionych o kilka starszych 
prac. Płótna te oparte są o ref lek-
sje artystki związane z codzienno-
ścią, zawsze jednak przesiąknięte 
atmosferą snu czy bajki. Wystawie 
towarzyszy także specjalnie wydana 
książka. Znalazły się w niej nie tyl-
ko reprodukcje prezentowanych na 
ekspozycji obrazów, ale także teksty 
autorki, w charakterystycznym dla 
niej stylu prozy poetyckiej: opowia-
dania oraz krótkie formy poetyckie. 
Sięgnięcie po publikację wraz z wej-
ściem w świat wizualny stworzony 
przez Teresę Sztwiertnię pozwala 
całkowicie zanurzyć się w niezwykłej 
krainie przez nią wyobrażonej. 
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pokazywane są w Thiel Gallery w ramach wystawy The 
Individual and Spirituality. From Albert Edelfelt to Helene 
Schjerfbeck, works from the Gyllenberg Collection. Niektóre 
z tych dzieł nigdy nie były pokazywane poza Villa Gyllenberg 
w Helsinkach, gdzie znajduje się jedna z najlepszych prywat-
nych kolekcji w Finlandii. Podczas ekspozycji w Sztokholmie 
prezentowana jest twórczość najbardziej znanych fińskich 
artystów z roku 1900 i jego okolic. Obejmuje malarstwo hi-
storyczne, portrety i motywy rodzajowe Alberta Edelfelta, 
realistyczne pejzaże Fanny Churberg, Wernera Holmber-
ga i Eero Järnefelta, symboliczne i narodowe romantyczne 
obrazy Akseli Gallen-Kallela oraz wczesne modernistyczne 
prace Sigrid Schauman i Ellen Thesleff. Klejnotem w koronie 
są płótna Helene Schjerfbeck, ulubionej artystki Ani Gyllen-
berg, którą reprezentuje dwanaście obrazów obejmujących 
całą jej praktykę. Duchowość i indywidualizm były ważnymi 
tematami wczesnego modernizmu. Był to złożony i burzliwy 
okres, a sztuka ukazuje, jak naród i jednostka, nowoczesność 
i duchowość współzawodniczyły i przeplatały się w tak zwa-
nym Złotym Wieku Sztuki Fińskiej.

www.thielskagalleriet.se

Sigrid Schauman, 
Villa Aurelia

1953, Villa Gyllenberg, 
fot. Signe och Ane 
Gyllenbergs foundation / 
Matias Uusikylä, materiały 
prasowe organizatora 

Helene Schjerfbeck, 
Dark Lady

1929, Villa Gyllenberg, 
fot. Signe och Ane 
Gyllenbergs foundation / 
Matias Uusikylä, materiały 
prasowe organizatora
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ja Tej jesieni Centre Pompidou obchodzi 150. rocznicę urodzin wielkiego 
malarza Georgesa Rouaulta. Pokaz nosi tytuł Saintes Colères, zapoży-
czony z listu, który artysta napisał do pisarza André Suarèsa.  Hołd ten 
skupia około dwadzieścia dzieł ze zbiorów Narodowego Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej. Dzięki kolejnym darowiznom rodziny Rouault muzeum po-
siada jeden największych na świecie zbiorów twórczości malarza. W pod 
wieloma względami rozczarowującym XX wieku, głoszącym śmierć 
Boga, religijność Rouaulta, jego litość dla najuboższych i głęboki huma-
nizm wyróżniają jego malarstwo na tle ówczesnych trendów. Dla Pierre'a 
Courthiona, jego biografa, „szczerość Rouaulta, jego sposób protesto-
wania przeciwko społecznej, a nawet moralnej niesprawiedliwości życia 
obywatelskiego i świeckiego, wynika z faktu, że zawsze opierał się kłam-
stwom, oszustwom i hipokryzji społeczeństwa”. To uczucie buntu, złości 
i rozdrażnienia, te „święte gniewy na niesprawiedliwość”, rozbrzmiewają 
na paryskiej wystawie. To także okazja do ujawnienia publiczności naj-
nowszego dzieła – L'Accusé (Oskarżony) z 1908 roku – które wzbogaciło 
kolekcję. Jet to przejmujące świadectwo burzliwych początków malarza, 
pełne wściekłości wobec potępionego przez niego społeczeństwa. 

www.centrepompidou.fr

Georges Rouault, 
Fille au miroir 

1906, © Adagp, 
Paryż, fot. © Peter Willi, 
materiały prasowe 
organizatora 

Hubert Scheibl, 
Talking Heads 

2018/2019 , Albertina, 
Wien – Schenkung Hubert 
Scheibl © Hubert Scheibl, 
materiały prasowe 
organizatora 
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iaSeeds of Time (Ziarna czasu) to tytuł, pod którym wiedeńska Alberti-

na prezentuje wybór nowych prac Huberta Scheibla. Większość z nich 
powstała podczas izolacji w pandemii. Pytania o życie i śmierć, o natu-
rę z jej mutacjami i ewolucją najmniejszych elementów budulcowych 
życia, komórek, wirusów i bakterii, stały się niezwykle istotne w tych 
nowych okolicznościach. Pandemia zachwiała naszym światem: w spo-
sób, który jest imponujący i powszechnie namacalny, wirus udowodnił, 
że czas i przestrzeń są naprawdę względne w obliczu zagrożeń żywio-
łowych. Punkty odniesienia, do których jesteśmy przyzwyczajeni wy-
magają redefinicji. Trzy sale na wystawie poświęcone są szczególnym 
zjawiskom w sztuce Scheibla Jego artystyczny wszechświat przedsta-
wia kalejdoskop różnorodności i współistnienia, a jego sztuka ucieleśnia 
permanentny eksperyment, który dąży do jednoczenia przeciwieństw. 
Jego centralną formą wyrazu jest malarstwo, do którego przyczyniają 
się muzyka, film, rzeźba, rysunek, literatura, filozofia i nauka. Przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość kondensują się w ulotny moment uchwyco-
ny na obrazie, który neguje linearną ciągłość czasu. Zbieg okoliczności 
i brak kontroli grają w sztuce Scheibla pierwsze skrzypce. 

www.albertina.at
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a Stedelijk Museum przedstawia obszerny przegląd twórczości ame-
rykańskiego artysty Bruce'a Naumana. Od ponad pięćdziesięciu 
lat Nauman nieustannie testuje i odkrywa na nowo, czym może być 
dzieło sztuki. Wykorzystanie przez niego eklektycznej gamy me-
diów i nieokiełznana chęć eksperymentowania czyni go kluczową 
postacią w dzisiejszej sztuce. Nauman jest ważnym źródłem inspi-
racji i punktem odniesienia dla młodszych pokoleń artystów. Jego 
zainteresowanie niejednoznacznością i odcieniami znaczeń odnosi 
się do codziennego ludzkiego doświadczenia, w którym pewność nie 
zawsze jest gwarantowana. Wystawa odzwierciedla zainteresowa-
nie Naumana tematami takimi, jak: ciało, język, kontrola i pracownia 
artysty. Działalność artystyczna Naumana jest destrukcyjna, przeni-
kliwa, absurdalna i zabawna, a często jest doświadczeniem zarówno 
fizycznym, jak i psychicznym. Ekspozycja w Amsterdamie obejmuje 
prace, które rzadko lub nigdy nie były pokazywane. Są to dzieła, 
które skierowały jego twórczą koncentrację w nowym kierunku oraz 
prace przestrzenne, które zapraszają widza do wzięcia udziału we 
wciągającym doświadczeniu.

www.stedelijk.nl

Bruce Nauman, 
Human Nature/Life Death/
Knows Doesn’t Know 

1983, widok wystawy, coll. 
Sammlung Froehlich, Stuttgart, 
fot. Peter Tijhuis, © 2021 
Bruce Nauman / Pictoright 
Amsterdam, materiały 
prasowe organizatora 

Bruce Nauman, 
The True Artist Helps the World 
by Revealing Mystic Truths 
(Window or Wall Sign) 

1967. Kunstmuseum Basel. © 
2021 Bruce Nauman / Pictoright 
Amsterdam, materiały prasowe 
organizatora 
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Szczegółowe informacje dotyczące 
wystawy CREO ERGO SUM 
i artystów biorących w niej udział 
dostępne są na stronie internetowej: 

www.lndm.lt

Widok wystawy 
CREO ERGO SUM 

Muzeum Sztuki Dekoracyjnej 
i Designu w Rydze, fot. Didzis 
Grodzs, media społecznościowe 
organizatora 

KRAJE BAŁTYCKIE
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W ramach programu 3. Łotew-
skiego Biennale Ceramiki, 
od 3 sierpnia do 3 października 
2021 r., Muzeum Sztuki Deko-
racyjnej i Wzornictwa w Ry-
dze jest gospodarzem wysta-
w y bał t yckiej  wspó łczesnej 
ceramiki, zatytułowanej CREO 
ERGO SUM.

Ekspozycja zorganizowana przez Mu-
zeum Sztuki Dekoracyjnej i Designu 
we współpracy z Łotewskim Centrum 
Ceramiki Współczesnej i Centrum 
Sztuki im. Marka Rothko w Daugavpils 
ma na celu zapoznanie publiczności 
z najwybitniejszymi artystami z kra-
jów bałtyckich, wykorzystującymi 
w swojej twórczości ceramikę oraz 
zidentyf ikowanie obecnego stanu 
i prześledzenie rozwoju tej dziedziny 
pod kątem zmieniających się koncep-
cji w świecie podlegającym globalnym 
wpływom. XXI wiek to rosnąca popu-
larność i rozpoznawalność ceramiki, 
która dziś pełni rolę medium szeroko 
wykorzystywanego w kontekstach 
sztuki współczesnej. Opisując obec-
ne odrodzenie się ceramiki, badacze 
sztuk wizualnych nazywają to zjawisko 
„nowym wideo”. 
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W krajach bałtyckich ceramika jako 
środek artystycznego wyrazu za-
wsze miała znaczenie historyczne, ale 
w ostatniej dekadzie stała się jeszcze 
powszechniej wykorzystywana, a co 
za tym idzie – coraz bardziej przekonu-
jąca. Na Łotwie zaowocowało to orga-
nizacją kilku wyjątkowych dorocznych 
wydarzeń ceramicznymi, a ponadto 
prace poszczególnych ceramików są 
często włączane do różnych projek-
tów realizowanych w obrębie szeroko 
rozumianych sztuk wizualnych. W 2019 
roku w estońskim pawilonie na Bienna-
le w Wenecji zaprezentowano ambit-
ną instalację ceramiczną autorstwa 
Krisa Lemsalu. Z kolei w przyszłym 
roku duet artystyczny Skuja Braden 
(Łotwa/USA) zaprezentuje swoje por-

celanowe prace, reprezentując Łotwę 
na tym prestiżowym międzynarodo-
wym forum. Wystawa w Muzeum Sztuk 
Zdobniczych i Wzornictwa prezentuje 
prace dziewiętnastu artystów pocho-
dzących z Łotwy, Litwy i Estonii i wyło-
nionych w konkursie. Łączy ich miłość 
do ceramiki jako sposobu wyrażania 
treści i ładunku emocjonalnego, a akt 
tworzenia tego rodzaju realizacji po-
twierdza ich misję i ambicję bycia 
artystą. Bałtycka wystawa współ-
czesnej ceramiki zaprasza widzów do 
uświadomienia sobie, że proces twór-
czy jest niezbędny dla naszego bycia 
w świecie. Co ciekawe, większość 
eksponowanych dzieł sztuki powstała 
podczas izolacji społecznej spowodo-
wanej pandemią.

Obiekty z wystawy 
CREO ERGO SUM 

Muzeum Sztuki Dekoracyjnej 
i Designu w Rydze, 
media społecznościowe 
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?

Aleksandra Przegalińska przeko-
nuje, że potencjał nowych techno-
logii pokażą artyści

Czasy, gdy najnowocześniejsze tech-
nologie rozwijano na potrzeby labo-
ratoryjnych eksperymentów minęły. 
Jako społeczeństwo zmagamy się ze 
zbyt wieloma problemami ogromne-
go kalibru, by móc pozwolić sobie na 
marnotrawstwo takiego potencjału. 
Jeśli nowe rozwiązania będą w sta-
nie pomóc nam w ochronie planety, 
wsparciu najsłabszych czy pobu-
dzeniu kreatywności, to powinniśmy 
je wykorzystać. Właśnie dlatego naj-
nowsze technologie wychodzą z za-
mkniętych warsztatów i wspomaga-
ją kolejne dziedziny naszego życia. 
Tylko czy będziemy potrafili w pełni 
je wykorzystać? A może powinniśmy 
się ich bać i ostrożnie wpuszczać do 
naszego życia? W kontekście techno-
logicznego rozwoju nie brakuje pytań, 
a wiele odpowiedzi wciąż pozostaje 
zagadką. Aleksandra Przegalińska, 
futurolożka, filozofka i badaczka no-
wych technologii opowiada w najnow-
szym podcaście Karolinie Sulej o roli, 
k tórą w „obłaskawieniu” now ych 
technologii odegrają artyści. A jej 
zdaniem będzie to rola kluczowa.

Jak Stanisław August Poniatowski 
i XVIII–wieczni twórcy mogliby nas 
uczyć myślenia o sztuce

Przywykliśmy do myślenia, że współ-
cze s n e  p o s t aw y  s ą  naj le p sz ym i 
wersjami samych siebie. Z głęboko 
zakorzenionego w nas przekona-
nia o intelektualnej wyższości nad 
naszymi przodkami nie potraf imy 
sobie wyobrazić, że istniały już spo-
soby myślenia, które mogłyby się 
współcześnie sprawdzić. Jednak nie 
trzeba się daleko cofać, by odszu-
kać postawy godne naśladowania. 
Patrząc na sposoby myślenia XVIII-
-wiecznych twórców, trudno nie za-
uważyć ich niezwykle holistycznego 
podejścia. W XVIII wieku traktaty 
o prawach fizyki – bez cienia egzal-
tacji – określano mianem „pięknych” 
(Michael Faraday) i nikt nie kwestio-
nował faktu, że chemik spędza wol-
ny czas na pisaniu wierszy (Humphry 
Davy). W swoim niezwykle ciekawym 
tekście Ania Diduch przenosi znane 
z historii postawy i rozwiązania oraz 
niezwykle celnie umiejscawia je w re-
aliach dzisiejszego marketingu i art 
brandingu. Doskonała lektura dla 
poszukujących inspiracji. 
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PROGRAM

Podczas pleneru zapraszamy  
na spotkanie z autorami nominowa-
nymi do nagrody Literacka  
Podróż Hestii, które poprowadzi 
Katarzyna Stoparczyk.

www.literackapodrozhestii.pl

• 11:00   
Rozmowa z Katarzyną Wasilkowską, 
autorką książki Świat Mundka.

• 11:45   
Wspólne czytanie fragmentu książki 
Oczy Michaliny Marcina Szczy-
gielskiego i konkurs rysunkowy.

• 12:00  
Rozmowa z Katarzyną Ryrych, 
autorką książki Lato na Rodos.

Wrześniowy plener literacki 
w Parku Hestii

Literacka Podróż Hestii zaprasza 
na wyjątkowe spotkanie w familijnej 
atmosferze i doborowym literackim 
towarzystwie.

W pierwszy powakacyjny weekend 
odkrywamy to, co w książkach najfaj-
niejsze i najciekawsze. 4 września br. 
w sopockim Parku Hestii nabierzemy 
sił na nowy rok szkolny, odetchniemy 
świeżą literacką bryzą, a także wy-
ruszymy dzikim tropem w gęstwiny 
i obwąchamy wszystkie tajemnicze 
parkowe zakamarki!

Nasz sobotni plener to także wyjątko-
wa okazja, aby porozmawiać z auto-
rami i autorkami tytułów nominowa-
nych do nagrody Literacka Podróż 
Hestii. Oczywiście przygotowaliśmy 
wiele innych atrakcji, które na pewno 
przypadną do gustu czytelnikom ma-
łym i dużym.

• 12:45  
Wspólne czytanie fragmentu  
książki Małe Licho i lato z diabłem  
Marty Kisiel i konkurs rysunkowy.

• 13:00 
Gra terenowa śladami Dzika Dzi-
kusa, którą poprowadzi Krzysztof 
Łapiński, autor książki Dzik Dzi-
kus (gra przeznaczona dla dzieci 
w przedziale wiekowym 7-15 lat).

Jedną z atrakcji pleneru literackiego jest gra terenowa  
śladami Dzika Dzikusa, którą poprowadzi Krzysztof  
Łapiński, autor książki Dzik Dzikus. Książka jest  
nominowana do nagrody Literacka Podróż Hestii.

• warsztaty projektowania zakładek do książek;
• bookcrossing, czyli wspólnie uwalniamy książki! W Parku Hestii przez całą jesień  

można korzystać ze specjalnej budki z książkami i wprowadzać w obieg także Wasze  
ulubione tytuły;

• strefa chill do czytania książek;
• konkursy i zabawy dla dzieci (również tych młodszych).

DODATKOWE ATRAKCJE: Podczas pleneru zapraszamy 
również do udziału w wydarzeniach towarzyszących:
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Rysunki do czytania 

Wspólnie z Bruno Neuhamerem, laureatem 17. edycji Artystyczna Podróż He-
stii, prezentujemy na łamach Spacerownika Artystycznego kolejne niesforne 
komentarze obrazkowe.

Dzisiaj temat bardzo na poważnie. 
Bo przemoc fizyczna czy psychicz-
na w szkole jest realnym problemem, 
z którym zetknął się kiedyś niemal 
każdy z nas a na co dzień zmaga-
ją się z nim dzieci i młodzież. Łatwo 
nam przychodzą rady typu: kiedyś 

We wrześniu znowu rozszalały się 
szkolne dzwonki. Nie ucichły jeszcze 
emocje po pandemicznych miesiącach 
spędzonych na nauce zdalnej, eduka-
cja przeżywa ciężkie chwile a my chce-
my Wam tylko powiedzieć: trzymajcie 
się literatury bez względu na wyniki! 

to minie, swoje trzeba wycierpieć, 
nie daj się. Bez realnego wsparcia 
i naszego wspólnego frontu przemoc 
nie zniknie. A gdzie w tym wszystkim 
jest miejsce dla literatury? Czy litera-
tura może pomóc w tak ekstremalnie 
trudnych sprawach? 

Oczywiście zachęcamy do eksplo-
rowania literackiego ogrodu, w któ-
rym zapach róży zawsze zachęca 
do przygód!
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Literatura
 
Jesień, 
Ali Smith

Nie ma chyba lepszego czasu w roku, 
by sięgnąć po Jesień Ali Smith otwie-
rającą jej cykl Pory roku. Opisuje ona 
relację dwójki bohaterów – trzydzie-
stoletniej kobiety i jej ponad stulet-
niego sąsiada, który obecnie mieszka 
w domu starców. Mężczyzna znajduje 
się w letargu i jako czytelnicy poznaj-
my jego wspomnienia, które odtwa-
rza we śnie. Z kolei czuwające przy 
jego łóżku Elizabeth rozmyśla o wła-
snej matce, która przyczyniła się do 
jej nietypowej znajomości z Danielem. 
Fabuła nie jest tutaj poprowadzona 
linearnie, mamy raczej do czynienia 

ze zbiorem scen i obrazów, z których 
możemy budować pewien całościo-
wy obraz rzeczywistości. Historia 
głównych bohaterów staje się pre-
tekstem do opowiedzenia o rolach 
społecznych i nowej rzeczywistości, 
która nastała w Wielkiej Brytanii i Eu-
ropie w wyniku Brexitu i rozprawy 
z emigrantami.  Z jednej strony jest 
to więc historia odwołująca się do 
aktualnych wydarzeń, z drugiej zaś 
niesie głębokie filozoficzne przesła-
nie o charakterze egzystencjalnym. 
Opowiada o ludzkich pragnieniach 
i oczekiwaniach, potrzebie budowania 
relacji z innymi ludźmi i próbie prze-
życia swojego życia w taki sposób, by 
niczego nie żałować. Za tę powieść 
szkocka autorka została nominowana 
do Nagrody Bookera.  

Wichrowe wzgórza, 
Emily Brontë
 
Z jakiegoś powodu jesień wydaje się do-
skonałą porą roku, by sięgać po klasyki 
literatury. Gdy za oknem trudno będzie 
znaleźć cokolwiek poza jesienną sło-
tą, można zacząć się zastanawiać, czy 
otaczająca nas rzeczywistość może 
współgrać z naszymi losami? Doskona-
łym przykładem na poparcie tej hipo-
tezy są Wichrowe Wzgórza autorstwa 
Emily Brontë. Angielska pisarka żyjąca 
w połowie XIX wieku umiejscawia swo-
ją powieść pośród urzekających, ale 
mrocznych wrzosowisk północnej An-
glii. Bohaterem jest chłopiec Heathcliff, 

który jako sierota trafia do domu pań-
stwa Earnshawów. W trakcie dorastania 
niezwykle zbliża się z Katarzyną, córką 
przybranych opiekunów. Jednak życie 
utrudnia mu przyszły dziedzic Earnsha-
wów, Hindley, który na każdym kroku 
daje upust swojej niechęci do Heathclif-
fa. W efekcie bohater postanawia opuścić 
rodzinę i swoją ukochaną, by zniknąć na 
kilka lat, a potem powrócić jako posia-
dacz niewielkiej, a mimo to budzącej po-
dziw fortuny niewiadomego pochodzenia. 
Czy bohaterowi uda się połączyć miłość 
do Katarzyny z nienawiścią do jej bra-
ta? Wichrowe Wzgórza zdają się idealną 
lekturą na jesienne wieczory, które, choć 
długie, mogą być wypełnione emocjami. 

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNY   09/2021 55



Literatura

Ferdydurke, 
Witold Gombrowicz 

Czas na pozycję, która z pewnością 
przypadnie do gustu miłośnikom kla-
sycznej satyry. Jeśli do tej pory nie 
mieliści okazji czytać jednej z najwy-
bitniejszych powieści autorstwa Witol-
da Gombrowicza, ze wszech miar po-
lecamy ją wasze uwadze. Zwłaszcza 
we wrześniu, kiedy rozpoczyna się ko-
lejny rok szkolny. Historia opisuje losy 
Józia Kowalskiego, który w magiczny 
sposób cofa się w czasie i trafia do 
swojej gimnazjalnej klasy. To właśnie 
tam styka się ze zjawiskiem „upupia-
nia”, czyli przymusowej infantylizacji. 
Na kolejnych etapach powieści Józio 
spotyka na swojej drodze najróżniej-
sze postaci, które tłumaczą mu, jakie 
powinien przyjmować postawy i na-
mawiają do życiowego konformizmu. 
Gombrowicz w niezwykle zabawny 
sposób przedstawia skomplikowany 
proces socjalizacji, który sprawia, że 
bezmyślnie przyjmując postawy ży-
ciowe „proponowane” nam przez in-
nych, powoli przestajemy być sobą. 
Na szczególną uwagę zasługują tak-
że dosadnie, ale bardzo prawdziwie 
przedstawione przywary polskich 
klas społecznych z pierwszej połowy 
XX wieku. Ferdydurke to powieść, któ-
ra rozbawia czytelnika do łez, nawet 
jeśli łzy te pełne są goryczy. 

Filmy
 
Czekolada, 
reż. Lasse Hallström  

Czy może być coś pyszniejszego niż 
kubek gorącej czekolady w chłodny, 
deszczowy wieczór, kiedy liście za-
czynają żółknąć, a świat rozpoczyna 
przygotowania do nadchodzącej zimy? 
Vianne Rocher, główna bohaterka fil-
mu Czekolada, przyrządza najlepsze 
słodkości. Kiedy wraz z podmuchem 
wiatru razem ze swoją córką przyby-
wa do niewielkiego francuskiego mia-
steczka, początkowo jego mieszkańcy 
są nieufni. Z czasem jednak z pomocą 
swoich czekoladowych wyrobów Vian-
ne zaczyna ich poznawać, wraz z ich 
radościami i smutkami. Pod pretek-
stem sprzedaży słodkości otacza ich 
troską i wsparciem. Pragnie nauczyć 
swoich sąsiadów tolerancji i dać im 
odrobinę radości. W filmie nie zabrak-
nie oczywiście miłości, bo przecież nie 
od dziś wiadomo, że czekolada to jeden 
z najlepszych afrodyzjaków. Film w re-
żyserii Lassego Hallströma jest luźną 
adaptacją książki o tym samym tytule. 
To niezwykła opowieść pokazująca, 
jak łatwo jest zatracić się we własnych 
przekonaniach i jak nasze uprzedzenia 
mogą w pewnym momencie stać się 
przeszkodą dla nas samych. To historia 
w sam raz do obejrzenia pod kocem, 
obowiązkowo z kubkiem gorącej cze-
kolady pod ręką.
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Filmy

Miłość w Nowym Jorku, 
reż. Joan Chen
 
Manhattan, jesień i dwójka bohate-
rów – starszy mężczyzna, poszukują-
cy wciąż okazji do nowych podbojów 
miłosnych i młoda dziewczyna, która 
pragnie posmakować dorosłego ży-
cia. Czy z tego spotkania może naro-
dzić się coś więcej poza przelotnym 
romansem, który zaowocuje przynaj-
mniej jednym złamanym sercem? Po-
czątkowo wydaje się, że właśnie tak 
potoczą się losy pary, którą poznaje-
my na początku opowieści. A jednak 
zaskakujący splot wydarzeń sprawia, 
że ich relacja zaczyna wymykać się 
spod kontroli. To, co miało być krót-
kie, łatwe i przyjemne okazuje się 
burzliwym związkiem opartym na 
przyciąganiu przeciwieństw, przepa-
ści pokoleniowej, sprzecznych filozo-
fiach życiowych, a przede wszystkim 
na głębokiej zmysłowości. To opo-
wieść, która wciąga od pierwszej 
sceny i wzrusza, doskonale sprawdzi 
się więc jako wyciskacz łez i lekar-
stwo na jesienną chandrę. Wspaniałe 
zdjęcia Manhattanu wczesną jesienią 
zrobił Changwei Gu, operator nomi-
nowany do Oscara. Pięknie sfotogra-
fowane miasto dodaje niekłamanego 
uroku opowiadanej historii buduje 
nastrój nostalgiczności i poetyckości. 
To właśnie plenery najbardziej odda-
ją stan ducha bohaterów.

Stowarzyszenie umarłych poetów, 
reż. Peter Weir 
 
Jakie są wasze wspomnienia ze szko-
ły? Czy powrót myślami do tego okre-
su budzi w was radość i tęsknotę za 
minionym czasem, czy raczej ulgą, że 
macie go już za sobą? To, jak wspomi-
namy szkołę, najczęściej ma związek 
z osobami, które spotkaliśmy na swo-
jej ścieżce edukacyjnej. Wpływ, jaki 
mogą mieć na nas nauczyciele poka-
zuje kultowy już film Stowarzyszenie 
umarłych poetów. To opowieść o cha-
ryzmatycznym literaturoznawcy, który 
rozpoczyna pracę w konserwatywnej 
szkole. Szybko staje się dla młodych 
ludzi prawdziwym autorytetem, stawia 
na indywidualizm i pozwala rozwinąć 
skrzydła. Jego pełne pasji, nieorto-
doksyjne metody nauczania budzą 
sprzeciw środowiska. Film pokazuje 
nie tylko, w jaki sposób można rozbu-
dzać w młodych ludziach miłość do 
książek, ale także skupia się na kon-
sekwencjach wyrwania się z kieratu 
konwenansów i społecznych oczeki-
wań. Ta poruszająca historia opowia-
da o tym, że kroczenie własną ścież-
ką wymaga odwagi i hartu ducha i nie 
każdy ma taką siłę charakteru, by móc 
przeciwstawić się zewnętrznej presji. 
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Lato nieuchronnie zbliża się ku 
końcowi, a w powietrzu czuć już 
powoli jesienną aurę. Dla Fun-
dacji APH to moment, w którym 
ładujemy baterie na kolejne mie-
siące, które zapowiadają się in-
tensywnie. Już w połowie wrze-
śnia rozpoczynamy realizację 
niezwykle ważnego projektu. 

Przy okazji okrągłej 20. edycji konkur-
su Artystyczna Podróż Hestii do puli 
nagród – oprócz rezydencji w Nowym 
Jorku i Wilnie – włączyliśmy zupełnie 
nową „artystyczną podróż”. 

To kolektywne warsztaty art bran-
dingowe w Sokołowsku – niewielkiej 
miejscowości na Dolnym Śląsku, 
k tóra jednak od pewnego czasu 
jest prawdziwą mekką współcze-
snych twórców z różnych dziedzin. 
We współpracy z Międzynarodowym 
Laboratorium Kultury w Sokołowsku 
przygotowaliśmy w yjazd dla lau-
reatów konkursu. Ostatecznie jury 
wytypowało do nagrody same pa-
nie: Kingę Burek, Natalię Galasińską, 
Annę Grzymałę, Veronikę Hapchen-
ko, Agatę Jarosławiec i Justynę Stre-
ichsbier. W dniach 13-17 września 
artystki spędzą intensywny czas na 
warsztatach w Sokołowsku.

Art branding nie jest efektem, lecz 
procesem. Warsztaty w Sokołowsku 
są opowieścią o tym procesie – dają 
narzędzia odnalezienia się w nim  
na każdym jego etapie: konsultacji 
z klientem, briefowania, projektowa-
nia i implementacji, po podsumowa-
nie i ewaluację. Warsztaty poprowa-
dzą praktycy: niezależni specjaliści 
i specjalistki, dzięki którym uczest-
niczki warsztatów poznają proces 
budowania relacji z biznesem na każ-
dym etapie i realne wyzwania, które 
z budowaniem tych relacji się wiążą. 

Wśród mentorów, któr ych gościć 
będziemy w Sokołowsku, pojawi się 
artystka Joanna Rajkowska, teore-
tyk art brandingu Igor Gałązkiewicz 
czy specjalistka w dziedzinie nowych 
technologii w sztuce Ana Brzezińska. 
Prowadzone przez nich zajęcia będą 
podzielone na wykłady, warsztaty 
i konsultacje projektowe. Poszcze-
gólne panele zatytułowane będą: 
Język, Narzędzia, Implementacja 
i Doświadczenie – w myśl kolejnych 
etapów pracy projektowej na styku 
sztuki i biznesu.
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Najważniejszym celem przedsięwzię-
cia jest przekazanie uczestniczkom 
wiedzy i kompetencji niezbędnych do 
budowania relacji z biznesem. Mamy 
także nadzieję, że zaskutkuje ono 
wygenerowaniem pomysłów i pro-
jektów, które będą mogły być reali-
zowane w przyszłości wspólnie z au-
torkami jako zlecenia komercyjne. 
Nasz program daje artystkom ofertę 
warsztatową wykraczającą daleko 
poza umiejętności, jakich uczą się na 
Akademiach Sztuk Pięknych, a które 
staną się im niezbędne po opuszcze-
niu murów uczelni. 

Dzięki warsztatom art brandingowym 
ERGO Hestia prezentuje się jako 
pionier działań art brandingowych 
w Polsce. Z ramienia Fundacji APH 
projekt koordynują Maja Wolniewska 
i Piotr Jędrzejowski. 

Niecierpliwie czekamy na efek ty 
i  wrażenia z pobytu w Sokołowsku.

Bądź na bieżąco
z wiadomościami
ze świata sztuki:

artystycznapodrozhestii.pl
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http://www.artystycznapodrozhestii.pl/pl/
http://www.artystycznapodrozhestii.pl/pl/
https://www.facebook.com/ArtystycznaPodrozHestii/?fref=ts
https://www.instagram.com/konkursaph/

