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Drodzy Czytelnicy i drogie Czytelniczki,
z radością prezentujemy Wam nową
odsłonę naszego Spacerownika Artystyczno-Literackiego. Znajdą w nim
coś dla siebie wszyscy miłośnicy kultury, w szczególności zaś zainteresowani
sztuką i literaturą. Czego możecie się
spodziewać?
Proponujemy pięć nowych działów,
w których znajdziecie informacje i ciekawostki z różnych dziedzin. Od deski
do deski to miejsce, w którym pojawiać
się będą recenzje książkowe. Zawsze
znajdzie się tam coś dla miłośników
nowości, klasyki, literatury faktu, fanów
kryminałów i powieści detektywistycznych. Przygotowaliśmy coś także z myślą o młodszych czytelnikach i tych,
którzy pielęgnują w sobie wewnętrzne
dziecko. W kolejnych działach możecie wyjrzeć przez okno i sprawdzić,
co dzieje się w świecie sztuki polskiej
i międzynarodowej. Tradycyjnie przy-
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gotowujemy dla Was zestawienie najciekawszych wystaw odbywających
się w kraju i za granicą. Zastanawiacie
się czasem, gdzie moglibyście się wybrać w wolne popołudnie? Podpowiedzi znajdziecie w naszym Kalejdoskopie wydarzeń, w którym informujemy
o ciekawych imprezach kulturalnych,
w których naszym zdaniem warto
wziąć udział. A na koniec Porozmawiajmy o…, czyli wywiady, rankingi i treści
specjalne. W tym numerze żegnamy
zeszły rok subiektywnym zestawieniem najlepszych książek, które ukazały się na polskim rynku. Ciekawi?
Zapraszamy do lektury i dzielenia się
swoimi faworytami.
Mamy nadzieję, że nowa odsłona Spacerownika przypadnie Wam do gustu
i zostaniecie z nami na dłużej.
Zespół Fundacji APH

OD DESKI

Co w trawie piszczy…
czyli coś dla miłośników nowości
Anomalia
Hervé Le Tellier

DO DESKI
SPACEROWNIK ARTYSTYCZNO-LITERACKI 01/2022

Oczami wyobraźni widzimy scenę, gdy
na niedzielnych spotkaniach przy kawie
miłośnicy sztuk wizualnych przekomarzają się z wielbicielami literatury o to, że
ich pasja daje dużo większą szansę na
przyjemne zaskoczenia i niespodzianki.
Przecież takie formy wyrazu, jak malarstwo, rzeźba czy fotografia ofiarowują
nieskończenie wiele możliwości do eksperymentowania z formą i zadziwiania
widzów zupełnie nowymi pomysłami. A literatura? Czarne znaki na białym papierze. Jednak są takie książki, które zdecydowanie wymykają się tej teorii. Powstają
one rzadko, ale gdy zostaną napisane,
odbijają się szerokim echem jako te, które zdołały wprawić swoich czytelników
w zaskoczenie. Właśnie taką opowieścią
jest Anomalia autorstwa Hervé’a Le Telliera. Spadkobierca Georgesa Pereca
i członek hermetycznej grupy OuLiPo,
napisał książkę, która w samej tylko Francji rozeszła się w ponad milionie egzemplarzy. Co więcej, Anomalia jest najlepiej
sprzedającą się laureatką prestiżowej
Prix Goncourt od czasów opublikowanego w 1984 roku Kochanka Marguerite
Duras. Trudno się dziwić. Pisana przez Le
Telliera już w czasach pandemii książka
sama ma w sobie coś z rozprzestrzeniającego się wirusa. Każdy kto ją przeczyta,
natychmiastowo przekazuje ją dalej lub
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namawia do zakupu swojego egzemplarza. Polscy wydawcy książki jej sukcesu
upatrują w głodzie prawdziwej fikcji, która
od dawna w literaturze została zdominowana przez wyznania i osobiste świadectwa. Sama Anomalia jest swojego
rodzaju zabawą z czytelnikiem. Na czym
polega gra? Jeśli kiedykolwiek bawiliście
się w chowanego, to znacie wszystkie
potrzebne zasady. Autor wplótł w swoją fabułę nieskończenie wiele odniesień
i referencji do najwybitniejszych dzieł
kultury i popkultury ostatnich lat. Znajdziecie w niej nie tylko odwołania do
netfliksowych produkcji, ale też cytaty
z głośnych książek, a bohaterom zdarzy
się nawet przypominać mniej znane fragmenty ze Starego Testamentu. Anomalia to także zabawa formą, która zmienia
się na przestrzeni niecałych czterystu
stron kilkukrotnie i płynnie przechodzi
od thrillera, przez science fiction aż do
moralnych dylematów bohaterów znanych z literatury dziewiętnastowiecznej.
Największym zaskoczeniem jest jednak
to, że autorowi udało się nie tylko sprawnie połączyć wszystkie te elementy, ale
też utkać z nich naprawdę wciągającą
fabułę, która kilkukrotnie całkowicie zaskakuje. Z czystym sumieniem polecamy
Anomalię wszystkim, którzy wierzą, że
literatura nie potrafi zaskakiwać formą.

Nowe spojrzenie…
czyli coś dla pasjonatów klasyki
Rebeka
Daphne du Maurier

Są takie książki, które z biegiem lat się nie
starzeją. Przyciągają nie tylko nowych
czytelników, ale i twórców, dla których
stają się inspiracją. Niewątpliwie tak właśnie jest w przypadku Rebeki Daphne du
Maurier. Powieść po raz pierwszy wydana
została w 1938 roku i wkrótce po publikacji stała się prawdziwym jak na owe czasy
bestsellerem. Do dziś jest zresztą uważana za najlepszą powieść autorki, a o jej
niesłabnącej popularności może świadczyć fakt, że została kilkukrotnie zekranizowana. Ostatnio ponownie trafiła do kin,
ale do dziś najsłynniejszą z adaptacji jest
film Alfreda Hitchcocka z 1940 roku. Nic
dziwnego, że to właśnie ten mistrz budowania napięcia wziął na warsztat Rebekę.
Jest to bowiem powieść na wskroś tajemnicza i trzymająca w napięciu do ostatnich
stron. Historię poznajemy z perspektywy
głównej bohaterki, która poznaje młodego wdowca, pana de Winter i zakochuje
się w nim po uszy. Wkrótce biorą ślub
i jako młode małżeństwo przybywają do
Maderley – ogromnej posiadłości położonej wśród zamglonego pejzażu Kornwalii.
Nieco nieśmiała i wycofana dziewczyna
zostaje nową Panią na włościach, szybko
jednak okazuje się, że nieustannie żyje
w cieniu tragicznie zmarłej pierwszej żony
pana de Winter. Sama niewiele o niej wie,
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a obraz, który sobie buduje oparty jest
na strzępkach informacji, które mimochodem trafiają do jej uszu. Szczególnie
pieczołowicie pamięć o zmarłej Rebece
podsyca gospodyni, pani Danvers, która
wykorzystuje każdą okazję, by udowodnić
nowicjuszce, że nie umywa się do swojej
poprzedniczki. Wkrótce nowa pani de
Winter nabiera przekonania, że mąż wciąż
kocha swoją zmarłą żonę, co sprawia, że
z każdym dniem staje się coraz bardziej
nieszczęśliwa. Powolne tempo i głęboki
wgląd w wewnętrzny świat głównej bohaterki sprawiają, że książkę tę – zaliczaną
już dziś do klasyki – uznać można za matkę gatunku thrillera psychologicznego.
Groza tej opowieści nie wynika z brutalności historii czy mrożących krew w żyłach krwawych scen, ale z napięcia budowanego z domysłów i niedopowiedzeń
za pomocą pięknie zbudowanych zdań.
Warstwa językowa jest bowiem jednym
z największych atutów powieści. Słynne
pierwsze zdanie: Śniło mi się tej nocy,
że znowu byłam w Manderley na stałe
zapisało się na kartach historii literatury,
a przejmujące opisy domu, jego mieszkańców i otaczającego go ogrodu mogą
konkurować z najlepszymi. Przyjemność
z lektury może być tym większa, jeśli zdecydujecie się sięgnąć po nowe wydanie
z serii butikowej wydawnictwa Albatros.
Już sama przepięknie złocona obwoluta
pozwoli przenieść się do innego świata.
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Detektyw na tropie…
czyli coś dla lubiących tajemnice i zagadki
Wołanie kukułki
Robert Galbraith

Czy artyście „wolno” zmienić formę wyrazu? A jeśli tak, to czy powinien tworzyć
nowe formy pod pseudonimem? To bardzo ciekawe zagadnienie otwiera niezwykle interesującą dyskusję o roli sławy
i uznania w kontekście postrzegania kolejnych dzieł. Czy potrafimy z dystansem
i na chłodno oceniać twórczość pisarza,
który zyskał gigantyczną sławę, tworząc powieści zupełnie innego rodzaju?
To właśnie jest przypadek J.K. Rowling,
autorki serii książek o Harrym Potterze,
która kilka lat temu postanowiła spróbować swoich sił w pisaniu kryminałów. Co
istotne, autorka zdecydowała, że wszystkie nowe powieści z kryminalnej serii wydane zostaną pod literackim pseudonimem i rozpoczęła podpisywanie się pod
nimi jako Robert Galbraith. Warto podkreślić, że Rowling nigdy nie ukrywała,
że to właśnie ona stoi za powieściami
o przygodach detektywa Cormorana
Strike’a. W ten sposób z jednej strony
odcięła się nieco od swojej dotychczasowej twórczości o Potterze, a jednocześnie dała sobie potrzebny na początku
nowej serii sprzedażowy impet. Kto nie
chciałby przeczytać nowej fabuły od
twórczyni postaci młodocianego czarodzieja? Jednak po ukazaniu się powieści na rynku nadszedł czas weryfikacji.
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Szybko okazało się, że przygody nieco
pechowego, ale bardzo inteligentnego
śledczego są świetnym połączeniem
sprawnego pisania znanego z wcześniejszych książek autorki z zupełnie nową
formą, która dała jej ciekawe możliwości.
Już samo to mogłoby być wystarczającą zachętą do przeczytania pierwszego
tomu, czyli Wołania kukułki. Od razu na
pierwszych stronach książki poznajemy
Cormorana Strike’a, weterana wojennego z Afganistanu, który po powrocie
do Londynu próbuje swoich sił w pracy
prywatnego detektywa. Poznajemy go
w szczególnym momencie życia, gdy
poważne kłopoty finansowe zbiegają
się w czasie z rozstaniem z wieloletnią
partnerką. Jednak w wyniku zbiegu okoliczności trudna sytuacja ma szansę się
odwrócić – na stół Strike’a trafia oferta
śledztwa, które raz na zawsze może rozwiązać jego problemy finansowe i ustawić go na lata na rynku detektywów
ze stolicy Anglii. W książce Galbraitha
(Rowling) z pozoru prosta historia kryminalna z każdą stroną zdaje się zmieniać
i komplikować, a w pewnym momencie
czytelnicy mogą mieć wrażenie, że szanse na jej rozwiązanie dawno przepadły.
Jednak dla Cormorana Strike’a nie ma
straconych spraw. Dajcie mu tylko kilkanaście minut nad kuflem ulubionego
piwa w jednym z okolicznych pubów.
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To zdarzyło się naprawdę…
czyli coś dla czytelników literatury faktu
Król darknetu
Nick Bilton

Stare powiedzenie twierdzi, że życie pisze najlepsze scenariusze do emocjonujących historii. Historia Rossa Ulbrichta
opisana w Królu darknetu potwierdza,
że teza ta jest w mocy. Na przestrzeni
kilkuset stron czytelnik poznaje historię,
którą nieuważny księgarz mógłbym postawić w dziale z fikcją i możliwe, że nikt
by się nie zorientował. Książka opatrzona podtytułem Polowanie na genialnego cyberprzestępcę tak naprawdę nie
opowiada historii wybitnego łotra, a młodego mężczyzny, który wierny swoim
ideałom przekroczył granicę określaną
przez prawo. Jak wspominają na okładce polskiego wydania przedstawiciele
wydawnictwa Czarne „Ulbricht był typowym dwudziestokilkulatkiem – studiował fizykę, grał na bębnach, chodził
na randki. Równolegle pracował nad
swoim życiowym dziełem, które miało
mu przynieść sławę i cyfrową nieśmiertelność. W 2011 roku założył platformę
Silk Road – sklep internetowy oferujący
łatwy zakup wszystkiego, co nielegalne”.
W tym miejscu należy jednak podkreślić, że celem UIbrichta początkowo nie
było stworzenie doskonale pracującej
maszyny na granicy prawa, a platformy, w której wolność byłaby najwyższą
wartością. To właśnie przywiązanie do
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skrajnej niezależności kierowało wybitnym informatykiem, gdy ten tworzył
słynny „Jedwabny Szlak”. Król darknetu to także doskonale opisane studium
jednego z najważniejszych i najbardziej
kosztownych śledztw we współczesnej
historii Stanów Zjednoczonych. Jednak tym, co najdobitniej wybrzmiewa
z historii ciągłej ucieczki Ulbrichta przed
prawem, jest morał o zgubnym wpływie
władzy na umysł jednostki. W ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy młody student
zafascynowany libertariańskim podejściem do pojęcia sprawiedliwości stał
się bezwzględnym przestępcą, który nie
tylko każdego dnia obmyślał nowe sposoby na wymknięcie się obławie, ale też
z zimną krwią wydawał wyroki śmierci
na nieznane mu wcześniej osoby. W tym
miejscu nie zamierzamy zdradzać, jak
zakończyła się opisywana w książce historia, ale możemy obiecać, że w trakcie
jej czytania więcej niż raz zdarzy Wam
się zaskoczyć. Możemy też obiecać, że
rozpoczynając lekturę o genialnym przestępcy, który wykorzystywał, oszukiwał,
a nawet zabijał nie będziecie gotowi na
to, że w pewnym momencie zaczniecie
mu kibicować. Ostatecznie – czy wszyscy nie marzymy o niczym niezmąconej
wolności? W tym miejscu pojawia się kolejne znane wszystkim stwierdzenie,
które idealnie pasuje – uważajcie, o co
prosicie.

11

Dla oczu dużych i małych…
czyli coś dla fanów literatury dziecięcej i młodzieżowej
Pax i Pax. Droga do domu
Sara Pennypacker

Opowieść o lisie i chłopcu większości czytelnikom kojarzy się zapewne
z ponadczasowym Małym Księciem,
który należy już do klasyki literatury
dziecięcej. Czy można zatem stworzyć
zupełnie nową opowieść z podobnymi
bohaterami? Udało się do Sarze Pennypacker, spod której pióra wyszła wspaniała historia przyjaźni dwunastoletniego Petera i jego lisa – tytułowego Paxa.
Pewnego dnia ich życie całkowicie się
zmienia. A wszystko to za sprawą wojny,
która sprawia, że ojciec bohatera musi
zaciągnąć się do wojska, a ona sam
zmuszony zostaje do porzucenia w lesie
swojego najlepszego rudego przyjacie-
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la. Od tej pory będziemy naprzemiennie
śledzić ich losy, obserwując zmieniający
się świat raz z perspektywy chłopca,
innym razem oczami lisa. Przejmująca
tęsknota, której doświadczają, sprawia,
że decydują się za wszelką cenę ponownie się odnaleźć. Podróż i droga pełna
przeciwieństw to tak naprawdę motywy
przewodnie książki i jej kontynuacji. Nad
wszystkim wisi także widmo wojny, która
doprowadziła do rozdzielenia przyjaciół
i na zawsze naznaczyła ich losy. Obraz
zbrojnego konfliktu nie jest ukazany bezpośrednio poprzez toczone walki, ale za
pośrednictwem ludzi i zwierząt, których
Peter i Pax spotykają podczas swo-

jej wędrówki. Są to zarówno inne leśne
stworzenia, które doświadczają konsekwencji wojny, jak i osoby, które zmagają
się z wojennymi traumami. Wśród nich
jest sanitariuszka, która w przeszłości
pomagała rannym, a teraz nie potrafi
wrócić do codziennego życia. Jest to
więc przede wszystkim opowieść o poszukiwaniu samego siebie w obliczu sytuacji, na które nie mamy wpływu, a które determinują nasze życie. Zarówno
chłopiec, jak i lis muszą dostosować się
do zastanych okoliczności i nauczyć się
żyć na nowo. Chociaż wciąż o sobie pamiętają i są dla siebie ważni, w pewnym
momencie zdają sobie sprawę z tego,
że nie ma możliwości powrotu do prze13

szłości. Jednocześnie przyszłość, której
tak się początkowo obawiali, także może
przynieść coś dobrego. Ta wzruszająca,
wieloaspektowa historia poruszy nie
tylko młodszych czytelników. Wielu dorosłych z pewnością też skłoni do refleksji i sprawi, że uronią łzę, a może nawet
będą płakać jak bobry i nie bedą chcieli
rozstawać się z bohaterami. Dlatego też
od razu warto wyposażyć się oba tomy.
Metaforycznej opowieści towarzyszą
piękne czarno-białe ilustracje autorstwa Jona Klassena, który swój talent
ujawnił już w takich publikacjach, jak O!
Kapelusz i Gdzie jest moja czapeczka,
które ukazały się w wydawnictwie Dwie
Siostry.

Z punktu widzenia pilnego obserwatora i miłośnika sztuki trudno o bardziej interesujące zagadnienie niż ewolucja sztuki sakralnej. To w przypadku właśnie tej szczególnej dziedziny zainteresowania twórców należy pamiętać, że ikony i obrazy tworzone w jej ramach miały spełniać
nie tylko funkcję ikonograficzną, ale też propagandową. W tym nurcie
nie sposób pominąć Lucasa Cranacha starszego, którego twórczość
będzie można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie w ramach
wystawy Cranach. Natura i sacrum. Na wystawie zobaczyć będzie można dwa najważniejsze obrazy Cranacha znajdujące się w polskich zbiorach: Madonnę pod jodłami z kolekcji Muzeum Archidiecezjalnego we
Wrocławiu oraz Adama i Ewę z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Co ciekawe, oba obrazy powstały mniej więcej w tym samym
czasie około 1510 roku, gdy Cranach pracował na zamku w Wittenberdze i realizował zamówienia dworu Fryderyka Mądrego, księcia saskiego. Jak piszą twórcy wystawy: „spotkanie dwóch obrazów Cranacha
jest okazją do ukazania przemian zachodzących w ikonografii sztuki
XV i początku XVI wieku. W tym okresie ulegały przekształceniom nie
tylko ujęcia najważniejszych tematów religijnych, lecz także sposoby
przedstawiania przyrody. Wyzwaniem dla artystów stało się scalenie
sacrum i natury w taki sposób, by ich dzieła z jednej strony nawiązywały
do tradycyjnej symboliki, z drugiej zaś odzwierciedlały nowe humanistyczne tendencje”. Wystawę można oglądać do 27 lutego 2022 roku.
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Lucas Cranach starszy,
Madonna pod jodłami
ok. 1510, Muzeum Archidiecezjalne
we Wrocławiu, materiały prasowe
organizatora
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Muzeum Narodowe w Warszawie

OKNO NA...

Wystawa
Cranach. Natura i sacrum

Galeria Labirynt w Lublinie

Wystawa
Life is too short to drink bad wine
Już od 10 grudnia w Lublinie można odwiedzać kolejną wystawę w ramach projektu NOWY ZŁOTY (dawniej znanego jako ZŁOTY KIOSK).
Przez prawie dwa lata projekt korzystał z obiektu architektonicznego
stworzonego przez Rewizję Grupę Projektową we Wrocławiu – Złotego
Kiosku zlokalizowanego na jednym z podwórek na osiedlu Ołbin. Tam
zrealizowano dwanaście odsłon-wystaw. Od maja 2021 roku program,
pod zmienioną nazwą, przeniósł się do OSA, czyli Otwartego Studia
Antyfaszystowskiego będącego częścią Galerii Labirynt. Małgorzata
Mycek pracująca w medium malarskim na wystawę w NOWYM ZŁOTYM tworzy cykl poświęcony wyzyskowi w obszarze pracy, także artystycznej. Tytuł wystawy jest cytatem z kubków, naklejek czy plakatów,
które często można spotkać w domach. Mycek czerpie inspirację z tego
motywu, nawiązuje do podobnych “motywacyjnych” haseł i zachęt. Jej
wystawa pełna będzie ironii, sarkazmu, ale też przejaskrawionego komunikatu, który namawia, by porzucić zmartwienia i zająć się błogim
i beztroskim rozmyślaniem o (z pewnością) obfitującej w sukcesy przyszłości. Mycek jest malarką i performerką z Poznania. Wychowała się
w małej wsi w Bieszczadach na przełomie millenium. W pracy szczególnie interesuje ją wątek peryferii, który w mainstreamowym dyskursie
jest romantyzowany oraz pomija się wiele aspektów związanych z życiem na wsi, takich jak głęboko zakorzeniony seksizm. W jej projektach
wybrzmiewa zainteresowanie kulturą wernakularną, queerem oraz zaangażowanie w bieżące sprawy polityczne. Wystawę można oglądać
do 30 stycznia.

www.labirynt.com

Małgorzata Mycek,
wystawa Life is too short
to drink bad wine
Galeria Labirynt w Lublinie,
materiały prasowe organizatora
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Muzeum Narodowe w Poznaniu

Wystawa
Poznański fotograf Sally Jaffé
Przy wszystkich swoich zaletach wielkie metropolie mają kilka wad.
Jedną z nich jest fakt, że niezwykle łatwo w nich zostać zapomnianym,
nawet, gdy osiągnięcia dowodzą naszego wyjątkowego talentu. Właśnie
tak było z Sallym Jaffé, uznanym poznańskim fotografem amatorem
mającym na swym koncie udział w licznych prestiżowych wystawach
fotograficznych w Europie, na których zdobywał nagrody i wyróżnienia. Tworzył fotografie artystyczne i naukowe, dokumentował zabytki
Poznania i utrwalał widoki miasta; zajmował się organizacją wystaw, był
fundatorem nagród i wynalazcą. Z dorobku Sally’ego Jaffégo ocalało
niewiele, a on sam został całkowicie zapomniany. W zbiorach MNP zachowały się fotografie artystyczne, dokumentacyjne i widoki miasta.
Kilkadziesiąt odbitek posiada Biblioteka Uniwersytecka UAM, pojedyncze znajdują się w innych instytucjach. Na wystawie pokazane są prace
wyłącznie ze zbiorów MNP, natomiast wszystkie odnalezione fotografie
zostały zamieszczone w monografii, która zawiera także kalendarium
życia i działalności Jaffégo. Rekonstrukcja całości dokonań Sally’ego
Jaffégo jest wynikiem analizy dostępnych materiałów ikonograficznych
i źródeł historycznych, m.in. zachowanych fotografii, publikacji prasowych i dokumentów rodzinnych oraz akt osobowych. Dzięki temu możliwie stało się odtworzenie w miarę pełnego obrazu życia, działalności
stowarzyszeniowej i społecznej oraz twórczości nietuzinkowego poznaniaka. Wystawę można oglądać do 30 stycznia 2022 roku.

www.mnp.art.pl

Sally Jaffé,
Stary Rynek I
negatyw 1907–1909, odbitka 1913,
odbitka nieautorska, własność
Muzeum Narodowego w Poznaniu,
materiały prasowe organizatora
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Sally Jaffé,
Robotnik dźwigający na
plecach ciężar
negatyw 1897–1898, odbitka
1900–1905, odbitka autorska,
niesygnowana, własność Muzeum
Narodowego w Poznaniu, materiały
prasowe organizatora

Muzeum w Gliwicach

Wystawa
Najwyższej próby! Rzeźbiarze i rzeźby 1. połowy XX
w. na Górnym Śląsku
W naszym „Spacerowniku” bardzo chętnie piszemy o wystawach i projektach, które zwracają uwagę na mniej znane karty w dziejach historii
sztuki, które jednak swoim znaczeniem i walorami estetycznymi zasługują na szerszą uwagę. Świetnym przykładem jest wystawa Najwyższej
próby! Rzeźbiarze i rzeźby 1. połowy XX w. na Górnym Śląsku, którą do
13 lutego 2022 roku można oglądać w Muzeum w Gliwicach. Na wystawie zobaczyć będzie można ponad 50 obiektów - rzeźb, plakiet, rysunków (w tym jeden szkicownik) – portret, popiersia, a także realizacje
o charakterze sakralnym. Wystawa nie ogranicza się jednak do dzieł
zgromadzonych w muzealnych wnętrzach, ale stanowi zaproszenie
do tego, by wyruszyć w wędrówkę po górnośląskich miastach, w których przestrzeni po dziś dzień zachowały się świetne modernistyczne,
rzeźbiarskie realizacje z pierwszej połowy XX wieku. Są to prace tych
samych artystów, których pokazujemy na wystawie w Muzeum w Gliwicach, ale także innych rzeźbiarzy, których dzieł z różnych przyczyn
nie możemy zaprezentować. Wycieczkę tropami górnośląskiego, wyrzeźbionego modernizmu, ułatwi przygotowana ścieżka edukacyjna
po Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Bytomiu i Zabrzu. Jak podkreśla kuratorka Barbara Andruszkiewicz: „pierwsza połowa XX w. to niezwykle
fascynujący okres współistnienia wielu nurtów w rzeźbie. Wciąż żywe
są, choć nieco skostniałe, dziewiętnastowieczne akademizm i realizm,
przez krótki czas na początku wieku króluje secesja, której sprzeciwi
się art déco. Powraca zachwyt nad antykiem, ale w nowym wydaniu,
inspirowanym teraz sztuką archaiczną, nieco sztywną i nieporadną, ale
uważaną przez to za bardziej autentyczną”.

www.muzeum.gliwice.pl

Robert Bednorz,
Mała spoglądająca
fot. Arkadiusz Podstawka,
Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
materiały prasowe organizatora
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Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Wystawa
City limits
Choć zakończone budowlą projekty architektoniczne bardzo często
uznajemy za skończone dzieła, wystawa prezentowana w Muzeum
Rzeźby Współczesnej w Orońsku pokazuje, że wcale tak być nie musi.
City limits to ekspozycja przedstawiająca twórczość trzech artystek:
Moniki Sosnowskiej, Asty Gröting i Yael Efrati. Ekspozycja skupia się
na różnych strategiach rekonstrukcji architektonicznej opartej na
osobistych wspomnieniach artystek i stanowi spojrzenie na relacje
pomiędzy człowiekiem a jego historycznym i kulturowym otoczeniem.
Punktem wyjścia dla prezentowanych prac jest nie tylko architektura,
miasto i człowiek, ale także niezwykła zdolność obserwacji i wrażliwość
na otoczenie. Wynika to z zainteresowania ich autorek hiperrealizmem
i fotograficzną realizacją dzieł. Artystki dorastały w bardzo różnych kontekstach społeczno-politycznych. Asta Gröting wychowała się w rozwijających się w dobrobycie zachodnich Niemczech. Dojrzewanie Moniki
Sosnowskiej przypadło na okres schyłku socjalizmu w Polsce i trudne
społeczno-polityczne przemiany lat 80. i 90. Z kolei Yael Efrati dorastała w Izraelu w rodzinie imigrantów przybyłych z Europy Wschodniej, którzy od podstaw musieli budować swoją nową egzystencję. Dla
Gröting, Sosnowskiej i Efrati sztywne ramy architektury, konstrukcji
oraz postrzeganie roli kobiety przez konserwatywne społeczeństwo
nie stanowią jakichkolwiek ograniczeń. Dzięki architektonicznej monumentalności i zarazem liryczności ich prac artystki przezwyciężają różnego rodzaju ograniczenia, w tym także społeczno-kulturowe. Wystawę
oglądać można do 13 lutego 2022 roku.

www.rzezba-oronsko.pl
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Wystawa
City Limits
w Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku

Wystawa
City Limits
w Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku

Muzeum Rzeźby Współczesnej,
media społecznościowe
organizatora

Muzeum Rzeźby Współczesnej,
media społecznościowe
organizatora

Muzeum Sztuki w Łodzi

Wystawa
Leopold Buczkowski. Przebłyski historii,
przelotne obrazki
W przypadku obserwowania twórców, którzy swojego artystycznego wyrazu poszukiwali w wielu formach przed widzami istnieje wyzwanie. Bardzo łatwo skupić się całkowicie tylko na jednej z form, a drugą poznać
zaledwie szczątkowo. Prowadzi to nie tylko niezrozumieniem wszystkich
odniesień i połączeń, ale grozi też przeoczeniem wybitnych dzieł. Właśnie
takiego rodzaju twórcą był Leopold Buczkowski, którego prace oglądać
można do 13 lutego 2022 roku w Muzeum Sztuki w Łodzi. Buczkowski
szerokiej publiczności znany jest głównie jako prozaik. To autor powieści takich jak: Czarny potok, Uroda na czasie, Oficer na nieszporach czy
Kamień w pieluszkach. Niewiele osób wie, że równie ciekawa, acz mniej
znana jest jego twórczość wizualna. Jako artysta Buczkowski posługiwał
się rysunkiem, fotografią, technikami graficznymi, wodnymi i olejnymi,
kolażem, a w późnej fazie swojej twórczości także formami przestrzennymi - rzeźbą i asamblażem. Wystawa Leopold Buczkowski. Przebłyski
historii, przelotne obrazki to pierwsza, całościowa prezentacja twórczości
plastycznej tego artysty. Znakomita większość zgromadzonych na niej
dzieł jest pokazywana publicznie po raz pierwszy. Różnorodność narracji
widoczna w twórczości Buczkowskiego, to zdaniem wielu badaczy echo
wielokulturowości Podola lat 30. XX wieku, gdzie autor spędził dzieciństwo i młodość. Dramatyczne zawirowania wojenne zaprowadziły artystę
na warszawski Żoliborz. W czasie wojny przedefiniowaniu uległa jego rola
pisarza i artysty. Realizm, znany z jego przedwojennych prac, ustąpił miejsca deformacjom, które tylko wzmagały ekspresyjną moc jego obrazów.
Powojenny etap jego twórczości to m.in. cykl alegorycznych rysunków
historycznych, który w sposób humorystyczny, czasem groteskowy zestawia ze sobą postacie, pochodzące z różnych epok i odmiennych kontekst w geopolitycznych.

www.msl.org.pl
Leopold Buczkowski,
Bez tytułu, z cyklu Rysunki
z Podola
lata 40. XX wieku, z kolekcji
Muzeum Sztuki w Łodzi, materiały
prasowe organizatora
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Muzeum Architektury we Wrocławiu

Wystawa
Czasoprzestrzeń zbioru
Dla poszukiwaczy nieznanych artystycznych „perełek” nie ma nic ciekawszego niż wystawy prezentujące zbiory instytucji po raz pierwszy.
Świetnym przykładem takich projektów jest wystawa Czasoprzestrzeń zbioru, którą do 27 lutego można oglądać we wrocławskim
Muzeum Architektury. Na wystawę Czasoprzestrzeń zbioru składa
się ponad osiemdziesiąt dzieł malarskich, szkiców, grafik, reliefów,
obiektów przestrzennych i modeli, które odwołują się do rewolucyjnej
awangardy dwudziestolecia międzywojennego, rozwijając konstruktywistyczne wątki w sztuce lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX
wieku. Przedstawione przykłady abstrakcji geometrycznej współistnieją z op-artowymi iluzjami przestrzeni, obiektami przekraczającymi
granice tradycyjnie pojmowanego obrazu i dyscyplin artystycznych,
a także projektami anektującymi realną przestrzeń sal wystawowych
i rzeczywistą tkankę miasta. Jednak, co najciekawsze – ekspozycja to
to również pierwsza od dwóch dekad okazja do szerokiej prezentacji
dzieł przechowywanych na co dzień w muzealnych magazynach, które – w przeważającej większości – zaliczyć należy do kanonu polskiej
i europejskiej sztuki współczesnej drugiej połowy XX wieku. Na wystawie zobaczyć będzie można prace takich twórców jak: Magdalena
Abakanowicz, Roman Artymowski, Zofia Artymowska, Jan Berdyszak,
Alberto Biasi, Marian Bogusz, Jerzy Budziszewski, Jan Chwałczyk, Zbigniew Gostomski, Aleksandra Jachtoma, Mieczysław Janikowski, Maria
Jarema, Jerzy Jarnuszkiewicz, Zdzisław Jurkiewicz, Tadeusz Kantor,
Antoni Starczewski, Henryk Stażewski czy Ryszard Winiarski.

www.ma.wroc.pl

Wanda Gołkowska,
Kompozycja przestrzenna
1968, zbiory Muzeum
Architektury we Wrocławiu, media
społecznościowe organizatora
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Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

Wystawa
Fotoklub. Współczesna i dawna fotografia z polskich
kolekcji prywatnych
Kolekcjonowanie fotografii może być przygodą, pasją, wyrazem zainteresowania otaczającym światem, rzadziej uzależnieniem. W Polsce
to praktyka wciąż ekstrawagancka, obarczona koniecznością tłumaczenia się bliskim i dalszym znajomym z kłopotliwego „hobby”. Prezentowana w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie wystawa to pierwsza
manifestacja Fotoklubu, czyli zrzeszenia kolekcjonerek i kolekcjonerów
fotografii polskiej i światowej, współczesnej i dawnej. Żadna z kolekcji
nie była do tej pory pokazywana publicznie. Wiele zdjęć z wystawy to
ikony sztuki, sporo z nich wpisuje się w główny nurt współczesności,
ale równie istotne są obrazy nieznane, uratowane od zapomnienia, wyciągnięte z antykwariatów i anonimowych kolekcji; nieco kuriozalne,
czasem naddarte i podniszczone, ale zawsze piękne. Zbiory prywatne uznawane są zwykle za eklektyczne, za przejaw fascynacji i kaprysu bardziej niż systematycznej i przemyślanej strategii zakupowej. To
prawda, kolekcjonerki i kolekcjonerzy prywatni nie są poddani rygorom
komisji zakupowych, rozliczani przez Ministra, czy strofowani przez
kuratorów za niepoprawne typy. A jednak wśród dość zaskakującej
mieszanki fotografii z prywatnych kolekcji polskich wyłania się pewien
kierunek, raczej tendencja niż wspólny mianownik. Fotoklub to społeczność okołokolekcjonerska, dla której ważna jest filantropia, wspieranie
artystek i artystów zakupami, ale także produkcja specjalnych edycji
i tek. Na wystawie w PGS-ie artystą, który prezentuje swoje zdjęcie na
specjalnych zasadach jest zaproszony przez Fotoklub Piotr Uklański.
Jego czarno-biała fotografia, na wskroś romantyczna, nawiązująca do
pośmiertnej maski Fryderyka Chopina wpisuje się w temat wiodący,
zadając pytanie o ramy przedstawienia i tożsamość modela. Wystawę
można oglądać do 13 lutego 2022 roku.

www.pgs.pl

Tom Hunter,
Death of Colitelli
materiały prasowe organizatora
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www.voorlinden.nl

SZTUKĘ
ŚWIATOWĄ
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Jeff Koons,
Rabbit
1986, edition 1 from an edition
of 3 plus 1 AP.Museum of
Contemporary Art Chicago,
partial gift of Stefan T. Edlis and
H. Gael Neeson, © Jeff Koons, fot.
© 2019 Christie’s Images Limited,
materiały prasowe organizatora
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Florencja, Włochy

OKNO NA...

Jesienią w Palazzo Strozzi we Florencji otwarto dużą wystawę poświęconą twórczości Jeffa Koonsa. Ekspozycja, której kuratorami są Arturo
Galansino i Joachim Pissarro, przedstawia szeroki wybór najsłynniejszych dzieł artysty, który tworząc od połowy lat 70. ubiegłego wieku do
dzisiaj, wyrobił sobie reputację jednej z najważniejszych i najbardziej
kontrowersyjnych postaci świata sztuki współczesnej. Opracowana
w ścisłej współpracy z artystą wystawa zatytułowana Jeff Koons. Shine udostępnia wypożyczenia z niektórych najważniejszych kolekcji
i muzeów na świecie, eksplorujących koncepcję „błyszczenia” w twórczości Jeffa Koonsa – niejednoznaczną ideę, która oscyluje między dualizmem bycia i pozoru lub prawdy i sensacji. Dzieła artysty weszły do
naszej zbiorowej wyobraźni dzięki umiejętności łączenia przez twórcę
nauki z kulturą popularną poprzez odniesienia do historii sztuki i aluzje
do świata społeczeństwa konsumpcyjnego. Jego nowatorskie rzeźby
i instalacje stawiają sobie za cel zakwestionowanie naszej relacji z rzeczywistością, ale także samej koncepcji dzieła sztuki. Prace amerykańskiego twórcy stawiają obserwatora przed lustrem, w którym od razu
może zobaczyć siebie w swoim otoczeniu i dzięki temu doświadczyć
afirmacji. Jak mówi Jeff Koons: „Zadaniem artysty jest wykonanie gestu i pokazanie ludziom, jaki jest ich potencjał. Nie chodzi o przedmiot
ani o obraz; chodzi o widza. To tam dzieje się sztuka ”.

Londyn, Wielka Brytania

Lubaina Himid to brytyjska artystka, kuratorka i profesor sztuki
współczesnej na Uniwersytecie w Lancashire. Jej indywidualną
wystawę przygotowała londyńska Tate Modern. Sztuka Himid koncentruje się wokół tematyki związanej z historią kultury i odzyskiwaniem tożsamości. Zakrojona na szeroką skalę ekspozycja umożliwia
zapoznanie się z najnowszymi pracami Lubainy Himid oraz pokazuje
wybrane fragmenty jej rozwijającej się kariery artystycznej. Czerpiąc inspirację z jej zainteresowania teatrem, wystawa rozwija się
w sekwencji scen zaprojektowanych tak, aby umieścić zwiedzających w centrum i za kulisami. Początkowo wyszkolona w projektowaniu teatralnym, Himid znana jest z innowacyjnego podejścia do
malarstwa i zaangażowania społecznego. Od lat 80. ubiegłego wieku odgrywa kluczową rolę w Wielkiej Brytanii poprzez swój wkład
w ruch brytyjskiej czarnej sztuki. Tworzy przestrzeń dla ekspresji
i uznania doświadczenia czarnych i kreatywności kobiet. W ciągu
ostatniej dekady zdobyła międzynarodowe uznanie dzięki swoim
obrazom figuratywnym, które eksplorują przeoczone i niewidoczne
aspekty historii i współczesnego życia codziennego. W 2017 roku
została uhonorowana Nagrodą Turnera, a w 2018 roku honorowym
tytułem CBE za zasługi dla sztuki. Wystawie towarzyszy bogaty
program wydarzeń, obejmujący także różnorodne nagrania online,
które dostępne są na stronie internetowej galerii.

www.tate.org.uk

Lubaina Himid,
Tide Change
1998, dzięki uprzejmości artystki
i Hollybush Gardens, © Lubaina
Himid, materiały prasowe
organizatora
Lubaina Himid,
Ball on Shipboard
2018, Rennie Collection,
Vancouver, © Lubaina Himid,
materiały prasowe organizatora
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Sztokholm, Szwecja

Od ponad trzech dekad rzuca wyzwanie, fascynuje i wprawia
w zakłopotanie. Moderna Museet daje wyjątkową okazję, by poznać
twórczość jednej z najwybitniejszych szwedzkich artystek – Anniki
Elisabeth von Hausswolff, prezentowaną na wystawie zatytułowanej
Alternative Secrecy. W ramach przekrojowej ekspozycji zgromadzono około setkę prac pochodzących z różnych etapów jej twórczości.
Oprócz fotografii, która stanowiła główny obszar jej działań, artystka
tworzyła także rzeźby i instalacje oraz pracowała z tkaniną. Na wystawie prezentowane są dzieła Anniki Elisabeth von Hausswolff powstające na przestrzeni lat, od jej debiutu na początku lat 90. ubiegłego wieku aż po ostatnie serie tworzone w emaliowanym szkle.
Jako dziecko artystka była zafascynowana „Nordisk kriminalkrönika”, magazynem, który w tekstach i obrazach donosił o szwedzkiej przestępczości. Od tego czasu ważne miejsce w jej sztuce zajął
temat podatności kobiet na przemoc i teorie psychoanalityczne
z nim związane. Wieloaspektowa kariera artystyki dotyczyła nie
tylko sztuki wizualnej. Pod koniec lat 80. von Hausswolff była także
wokalistką trzeciej edycji legendarnej punkrockowej grupy Cortex.
Sama Annika Elisabeth von Hausswolff na wystawę wybrała również około pięćdziesięciu prac z kolekcji Moderna Museet. „Każdy
wybrany przeze mnie obraz zadawał mi pytanie lub uzasadniał swoją
sprawę. Odpowiedziałam, potwierdzając jego istnienie. Razem zdjęcia stanowią niepełną mapę mojej własnej pracy” – pisze w katalogu
wystawy artystka. Prace te pokazywane są jako samodzielna część
wystawy i w dialogu z pracami von Hausswolff. Reprezentowani artyści to między innymi Ivan Aguéli, Irving Penn, Ulla Wiggen i Francesca Woodman.

www.modernamuseet.se

Annika Elisabeth von
Hausswolff,
Oh Mother, What Have You
Done #008

Annika Elisabeth von
Hausswolff,
An Oral Story of Economic
Structures

2019, © Annika Elisabeth von
Hausswolff, fot. Albin Dahlström/
Moderna Museet, materiały
prasowe organizatora

2012-2013, © Annika Elisabeth von
Hausswolff, materiały prasowe
organizatora
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Berlin, Niemcy

Trzysta lat temu, 23 lipca 1721 r. w Berlinie urodziła się Anna Dorothea Therbusch, która stała się jedną z najważniejszych artystek XVIII wieku. Aby uczcić rocznicę jej urodzin, Gemäldegalerie
przygotowało specjalną wystawę poświęconą tej niezwykłej malarce i prekursorce ruchu emancypacji kobiet. Niezwykła ścieżka
kariery Anny Doroethei Therbusch rozpoczęła się wcześnie. Jako
córka pruskiego malarza dworskiego Georga Lisiewsky’ego otrzymała wstępne wykształcenie malarskie od ojca. Jednak jako żona
karczmarza i matka pięciorga dzieci na jakiś czas musiała porzucić
malowanie. Dopiero po ukończeniu czterdziestu lat i odchowaniu
dzieci w pełni poświęciła się twórczości artystycznej, a w 1767 roku
była jedną z niewielu kobiet, które zostały przyjęte do najważniejszej ówczesnej europejskiej szkoły artystycznej, Académie Royale
de peinture et de sculpture w Paryżu. Po powrocie do rodzinnego
miasta stała się bardzo rozchwytywaną portrecistką, na jej obrazach zagościły takie postaci, jak: Henriette Herz, Fryderyk Wielki
i lekarz Christian Andreas Cothenius, jeden z najważniejszych kronikarzy epoki oświecenia. Jednym z jej najbardziej znanych dzieł
jest jej wielkoformatowy autoportret z ok. 1782 roku, który można
oglądać w Gemäldegalerie. W tej pracy Therbusch przedstawia siebie jako elegancką uczoną, a także jako przystępną i inteligentną
rozmówczynię. Dzieło to podziwiać można także podczas obecnej
wystawy. Pokaz, uzupełniony kluczowymi dziełami innych artystów
tego czasu, zapewnia kompleksowy przegląd dorobku i środowiska
zawodowego Anny Dorothei Therbusch oraz wieku, w którym żyła.

www.smb.museum

Anna Dorothea Therbusch,
Młoda kobieta w negliżu

Anna Dorothea Therbusch,
Autoportret w monoklu

1769, fot. domena publiczna

1777, fot. domena publiczna
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KALEJDOSKOP
WYDARZEŃ

Wykłady i rozmowy
Ludowe życie
w Państwowym Muzeum Etnograficznym
w Warszawie
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Seria wyjątkowych wykładów Ludowe
życie jest idealną okazją do bliższego
poznania elementów życia codziennego na wsi. Do wygłoszenia wykładów
organizatorzy zaprosili specjalistów
oraz specjalistki z różnych dziedzin
naukowych, a uczestnicy będą mieli szansę przyjrzeć się przemianom
codzienności chłopskiej w rozumieniu historycznym, jak i współczesnym
zjawiskom kulturowym oraz relacjom
miasto – wieś. Twórcy konceptu wykładów podkreślają, że chcieliby by
były one zachętą do znalezienie odpowiedzi na pytanie czemu antropologia zajmuje się dziś często badaniem
najbliższych okolic, a nie odległych
kontynentów i jak ta zmiana optyki
wpływa na naszą rzeczywistość. Cykl
rozpocznie wykład prof. dr hab. Waldemara Kuligowskiego, pt. „Jak staliśmy się tubylcami?”, w którym postawione zostaną pytania o to, kto ma
prawo nazywać się tubylcem, a także
czy prawo to można nabyć z czasem.
Wykład rozpocznie się 12 stycznia
o godz. 18:00. Przed rozpoczęciem
wykładu należy kupić bilet na jedno
wydarzenie lub karnet na cały cykl.

www.ethnomuseum.pl
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Spotkania autorskie dla miłośników
reportażu

Jedną z najciekawszych możliwych
form poznawania nowych książek jest
możliwość porozmawiania z ich autorami. Właśnie dlatego w naszym kalendarzu wydarzeń proponujemy spotkania
autorskie, które nie tylko dają szansę
na poznanie autorów ciekawych książek, ale też umożliwiają zadanie im pytania na żywo. W styczniu polecamy
dwa spotkania z autorami wydającymi
swoje książki w wydawnictwie Czarne.
Jako pierwsze odbędzie się spotkanie
z Łukaszem Garbalem, autorem książ-

ki Wedlowie. Czekoladowe imperium.
Książka jest niezwykłą opowieścią
o jednej z najbardziej znanych w Polsce
marek słodkości, która w swojej ponad
stuletniej historii ma na koncie nie tylko
bardzo postępowe rozwiązania technologiczne, ale też zupełnie innowacyjne podejście do reklamy i ciekawe
rozwiązania dla swoich pracowników.
Spotkanie odbędzie się w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Jako drugie
proponujemy spotkanie z Patrycją Dołowy, autorką książki Skarby. Poszukiwacze i strażnicy żydowskiej pamięci.
W 2017 roku Patrycja Dołowy została
poproszona o pomoc – jej amerykańska przyjaciółka Michelle Levy chciała
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dowiedzieć się czegoś o swojej prababci Salomei. Tak zaczęła się wędrówka,
która potoczyła się w niespodziewany
sposób i poprowadziła w nieoczekiwanych kierunkach. W jej trakcie Dołowy spotkała innych poszukiwaczy
– amerykańskich potomków polskich
Żydów, których przywiodła do Polski
legenda o rodzinnym skarbie lub wizja
utraconego raju. Spotkanie z Dołowy
odbędzie się w warszawskiej księgarni Czarnego przy ulicy Jana Pawła
45a/56, a oglądać będzie można je
także w formule online na stronie facebookowej wydawnictwa.

Festiwal Teatrów dla Dzieci
w Nowohuckim Centrum Kultury

W naszym „Spacerowniku” nie zapominamy także o naszych najmłodszych czytelnikach. To właśnie z myślą o nich umieszczamy w kalendarzu
Festiwal Teatrów dla Dzieci w NCK
w Krakowie. Przez dwa tygodnie zimowych ferii centrum zamieni się
w miejsce poświęcone bajkom i opowieściom skierowanym dla młodych
miłośników wielkiej sceny. W repertuarze znajdą się zarówno dobrze
znane i lubiane utwory jak i zupełnie
nowe bajki, które dopiero rozpoczy-

www.czarne.com.pl
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nają swoją karierę. Bajkowe opowieści
snuć będą aktorzy z Poznania, Kielc,
Krakowa, Bielska-Białej, Będzina, Sosnowca, Rabki, Rzeszowa, Częstochowy i Gliwic. Pierwszy spektakl został
zaplanowany już na 17 stycznia 2022
roku o godz. 11. Warto wspomnieć, że
festiwal to nie tylko okazja do obejrzenia spektaklu, ale też wzięcia udziału
w niezwykłych warsztatach takich jak
zajęcia w warsztacie graficznym czy
nauka tworzenia porcelany. Na spektakle i warsztaty należy zarezerwować
miejsce i wykupić bilet.

www.nck.krakow.pl

POROZMAWIAJMY
O...
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Najlepszych
książkach
2021 roku

Shuggie Bain,
Douglas Stuart

Utonęła,
Therese Bohman

Za trudną historię, która nie pozwala się oderwać.

Za stworzenie intymnego portretu
rodzinnego, w którym nic nie jest
takie jakim się wydaje.

W czasach, gdy coraz częściej szukamy ukojenia w lekkich lekturach, które
nie wystawiają naszej empatii na próbę, Shuggie Bain idzie pod prąd i zdobywa kolejne nagrody. Douglas Stuart
stworzył powieść, która z każdą stroną
przekonuje nas, że da się upaść niżej,
ale jednocześnie nie pozwala odłożyć
się na półkę. Wszystko przez wyjątkowy wątek miłości syna do matki, który
sprawia, że jesteśmy w stanie poradzić
sobie z każdą dawką nieszczęścia, którego kolejne strony dostarczają nam
z naddatkiem.
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Debiutancka powieść Therese Bohman
snuje się niespiesznie jak leniwe popołudnia letnich wakacji, które główna bohaterka spędza w domu swojej siostry
i jej partnera. Z każdym dniem ich relacje stają się coraz bardziej skomplikowane i czytelnik coraz częściej zadaje
sobie pytanie, dokąd zaprowadzi ich
te zawiły układ wzajemnych powiązań.
Skondensowana fabuła wypełniona
jest po brzegi emocjami, a książka jest
nie tylko pogłębionym studium psychologicznym postaci, ale także obrazem
przemocy, która dzieje się niepostrzeżenie, za zamkniętymi drzwiami.

Piercing,
Ryū Murakami

Niepokój przychodzi o zmierzchu,
Marieke Lucas Rijneveld

Klara i słońce,
Kazuo Ishiguro

Informacja zwrotna,
Jakub Żulczyk

Za pokazanie, że strach może budzić refleksję.

Za udowodnienie, że tragedie
nigdy nie dotykają tylko jednej
osoby.

Za zaskakujące spojrzenie na ludzkie uczucia.

Za niezwykłe opisy prawdziwego
upadku.

Klara i Słońce jest pierwszą książką Ishiguro wydaną w Polsce po tym, jak w 2017
roku otrzymał on Nagrodę Nobla. Pierwszym zaskoczeniem, które czeka na czytelnika w fabule jest fakt, że o ludzkich
uczuciach będziemy się w niej dowiadywać z perspektywy droida wyposażonego w sztuczną inteligencję. Klara, bo
tak nazywa się narratorka, jest robotem,
który powstał, by towarzyszyć dzieciom
i obserwuje świat ze sklepowej witryny. To
właśnie dystansowanie się od ludzkiej formy i przeniesienie się w ciało robota daje
zupełnie nowe możliwości analizy ludzkich
zachowań, a także trudnych uczuć, których często do siebie nie dopuszczamy.

Jeśli zastanawialiście się jak wyglądałaby książka napisana przez człowieka
uzależnionego od alkoholu, koniecznie musicie sięgnąć po nową powieść
Jakuba Żulczyka. Sam autor, który
znajduje się teraz na drodze trzeźwienia, stworzył swojego bohatera na
wzór ludzi niewielkiego sukcesu, który
ich pochłonął. Na kolejnych stronach
powieści poznajemy nie tylko zawiły
tok myślenia osoby uzależnionej, ale
też zaczynamy operować w podobnym do niej poczuciu oderwania od
rzeczywistości.

Czy jesteśmy w stanie przeszacować
wpływ okresu dzieciństwa na nasze
życie? A może wszystko, co nas kształtuje, dzieje się w pierwszych kilkunastu
latach życia, a później już tylko zmagamy się z demonami przeszłości?
Murakami w często wstrząsający sposób ukazuje swoim czytelnikom, że im
szybciej zorientujemy się, czego się boimy, tym szybciej będziemy mogli znaleźć sposób, by z tym lękiem walczyć.
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W jakim wieku człowiek narażony jest
na największe zagrożenie ze strony
świata? Po lekturze powieści Marieke Lucas Rijneveld można dojść do
wniosku, że w przededniu dorosłości,
gdy wewnątrz nas mieszka jeszcze
dziecko, a sygnały ciała łatwo pomylić
z dojrzałością. Właśnie w tym miejscu
życia poznajemy Jasa, Obbe i Hannę,
którzy muszą poradzić sobie nie tylko ze śmiercią brata, ale też kolejnymi
nieszczęściami nawiedzającymi ich
rodzinę.
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Chamstwo,
Kacper Pobłocki

Niebo w kolorze siarki,
Kjell Westö

Apeirogon,
Collum McCann

Wedlowie. Czekoladowe imperium,
Łukasz Garbal

Za odnalezienie niepokojących
połączeń pomiędzy przeszłością
a współczesnością.

Za uniwersalną opowieść o trudach dorastania.

Za przypomnienie, czym jest wybaczenie i pojednanie.

Za przypomnienie, że w Polsce też
dało się zbić fortunę.

Najnowsza powieść z serii skandynawskiej to poruszająca opowieść o dorastaniu. Tym szczególnym momencie,
kiedy wielkimi krokami wkraczamy
w dorosłość, porzucając dotychczasowe dziecięce wyobrażenia o świecie. Dla głównego bohatera momentem tym okazuje się spotkanie Alexa
i Stelli Rabaellów – rodzeństwa, które
zamieszkuje okazałą posiadłość nad
wodą. To oni sprawiają, że chłopiec
zaczyna inaczej postrzegać samego
siebie. Z perspektywy czasu okazuje
się zaś, że te relacje całkowicie zmieniły jego życie i naznaczyły je rozpaczą,
która należała do kogoś innego.

Wojna jest bezlitosna i zawsze pociąga za
sobą ofiary. Tym razem są to dwie dziewczynki, które nieszczęśliwie znalazły się
w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym
czasie. Oczami ich pogrążonych w tęsknocie ojców oglądamy świat ogarnięty
przemocą. Konflikt izraelsko-palestyński
trwa już długo i nic nie zapowiada jego
końca. Coraz trudniej też jest rozeznawać
się w skomplikowanych układach i stale pogłębiającej się wzajemnej niechęci.
A jednak żal po stracie ukochanych córek okazuje się czymś silniejszym, co jest
w stanie połączyć zaciekłych wrogów, do
tej pory stojących po dwóch stronach
barykady. Łączy ich i także nadzieja, że
kiedyś będzie lepiej.

Łukasz Garbal w pięknie wydanej
przez wydawnictwo Czarne książce
opowiada historię jednej z najbardziej
rozpoznawalnych marek w Polsce. Na
czym polegał fenomen produktów rodziny Wedlów? Zdaniem ich samych
na proponowaniu „zagranicznej jakości
w polskiej cenie”. Jednak za niezwykłą
historią jednej z największych marek
słodyczy w tej części świata leży coś
jeszcze: rodzina, która stała na straży
jakości i miała jasny kierunek rozwoju
swojej firmy.

Pobłocki pokazuje nam, że pomiędzy
niewolnictwem, jakim niewątpliwie
była pańszczyzna polskich chłopów
i chłopek, a współczesnymi formami zatrudnienia opartymi na podległości, istnieje więcej podobieństw niż może nam
się wydawać. Autor w niezwykły sposób
rozprawia się ze zmitologizowanym wizerunkiem Rzeczpospolitej szlacheckiej
i namawia do samodzielnego stawiania
trudnych pytań o chłopskie niewolnictwo i jego przyczyny. Dla poszukujących
nowego spojrzenia na znaną historię.
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