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Drogie Czytelniczki i drodzy Czytelnicy,
serdecznie zapraszamy do czytania
nowego lutowego numeru „Spacerownika Artystyczno-Literackiego”.
Zgodnie z nowym podziałem wszystkich miłośników literatury zapraszamy
do działu Od deski do deski, gdzie znajdziecie recenzje książkowe, które być
może staną się inspiracją do sięgnięcia
po nieznane tytuły.

Zastanawiacie się czasem, gdzie
moglibyście się wybrać w wolne popołudnie? Podpowiedzi znajdziecie
w naszym Kalejdoskopie wydarzeń,

Spacerownik Artystyczno-Literacki
Fundacja Artystyczna Podróż Hestii
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Przyjemnej lektury życzy
Zespół Fundacji APH

Wszystkich spragnionych wieści ze
świata sztuki zachęcamy do wyjrzenia
przez okno i sprawdzenia, co dzieje się
na arenie polskiej i międzynarodowej.
Tradycyjnie przygotowaliśmy dla Was
zestawienie najciekawszych wystaw
odbywających się w kraju i za granicą.

02/2022

w którym informujemy o ciekawych
imprezach kulturalnych, w których naszym zdaniem warto wziąć udział. A na
koniec zapraszamy na najgorętsze zapowiedzi książkowe tego roku. Czy są
wśród nich pozycje, na które Wy również czekacie?
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julia.janowska@fundacjaaph.pl

OD DESKI

Co w trawie piszczy…
czyli coś dla miłośników nowości
Książka o przyjaźni
Marcin Marcisz

DO DESKI
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Jeśli wciąż zdarza wam się spotkać na
swojej drodze czytelników, którzy z zasady kręcą nosem na powieści, których
podstawą są skomplikowane relacje
międzyludzkie, koniecznie kupcie mu
„Normalnych ludzi" Sally Rooney, a na
dokładkę dorzućcie nową książkę Marcina Marcisza. Sam znam przynajmniej
kilkanaście osób, które na codzień chętnie wymieniają ze mną książkowe polecenia, jednak gdy w grę wchodzą książki
opowiadające o emocjach i stosunkach
między ludźmi szybko proszą o przejście do kolejnych pozycji. Z niewyjaśnionych powodów przyzwyczailiśmy
się, że książki tego rodzaju muszą być
tkliwe i w nieprzyjemny sposób egzaltowane. Jednak w czasach, gdy empatia
staje się największą wartością w otaczającym nas świecie warto podtrzymywać
w sobie umiejętność myślenia o innych.
„Książka o przyjaźni" jest namacalnym
dowodem na tezę, że współcześnie da
się pisać o emocjach i relacjach między
ludźmi tak, żeby nie dało się oderwać
od lektury. W powieści poznajemy losy
trójki przyjaciół, których relacja rozpoczyna się w czasie dojrzewania i trwa.
Każde z nich dorastało w innych warunkach, ma swoje marzenia i swoje własne
tajemnice. Jednak tym, co ich łączy
jest wzajemna empatia i zrozumienie.
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W tej relacji nie ma oskarżeń, podejrzeń
i intryg. Jest za to otwartość i bliskość.
Jednak czy relacja, która wytwarza się
w pierwszych kilkunastu latach życia
człowieka ma szansę oprzeć się erozji
spowodowanej dorastaniem? A może
młodzieńcze przyjaźnie z założenia
mają wpisaną datę ważności, której
nie da się przesunąć? To tylko niektóre
pytania stawiane przez Marcisza, a odpowiedzi każdy musi poszukać samodzielnie. Jednak temat i podejmowane
wątki to nie wszystkie zalety nowej powieści autora Taśm rodzinnych. Już po
pierwszych stronach na pierwszy plan
wybija się doskonały warsztat pisarski,
który sprawia, że przez kolejne strony
książki płynie się razem z bohaterami.
Marcisz jest też autorem, który idealnie
wpisuje się w twierdzenie, że proste zdania z jednym podmiotem i orzeczeniem
potrafią trafiać dużo celniej niż wielowyrazowe konstrukcje. Doskonała lektura
dla osób poszukujących czegoś zupełnie nowego i innego. Jestem pewny, że
każdy znajdzie w tej lekturze przynajmniej jedno zdanie, które bez większych
problemów będzie mógł dopasować do
swojej sytuacji. A czy właśnie to nie powinno być główną funkcją rozmawiania
o emocjach?

Nowe spojrzenie…
czyli coś dla pasjonatów klasyki
Duma i uprzedzenie
Jane Austen

Wydaje się, że w ostatnim czasie klasyka
literatury światowej przeżywa swój renesans. Pojawiają się liczne wznowienia, często zachwycające przepięknymi okładkami i sposobem wydania, jak w przypadku
ekskluzywnej kolekcji Świata Książki czy
wspominanej już na łamach naszego Spacerownika serii butikowej Wydawnictwa
Albatros. Niesłabnące zainteresowanie
klasyką przejawia się także w powracających cyklicznie adaptacjach filmowych,
dzięki którym historie zapisane na łamach
książek mają szansę dotrzeć do jeszcze
szerszego grona odbiorców. Jeśli nie mieliście bowiem okazji sięgnąć po klasyczną
powieść, dobry film może być świetną zachętą. Tak stało się w przypadku Dumy
i uprzedzenia – bodaj najbardziej znanej
obecnie książki w dorobku Jane Austen.
Po wpływem ekranizacji z Keirą Knightley wiele osób powróciło do opowieści
o perypetiach niezbyt zamożnych sióstr,
które rodzice pragną dobrze wydać za
mąż. Szczęśliwie do sąsiedniej posiadłości wprowadza się pewien młody, bogaty
mężczyzna. Wkrótce losy dwóch rodzin
zaczynają się coraz ciaśniej splatać,
a historia komplikuje się jeszcze bardziej,
gdy w odwiedziny przyjeżdża nieco tajemniczy przyjaciel mężczyzny. Mowa tu
oczywiście o panu Darcym. Współcześnie
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jest on chyba najbardziej rozpoznawalną
postacią wśród bohaterów stworzonych
przez Austen. Stanowi uosobienie angielskiego dżentelmena o doskonałych manierach, przystojnego i nieco wyniosłego,
który w głębi duży jest człowiekiem głęboko wrażliwym i potrafiącym obdarzyć
wybrankę gorącym uczuciem. Pan Darcy
stał się tak powszechnie kojarzoną figurą,
że nawiązała do niego także Helen Fielding w bestsellerowym Dzienniku Bridget Jones. Co ciekawe, pierwowzorem
dla bohatera był mąż przyjaciółki Jane
Austen – niejaki John Parker. Pisarka nie
była z nim związana uczuciowo, jednak
jako niezwykle uważna obserwatorka potrafiła wykorzystać jego cechy do stworzenia fikcyjnej postaci, która dla wielu
kobiet stała się męskim ideałem. Dzisiejsi
badacze twórczości pisarki wskazują, że
to właśnie ten dar wnikliwego patrzenia na
otaczający ją świat sprawił, że książki Austen do dziś zachwycają i wciągają. Opisy
salonowego, dworskiego życia mogą wydawać się bowiem odległe, szybko jednak okazuje się, że problemy, z którymi
zmagają się bohaterowie często są uniwersalne, a uczuć, które nimi targają doświadczamy także i my. Sięgając po taką
lekturę, możemy też być spokojni – mamy
gwarancję dobrego zakończenia!
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Detektyw na tropie…
czyli coś dla lubiących tajemnice i zagadki
Kolory Zła. Czerwień
Małgorzata Oliwia Sobczak

Jeśli czytacie sporo kryminałów to
z pewnością zauważyliście, że po pewnym czasie z lekturami tego gatunki
zaczyna się dostrzegać subtelne niuanse, które dodają książkom rumieńców. W jednych przypadkach jest to
nieoczywista postać głównego bohatera, w innych poboczny wątek bliskich
mu osób. W Czerwieni autorstwa Małgorzaty Oliwii Sobczak tym niuansem
jest miejsce akcji. Autorka osadziła
fabułę swojej powieści nad polskim
morzem. Jednak nie jest to sceneria
kurortów w okresie letnich wakacji,
a ciemnej i przygnębiającej zimy, która
zmienia morze w przestrzeń przenikającą czytelnika chłodem. Aż trudno uwierzyć, że polskie morze poza
sezonem tak rzadko służy autorom
powieści z dreszczykiem za miejsce
osadzenia fabuły. Z każdego strony
kryminału Sobczak czuć zimny wiatr
i wilgoć, które docierają do czytelnika
w trakcie lektury. Historia przedstawiona w Czerwieni tylko z pozoru jest
prosta. Wprawionym w rozwiązywaniu
kryminalnych zagadek czytelnikom
może wydawać się, że już po kilkudziesięciu stronach wiedzą, co wydarzy się
pod koniec książki. Nic bardziej mylnego. W zasadzie do ostatnich stron
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powieści możecie spodziewać się nagłych zwrotów akcji, które nierzadko
wywracają świat, który już ułożyliśmy
sobie w głowie. Czerwień to opowieść
o próbie rozwikłania zagadki dwóch
morderstw, które dzieli siedemnaście
lat, a które mają zaskakująco wiele
punktów stycznych. Podobne ofiary,
podobne okoliczności. Czy to możliwe,
żeby przez tyle lat morderca nie tylko
ukrywał się przed sprawiedliwością, ale
też planował kolejną zbrodnię? Lekturę powieści Małgorzaty Oliwii Sobczak
polecamy też osobom zainteresowanym procesem rozwiązywania spraw
kryminalnych i poznawaniem tajników
pracy lekarzy medycyny sądowej.
Procesy badania okoliczności zbrodni są w książce przedstawione bardzo szczegółowo i widać, że autorka
wykonała niezwykle sumienną pracę
przygotowując się do jej napisania.
Warto też wspomnieć, że Czerwień jest
pierwszym tomem w trylogii Kolory zła,
do której należą też Czerń i Biel.
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To zdarzyło się naprawdę…
czyli coś dla czytelników literatury faktu
Kocie chrzciny. Lato i zima w Finlandii
Małgorzata Sidz

Wyznawcy praktycznego podejścia do
literatury twierdzą, że każda napisana
książka powinna spełniać jakąś funkcję.
Powieści obyczajowe powinny uczyć
nas rozmawiania o emocjach i trudnych
relacjach międzyludzkich, utwory science-fiction budzić w nas ciekawość poznawania prawideł rządzących naszym
światem, a eseje przekonywać nas do
zastanawiania się nad istotą badanego zagadnienia. Gdybyśmy przyjęli taki
sposób myślenia, to reportaże z pewnością miałyby pokazywać nam mniej
znane zakątki Ziemi i uczyć o obcych
kulturach. W tezę tę doskonale wpisuje
się reportaż autorstwa Małgorzaty Sidz
Kocie chrzciny. Lato i zima w Finlandii.
Ta niezwykła książka zaskakuje historiami z kraju, który, choć geograficznie nie
jest bardzo odległy mieszkańcom Polski, historycznie i kulturowo potrafi zaskakiwać na poziomie kojarzonym z regionami na drugim końcu globu. Dzięki
niezwykle barwnie opisanym historiom
prawdziwych mieszkańców kraju na dalekiej północy poznajemy naród, który
nie tylko różni się od naszego, ale pod
wieloma względami nie ma na świecie
sobie podobnych. Już w samym tytule
w oryginalne pisanym jako Kissanristiäiset znajduje się obietnica zaskakujących
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tradycji i przekonań. Finowie kochają
świętować, ale do pełni szczęścia z celebracji potrzebują okazji. Tak narodziły
się „kocie chrzciny”, czyli święto–pretekst. Wystarczające, by je uczcić i niewiążące się z obowiązkami organizacji.
Jednak Finlandia przedstawiona przez
Sidz to nie tylko beztroskie zabawy
i okazje. To także opowieść o głębokiej
samotności, zaskakującej pracowitości,
a także wielu problemach i sporach, których rozwiązania nierzadko Finowie szukają w kieliszku. Autorka pisze o historii,
skomplikowanych relacjach z sąsiadami
i o mniejszościach, ale też o Muminkach,
Tove Jansson i saunach. Na uwagę zasługuje też doskonale opanowana przez
autorkę umiejętność opowiadania złożonej historii przez pryzmat bohaterów, których da się lubić i którzy zostają
z nami po zakończonej lekturze. Z dużą
dozą pewności jeszcze przez kilka dni po
przeczytaniu Kocich chrzcin będziecie
zastanawiać się, jakie były dalsze losy
poznanych postaci. Wielkie uznania dla
Małgorzaty Sidz za napisanie reportażu,
w którym na kilkuset stronach poznajemy kraj, o którym nie wiemy nic, choć
patrząc od strony geograficznej jesteśmy sąsiadami.
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Dla oczu dużych i małych…
czyli coś dla fanów literatury dziecięcej i młodzieżowej
Pasztety, do boju!
Clémentine Beauvais

Okres dorastania może być prawdziwym wyzwaniem, zarówno dla dziewczynek, jak i dla chłopców. Młodzi ludzie
często zmagają się nie tylko z burzą
hormonów i zmianami, jakie w tym czasie zachodzą w mózgu, ale także z surową oceną rówieśników. A ci bywają
naprawdę bezlitośni. Dotkliwie przekonują się o tym bohaterki książki Pasztety, do boju!. Ich przyjaźń rozpoczyna się
w trudnych okolicznościach. Zostają one
bowiem „zwyciężczyniami” corocznego szkolnego konkursu na najbrzydsze
dziewczyny w szkole. Jest on organizowany przez dawnego przyjaciela jednej
z nich i nikt z dorosłych nie jest w stanie
skutecznie zareagować. Konkurs cieszy
się dużym powodzeniem – szkolnej społeczności dostarcza rozrywki, ale nominowanym przysparza dużo smutku i łez.
Wszystko zmienia się za sprawą głównej
bohaterki, Mireille, która na pasztetowym podium staje co roku. Jako jednej
z niewielu udaje jej się przeciwstawić
hejtowi uśmiechem i ironicznym poczuciem humoru. Postanawia zarazić nim
pozostałe dziewczyny i wspólnie decydują się wziąć sprawy w swoje ręce. Tak
rozpoczyna się ich przygoda. Razem
ruszają na wyprawę do Paryża. Nie jest
to jednak zwykła wycieczka, ale prawdziwa eskapada, w dodatku rowerowa!
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Szalony pomysł udaje się zrealizować,
nieoczekiwanie zyskuje on także zainteresowanie mediów. W ten sposób
dziewczyny zyskują szansę na rozprawienie się z uprzedzeniami i własnymi
kompleksami. A dlaczego akurat Paryż
i co tak naprawdę jest celem wyprawy?
Dla każdej bohaterki jest on nieco inny
i skrzętnie trzymany w tajemnicy. Czy
uda się go osiągnąć? Dokąd uda się dotrzeć trzem bardzo zdeterminowanym
nastolatkom? O tym przekonać się można, śledząc losy tytułowych „pasztetów”,
jak same siebie z dystansem zaczynają
nazywać dziewczyny. To wyjątkowa
opowieść pokazująca, jak krzywdząca
może być powierzchowna ocena i ile
możemy się dowiedzieć o drugiej osobie,
jeśli pozwolimy jej rozkwitnąć i rozwijać
swój potencjał. Książka odkrywa też
przed czytelnikami siłę przyjaźni, dzięki
której wiele rzeczy może stać się możliwych. Jednocześnie nie jest to historia
sztampowa. Dziewczyny nie stają się
w cudowny sposób piękne, nie poznają księcia z bajki i nie odnajdują miłości
swojego życia. Za to poznają siebie, uczą
się akceptować swój wygląd, a z czasem
może nawet polubią swoje ciała…
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Jeśli w sztuce lubicie poszukiwać tego, co nieoczywiste koniecznie
musicie wybrać się na wystawę Nikifor. Malarz nad malarzami
organizowaną w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
Nikifor, a w zasadzie Epifaniusz Drowniak urodził się w 1895 roku
w Krynicy. Był Łemkiem, synem ubogiej głuchej kobiety. Zwracano
się do niego Nikifor, sam też tak o sobie mówił i tak podpisywał swoje
obrazy. Był niewielkiego wzrostu, wątłego zdrowia, słabo słyszący
i niewyraźnie mówiący. Samotny, żyjący na marginesie społeczeństwa,
często bez środków do życia, miał jednocześnie ogromny hart ducha,
siłę przetrwania i realizowania swojego postanowienia, że zostanie
malarzem. W 1930 roku pracami Nikifora zainteresował się lwowski
artysta Roman Turyn, a także malarze z kręgu Komitetu Paryskiego. Już
w 1931 roku zorganizowano we Lwowie artyście wystawę, a w kolejnym
roku prace Nikifora pokazano na zbiorowej wystawie w Paryżu. Na
wystawie organizowanej w Państwowym Muzeum Etnograficznym
zobaczyć będzie można ponad 130 dzieł Nikifora, z których ponad 100
pochodzi z kolekcji własnej PME, jednej z najbogatszych w prace tego
artysty w Polsce. Obok obrazów z kolekcji własnej PME, na wystawie
zaprezentowane będą również dzieła z kolekcji Alfonsa Karnego,
wybrane przez niego osobiście u Nikifora, tym cenniejsze, że rzadko
eksponowane, zachowały niepowtarzalną „nikiforową” barwę –
głęboką, nieledwie aksamitną, gdzie stonowane barwy przenikają się,
a zestawienie odcieni jest niespotykane. Barwa daje wrażenie jakby
obrazy malowane były wczoraj.

www.ethnomuseum.pl

SZTUKĘ
POLSKĄ
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Wystawa
Nikifor. Malarz nad malarzami
Państwowe Muzeum Etnograficzne
w Warszawie, materiały prasowe
organizatora
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Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

OKNO NA...

Wystawa
Nikifor. Malarz nad malarzami

Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu

Wystawa
Krajobraz / Metamorfozy wyobraźni
Dla wielu miłośników sztuki nie ma nic ciekawszego od obserwowania
prac młodego pokolenia twórców. To właśnie od artystów stawiających
swoje pierwsze kroki w świecie sztuki dowiadujemy się, co interesuje,
dotyka, a także mierzi najmłodszą część społeczeństwa. Właśnie dlatego zawsze czujemy wielką przyjemność, gdy możemy zapowiedzieć
wystawę prezentującą prace początkujących artystek i artystów. Krajobraz / Metamorfozy wyobraźni to wystawa przedstawiająca prace artystyczne i projektowe studentek i studentów Architektury Przestrzeni
Kulturowych, kierunku zainicjowanego w 2014 roku w Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku. Dwustopniowy program studiów na tym kierunku, bazuje na artystycznych tradycjach Gdańskiej uczelni, jak również
wychodzi naprzeciw współczesnym trendom w badaniu, ochronie oraz
kształtowaniu krajobrazów i przestrzeni kulturowych, a w szczególności
przestrzeni kulturowych miast. Prezentowane w Galerii EL opracowania
– semestralne i dyplomowe studentek i studentów tego kierunku – są
wynikiem przeprowadzonych przez nich badań i wnikliwej obserwacji
miejsc pobytu ludzi, kształtowanej podczas studiów świadomości społecznej oraz analizy infrastrukturalnej. Szkice, rysunki i zestawienia kolorystyczne, ujawniają ich twórczą wyobraźnię, dotykają działań zwykle
niewidocznych, ale wyjątkowych, w indywidualnych relacjach człowieka
i miejsca. Komponują wspólny obraz przestrzeni publicznej z dziedzictwem form zbudowanych. Równocześnie z ekspozycją prac studenckich na emporze, w Krużganku Galerii EL zaprezentowane zostaną
dokonania twórcze zespołu dydaktyczno-naukowego, kształtującego
i realizującego program dwustopniowych studiów na kierunku Architektury Przestrzeni Kulturowych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

www.galeria-el.pl

Wernisaż wystawy
Krajobraz / Metamorfozy
wyobraźni
Centrum Sztuki Galeria EL
w Elblągu, media społecznościowe
organizatora
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Gdańska Galeria Miejska w Gdańsku

Wystawa
Pod powierzchnią. Świat ilustracji Joanny Concejo
Ilustracje Joanny Concejo uwodzą dbałością o szczegół, melancholią
przemijania, zapachami dzieciństwa i siłą narracji. Ilustracji Concejo nie
ogląda się, ale czyta wszystkimi zmysłami. Stanowią pomost pomiędzy
wyobraźnią, a tym co istnieje. Artystka kreuje bowiem światy za pomocą niedopowiedzenia i wieloznaczności. Często operuje perspektywą
dziecka. Naiwność niewinnego spojrzenia pozwala na surrealistyczne
motywy, wyjście poza logikę świata dorosłych. Z drugiej strony w ilustracjach dominuje punkt widzenia natury, to rośliny i kłącza przejmują
świat przedstawiony. Cechuje go subtelność, ale także surowa naturalność i nasączenie opowieściami. Jak twierdzi sama autorka „ilustrowanie nie polega na rysowaniu tego, co napisane. Muszę zdesakralizować tekst, by na jego podstawie ułożyć własną opowieść, bo tylko taką
mam. Jeżeli narysuję to, co jest dla mnie ważne, to jest szansa, że ktoś
poświęci temu swoją uwagę. Z tekstu pisarza i mojej opowieści powstaje kolejna wartość.”. Pod powierzchnią jest wystawą, która zaprasza do
świata artystki poprzez pokazanie jej twórczości w niecodzienny sposób. Będzie można wejść do ilustracji Joanny Concejo, poznać niektóre z sekretów jej warsztatu: od technik skalowania poprzez wycinanki
i hafty, po interaktywne instalacje pokazujące popularne motywy z jej
twórczości w formie zabawy z odbiorcą. Jedną ze stref wystawy będzie
czytelnia z książkami artystki, a całość przygotowana jest jako azyl od
pośpiechu świata, z myślą zarówno o młodym, jak tym starszym czytelniku.

www.ggm.gda.pl

Otwarcie wystawy
Pod powierzchnią. Świat
ilustracji Joanny Concejo

Otwarcie wystawy
Pod powierzchnią. Świat
ilustracji Joanny Concejo

Gdańska Galeria Miejska, media
społecznościowe organizatora

Gdańska Galeria Miejska, media
społecznościowe organizatora
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Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim

Wystawa
Wątki wspólne
Przyzwyczailiśmy się do klasycznego postrzegania sztuk wizualnych,
w którym zdecydowaną większość prac da się przyporządkować do
dziedzin malarstwa, rzeźby, fotografii i instalacji. Jednak w związku
z nieustannie ewoluującym światem artystycznego przekazu wciąż
powstają formy, które nie mieszczą się w odgórnie narzuconych
ramach. Każdego dnia artyści poszukują nowych metod przeniesienia
swoich myśli i uczuć, a czasami proces ten prowadzi do zatoczenia
koła i odnalezienia nowych wartości w znanych już formułach.
Dokładnie tak stało się z tkaninami, które w ostatnich latach stały się
w rękach polskich artystek ważnym narzędziem pracy, odnoszącym
się do aktualnych treści społecznych i politycznych. Nierzadko
stawiają się one w roli pośredniczek oddając głos mniejszościom,
nawiązują do historii lub sytuacji migracyjnej. Czynności związane
z szyciem, tkaniem i haftowaniem symbolicznie oddają troskę i ciepło
jakimi obdarzamy bliskie nam osoby. Na wystawie zaprezentowane
zostaną prace wykonane we współpracy ze społecznościami
oraz takie, dla których istotne są wątki związane ze wspólnotą
i różnorodnością kulturową Polski. Dodatkowymi kontekstami dla
wystawy są wielokulturowa tożsamość Gorzowa i historia tutejszego
BWA jako dawnego organizatora Ogólnopolskich Plenerów Tkackich.
Na wystawie zobaczyć będzie można prace m.in Alicji Bielawskiej,
Pameli Bożek, Moniki Drożyńskiej, Elżbiety Jabłońskiej i Małgorzaty
Mirga-Tas.

www.mosart.pl

Wernisaż wystawy
Wątki wspólne
Miejski Ośrodek Sztuki
w Gorzowie Wielkopolskim, media
społecznościowe organizatora
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Muzeum Sztuki w Łodzi

Wystawa
Prototypy 05: Marek Sobczyk.
Podróż-Podrut [Polentransport]
Joseph Beuys w 1981 roku przekazał Muzeum Sztuki w Łodzi dar. Ofiarowując tysiąc obiektów spakowanych w skrzyni, podzielił się istotnym
dla siebie zbiorem symboli i znaczeń. Marek Sobczyk po 40 latach od
wydarzenia, w odpowiedzi na nie, konstruuje swój zestaw znaków, odwołując się jednocześnie do obrazów na co dzień oglądanych przez nas
w internecie. Komunikaty w nim zawarte mogą być zatem czytelne dla
każdego, kto sięga po współczesne media. Wystawa Marka Sobczyka Podróż-podrut [Polentransport] jest piątą odsłoną cyklu Prototypy,
w której zaproszone artystki i artyści na nowo interpretują dzieła z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. W przestrzeni wystawy widzowie podążają za meandrującą instalacją, prowadzącą do kolejnych obrazów.
Konstrukcja stworzona ze 180 metrów ocynkowanego drutu jest artystycznym hołdem złożonym Katarzynie Kobro. Praca jest częścią wieloletniego projektu Marka Sobczyka “muzeum” w cudzysłowie, w ramach
którego artysta wchodził w dialog z pracami takich twórczyń i twórców jak: Magdalena Abakanowicz, Stanisław Dróżdż, James Joyce,
Jeff Koons, Kazimierz Malewicz i Roman Opałka. Na wystawie artysta
dialoguje z Katarzyną Kobro, Solaris Stanisława Lema, oraz Josephem
Beuysem, na którego osławiony dar z 1981 roku postanawia spojrzeć
krytycznym okiem. Marek Sobczyk urodził się w 1955 roku w Warszawie, gdzie mieszka i pracuje. Malarz, projektant i teoretyk. Studiował
malarstwo w latach 1975–1980 w warszawskiej ASP, gdzie uzyskał dyplom w pracowni Stefana Gierowskiego. Był jednym z założycieli Gruppy i współtwórcą czasopisma Oj Dobrze Już. W malarstwie posługuje
się elementami ekspresji koloru, rysunku, tematu i funkcji. Kuratorką
wystawy jest Hanna Wróblewska, zaś kuratorką ze strony Muzeum
Sztuki w Łodzi Anna Łazar.

www.msl.org.pl

Widok wystawy
Prototypy 05: Marek
Sobczyk. Podróż-Podrut
[Polentransport]
2022, for. Anna Zagrodzka,
Muzeum Sztuki w Łodzi, materiały
prasowe organizatora
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Galeria Labirynt w Lublinie

Wystawa
Aleksandra Liput – Dzisiaj za oknem drzewa
wyglądały jak żywe istoty na księżycu
Aleksandra Liput jest artystką wizualną, która zajmuje się ceramiką,
miękkimi rzeźbami, obiektami i instalacjami. Bardzo często mierzy się
z problematyką lęku, dziedziczenia traum, szeroko rozumianą duchowością i magicznymi przedmiotami. Interesuje się koncepcjami związanymi z mitem i utopią. Zawodowo Liput jest asystentką i doktorantką
na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także
współtworzy duet kuratorski DZIDY. Jej prace były prezentowane m.in.
w Galerii Labirynt w Lublinie, Galerii Arsenał w Poznaniu, Fundacji Galerii Foksal w Warszawie. Finalistka Coming Out – Najlepsze Dyplomy
ASP w Warszawie (2017). W swoich pracach artystka powołuje do życia świat nieantropocentryczny, zrodzony z marzeń, tęsknot i fantazji.
Odwołuje się do uniwersalnych archetypów, obecnych w kolektywnej
podświadomości: obiekty przez nią tworzone są równie znajome, co tajemnicze, mogą stanowić dzieła jeszcze nieznanych, pradawnych plemion. To fantastyczna utopia, której tak bardzo potrzebujemy w świecie
zdominowanym przez technologie i chłodną kalkulację. Liput wykorzystuje w swoich pracach elementy naturalne, jak i ewidentnie sztuczne,
szukając balansu między współczesnością i tym, co ponadczasowe. Jej
wystawa stanowi zachętę do obserwowania natury i odkrywania drugiego, głębszego sensu zjawisk w naszym otoczeniu. Na swojej wystawie artystka pozwala widzom odkryć utraconą więź z naturą. Zdaje się
mówić: „Witajcie w rzeczywistości magicznych totemów, zagadkowych
talizmanów i prowizorycznych szałasów, które symbolicznie koją i dają
schronienie”.

www.labirynt.com

Wystawa
Aleksandra Liput – Dzisiaj za
oknem drzewa wyglądały jak
żywe istoty na księżycu

Wystawa
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Galeria Labirynt
w Lublinie, fot. Emilia Lipa, media
społecznościowe organizatora

Galeria Labirynt
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Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

Wystawa
Roman Cieślewicz: „Pełnia koła” – prace z kolekcji
Muzeum Narodowego w Poznaniu
Zaplanowana na początek 2022 roku w Wozowni kameralna wystawa prac Romana Cieślewicza skupia się na jednym z najważniejszych
w jego twórczości motywie ikonograficznym. Kolista forma, będąca
głównym tematem prezentacji, jest nierozerwalnie związana z symetrią, która również gościła w wielu projektach grafika. Kompozycje
symetryczne oraz kształty kół to najczęstsze motywy pojawiające się
zarówno w jego grafikach i kolażach, jak i realizacjach projektowych.
Trudno wskazać dokładny powód ich obecności w konkretnych projektach, ale przyglądając się uważnie wybranym pracom można dostrzec,
w jaki sposób koło lub symetria organizują kompozycje, wykorzystując różne środki graficznego wyrazu: fotografię, kolaż czy typografię.
W miarę upływu czasu forma koła pojawiała się w projektach grafika
coraz częściej, zwłaszcza w tych związanych z promocją własnej twórczości. Roman Cieślewicz w publikacji La Plenitude du Cercle wskazuje
na trzy odkrycia, które zapoczątkowały jego obsesję koła. Pierwsze to:
„piękno okrągłego bochenka chleba o złotym kolorze popękanej skórki
naszpikowanej ziarnkami kminku i maku” w sklepie Izaaka Weintrauba w pobliżu jego domu we Lwowie; drugie „to okładka Encyklopedii
Uniwersalnej z tłoczonym reliefem człowieka o idealnych proporcjach,
dzieło Leonarda da Vinci, który to człowiek wkomponowany w koło powodował u mnie uczucie chęci rysowania”. Trzecie odkrycie związane
jest ze studiami w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie na jednej
z pierwszych lekcji dowiedział się, że „wszechświat zbudowany jest na
trzech formach geometrycznych: kwadracie, trójkącie i kole”.

www.wozownia.pl
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Wystawa
Roman Cieślewicz: „Pełnia
koła” – prace z kolekcji Muzeum
Narodowego w Poznaniu

Galeria Sztuki Wozownia
w Toruniu, media społecznościowe
organizatora

Galeria Sztuki Wozownia
w Toruniu, media społecznościowe
organizatora

SPACEROWNIK ARTYSTYCZNO-LITERACKI 02/2022

27

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

Wystawa
Magdalena Żołędź. Niska rozdzielczość
Wystawa jest podsumowaniem badań artystycznych Magdaleny Żołędź
dotyczących postfotografii – niezależnego od twórcy „życia obrazów”
– oraz próbą zbadania relacji widz–dzieło sztuki w duchu slow looking.
W XXI wieku cyfrowe wizualne treści oskarżane są o przejmowanie władzy nad światem. Slogany typu „żyjemy w świecie obrazkowym” stały
się powszechne, przestaliśmy bowiem odróżniać rzeczywistość od jej
wizerunku. Przywołajmy teorię Jeana Baudrillarda, w „hiperrzeczywistości” obraz nie wskazuje już swojego pierwowzoru, lecz namnaża
się w cyfrowym świecie jako kompletny byt, mający własną dynamikę
wzrostu, odrębną możliwość komunikacji z odbiorcą, ponadto posiada nieograniczoną zdolność powielania (rozmnażania). Nie jesteśmy
w stanie rozdzielić obu światów (znaku od rzeczywistości, symulakra od
pierwowzoru) – być może nie ma już takiej potrzeby. Filmy oraz cyfrowe glitchartowe projekty Magdaleny Żołędź poprzez subtelną powtarzalność motywów, operowanie abstrakcyjnymi formami, korzystanie
z potencjału „niedoskonałości” zdają się stawiać pytania: kto dochodzi
do głosu i kto decyduje w świecie cyfrowym? Kto dostarcza witalności
obrazom? Ekspozycja Niska rozdzielczość w GSW ma formułę medytacyjną. Podstawowym elementem wystawy staje się sama instrukcja
zwiedzania, będąca próbą narzucenia odbiorcy optymalnego sposobu
doświadczania wystawy i nawiązania kontaktu z obrazem. Stawiamy
tym samym następujące pytania: Czy dłuższy czas kontemplacji gwarantuje pełniejsze doświadczenie dzieła? Czy nasza uważna obecność
w galerii wnosi dodatkowe wartości? Czy obrazy cyfrowe wyłowione
z przepełnionego świata Internetu mogą stać się przedmiotem kontemplacji?

www.galeriaopole.pl

Magdalena Żołędź,
Niska rozdzielczość
72dpi, Galeria Sztuki w Opolu,
media społecznościowe
organizatora
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www.artic.edu

SZTUKĘ
ŚWIATOWĄ
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Chicago, Stany Zjednoczone

OKNO NA...

Sto sześćdziesiąt lat temu, w 1861 roku, artysta, projektant i pisarz William Morris założył firmę Morris & Co., a jego styl stał się integralną
częścią brytyjskiego ruchu Arts and Crafts pod koniec XIX wieku. Morris był zarówno zapalonym studentem historii sztuki, jak i wielbicielem
świata przyrody, a prace jego i jego firmy charakteryzowały się słownictwem projektowym zaczerpniętym z historycznych projektów tkanin
pochodzących z Europy i Bliskiego Wschodu oraz przedstawiały kwiaty
i rośliny, a także nosiły tytuły nawiązujące do świata flory. Morris i jego
współpracownicy – w tym jego żona Jane Burden Morris, młodsza
córka May Morris, rzemieślnik i projektant John Henry Dearle, a także
artyści tacy jak Edward Burne-Jones i Dante Gabriel Rosetti – uważali
się za reformatorów projektowania. Mieli misję przywrócenia piękna
w życiu swoich konsumentów poprzez przemyślany projekt i produkcję, które wysuwały na pierwszy plan działania rzemieślników i techniki
antyprzemysłowe. W związku z tym eksperymentowali z recepturami
barwników opartymi na naturalnych materiałach, ożywili metody ręcznego drukowania tkanin i tapet oraz przywrócili ręczne tkanie. Chociaż firma Morris & Co. zamknęła swoje podwoje w 1940 roku, wizja
estetyczna firmy pozostaje silna do dziś dzięki ciągłemu przeobrażaniu i przerabianiu projektów tekstyliów i tapet. Wystawa przygotowana
w Art Institute Chicago bada tę długowieczność, podkreślając założenia projektowe Morris & Co. i ulubione techniki, a także miejsca w Chicago, w których pojawiły się prace Morrisa i jemu współczesnych.

Kopenhaga, Dania

Copenhagen Contemporary zaprasza zwiedzających do wejścia
w świat światła, koloru i gigantycznych instalacji w ramach wystawy
gromadzącej po raz pierwszy w Europie tak szeroką reprezentację
dzieł twórców należących do amerykańskiego ruchu artystycznego, znanego pod nazwą Light & Space. Na ekspozycji prezentowane
są zarówno historyczne dzieła Jamesa Turrella, Douga Wheelera,
Helen Pashgian, Roberta Irwina, Larry'ego Bella, Bruce'a Naumana,
Mary Corse i wielu innych, jak i dzieła współczesnych europejskich
artystów, którzy inspirowali się ich twórczością. Wśród nich znaleźli
się między innymi Anish Kapoor, Olafur Eliasson i Jeppe Heina. To
jak dotąd największa wystawa, jaką gościło Copenhagen Contemporary. Rozciąga się ona we wszystkich pięciu salach wystawowych
i kończy się w interaktywnym laboratorium w którym można eksperymentować ze światłem, kolorem i przestrzenią oraz budować
konstrukcje z przezroczystego LEGO i światła. Ciekawym momentem dla rozwoju ruchu Light & Space był okres po II wojnie światowej, kiedy dostępne stały się nowe materiały. Wówczas też artyści
odeszli od skupienia się na przedmiocie i jego znaczeniu na rzecz
budowania świadomości tego, jak sztuka i przestrzeń są odbierane
za pomocą ciała. W poszukiwaniu nowych możliwości artystycznych
i ekspresji, artyści nawiązali współpracę z rozwijającym się przemysłem kosmicznym i badaczami z Uniwersytetu Kalifornijskiego, gdzie
wspólnie eksperymentowali ze światłem, przestrzenią i materiałami.
Włókno szklane, żywica epoksydowa i szkło powlekane umożliwiły
stworzenie gładkich, odbijających światło powierzchni, torując drogę dla nowego stylu sztuki, który rozszerzył tradycyjne kategorie
malarstwa i rzeźby, zmieniając sposób, w jaki doświadczamy sztuki.

www.copenhagencontemporary.org

Lita Albuquerque,
Materia Prima
1979/2021, detal, dzięki
uprzejmości artystki, widok
wystawy Light & Space,
Copenhagen Contemporary, 2021,
fot. David Stjernholm, materiały
prasowe organizatora
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Londyn, Wielka Brytania

Francis Bacon to urodzony w Irlandii artysta, syn hodowcy koni,
który stał się jednym z najważniejszych malarzy XX wieku. Miał
niełatwą młodość. Jako szesnastolatek został wygnany przez ojca
z konserwatywnego domu w związku z przyznaniem się otwarcie do
orientacji homoseksualnej w czasach, gdy była ona uznana za nielegalną. Następnie podróżował po Europie, przejeżdżając przez Berlin
i Paryż, zanim osiadł w Londynie. Lata, w których kształtowała się
jego osobowość twórcza przypadały na burzliwy okres XX-wiecznej historii. W londyńskiej Royal Academy of Arts prezentowana jest
wystawa poświęcona niezwykłej działalności artystycznej Bacona.
Ekspozycja skupia się na jego fascynacji zwierzętami, która w pewien sposób ukształtowała jego podejście do ludzkiego ciała, jednocześnie je wypaczając. Figury na jego obrazach uchwycone są
w najbardziej ekstremalnych momentach istnienia. Czasem trudno
wręcz rozróżnić, czy mamy do czynienia z ludźmi, czy ze zwierzętami. Wystawa pokazuje również, w jaki sposób Bacon był zahipnotyzowany ruchem zwierząt, które obserwował na wolności między
innymi podczas podróży do Afryki Południowej. Swoją pracownię
wypełniał książkami przyrodniczymi i chętnie odwoływał się do XIX-wiecznych fotografii Eadwearda Muybridge'a przedstawiających
ludzi i zwierzęta w ruchu.Czy to szympansy, byki, psy czy ptaki drapieżne, Bacon czuł, że może zbliżyć się do zrozumienia prawdziwej
natury ludzkości, obserwując nieskrępowane zachowanie zwierząt.
W ciągu pięćdziesięcioletniej kariery Bacona najważniejsze są niektóre z najwcześniejszych prac Bacona i jego ostatni obraz, a także
trio obrazów z walką byków, które zostaną wystawione razem po raz
pierwszy. Widziane razem, te surowe przejawy niepokoju i instynktu
– zarówno zwierzęcego, jak i ludzkiego – są dziś niezwykle istotne.

www.royalacademy.org.uk
Francis Bacon,
Owls
1956, olej na płótnie, prywatna
kolekcja, © The Estate of Francis
Bacon, all rights reserved, DACS/
Artimage 2022, fot. Prudence
Cuming Associates Ltd., materiały
prasowe organizatora
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Paryż, Francja

Galeria Frick Collection, otwarta dla publiczności w 1935 roku w nowojorskiej „rezydencji” magnata przemysłowego i wielkiego kolekcjonera Henry’ego Claya Fricka, jest jednym z najważniejszych
muzeów sztuki europejskiej w Stanach Zjednoczonych. Obecnie
główna siedziba została zamknięta w związku z szeroko zakrojonymi pracami remontowymi. Stworzyło to niepowtarzalną okazję, by
dzieła na co dzień tam prezentowane mogły wyruszyć do innych instytucji. Dzięki temu po raz pierwszy od ponad wieku ważna grupa
dzieł amerykańskiego malarz Jamesa Abotta McNeilla Whistlera
wyjechała z Nowego Jorku i prezentowana jest w ramach wystawy
przygotowanej w paryskim Musée d’Orsay. Ta wyjątkowa ekspozycja
obejmuje dwadzieścia dwie prace, w tym cztery obrazy, trzy dzieła
olejne i dwanaście akwafort z Kolekcji Fricka oraz trzy obrazy ze
zbiorów własnych muzeum. Obok Stanów Zjednoczonych i Wielkiej
Brytanii Francja jest bowiem jedną z trzech ojczyzn artysty. Urodzony w 1834 w Massachusetts, Whistler odbywał praktykę i debiutował
w Paryżu w latach 1855-1859. W 1891 roku państwo francuskie kupiło
jego arcydzieło: Aranżacja w szarości i czerni: Portret matki artysty.
W tym samym dniu Henry Clay Frick zapoczątkował swoją kolekcję.
Kupił osiemnaście prac Whistlera – obrazy i grafiki – czyniąc tego
artystę jednym z najlepiej reprezentowanych w jego kolekcji. Dziś
duże, pełnometrażowe portrety Whistlera należą do najbardziej podziwianych przez odwiedzających dzieł w kolekcji, obok niezwykłych
obrazów Holbeina, Rembrandta, Van Dycka i Gainsborough.

www.musee-orsay.fr

James McNeill Whistler,
Arrangement in Gray: Portrait
of the Painter
ok. 1872, olej na płótnie, domena
publiczna
SPACEROWNIK ARTYSTYCZNO-LITERACKI 02/2022
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KALEJDOSKOP
WYDARZEŃ

E-kartka z Warszawy.
Wiadomości trochę wczorajsze
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Ten świetnie pomyślany projekt polecamy wszystkim osobom, które
interesują się historią, jednak na codzień brakuje im czasu na dogłębne
studiowanie obszernych opracowań.
„e-kartka z Warszawy” to mobilne
kalendarium historii stolicy dostępne
na stronie internetowej oraz w formie
aplikacji na smartfony. Warszawa,
jako stolica Polski, była areną najważniejszych dwudziestowiecznych
wydarzeń politycznych. Lecz w cieniu
„wielkiej historii” toczyła się - swoim
własnym tempem - historia miasta
i jego mieszkańców. Właśnie ten oddolny obraz będzie nas interesował
najbardziej. „E-kartka z Warszawy” to
codzienna porcja informacji o tym, co
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wydarzyło się w Warszawie. Intuicyjnie zaprojektowana aplikacja stwarza możliwość odkrywania miasta na
nowo, poznawania jego zawiłej historii
poprzez naoczne relacje świadków,
zdjęcia archiwalne, fragmenty gazet,
filmy czy grafikę, które dają niezwykły obraz miasta w XX wieku. Krótka
i zwarta forma historycznych kartek
dostosowana została do komunikacji
mobilnej, co przekłada się na wygodę
ich czytania nawet w czasie przerwy
w pracy. Projekt zawiera także interaktywną Google Maps, umożliwiającą
identyfikację opisywanego miejsca.

www.ekartkazwarszawy.pl

Chodząc w Tatry
spotkanie autorskie z Kubą Szpilką
Operetka

Operetka
Orfeusz w piekle
w Operze Krakowskiej

Miłośnicy gór twierdzą, że prawdziwą miłość z tymi terenami czuje się
od pierwszego wejrzenia. Wystarczy
pojechać raz, a wszystkie inne kierunki przestają być interesujące. Każde
kolejne wakacje planuje się w górach,
a nocami marzy się o ich bliskości. Doskonale opowiada o tym Kuba Szpilka,
antropolog, wspinacz, narciarz, cyklista. Autor książek Chodząc w Tatry,
Bóg się rodzi (z Maciejem Krupą) i Krupówki (z Piotrem Mazikiem), który na
codzień mieszka w Kościelisku. Chodząc w Tatry to zbiór esejów antropologiczno-filozoficznych o życiu w Tatrach
i pod Tatrami pisanych z perspektywy
mieszkańca Kościeliska, to próba zrozumienia istoty tatrzańskości i elementów, które się na nią składają. To także
osobista opowieść o wieloletniej relacji z górami, o fascynacji wspinaczką
i wędrówkami, o obserwacjach zmieniającej się natury – wciąż wspaniałej, mimo że coraz bardziej niszczonej
przez człowieka. To także uniwersalna
refleksja o przemijaniu i o tym, że w górach mocniej doświadcza się swojego
istnienia. Spotkanie autorskie z Kubą
Szpilką odbędzie się w poniedziałek 14
lutego w warszawskiej księgarni Czarnego przy ulicy Jana Pawła II 45A lok.
56

Operetka, w której Offenbach, król
gatunku, sparodiował mit o Orfeuszu
i Eurydyce, łamiąc dotychczasową
tradycję ujęcia tematu. W repertuarze
Opery Krakowskiej znajduje się najsłynniejsze z dzieł operowych o wielkim uczuciu Orfeusza do zmarłej żony
– Orfeusz i Eurydyka Ch. W. Glucka.
U Offenbacha małżonkowie są znudzeni sobą, szukając podniet „na boku”, w co ingerują bogowie Olimpu. Tak
wywrócony na opak mit posłużył kompozytorowi do żartów z bezkarnego
nadużywania władzy, jakiego dopuszczały się elity, wszechobecnej hipokryzji, podwójnej moralności i oszukiwania
opinii publicznej. W Paryżu rozległy się
krzyki oburzenia na temat profanacji

www.czarne.com.pl
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starożytności i zniewagi cesarskiego
majestatu, ale inteligentna publiczność
bawiła się świetnie. Wkrótce Orfeusz
w piekle zrobił zawrotną, międzynarodową karierę, bo czyż kpina z rządzących nie jest balsamem na złość
i bezradność? I czy nie warto pośmiać
się czasem z samych siebie? Muzyka
skrzy się humorem, zachwyca pomysłowością, dowcipem. Wśród niezapomnianych fragmentów największy rozgłos zdobył „piekielny galop” z II aktu,
zwany kankanem. Operetka wystawiana znajduje się w repertuarze Opery
Krakowskiej, a bilety można znaleźć na
stronie internetowej instytucji.

www.opera.krakow.pl

POROZMAWIAJMY
O...

Najbardziej
wyczekiwanych
premierach
2022 roku
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Podziemie pamięci,
Yoko Ogawa

Mieszkańcy bezimiennej wyspy żyją
w świecie, z którego regularnie znikają
najzwyklejsze przedmioty – kapelusze, róże, fotografie, wstążki. Jednego
dnia są na wyciągnięcie ręki, drugiego zacierają się w pamięci, tracąc jakiekolwiek znaczenie. Młoda pisarka,
która na rzecz tajemniczej instytucji
straciła rodziców, postanawia ukryć
w podziemiach domu przyjaciela, który
potrzebuje ochrony. Ale czy życie w zamknięciu będzie miało kiedyś koniec?
Autorka Ukochanego równanie profesora opowiada o świecie przerażająco
smutnym, przywodzącym na myśl zarówno Rok 1984 George’a Orwella, jak
i Dziennik Anne Frank.
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Głośnik w głowie. O leczeniu psychitrycznym w Polsce,
Aneta Pawłowska-Krać

Co czwarty Polak w jakimś momencie
życia miał kłopoty ze zdrowiem psychicznym – wynika z badania dotyczącego kondycji psychicznej mieszkańców Polski. To znaczy, że ponad osiem
milionów osób w naszym kraju doświadczało lub doświadcza zaburzeń
psychicznych. Ale z powodu słabej dostępności pomocy – i uprzedzeń wobec ludzi chorych – do psychologa lub
psychiatry trafiło zaledwie kilkanaście
procent z nich. Aneta Pawłowska-Krać
rozmawia z pacjentami i ich rodzinami,
z psychiatrami, pielęgniarzami i pielęgniarkami i kreśli obraz polskiej psychiatrii, niestety w ciemnych barwach.

Bowie w Warszawie,
Dorota Masłowska

Trwa gierkowska dekada lat 70. David
Bowie, podróżując z Moskwy do Berlina, zatrzymuje się na krótką chwilę
w Warszawie. Jego na pozór niewiele
znaczący pobyt w polskiej stolicy obrósł legendą jako ucieleśnienie tego, co
niedoścignione i niedostępne, smuga
koloru i blasku w powszechnej szarzyźnie. Tymczasem w jednym z dusznych
i ciasnych warszawskich mieszkań nie
może spać plutonowy Wojciech Krętek. Wrażliwy i emocjonalny milicjant
próbuje rozwikłać sprawę niejakiego
Dusidamka z Mokotowa. Nowa książka
Doroty Masłowskiej opowiada o wielkim, a przede wszystkim małym świecie i rozpaczliwym poszukiwaniu w nim
wolności.
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Adresy. Co mówią nam o tożsamości,
statusie i władzy,
Deirdre Mask

Adres – niektórzy świadomie nie chcą
go mieć, dla innych jego zdobycie to
jedyny sposób na wyjście z ubóstwa.
Ten fascynujący reportaż pokazuje,
jak miejsce zamieszkania, siatka ulic,
ich nazwy, a nawet numeracja domów
wpływają na nasze życie – zarówno
w wymiarze prywatnym, jak i politycznym. Autorka na przykładach z całego
świata wyjaśnia złożone problemy kryjące się za nazwami ulic oraz strategiami adresowania domów. Deirdre Mask
jest finalistką nagrody Kirkus Prize for
Nonfiction 2020, a jej reportaż Gdzie
mieszkasz? znalazł się na liście najważniejszych książek 2020 roku według
magazynu „Time”.

Oni,
Kay Dick

Gdzie jesteś, piękny świecie
Sally Rooney

Dystopijny majstersztyk Kay Dick
wzbudził zachwyt w momencie wydania, po czym został zapomniany
na ponad cztery dekady. Odkryty na
nowo w Anglii przeżywa dziś drugą
młodość. Powieść strukturalnie niejednoznaczna: bo – czy mamy tu do
czynienia z jedną narratorką lub jednym narratorem, czy może wieloma
mówiącymi osobami – nie jest ani razu
jasne. Wiadomo natomiast na pewno,
że ukazane nam historie mają miejsce w koszmarnym świecie, w którym
oddanie się jakiejkolwiek formie twórczości jest bezwzględnie piętnowane
i grozi jej autorowi nieodwracalnymi
konsekwencjami.

Alice, pisarka, poznaje Felixa, pracownika magazynu wysyłkowego, i proponuje
mu wspólną podróż do Rzymu. W Dublinie jej najlepsza przyjaciółka Eileen
próbuje dojść do siebie po rozstaniu
z partnerem i zaczyna flirtować z Simonem, mężczyzną, którego zna z dzieciństwa. Alice, Felix, Eileen i Simon są
jeszcze młodzi – ale życie już daje się
im we znaki. Pożądają się, zwodzą, spotykają i rozstają. Uprawiają seks, martwią się o swoje przyjaźnie oraz świat,
w którym żyją. Czy będą świadkami
jego końca? Czy zdołają uwierzyć w istnienie pięknego świata? Nowa powieść
Sally Rooney, autorki Normalnych ludzi
i Rozmów z przyjaciółmi, jednej z najważniejszych współczesnych powieściopisarek młodego pokolenia.
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Zemsta,
Jo Nesbo

Interior Chinatown,
Charles Yu

Perfect on paper,
Sophie Gonzales

Migranci,
Isso Watanabe

Londyński finansista zmagający się
z uzależnieniami odwiedza swojego ojca na farmie węży w Afryce. Czy uda
im się naprawić trudne relacje? Naukowiec, który opracował środek na
nieśmiertelność, zamierza skasować
swoją pamięć. Czy uda mu się usunąć
niebezpieczne wspomnienia, zanim będzie za późno? Podczas gdy zamożne
elity czekają na ewakuację, zwykli obywatele walczą na ulicach o przetrwanie.
Tak prezentuje się Ameryka po wyniszczającej pandemii. Czy w tym świecie
ktoś przestrzega jeszcze prawa? Bohaterowie zbioru opowiadań Zemsta stają
przed niezwykle trudnymi wyborami.

Interior Chinatown napisane jest w formie scenariusza do serialu kryminalnego “Black and White”. Główny bohater
książki, Wills Wu, Amerykanin tajwańskiego pochodzenia, dość przewrotnie
gra w tym serialu tylko małą rolę. Od
dzieciństwa marzył o wielkiej karierze
aktorskiej. W tym celu musi przejść
całą drabinę kariery od samego dołu
– zaczynał jako orientalny mężczyzna
w tle, awansował potem nawet na martwego azjatyckiego mężczyznę, ale
jego marzeniem, jak wszystkich wokół,
jest prawdziwy sukces – zostanie facetem od Kung Fu. W tym celu jest w stanie poświęcić niemal wszystko.

Darcy Phillips prowadzi w szkole anonimową poradnię, w której pomaga
uporać się z każdym problemem miłosnym (oczywiście za opłatą), nie cierpi
Alexandra Broughama i jest zakochana
w swojej przyjaciółce, której… podoba
się ktoś zupełnie inny. Wszystko idzie
dobrze aż do dnia, kiedy Alex – chłopak,
którego Darcy nie znosi najbardziej na
świecie – przyłapuje ją na wyciąganiu
listów z szafki numer 89. W zamian za
dochowanie tajemnicy o jej wątpliwie
legalnym biznesie Darcy ma mu pomóc
w odzyskaniu byłej dziewczyny. Perfect
on paper to ciepła, zabawna, niebanalna i niezwykle wciągająca historia.
Bohaterowie wykreowani prze Sophie
Gonzales nie są idealni, dzięki czemu
lubimy ich jeszcze bardziej.

Jest ich wielu. Żyrafa, niedźwiedź, lis,
słoń, tukan, flaming, kaczka, lew, zając,
kogut, osioł, nosorożec… Każdy inny.
Każdy z tobołkiem lub walizką. Zostawiają za sobą martwy, bezlistny las i ruszają w drogę. Przed nimi długa, trudna
podróż, w której towarzyszyć im będą
nadzieja i strach, determinacja i zmęczenie, ból i troska o słabszych. Będą
przekraczać granice, dokonywać poświęceń, tracić bliskich. Nie wszyscy
dotrą do celu. W jaki sposób zakończy
się ich wędrówka? Zapierająca dech
w piersiach książka obrazkowa bez
słów. O migrantach, ich dramatycznej
podróży oraz determinacji, nadziei
i stracie.
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