INFORMACJA PRASOWA

Paweł Franik
SOLILOKWIUM
wernisaż: 2 marca 2019, sobota, godz. 11.00
Pawilon Sztuki ERGO Hestia / Kostrzewskiego 1 / Warszawa
wystawa trwa do 15 kwietnia 2019
godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, piątek 14.00-17.00
środa nieczynne, czwartek 14.00-18.00 lub po umówieniu telefonicznym +48 513
525 045

Fotograficzna twórczość Pawła Franika, finalisty 15 edycji konkursu APH,
rozgrywa się najczęściej na styku dwóch wielkich żywiołów: nieujarzmionej
przyrody i samotnej duszy człowieka. Na wystawie „Solilokwium” w Pawilonie
Sztuki ERGO Hestia zobaczymy prace, które tworzą spójną i osobistą narrację o
odkrywaniu samego siebie. W swoich wędrówkach przez bezkresne
przestrzenie bohaterowie fotografii Franika mają bowiem tę rzadką
współcześnie okazję do ucieczki od konsumpcyjno-informacyjnego szaleństwa i
mogą w ciszy prowadzić wewnętrzny dialog z własnym „ja".
Solilokwium pochodzi od łacińskiego wyrażenia 'solus loqui' i dosłownie oznacza „mówić
samemu". To monolog niewypowiedzianych rozmyślań i refleksji, których celem jest
określenie własnej postawy. Pojęcie solilokwium odnieść można także do fotograficznych
działań Pawła Franika. W realizowanych przez artystę cyklach człowiek pozostawiony jest
bowiem samemu sobie a przemierzając rozległe pola, pustynie i górzyste tereny, odrywa
się od bodźców współczesności, aby zwrócić uwagę na własne myśli i refleksje.
Żyjąc w świecie ogromnego przyspieszenia i ciągłego poszukiwania nowych celów,
bohaterowie fotografii Franika odkrywają przestrzeń wewnętrznego spokoju, za którą tak
wszyscy przecież tęsknimy. Wystawa „Solilokwium” to rodzaj wizualnego katharsis.
Artysta świadomie rezygnuje z wizualnego przepychu, serwując odbiorcy minimalistyczną
opowieść o potrzebie obcowania z samym sobą.
Tradycyjnie już otwarciu wystawy w Pawilonie Sztuki ERGO Hestia towarzyszyć będzie
"śniadanie z Artystą". Otwarta i niezobowiązująca forma spotkania pozwoli skrócić
dystans dzielący publiczność i artystę. To także świetna okazja, aby ośmielić widzów do
rozmowy z młodym twórcą.
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Prace i biogram Artysty:
www.pawelfranikphoto.com

Kontakt dla mediów:
Janusz Heller
telefon: +48 515-555-832
e–mail: janusz.heller@fundacjaaph.pl
Maja Wolniewska
telefon: 883-535-151
e-mail: maja.wolniewska@fundacjaaph.pl
***
Informacja o Fundacji Artystyczna Podróż Hestii
Fundacja Artystyczna Podróż Hestii działa na rzecz promocji młodych artystów polskich,
między innymi poprzez organizowanie co roku ogólnopolskiego konkursu „Artystyczna
Podróż Hestii” dla studentów ostatnich trzech lat wszystkich wydziałów i uczelni
artystycznych w kraju. Fundacja wspiera także rozwój finalistów i laureatów konkursu
APH poprzez prezentowanie ich twórczości szerokiej publiczności w największych
ośrodkach kultury w Polsce oraz poprzez działania sprzyjające nabywaniu prac finalistów
do prywatnych kolekcji.
Fundacja Artystyczna Podróż Hestii organizuje wystawy w ważnych centrach
artystycznych w Polsce, promując artystów wyłonionych w ramach konkursu. Wystawom
towarzyszą kuratorskie oprowadzania, spotkania z gośćmi specjalnymi, a także warsztaty
artystyczne dla rodzin. W zakresie sztuk pięknych Fundacja organizuje również
konferencje, seminaria i tematyczne imprezy w kraju i za granicą, akcje artystyczne
i kulturalne; prowadzi też działalność informacyjną i wydawniczą dotyczącą promowania
młodych polskich artystów.
Prace artystów nagradzanych w konkursie Artystyczna Podróż Hestii oraz finalistów
poszczególnych edycji można oglądać w warszawskim Pawilonie Sztuki ERGO Hestii przy
ul. Kostrzewskiego 1/131. Pawilon Sztuki to artystyczny showroom w Polsce, prowadzony
przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia SA.
***
Informacja o konkursie Artystyczna Podróż Hestii
„Artystyczna Podróż Hestii” to konkurs powołany w 2002 roku z inicjatywy Piotra
M. Śliwickiego, prezesa Grupy ERGO Hestia. Poprzez swoje działania sopocki
ubezpieczyciel upowszechnia ideę mecenatu artystycznego w środowisku biznesowym.
Fundacja i prowadzony przez nią konkurs daje młodym artystom możliwość pokazania się
w polskim oraz międzynarodowym środowisku artystycznym, a także jest silną inspiracją
do dalszego rozwoju. W pierwszych latach projekt realizowano w porozumieniu
z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, a od 2009 ERGO Hestia – obecnie poprzez
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Fundację – współpracuje ze wszystkimi uczelniami artystycznymi działającymi na terenie
Polski.
***
Informacje o Grupie ERGO Hestia
Wsparcie przedsięwzięć kulturalnych już na etapie odkrywania talentów to świadomy
wybór ERGO Hestii. Nawet jeśli to droga dłuższa i trudniejsza, późniejszy efekt
wynagradza ten nieoczywisty wybór, dlatego utworzyliśmy Fundację Artystyczna Podróż
Hestii, która w naszym imieniu prowadzi program mecenatu artystycznego. Fundacja
promuje młodych polskich artystów – studentów uczelni i kierunków artystycznych. W
ramach organizowanego od 2002 roku konkursu wspiera ich, organizując wystawy ich
prac i fundując najlepszym programy stypendialne za granicą.
Od 2015 roku wspieramy rozwój kolejnego pomysłu: Artystyczna Podróż na Instagramie,
który pod patronatem ERGO Hestii promuje artystów fotografii mobilnej w ich naturalnym
środowisku – Internecie. Inicjatywa Artystyczna Podróż promuje najzdolniejszych
artystów zamieszczających zdjęcia na Instagramie i umożliwia im przeniesienie wirtualnej
twórczości na ściany rzeczywistych galerii sztuki.
Niezmiennie ważną dla nas inicjatywą pozostaje sponsoring tytularny ERGO ARENY – hali
będącej miejscem najważniejszych wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
w których od początku działalności uczestniczyły niemal trzy miliony widzów.
Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na
Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w
zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu.
Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod 5 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl,
You Can Drive oraz YU!.
Co roku miliony klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes,
a także największe korporacje obdarzają nas swoim zaufaniem. Ubezpieczamy co drugą
firmę z setki największych w Polsce. W 2018 roku pomogliśmy w ponad 700 tysiącach
szkód. Grupa ERGO Hestia kapitałowo jest związana z niemiecką Grupą ERGO, częścią
globalnej rodziny biznesowej Munich Re, jednego z największych reasekuratorów na
świecie. Prezesem Spółek Grupy jest Piotr M. Śliwicki.
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