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NIE-MIEJSCA
 
. .,WWW.KULTURA.TROJMIASTO.PL (2016-08-16 00:00:00)
kultura.trojmiasto.pl/Nie-miejsca-imp426573.html

 

a.events-calendar, a:hover.events-calendar, a:focus.events-calendar, a:active.events-calendar,
a:visited.events-calendar  {  color: #4D4D4D; text-decoration: none;  }  data:  26 sierpnia - 30
października 2016  miejsce:  Galeria Güntera Grassa  adres:  Gdańsk, Szeroka 34/35, 36, 37  bilety:
wstęp wolny  Czym są "Nie-miejsca"? Jaką rację bytu posiadają? W jakiej relacji do otaczającej
rzeczywistości pozostają?
 
Jaki jest ich status w świadomości społecznej i względem przestrzeni publicznej?
 
 
Każde miasto posiada takie 'niedoświaty', wypełnione nakładającymi się na siebie narracjami, obrazami,
wspomnieniami, funkcjami, które na przestrzeni wielu lat nadbudowywały się jedno na drugim i na
podobieństwo słojów wiekowego drzewa, kryją w sobie rejestr dziejów danego miejsca. Określane są za
pomocą rozmaitych terminów - m.in. mówi się o genius loci - tym niesamowitym i jedynym w swoim
rodzaju duchu miejsca, który choć niewidoczny, jest przecież mocno podskórnie, niemalże metafizycznie
wyczuwalny.
 
"Nie-miejsca" prezentowane na wystawie w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa, to przestrzenie trochę
niczyje, nie do końca określone pod kątem tak funkcji, jak i statusu. Nieme, przebrzmiałe, niekiedy
opustoszałe, a jednak rezonujące nagromadzeniem znaczeń związanych z historiami, tożsamościami czy
relacjami z przeszłości. Reprezentują pewną symboliczną topografię, która fizycznie już nie istnieje w
swoim pierwotnym kształcie, aczkolwiek pamięć o niej rodzi pewne utopijne wyobrażenia dotyczące
możliwych scenariuszy w przyszłości zbudowanej na tym, co szeroko i dumnie nazywamy dziedzictwem -
zarówno tym chcianym, jak i tym niechcianym.
 
Wernisaż: 26.08.2016, godz. 18.00
 
Wystawa: 26.08 - 30.10.2016
 
Artyści: Ugo Carmeni, Sylvain Deleu, Anke Illing & Thomas Vossbeck, Michał Szlaga oraz wystawa
powarsztatowa w ramach projektu EU The People's Smart Sculpture
 
Kuratorka: Marta Wróblewska --
 
Projekt odbywa się w ramach Programu Europejskiego People Smart Sculpture (PS2)
http://www.ggm.gda.pl/pl,0,0,1606,Nie_miejsca,0,0,index.php pr@ggm.gda.pl

www.kultura.trojmiasto.pl
2016-08-16
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OTWARCIE WYSTAWY NIE-MIEJSCA
 
. .,WWW.GAZETAMALBORSKA.PL (2016-08-18 00:00:00)
gazetamalborska.pl/impreza/22268/otwarcie-wystawy-nie-miejsca

 

Otwarcie wystawy Nie-miejsca  piątek, 26 sierpnia 2016  Kategoria: Wystawy, wernisaże, pokazy
Region: Trójmiasto  Godzina rozpoczęcia: 18:00  Miejsce: Gdańsk, Szeroka 34/35-37 , GDAŃSKA
GALERIA GÜNTERA GRASSA  GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA, ul. SZEROKA 34/35-37  NIE-
MIEJSCA  WERNISAŻ: 26.08, G.
 
piątek, 26 sierpnia 2016
 
 
Kategoria: Wystawy, wernisaże, pokazy
 
Region: Trójmiasto
 
Godzina rozpoczęcia: 18:00
 
Miejsce: Gdańsk, Szeroka 34/35-37 , GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA
 
GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA, ul. SZEROKA 34/35-37
 
NIE-MIEJSCA
 
WERNISAŻ: 26.08, G. 18.00
 
WYSTAWA: 26.08 - 30.10
 
KURATORKA: MARTA WRÓBLEWSKA

www.gazetamalborska.pl
2016-08-18
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OTWARCIE WYSTAWY NIE-MIEJSCA
 
. .,ROLNIKPOMORZA.PL (2016-08-18 00:00:00)
rolnikpomorza.pl/impreza/22268/otwarcie-wystawy-nie-miejsca

 

piątek, 26 sierpnia 2016  Kategoria: Wystawy, wernisaże, pokazy  Region: Trójmiasto  Godzina
rozpoczęcia: 18:00  Miejsce: Gdańsk, Szeroka 34/35-37 , GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA
GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA, ul. SZEROKA 34/35-37  NIE-MIEJSCA  WERNISAŻ: 26.08, G.
 
piątek, 26 sierpnia 2016
 
 
Kategoria: Wystawy, wernisaże, pokazy
 
Region: Trójmiasto
 
Godzina rozpoczęcia: 18:00
 
Miejsce: Gdańsk, Szeroka 34/35-37 , GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA
 
GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA, ul. SZEROKA 34/35-37
 
NIE-MIEJSCA
 
WERNISAŻ: 26.08, G. 18.00
 
WYSTAWA: 26.08 - 30.10
 
KURATORKA: MARTA WRÓBLEWSKA

www.rolnikpomorza.pl
2016-08-18
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OTWARCIE WYSTAWY NIE-MIEJSCA
 
. .,WWW.PORTALPOMORZA.PL (2016-08-18 00:00:00)
www.portalpomorza.pl/impreza/22268/otwarcie-wystawy-nie-miejsca

 

Otwarcie wystawy Nie-miejsca  piątek, 26 sierpnia 2016  Kategoria: Wystawy, wernisaże, pokazy
Region: Trójmiasto  Godzina rozpoczęcia: 18:00  Miejsce: Gdańsk, Szeroka 34/35-37 , GDAŃSKA
GALERIA GÜNTERA GRASSA  GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA, ul. SZEROKA 34/35-37  NIE-
MIEJSCA  WERNISAŻ: 26.08, G.
 
piątek, 26 sierpnia 2016
 
 
Kategoria: Wystawy, wernisaże, pokazy
 
Region: Trójmiasto
 
Godzina rozpoczęcia: 18:00
 
Miejsce: Gdańsk, Szeroka 34/35-37 , GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA
 
GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA, ul. SZEROKA 34/35-37
 
NIE-MIEJSCA
 
WERNISAŻ: 26.08, G. 18.00
 
WYSTAWA: 26.08 - 30.10
 
KURATORKA: MARTA WRÓBLEWSKA

www.portalpomorza.pl
2016-08-18
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OTWARCIE WYSTAWY NIE-MIEJSCA
 
. .,WWW.MALBORK1.PL (2016-08-18 00:00:00)
www.malbork1.pl/impreza/22268/otwarcie-wystawy-nie-miejsca

 

piątek, 26 sierpnia 2016  Kategoria: Wystawy, wernisaże, pokazy  Region: Trójmiasto  Godzina
rozpoczęcia: 18:00  Miejsce: Gdańsk, Szeroka 34/35-37 , GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA
GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA, ul. SZEROKA 34/35-37  NIE-MIEJSCA  WERNISAŻ: 26.08, G.
 
piątek, 26 sierpnia 2016
 
 
Kategoria: Wystawy, wernisaże, pokazy
 
Region: Trójmiasto
 
Godzina rozpoczęcia: 18:00
 
Miejsce: Gdańsk, Szeroka 34/35-37 , GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA
 
GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA, ul. SZEROKA 34/35-37
 
NIE-MIEJSCA
 
WERNISAŻ: 26.08, G. 18.00
 
WYSTAWA: 26.08 - 30.10
 
KURATORKA: MARTA WRÓBLEWSKA

www.malbork1.pl
2016-08-18
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OTWARCIE WYSTAWY NIE-MIEJSCA
 
. .,WWW.EDUKACJA.PORTALPOMORZA.PL (2016-08-22 00:00:00)
www.edukacja.portalpomorza.pl/impreza/22268/otwarcie-wystawy-nie-miejsca

 

piątek, 26 sierpnia 2016  Kategoria: Wystawy, wernisaże, pokazy  Region: Trójmiasto  Godzina
rozpoczęcia: 18:00  Miejsce: Gdańsk, Szeroka 34/35-37 , GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA
GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA, ul. SZEROKA 34/35-37  NIE-MIEJSCA  WERNISAŻ: 26.08, G.
 
piątek, 26 sierpnia 2016
 
 
Kategoria: Wystawy, wernisaże, pokazy
 
Region: Trójmiasto
 
Godzina rozpoczęcia: 18:00
 
Miejsce: Gdańsk, Szeroka 34/35-37 , GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA
 
GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA, ul. SZEROKA 34/35-37
 
NIE-MIEJSCA
 
WERNISAŻ: 26.08, G. 18.00
 
WYSTAWA: 26.08 - 30.10
 
KURATORKA: MARTA WRÓBLEWSKA

www.edukacja.portalpomorza.pl
2016-08-22
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OTWARCIE WYSTAWY NIE-MIEJSCA
 
. .,WWW.POLITYKA.PORTALPOMORZA.PL (2016-08-22 00:00:00)
www.polityka.portalpomorza.pl/impreza/22268/otwarcie-wystawy-nie-miejsca

 

piątek, 26 sierpnia 2016  Kategoria: Wystawy, wernisaże, pokazy  Region: Trójmiasto  Godzina
rozpoczęcia: 18:00  Miejsce: Gdańsk, Szeroka 34/35-37 , GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA
GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA, ul. SZEROKA 34/35-37  NIE-MIEJSCA  WERNISAŻ: 26.08, G.
 
piątek, 26 sierpnia 2016
 
 
Kategoria: Wystawy, wernisaże, pokazy
 
Region: Trójmiasto
 
Godzina rozpoczęcia: 18:00
 
Miejsce: Gdańsk, Szeroka 34/35-37 , GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA
 
GDAŃSKA GALERIA GÜNTERA GRASSA, ul. SZEROKA 34/35-37
 
NIE-MIEJSCA
 
WERNISAŻ: 26.08, G. 18.00
 
WYSTAWA: 26.08 - 30.10
 
KURATORKA: MARTA WRÓBLEWSKA

www.polityka.portalpomorza.pl
2016-08-22

10



NIE-MIEJSCA - WYSTAWA
 
. .,WWW.KULTURA.TROJMIASTO.PL (2016-08-22 00:00:00)
kultura.trojmiasto.pl/Nie-miejsca-wystawa-imp426573.html

 

a.events-calendar, a:hover.events-calendar, a:focus.events-calendar, a:active.events-calendar,
a:visited.events-calendar  {  color: #4D4D4D; text-decoration: none;  }  data:  26 sierpnia - 30
października 2016  miejsce:  Galeria Güntera Grassa  adres:  Gdańsk, Szeroka 34/35, 36, 37  bilety:
wstęp wolny  Czym są "Nie-miejsca"? Jaką rację bytu posiadają? W jakiej relacji do otaczającej
rzeczywistości pozostają?
 
Jaki jest ich status w świadomości społecznej i względem przestrzeni publicznej? Każde miasto posiada
takie 'niedoświaty', wypełnione nakładającymi się na siebie narracjami, obrazami, wspomnieniami,
funkcjami, które na przestrzeni wielu lat nadbudowywały się jedno na drugim i na podobieństwo słojów
wiekowego drzewa, kryją w sobie rejestr dziejów danego miejsca. Określane są za pomocą rozmaitych
terminów - m.in. mówi się o genius loci - tym niesamowitym i jedynym w swoim rodzaju duchu miejsca,
który choć niewidoczny, jest przecież mocno podskórnie, niemalże metafizycznie wyczuwalny.
 "Nie-miejsca" prezentowane na wystawie w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa, to przestrzenie trochę
niczyje, nie do końca określone pod kątem tak funkcji, jak i statusu. Nieme, przebrzmiałe, niekiedy
opustoszałe, a jednak rezonujące nagromadzeniem znaczeń związanych z historiami, tożsamościami czy
relacjami z przeszłości. Reprezentują pewną symboliczną topografię, która fizycznie już nie istnieje w
swoim pierwotnym kształcie, aczkolwiek pamięć o niej rodzi pewne utopijne wyobrażenia dotyczące
możliwych scenariuszy w przyszłości zbudowanej na tym, co szeroko i dumnie nazywamy dziedzictwem -
zarówno tym chcianym, jak i tym niechcianym.
 
Wernisaż: 26.08.2016, godz. 18.00
 
Wystawa: 26.08 - 30.10.2016
 
Artyści: Ugo Carmeni, Sylvain Deleu, Anke Illing & Thomas Vossbeck, Michał Szlaga oraz wystawa
powarsztatowa w ramach projektu EU The People's Smart Sculpture
 
Kuratorka: Marta Wróblewska --
 
Projekt odbywa się w ramach Programu Europejskiego People Smart Sculpture (PS2)
http://www.ggm.gda.pl/pl,0,0,1606,Nie_miejsca,0,0,index.php pr@ggm.gda.pl

www.kultura.trojmiasto.pl
2016-08-22
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NIE-MIEJSCA - WERNISAŻ
 
. .,WWW.KULTURA.TROJMIASTO.PL (2016-08-22 00:00:00)
kultura.trojmiasto.pl/Nie-miejsca-wernisaz-imp426774.html

 

a.events-calendar, a:hover.events-calendar, a:focus.events-calendar, a:active.events-calendar,
a:visited.events-calendar  {  color: #4D4D4D; text-decoration: none;  }  data:  26 sierpnia 2016 (piątek)
godzina:  18:00  miejsce:  Galeria Güntera Grassa  adres:  Gdańsk, Szeroka 34/35, 36, 37  bilety:  wstęp
wolny  Czym są "Nie-miejsca"? Jaką rację bytu posiadają? W jakiej relacji do otaczającej rzeczywistości
pozostają?
 
Jaki jest ich status w świadomości społecznej i względem przestrzeni publicznej? Każde miasto posiada
takie 'niedoświaty', wypełnione nakładającymi się na siebie narracjami, obrazami, wspomnieniami,
funkcjami, które na przestrzeni wielu lat nadbudowywały się jedno na drugim i na podobieństwo słojów
wiekowego drzewa, kryją w sobie rejestr dziejów danego miejsca. Określane są za pomocą rozmaitych
terminów - m.in. mówi się o genius loci - tym niesamowitym i jedynym w swoim rodzaju duchu miejsca,
który choć niewidoczny, jest przecież mocno podskórnie, niemalże metafizycznie wyczuwalny.
 "Nie-miejsca" prezentowane na wystawie w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa, to przestrzenie trochę
niczyje, nie do końca określone pod kątem tak funkcji, jak i statusu. Nieme, przebrzmiałe, niekiedy
opustoszałe, a jednak rezonujące nagromadzeniem znaczeń związanych z historiami, tożsamościami czy
relacjami z przeszłości. Reprezentują pewną symboliczną topografię, która fizycznie już nie istnieje w
swoim pierwotnym kształcie, aczkolwiek pamięć o niej rodzi pewne utopijne wyobrażenia dotyczące
możliwych scenariuszy w przyszłości zbudowanej na tym, co szeroko i dumnie nazywamy dziedzictwem -
zarówno tym chcianym, jak i tym niechcianym.
 
Wernisaż: 26.08.2016, godz. 18.00
 
Wystawa: 26.08 - 30.10.2016
 
Artyści: Ugo Carmeni, Sylvain Deleu, Anke Illing & Thomas Vossbeck, Michał Szlaga oraz wystawa
powarsztatowa w ramach projektu EU The People's Smart Sculpture
 
Kuratorka: Marta Wróblewska --
 
Projekt odbywa się w ramach Programu Europejskiego People Smart Sculpture (PS2)
http://www.ggm.gda.pl/pl,0,0,1606,Nie_miejsca,0,0,index.php pr@ggm.gda.pl

www.kultura.trojmiasto.pl
2016-08-22
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26.08-30.10 NIE-MIEJSCA | NON PLACES – OTWARCIE WYSTAWY W GGGG
 
. .,WWW.GDANSK.POMORZEKULTURY.PL (2016-08-24 00:00:00)
gdansk.pomorzekultury.pl/26-08-30-10-miejsca-non-places-otwarcie-wystawy-gggg/

 

Gdanska Galeria Güntera Grassa zaprasza na wystawę poświęconym przestrzeniom.
 
Termin: 26.08-30.10
 
 
Miejsce: Gdanska Galeria Güntera Grassa, ul. Szeroka
 
Czym są Nie-miejsca? Jaką rację bytu posiadają? W jakiej relacji do otaczającej rzeczywistości pozostają?
Jaki jest ich status w świadomości społecznej i względem przestrzeni publicznej?
 
Każde miasto posiada takie ‚niedoświaty’, wypełnione nakładającymi się na siebie narracjami, obrazami,
wspomnieniami, funkcjami, które na przestrzeni wielu lat nadbudowywały się jedno na drugim i na
podobieństwo słojów wiekowego drzewa, kryją w sobie rejestr dziejów danego miejsca. Określane są za
pomocą rozmaitych terminów – m.in. mówi się o genius loci – tym niesamowitym i jedynym w swoim
rodzaju duchu miejsca, który choć niewidoczny, jest przecież mocno podskórnie, niemalże metafizycznie
wyczuwalny.
 
Nie-miejsca prezentowane na wystawie w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa, to przestrzenie trochę
niczyje, nie do końca określone pod kątem tak funkcji, jak i statusu. Nieme, przebrzmiałe, niekiedy
opustoszałe, a jednak rezonujące nagromadzeniem znaczeń związanych z historiami, tożsamościami czy
relacjami z przeszłości. Reprezentują pewną symboliczną topografię, która fizycznie już nie istnieje w
swoim pierwotnym kształcie, aczkolwiek pamięć o niej rodzi pewne utopijne wyobrażenia dotyczące
możliwych scenariuszy w przyszłości zbudowanej na tym, co szeroko i dumnie nazywamy dziedzictwem –
zarówno tym chcianym, jak i tym niechcianym.
 
Na wystawie zobaczymy impresje włoskiego fotografa Ugo Carmeni na temat wnętrz nieczynnych
szpitali weneckich, miejsc krzyżujących czas i przestrzeń, ich fragmentów, które same w sobie stają się
autonomicznymi obiektami sztuki reprezentującymi swoistą estetykę z pogranicza osamotnionej ruiny i
cennej pamiątki. Z kolei Anke Illing i Thomas Vossbeck wchodzą do śląskich kopalń, aby podpatrzeć
upadające zakłady przemysłowe, które w wyniku coraz gorszej gospodarki ich zasobami, pustoszeją i
umierają powolną śmiercią. Naszym gdańskim Nie-miejscem, stojącym na rozdrożu dumnej przeszłości i
niepewnej przyszłości jest oczywiście Stocznia. Dwóch fotografów prezentuje dwie różne wizje tego
zagadnienia. Michał Szlaga obserwuje Stocznię z perspektywy insidera, nieprzerwalnie od kilkunastu lat
dokumentując i badając jej przemiany i przeobrażenia na miejscu. Obraz Stoczni według Sylvaina Deleu,
jaki jawi się obserwatorowi z zewnątrz uwikłanemu jedynie wybiórczo i periodycznie w procesy
towarzyszące transformacji tego miejsca, podkreśla jego wyjątkowość, intrygujące piękno i
niezaprzeczalny wymiar symboliczny.
 
Artyści: Ugo Carmeni (IT), Sylvain Deleu (FR/UK), Anke Illing & Thomas Vossbeck (DE), Michał Szlaga (PL)
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and a post-workshop exhibition as part of The People’s Smart Sculpture EU Project
 
Kuratorka: Marta Wróblewska
 
Projekt odbywa się w ramach Programu Europejskiego People Smart Sculpture (PS2)
 
Fot. Michał Szlaga24 – Stocznia 1999-2014
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NIE-MIEJSCA
 
. .,WWW.NEWS.O.PL (2016-08-26 00:00:00)
news.o.pl/2016/08/26/nie-miejsca-gdanska-galeria-guntera-grassa/

 

26 sierpnia w Gdańskiej Galerii Miejskiej  otwierają się dwie ekspozycje związane z fotografią: Nie-
miejsca oraz indywidualna wystawa Zuzy Golińskiej Common Ground.  „Nie-miejsca” (źródło:
materiały prasowe organizatora)  Czym są Nie-miejsca? Jaką rację bytu posiadają? W jakiej relacji do
otaczającej rzeczywistości pozostają?
 
Jaki jest ich status w świadomości społecznej i względem przestrzeni publicznej?
 
 
Każde miasto posiada takie „niedoświaty”, wypełnione nakładającymi się na siebie narracjami, obrazami,
wspomnieniami, funkcjami, które na przestrzeni wielu lat nadbudowywały się jedno na drugim i na
podobieństwo słojów wiekowego drzewa, kryją w sobie rejestr dziejów danego miejsca. Określane są za
pomocą rozmaitych terminów – m.in. mówi się o genius loci – tym niesamowitym i jedynym w swoim
rodzaju duchu miejsca, który choć niewidoczny, jest przecież mocno podskórnie, niemalże metafizycznie
wyczuwalny.
 
Nie-miejsca prezentowane na wystawie w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa, to przestrzenie trochę
niczyje, nie do końca określone pod kątem tak funkcji, jak i statusu. Nieme, przebrzmiałe, niekiedy
opustoszałe, a jednak rezonujące nagromadzeniem znaczeń związanych z historiami, tożsamościami czy
relacjami z przeszłości. Reprezentują pewną symboliczną topografię, która fizycznie już nie istnieje w
swoim pierwotnym kształcie, aczkolwiek pamięć o niej rodzi pewne utopijne wyobrażenia dotyczące
możliwych scenariuszy w przyszłości zbudowanej na tym, co szeroko i dumnie nazywamy dziedzictwem –
zarówno tym chcianym, jak i tym niechcianym.
 
Na wystawie zobaczymy impresje włoskiego fotografa Ugo Carmeni na temat wnętrz nieczynnych
szpitali weneckich, miejsc krzyżujących czas i przestrzeń, ich fragmentów, które same w sobie stają się
autonomicznymi obiektami sztuki reprezentującymi swoistą estetykę z pogranicza osamotnionej ruiny i
cennej pamiątki. Z kolei Anke Illing i Thomas Vossbeck wchodzą do śląskich kopalń, aby podpatrzeć
upadające zakłady przemysłowe, które w wyniku coraz gorszej gospodarki ich zasobami, pustoszeją i
umierają powolną śmiercią. Gdańskim Nie-miejscem, stojącym na rozdrożu dumnej przeszłości i
niepewnej przyszłości jest oczywiście Stocznia. Dwóch fotografów prezentuje dwie różne wizje tego
zagadnienia. Michał Szlaga obserwuje Stocznię z perspektywy insidera, nieprzerwanie od kilkunastu lat
dokumentując i badając jej przemiany i przeobrażenia na miejscu. Obraz Stoczni według Sylvaina Deleu,
jaki jawi się obserwatorowi z zewnątrz uwikłanemu jedynie wybiórczo i periodycznie w procesy
towarzyszące transformacji tego miejsca, podkreśla jego wyjątkowość, intrygujące piękno i
niezaprzeczalny wymiar symboliczny.
 
Nie-miejsca
 
Artyści: Ugo Carmeni, Sylvain Deleu, Anke Illing & Thomas Vossbeck, Michał Szlaga
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Kuratorka: Marta Wróblewska
 
Od 26 sierpnia do 30 października 2016 roku
 
Wernisaż 26 sierpnia 2016 roku, godz. 18.00
 
Gdańska Galeria Güntera Grassa
 
Powielanie, przetwarzanie i dalsze rozpowszechnianie treści i materiałów zamieszczonych w O.pl
Polskim Portalu Kultury, w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody
Wydawcy jest zabronione.
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"NIE-MIEJSCA" - NOWA WYSTAWA FOTOGRAFII W GALERII GÜNTERA GRASSA
 
. .,WWW.KSIAZKI.ONET.PL (2016-08-26 00:00:00)
ksiazki.onet.pl/wiadomosci/nie-miejsca-nowa-wystawa-fotografii-w-galerii-guentera-grassa/kw0j02

 

Nieczynne weneckie szpitale, śląskie kopalnie, Gdańska Stocznia - podobne obiekty są w każdym
mieście i to właśnie one są głównymi bohaterami wystawy "Nie-miejsca". Fotografie polskich i
europejskich artystów można oglądać od dziś w Galerii Güntera Grassa.
 
Z jednej strony zaniedbane, opuszczone i skrywające tajemnice przestrzenie. Z drugiej, prezentujące
wielką historię, w których widać ślad ludzi, którzy kiedyś w nich żyli i pracowali. Takie miejsca
zainteresowały polskich i europejskich artystów, którzy na swoich fotografiach uchwycili ich ducha.
 
 
Ciekawym zestawieniem jest prezentacja fotografii Stoczni Gdańskiej. Pokazywane są zarówno prace
Michała Szlaga, który od lat zajmował się jej dokumentacją i czuje się emocjonalnie związany z tym
miejscem, jak i Sylvana Deleu, który występuje w roli obserwatora z zewnątrz, dla którego ważniejsze
jest piękno tej przestrzeni.
 
Fotografie Anke Illinga i Thomasa Vossbeck, którzy od trzynastu lat prowadzą studio fotograficzne w
Berlinie, przedstawiają wnętrza śląskich kopalni, ich powolny upadek i śmierć. Włoskiego architekta i
fotografa, Ugo Carmeniego, ujęła przestrzeń nieczynnych weneckich szpitali. W niektórych z nich
pozostawiono meble, telefony, i inne przedmioty, dzięki czemu wyglądają tak, jak gdyby zatrzymały się
w czasie kilkanaście lat temu.
 
Wystawa fotografii "Nie-miejsca" potrwa do 30 października. Można ją oglądać w gdańskiej Galerii
Güntera Grassa.
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ZUZA GOLIŃSKA, COMMON GROUND
 
. .,WWW.NEWS.O.PL (2016-08-29 00:00:00)
news.o.pl/2016/08/29/zuza-golinska-common-ground-gdanska-galeria-miejska

 

26 sierpnia w Gdańskiej Galerii Miejskiej otwarto dwie ekspozycje związane z fotografią: Nie-miejsca
oraz indywidualna wystawę Zuzy Golińskiej Common Ground.  Zuza Golińska, „Common Gorund”,
2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)  Wystawa Common Ground jest wynikiem obserwacji
przestrzennych zrealizowanych przez Zuzę Golińską w ostatnich miesiącach, między innymi w
Londynie, Warszawie i Gdańsku.
 
Dzięki przeprowadzonym badaniom terenowym artystka analizuje język i funkcjonalność form w
przestrzeni publicznej. Interesuje ją wyznaczanie obszarów i granic w przestrzeni miejskiej, architekturze
i kompleksach mieszkaniowych. Testuje warunki, w jakich zmienia się doświadczanie przestrzenne
miasta podczas wielogodzinnego spaceru, któremu towarzyszy zmęczenie fizyczne. Wysiłek pozwala na
inny odbiór i interpretację sytuacji, która rozgrywa się dookoła. Skupienie pozwala zauważyć detale i
elementy, których zazwyczaj nie dostrzegamy.
 
 
Punktem wyjścia do analizy stają się ulice oraz kilka osiedli wokół centrum Londynu. Golińska podczas
swoich cykli spacerów wyszukuje nieoczywiste przykłady architektury i przestrzeni, które znajdują się w
obszarze kompleksów mieszkaniowych i fotografuje je za pomocą telefonu. Artystkę interesuje fenomen
architektury mieszkaniowej, między innymi Robin Hood Gardens według projektu Alison i Petera
Smithsonów, zatopiony w zieleni Barbican, czy falowiec na gdańskim Przymorzu. I to nie tyle z powodu
utopijności ich założeń, co ze względu na pozornie niewidoczne sposoby konstruowania przestrzeni
wspólnych, komunikacji i infrastruktury ich wyposażenia, a także niejasną funkcjonalność. Tworząc swoją
instalację artystka odwołuje się również do typologii elementów architektury defensywnej
występujących coraz częściej w przestrzeni publicznej dużych miast. Golińska analizuje potencjalne role
użytkowników narzucone przez te formy i traktuje je jak obiekty znalezione.
 
Najnowsza praca artystki nawiązuje do jej wcześniejszych realizacji przestrzennych, które powstały jako
efekt rozpoznawania i własnej interpretacji charakterystycznych elementów obecnych w przestrzeni.
Przykładem może być specyficzna architektura w postaci zabezpieczeń i innych form uniemożliwiająca
swobodne korzystanie z obszarów publicznych. Common Ground jest kontynuacją cyklu dokumentacji
tworzonego na blogu artystki towarzyszącym projektowi. Rozwija także wątki poruszone w poprzednich
projektach, m.in. Rozbiegu (2015) prezentowanym jako praca dyplomowa w Pracowni Działań
Przestrzennych ASP w Warszawie, w postindustrialnej przestrzeni Domu Słowa Polskiego w Warszawie,
czy Brilliant Blue (2015) na ostatniej kondygnacji przestrzeni opuszczonego domu handlowego Alfa w
Poznaniu.
 
Zuza Golińska, „Common Gorund”, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)
 
Zuza Golińska – urodziła się w 1990 roku w Gdańsku. Jest absolwentką Pracowni Przestrzeni Malarskiej
Leona Tarasewicza i Pawła Susida w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2013). W 2015 otrzymała
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dyplom magisterski w Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława Bałki. Jej praca teoretyczna była
obroniona pod kierunkiem Andy Rottenberg. W 2014 roku została finalistką nagrody Artystyczna Podróż
Hestii i otrzymała pierwszą nagrodę w Gdańskim Biennale Sztuki. Brała udział w wielu wystawach
zbiorowych, m.in. polsko-szwedzkim projekcie S-NOW podczas inauguracji Europejskiej Stolicy Kultury w
Umea oraz w czterotygodniowym cyklu wystaw Nie ma ziewania 1 2 3 w Nowym Teatrze w Warszawie.
Jest laureatką stypendium przyznawanego za osiągnięcia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (2014). W 2015 roku była nominowana do europejskiej nagrody dla młodych artystów
StartPoint Prize. W 2016 roku otrzymała stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Mieszka i pracuje w Warszawie.
 
Zuza Golińska, Common Ground
 
Kurator: Romuald Demidenko
 
Współpraca: Maria Sasin, Dorota Kucharczyk
 
Projekt graficzny: Marcel Kaczmarek
 
Od 26 sierpnia do 23 września 2016 roku
 
Gdańska Galeria Miejska 1
 
Powielanie, przetwarzanie i dalsze rozpowszechnianie treści i materiałów zamieszczonych w O.pl
Polskim Portalu Kultury, w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody
Wydawcy jest zabronione.
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TRZY RAZY GALERIA MIEJSKA
 
. .,WWW.COJESTGRANE24.WYBORCZA.PL (2016-08-30 00:00:00)
cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,20619596,null,Trzy-razy-Galeria-Miejska.html?geolok=Gdansk

 

wystawy  Zuza Golińska "Common ground" / materiały prasowe  Impresje na temat wnętrz
nieczynnych szpitali czy upadających kopalń, wystawa indywidualna Zuzy Golińskiej oraz ósma edycja
Grassomani. Tak wygląda wrzesień w Gdańskiej Galerii Miejskiej.
 
Dwie nowe wystawy przygotowała Gdańska Galeria Miejska dla miłośników sztuki. W oddziale
pierwszym (GGM1) od tygodnia trwa wystawa Zuzy Golińskiej analizująca funkcjonalności form w
przestrzeni publicznej. „Common Ground” jest wynikiem obserwacji urbanistyki m.in. Londynu,
Warszawy i Gdańska. To projekt, który zainteresuje designerów, architektów i wszystkich tych, którym
przestrzeń publiczna nie jest obca.
 
 
Z kolei w znajdującej się nieopodal Galerii Guntera Grassa fotografowie Ugo Carmeni, Sylvain Deleu,
Anke Illing & Thomas Vossbeck, Michał Szlaga oraz uczestnicy warsztatów w ramach projektu EU The
People's Smart Sculpture w swoich pracach skupią się na ukazaniu miejsc zapomnianych. „Nie-miejsca”
to spojrzenie na to, na co nikt już patrzeć nie chce, na opuszczone szpitale, kopalnie, przestrzenie
przemysłowe.
 
– „Nie-miejsca” prezentowane na wystawie w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa, to przestrzenie trochę
niczyje, nie do końca określone pod kątem tak funkcji, jak i statusu. Nieme, przebrzmiałe, niekiedy
opustoszałe, a jednak rezonujące nagromadzeniem znaczeń związanych z historiami, tożsamościami czy
relacjami z przeszłości – piszą organizatorzy wystawy.
 
Wrzesień to także kolejna, ósma już, edycja festiwalu Grassomania. Tym razem będzie to jeden dzień,
który przypada na sobotę, 3 września. Po raz kolejny organizatorzy wychodzą w przestrzeń publiczną, i
po zeszłorocznym „ożywieniu” kina Watra tym razem przyszedł czas na przypomnienie o istnieniu
budynku dawnego sierocińca na ul. Sierocej 6-8 w Gdańsku. To także połączenie twórczości Guntera
Grassa, patrona festiwalu, oraz jego mistrza – Daniela Chodowieckiego.
 
– Były Dom Dobroczynności przy ulicy Sierocej pamięta czasy nie tylko Grassa, ale także samego
Chodowieckiego, został bowiem zbudowany w roku 1699 jako przytułek dla bezdomnych i biednych,
potem zaś funkcjonował jako dom i szkoła dla gdańskich sierot – piszą organizatorzy. Przestrzeń ta, po
przyszłym odrestaurowaniu, z Domu Dobroczynności przemieni się w Dom Daniela Chodowieckiego i
Güntera Grassa. Nieformalną inauguracją tej przestrzeni będzie właśnie Grassomania, w trakcie której
zaproszeni artyści podejmą temat fazy przejściowej, przemieszaniem przeszłości, przyszłości i
teraźniejszości.
 
Do tegorocznej edycji Grassomani zaproszeni zostali m.in. Bombina Bombast, Kata Mijatović, Francesco
Paolucci, Piotr Rutkowski, Marcin Stąporek, Michał Szlaga czy Krzysztof Topolski aka Arszyn (PL). Grę
miejską rozkręci kolektyw Dwie Ole, o oprawę muzyczną zadbają Kevin Kerney oraz zespół
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Chęcki/Zienkowski a uczestników nakarmi kolektyw Samo Dobro.
 
„Nie-miejsca”, do 30 października, Gdańsk, Gdańska Galeria Güntera Grassa, ul. Szeroka 34/35, 36, 37,
wstęp wolny
 
„Common Ground” Zuza Golińska, do 23 września, Gdańsk, GGM1, ul. Piwna 27/29, wstęp wolny
 
„Grassomania 8 Sieroca – Revisited”, sobota, 3 września, godz. 12-22, Gdańsk, ul. Sieroca 6-8, wstęp
wolny
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FEERIA. WYSTAWY, JAKIE MOŻNA ZOBACZYĆ W WEEKEND
 
. .,WWW.KSIAZKI.ONET.PL (2016-09-01 00:00:00)
ksiazki.onet.pl/wiadomosci/feeria-wystawy-jakie-mozna-zobaczyc-w-weekend/cqekem

 

Prace Andy'ego Warhola z prywatnej kolekcji, fotografie opuszczonego weneckiego szpitala,
malarstwo Leszka Sobockiego, złote zęby i nowe formy ekologicznego pochówku - to tylko część z
tego, co można zobaczyć na przełomie sierpnia i września w polskich muzeach i galeriach sztuki.  Andy
Warhol ...
 
Prace Andy'ego Warhola z prywatnej kolekcji, fotografie opuszczonego weneckiego szpitala, malarstwo
Leszka Sobockiego, złote zęby i nowe formy ekologicznego pochówku - to tylko część z tego, co można
zobaczyć na przełomie sierpnia i września w polskich muzeach i galeriach sztuki.
 
 
Andy Warhol, Wilhelm Sasnal i Robert Rauschenberg we Wrocławiu
 
Foto: Materiały prasowe
 
We wrocławskim Pawilonie Czterech Kopuł 23 sierpnia otwarto wystawę "Letnia rezydencja. Kolekcja
Marxa gościnnie we Wrocławiu". Wszystkie prezentowane prace, a jest ich niespełna 50, pochodzą z
prywatnej kolekcji Ericha Marxa, słynnego kolekcjonera sztuki. Na co dzień można je oglądać w
Hamburger Bahnhof Galerii Narodowej w Berlinie i niezwykle rzadko opuszczają to miejsce. W ramach
wystawy można zapoznać się z twórczością Beuys‘a, AnselmaKiefera, Roberta Rauschenberga,
CyTwombly‘ego, Andy'ego Warhola.
 
Prezentowane prace nie dotyczą jedynie pop artu, twórcy wystawy chcieli pokazać wrocławianom
wszystkie te prace, które cieszą się największą popularnością wśród berlińczyków i które odwołują się do
wspólnej, polsko-niemieckiej historii. Na wystawie nie zabraknie też najnowszych nabytków Ericha
Marxa i prac polskich twórców, Zbigniewa Rogalskiego i Wilhelma Sasnala. "Letnia rezydencja. Kolekcja
Marxa gościnnie we Wrocławiu" to jedna z najważniejszych wystaw organizowanych w ramach
programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, można ją odwiedzać do 22 stycznia przyszłego roku.
 
Fotografie opuszczonej stoczni, zamkniętego weneckiego szpitala i kopalni w kryzysie w Gdańsku
 
Foto: Anke Illing, Thomas Vossbeck / Galeria Galeria Güntera Grassa
 
W gdańskiej Galerii Güntera Grassa od końca sierpnia można oglądać nową wystawę fotografii, "Nie-
miejsca". Artyści z Polski, Niemiec i Włoch prezentują fotografie zaniedbanych i opuszczonych miejsc.
Jednak to, co najbardziej ich interesuje, to skrywana tajemnica tych przestrzeni. Historie ludzi, którzy
kiedyś w nich żyli i pracowali.
 
Wyjątkowym zestawieniem jest prezentacja fotografii Stoczni Gdańskiej. Pokazywane są zarówno prace
Michała Szlaga, który od lat zajmował się jej dokumentacją i czuje się emocjonalnie związany z tym
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miejscem, jak i Sylvana Deleu, który występuje w roli obserwatora z zewnątrz, dla którego ważniejsze
jest piękno tej przestrzeni.
 
Fotografie Anke Illinga i Thomasa Vossbeck, którzy od trzynastu lat prowadzą studio fotograficzne w
Berlinie, przedstawiają wnętrza śląskich kopalni, ich powolny upadek i śmierć. Włoskiego architekta i
fotografa, Ugo Carmeniego, ujęła przestrzeń nieczynnych weneckich szpitali. W niektórych z nich
pozostawiono meble, telefony, i inne przedmioty, dzięki czemu wyglądają tak, jak gdyby zatrzymały się
w czasie kilkanaście lat temu.
 
Wystawa fotografii "Nie-miejsca" potrwa do 30 października.
 
Ikona malarstwa powojennego w Krakowie
 
Foto: Materiały prasowe
 
Prace Leszka Sobockiego były prezentowane na około 200 wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Jednak ta, prezentowana w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych różni się od pozostałych.
"BIO(PIKTO)GRAFIA" to wystawa, dzięki której Leszek Sobocki mówi sam o sobie.
 
We wstępie do katalogu towarzyszącego wystawie, kurator Galerii ASP i kurator wystawy, Karolina
Woźniak pisze: - Leszek Sobocki zawsze mówił wprost i krytycznie o rzeczywistości społecznej i
politycznej. Na tej wystawie mówi wprost o sobie. "BIO(PIKTO)GRAFIA" stanowi kolejny rozdział twórczej
biografii artysty. Realistyczne, pełne ekspresji malarstwo wypełnia przestrzeń Galerii ASP, w
przeważającej części tak charakterystyczne dla Sobockiego portrety i autoportrety.
 
Malarstwo Leszka Sobockiego można oglądać do 21 września.
 
Refleksja nad nieśmiertelnością w Warszawie
 
Foto: Materiały prasowe
 
Warszawskie Centrum Nauki Kopernik w czwartek po raz kolejny rusza z Festiwalem Przemiany. W tym
roku w ramach wydarzenia przez cztery dni będzie można zwiedzać wystawę "Pokusa Nieśmiertelności",
która porusza tematy długowieczności, nieśmiertelności i starzenia się. Prezentowany będzie między
innymi głośny projekt "Capsula Mundi" Anny Citelli i Raoul Bretzela z Włoch. Jest to forma ekologicznego
pochówku. Ciało umieszcza się wewnątrz owalnej kapsuły stworzonej z biodegradowalnego materiału,
którą zakopuje się w ziemi. Zamiast tradycyjnego nagrobka, w miejscu pochówku sadzi się drzewo, które
można wybrać przed śmiercią. Wszystkie prace to efekt mieszanie się ze sobą sztuki z nauką i biologią.
Wystawa i festiwal potrwają do końca tygodnia.
 
Artystyczny rebus w Bytomiu
 
Foto: Materiały prasowe
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Muzeum Górnośląskie w Bytomiu od czwartku zaprasza na kolejną, trzecią, odsłonę cyklu "Pięciopak
kultury". W ramach mini-wystawy prezentowanych jest jedynie pięć eksponatów. Każdy z nich pochodzi
z innego działu muzeum (Archeologii, Etnografii, Historii, Przyrody i Sztuki). Łączy ich jedna myśl, która
była kluczem, dzięki któremu zostały wybrane. Zadaniem zwiedzających jest odgadnąć to hasło. Pierwsze
pięć osób, którym się to uda, dostanie upominki od muzeum. Projekt ma na celu sprowokowanie
zwiedzającego do aktywnego zwiedzania – szukania związków między odmiennymi obiektami. Hasłem
pierwszej edycji "Pięciopaku kultury" był paradoks, hasłem drugiej – geometria. Czy uda się odgadnąć
kolejne hasło?
 
Trzecią odsłonę "Pięciopaku kultury" można oglądać do 16 października.
 
Granice fotografii i animacji poklatkowej w Warszawie
 
Foto: Marcin Fajfruk / Galeria Entropia 140 starych, opuszczonych pomieszczeń - to główny bohater
fotografii Marcina Fajfruka, które od 1 września będzie można oglądać we wrocławskiej Galerii Entropia
w ramach wystawy "Living Room".
 
Marcin Fajfruk sfotografował w niemalże identycznych kadrach pokoje opuszczonego wrocławskiego
hotelu. To prawie 140 zdjęć, które ogląda się jedno za drugim, seriami. Jedyne, co wybija się z fotografii i
co je różni między sobą, to detale - błękitny kaloryfer, zielony dywan zamiast wykładziny, kolory ścian. To
one oddziałują na odbiorcę i są nośnikiem dawnych historii hotelowych gości, którzy lata temu mieszkali
w tych pomieszczeniach.
 
Na bazie zebranego przez Fajfruka materiału, w ramach wystawy powstała animacja poklatkowa
stworzona z fotografii jego autorstwa. Wystawa potrwa do 16 września.
 
Najciekawszy design z Bielska
 
Foto: Materiały prasowe
 
Przez pierwszą połowę września Galeria Bielska pokazuje najciekawsze pod względem dizajnerskim
produkty regionalnych firm i niezależnych projektantów w scenerii dzieł sztuki z Kolekcji Sztuki Galerii
Bielskiej BWA. Wybrane na ekspozycję obiekty – meble z najnowszych kolekcji wzorniczych, dywany,
ceramika, lampy – wraz z dopełniającymi je obrazami, tkaninami czy grafikami stworzą wzorcową
przestrzeń mieszkalną, biurową, publiczną...
 
Co łączy te zbiory? Za każdą kolekcją ktoś stoi – twórcy/projektanci i kuratorzy/producenci oraz ich
szczególne kompetencje, które sprawiają, że zestaw zgromadzonych lub wyprodukowanych
przedmiotów, nie jest przypadkowy i można go kolekcją nazwać.
 
Wystawa "Pokaz 4. postscriptum. Jak powstają kolekcje sztuki i dizajnu" pokazuje, jak wyjątkowe
rezultaty daje spotkanie i zestawienie dopełniających się elementów: kreatywnego i analitycznego,
wizjonerskiego i sprawczego, myślenia indywidualnego i zespołowego.
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Finisaż wystawy odbędzie się 16 września.
 
Miliony monet w Warszawie
 
Foto: Monika Kmita / Zachęta "Bogactwo" to nowa wystawa warszawskiej Zachęty, którą można oglądać
od soboty.
 
- Dla większości z nas niezmiennie bogactwo pozostaje w sferze pragnień. W tytułowym "bogactwie"
zawiera się, więc cudzysłów, niedomówienie i dwuznaczność. Staje się ono hasłem, które nie oznacza
dóbr materialnych, lecz bardziej ich brak. Wystawa jest próbą prześledzenia wizualnych reprezentacji
bogactwa od lat 90., czasów transformacji i zachłyśnięcia się wizją szybkiego wzbogacenia się, przez
rozczarowanie neoliberalnymi ideami, do dzisiaj. Obecnie bogactwo niejednokrotnie okazuje się
fantazją, iluzją czy złudzeniem - można przeczytać w tekście towarzyszącym wystawie.
 
W ramach wystawy można zobaczyć prace polskich i europejskich artystów. Złote zęby, płonące sztabki
złota, złoty deszcz funtów i dolarów, zdjęcia pustych sejfów amerykańskich banków to tylko niektóre z
prac składających się na "Bogactwo".
 
Wystawa potrwa do 23 października.
 
Najważniejsze prace białoruskiego artysty w Białymstoku
 
Foto: Galeria Arsenał
 
Indywidualny projekt Sergeya Shabohina "Praktyki podporządkowania" skrupulatnie bada mechanizmy
władzy. Artysta dokumentuje prawdziwe historie i powszednie zdarzenia, kolekcjonuje znalezione
banalne obiekty znajdujące się w przestrzeni publicznej i prywatnej Mińska. Z zebranego materiału
buduje wnikliwą opowieść o przytłaczającej presji na obywateli struktur państwowych w dzisiejszej
Białorusi.
 
Opracowywany od 2010 r. projekt stał się autorską kolekcją rozlicznych patologii autorytarnego systemu
w jednym kraju oraz totalnym archiwum jego praktyk. Na podobieństwo archiwum naukowego zbiór jest
budowany i porządkowany według pochodzenia zgromadzonych obiektów oraz słów kluczowych z
różnych dziedzin wiedzy.
 
Niewykorzystywane pomieszczenie Galerii Arsenał elektrownia, niegdyś mieszczące jej obsługę
techniczną, artysta anektuje i osadza w logice swojego projektu archiwalnego. Składa się on z 18
pojedynczych części, do których dołączone są: mapa, schemat i słownik. To, co indywidualne (ciało
społeczne), Shabohin łączy z opresyjnym charakterem przygniatającej go ideologii. Widza wyprawia w
podróż przez labirynt życia ludzkiego – niestabilnego, niespójnego i zależnego od zewnętrznych ram łaski
lub bezprawia systemu państwowego. Wystawę można oglądać do 30 października.
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WRZESIEŃ W GDAŃSKIEJ GALERII MIEJSKIEJ 

I 
MAŁGORZATA MURASZKO 

Impresje m.in. na temat wnętrz 
nieczynnych szpitali 
i upadających kopalń, wystawa 
indywidualna Zuzy Golińskiej 
oraz ósma edycja Grassomanii. 
Wrzesień w Gdańskiej Galerii 
Miejskiej zapowiada się bardzo 
ciekawie. 

O W oddziale pierwszym ga
lerii przy ul. Piwnej war
to zobaczyć prace Zuzy 

Golińskiej. Wystawa „Common 
Ground" jest wynikiem obserwa
cji m.in. Londynu, Warszawy 
i Gdańska. 

To projekt, który szczególnie 
zainteresuje designerów, archi
tektów i wszystkich tych, którym 
przestrzeń publiczna nie jest ob
ca. Dzięki przeprowadzonym ba
daniom terenowym artystka ana
lizuje język i funkcjonalność form 
w przestrzeni publicznej. Intere
suje ją wyznaczanie obszarów 
i granic w przestrzeni miejskiej, 
architekturze i kompleksach 
mieszkaniowych. Testuje warun
ki, w jakich zmienia się doświad
czanie przestrzenne miasta pod
czas wielogodzinnego spaceru, 
któremu towarzyszy zmęczenie 
fizyczne. Wysiłek pozwala na in
ny odbiór i interpretację sytuacji, 
która rozgrywa się dookoła. Sku
pienie pozwala zauważyć detale 

MIEJSCA NIECHCIANE 

„l\lie-miejsca - Stocznia" 

i elementy, których zazwyczaj nie 
dostrzegamy. 

MIEJSCA NICZYJE 

Z kolei w Galerii Guntera Grassa przy 
ul. Szerokiej swoje prace prezentują 
fotografowie: Ugo Carmeni, Sylvain 
Deleu, Anke Illing & Thomas Vos-
sbeck, Michał Szlaga oraz uczestni
cy warsztatów w ramach projektu 
EU The People's Smart Sculpture. 
W swoich pracach skupiają się na uka
zaniu miejsc zapomnianych. Wysta
wa pt. „Nie-miej sea" to spojrzenie na 
to, na co nikt już patrzeć nie chce, na 
opuszczone szpitale, kopalnie, prze
strzenie przemysłowe. 

„To przestrzenie trochę niczyje, 
nie do końca określone pod kątem 

tak funkcji, jak i statusu. Nieme, 
przebrzmiałe, niekiedy opustosza
łe, a jednak rezonujące nagroma
dzeniem znaczeń związanych z hi
storiami, tożsamościami czy rela
cjami z przeszłości" - tłumaczą or
ganizatorzy wystawy. 

GRASS I JEGO MISTRZ 

Wrzesień to także kolejna, ósma już, 
edycja odbywającego się w Gdań
sku festiwalu Grassomania. Tym ra
zem potrwa tylko jeden dzień, w so
botę, 3 września. Po raz kolejny je
go organizatorzy wyjdą w tzw. prze
strzeń publiczną. Po ubiegłorocz
nym „ożywieniu" kina Watra tym 
razem postanowili przypomnieć 
o istnieniu budynku dawnego sie

rocińca na ul. Sierocej 6-8. Dojdzie 
do symbolicznego połączenia twór
czości Grassa z działalnością jego 
mistrza - Daniela Chodowieckiego. 
Obaj artyści są kluczowymi posta
ciami w poczcie zasłużonych gdań
szczan, którzy rozsławiali miasto 
w Europie i na świecie. 

Dom przy ulicy Sierocej pamię
ta czasy nie tylko Grassa, ale także 
samego Chodowieckiego. Został zbu
dowany w roku 1699jako przytułek 
dla bezdomnych i biednych, a po
tem funkcjonował jako dom i szko
ła dla gdańskich sierot. Po planowa
nym odrestaurowaniu budynku sta
nie się Domem Daniela Chodowiec
kiego i Guntera Grassa. Nieformal
ną inauguracją tej przestrzeni bę
dzie właśnie Grassomania, w ramach 

której zaproszeni artyści „podejmą 
tematy zwązane z fazami przejścio
wymi, przemieszaniem przeszłości, 
przyszłości i teraźniejszości". W pro
gramie: wystawy, spotkania, wykła
dy, performance, warsztaty, gra miej
ska i koncerty. © 

-> „Grassomania 8 Sieroca 
- Revisited" - SOBOTA, 3 
września, w godz. 12-22. Gdańsk, 
ul. Sieroca 6-8. Wstęp wolny. 
-> Wystawa „Nie-miejsca" 
w GGM przy ul. Szerokiej 34/35 
potrwa do 30 października. Wstęp 
wolny. 
-> Wystawa „Common Ground" 
w GGM przy ul. Piwnej 27/29 
potrwa do 23 września. Wstęp 
wolny. 

GAZETA WYBORCZA - TRÓJMIASTO (Co Jest Grane 24)
2016-09-02
Strona: 18

26



STOCZNIA, WILNO I JAZZ, CZYLI NOWOŚCI W GALERIACH
 
ALEKSANDRA LAMEK,WWW.KULTURA.TROJMIASTO.PL (2016-09-05 00:00:00)
kultura.trojmiasto.pl/Stocznia-Wilno-i-jazz-czyli-nowosci-w-galeriach-n105161.html

 

poprzednie  następne  W CSW Łaźnia można oglądać wystawę "Wodopój" Agnieszki Kalinowskiej.
mat. prasowe  #slider_news_tresc_1 .jcarousel-item-placeholder  {  background: transparent
url(/_img/loading-small.gif) 50% 50% no-repeat;  }  Spacer po ulicach Wilna, podróż w czasie do lat 50.
na jeden z jazzowych festiwali, a może wizyta w opuszczonych i zapomnianych miejscach ...
 
poprzednie
 następne
 
W CSW Łaźnia można oglądać wystawę "Wodopój" Agnieszki Kalinowskiej.
 
mat. prasowe slider_news_tresc_1.jcarousel-item-placeholder background: transparent
url(/_img/loading-small.gif) 50% 50% no-repeat;
 
Spacer po ulicach Wilna, podróż w czasie do lat 50. na jeden z jazzowych festiwali, a może wizyta
w opuszczonych i zapomnianych miejscach, których klimat działa pobudzająco na wyobraźnię? Aby tego
doświadczyć, wystarczy wybrać się we wrześniu do trójmiejskich galerii.
 
Nadrabianie artystycznych zaległości najlepiej zacząć od CSW Łaźnia , gdzie obecnie można oglądać
wystawę "Wodopój" Agnieszki Kalinowskiej - jednej z najciekawszych przedstawicielek pokolenia, które
debiutowało na początku tego wieku. Jej prace, choć z pozoru przypominają rzeźby, trudno
zakwalifikować jednoznacznie do jednej formy sztuki. Warto przyjrzeć im się dokładnie, gdyż te
kunsztowne i niesamowicie pracochłonne obiekty mają w sobie coś hipnotyzującego. Co ciekawe,
materiały, po które sięga artystka, są wyjątkowo różnorodne: tytułowa instalacja powstała z grysu
granitowego, gałęzi okorowanych przez zwierzęta z gdańskiego i warszawskiego zoo oraz złota.
 
W innych pracach znajdziemy równie nietypowe "składniki": szary papier, słomę, sznurek. Wykorzystane
w wyjątkowo efektowny sposób, stają się w rękach Kalinowskiej prawdziwą kopalnią artystycznych
pomysłów, które zmuszają odbiorcę do myślenia i poszukiwania własnych tropów interpretacyjnych.
Wstęp kosztuje 7 zł.
 
Fotograficzną wystawę o Wilnie można oglądać w Łaźni w Nowym Porcie.
 
mat. prasowe
 
W drugim oddziale Łaźni , znajdującym się w Nowym Porcie, zobaczymy natomiast wystawę "Barok i
beton" Liudasa Parulskisa. Ta zorganizowana w ramach festiwalu "Wilno w Gdańsku" ekspozycja
spodoba się nie tylko wielbicielom litewskich klimatów. W swoim projekcie fotograficznym Liudas
Parulskis skupia się wprawdzie na rodzinnym Wilnie, będącym skrzyżowaniem różnych kultur i religii, ale
zadaje też przy okazji pytania bardzo uniwersalne, opierające się na zagadnieniu wpływu czasu
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i przemian historycznych na metamorfozy tkanki miejskiej.
 
Autor nazywa swoje prace "Wilnem nieskończonym", bo przecież nie jest możliwe ostateczne
stworzenie kształtu miasta. Te zaskakujące fotomontaże stanowią wizualizację architektonicznych
przekształceń Wilna, ale też lęków, oczekiwań i obaw, jakie wszyscy mamy wobec otaczającej nas
przestrzeni. Foto-transformacje Parulskisa zachęcają do innego spojrzenia na miasto i jego przyszłe
scenariusze - pożądane i te, których wolelibyśmy uniknąć. Wstęp jest wolny.
 
Zobacz listę wszystkich wystaw w Trójmieście poprzednie następne
 
Wystawa "Nie-miejsca" w Gdańskiej Galerii Guntera Grassa.
 
mat. prasowe slider_news_tresc_2.jcarousel-item-placeholder background: transparent
url(/_img/loading-small.gif) 50% 50% no-repeat;
 
Jeśli jednak nie po drodze wam do Nowego Portu, równie ciekawe miejsca możecie obejrzeć w Gdańskiej
Galerii Guntera Grassa. Te miejsca, a właściwie "Nie-miejsca", bo tak zatytułowana jest wystawa, to
przestrzenie trochę niczyje, nie do końca określone pod względem funkcji i statusu. Przebrzmiałe
i opuszczone, wciąż inspirują swoim klimatem i historiami z przeszłości.
 
Na wystawie zobaczymy m.in. impresje włoskiego fotografa Ugo Carmeni na temat wnętrz nieczynnych
szpitali weneckich czy relację Anke Illing i Thomasa Vossbecka ze śląskich kopalń. Jest też akcent lokalny:
fotografie gdańskiej stoczni autorstwa Michała Szlagi i Sylvaina Deleu. Ten pierwszy uważnie obserwuje
stocznię, ze szczegółami uwieczniając postępującą destrukcję tego miejsca. Drugi natomiast podkreśla jej
intrygujące piękno i wyjątkowość, patrząc na nią w sposób charakterystyczny dla osób "z zewnątrz".
Wstęp jest wolny.
 
Wystawa w Muzeum Sopotu przywołuje klimat festiwali jazzowych z lat 50.
 
mat. prasowe
 
Tym, którzy mają ochotę na małą podróż do przeszłości, a przy okazji są fanami jazzu, warto polecić
wystawę w Muzeum Sopotu. "Ale jazz! Wspomnienie o Ogólnopolskich Festiwalach Muzyki Jazzowej '56
i '57" to ekspozycja, która przywołuje ducha burzliwych czasów, kiedy w Polsce coraz głośniej zaczynano
się mówić o potrzebie kontestacji systemu i zmian obyczajowych. Muzyka nadawała się do tego celu
idealnie, a tłumy pojawiające się na paradach, pochodach i koncertach były wyraźną społeczną
demonstracją potrzeby wolności.
 
Dzięki wystawie w Muzeum Sopotu można lepiej zrozumieć rolę, jaką odegrały w historii polskiej muzyki
rozrywkowej festiwale z 1956 i 1957 roku. Nagromadzenie oryginalnych instrumentów, obrazów
i rozmaitych bibelotów sprawia, że na chwilę możemy poczuć niespokojnego ducha epoki, którą można
uznać za początek narodzin muzyki rockowej w Polsce. Wstęp kosztuje 5 zł..author-url,.author-url:visited
{color: 534741!important;}.author-url:hover {color:A6AAB2!important;}
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Wydarzenie
 
Wodopój, Agnieszka Kalinowska wystawa data: 12 sierpnia - 23 października 2016 miejsce:
 
CSW Łaźnia
 
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia zaprasza na wystawę "Wodopój" Agnieszki Kalinowskiej, na której
zaprezentowane zostaną w większości nowe prace artystki. Ekspozycja zbudowana została wokół
zagadnień wolności i zniewolenia. Agnieszka Kalinowska to jedna z ciekawszych polskich artystek
pokolenia, które debiutowało na początku lat 2000. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w
Poznaniu. Je...
 
Wydarzenie
 
Nie-miejsca - wystawa wystawa data: 26 sierpnia - 30 października 2016 miejsce:
 
Galeria Güntera Grassa
 
Czym są "Nie-miejsca"? Jaką rację bytu posiadają? W jakiej relacji do otaczającej rzeczywistości
pozostają? Jaki jest ich status w świadomości społecznej i względem przestrzeni publicznej? Każde
miasto posiada takie 'niedoświaty', wypełnione nakładającymi się na siebie narracjami, obrazami,
wspomnieniami, funkcjami, które na przestrzeni wielu lat nadbudowywały się jedno na drugim i na
podobień...
 
Wydarzenie
 
Liudas Parulskis. Barok i Beton wystawa data: 2 września - 23 października 2016 miejsce:
 
CSW Łaźnia 2
 
Liudas Parulskis. Barok i Beton ŁAŹNIA 2, ul.Strajku Dokerów 5, Gdańsk - NOWY PORT 2.09-30.10.2016
wernisaż 2.09.2016 (piątek), godz. 18.00 Kuratorka: Laima Kreivyte Koordynacja: Agnieszka Kulazińska-
Grobis, Aleksandra Ksieżopolska, Lila Schally-Kacprzak Wystawa odbywa się w ramach Festiwalu Wilno w
Gdańsku PEŁNA INFORMACJA PRASOWA Liudas Parulskis przyswaja miasto, skupia się na rodzinny...
 
Wydarzenie
 
Ale jazz! Wspomnienie o Ogólnopolskich Festiwalach Muzyki Jazzowej '56 i '57 wystawa, wernisaż data:
29 lipca - 16 października 2016 godzina: 12:00 - 18:00 miejsce:
 
Muzeum Sopotu
 
Wystawa pokazuje przełomowy moment, jakim były I i II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Jazzowej w 1956 i
1957 r. w Sopocie, w organizację których zaangażowały się późniejsze wybitne postaci kultury polskiej w
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dziedzinie muzyki, filmu, literatury, publicystki i sztuk wizualnych, takie jak Franciszek Walicki, Leopold
Tyrmand, Stefan Kisielewski, Marian Eile, Jerzy Skarżyński czy Jerzy Skolimowski. M...
 
Aleksandra Lamek a.lamek@trojmiasto.pl
 
Tygodnik Kulturalny
 
Najnowsze informacje co tydzień w twojej skrzynce
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GDAŃSKA GALERIA MIEJSKA WYRASTA NA ARTYSTYCZNEGO LIDERA REGIONU. TO
MIEJSCE, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ.
 
. .,WWW.K-MAG.PL (2016-09-05 00:00:00)
k-mag.pl/artykul/gdanska-galeria-miejska-wyrasta-na-artystycznego-lidera-regionu-to-miejsce-ktore-trzeba-znac/

 

Gdańska Galeria Miejska to nie galeria lecz galerie. GGM1 ma siedzibę przy romantycznej ulicy Piwnej
i pokazuje współczesnych artystów. GGM2 znajduje się przy Powroźniczej, tuż nad Motławą. Swoje
pracę pokazywały tu m.in. królowe polskiej sztuki współczesnej: Julita Wójcik i Honorata Martin.
 
Do galeryjnego kompleksu należy też Gdańska Galeria Güntera Grasa, która opiekuje się pracami
urodzonego w Gdańsku Noblisty.
 
 
Wystawa Honoraty Martin
 
Przy Raginisa 5 w Białymstoku kwitnie życie artystyczne 26 sierpnia w Gdańskiej Galerii Miejskiej otwarte
zostały dwie szczególne wystawy: COMMON GROUND Zuzy Golińskiej i międzynarodowa, zbiorowa
ekspozycja NIE-MIEJSCA.
 
Artystka Zuza Golińska bada wielkie miasta, przeżywa metropolie. Analizowała m.in. urbanistyczną
i architektoniczną przestrzeń Warszawy, Gdańska i Londynu. Londyn badała spacerując.
 
– Moim celem był spacer nieograniczony koniecznością patrzenia na zegarek i zaglądania do telefonu.
Bez pośpiechu, dający możliwość zgubienia się, zabłądzenia i spokojnego wejścia w nową sytuację.
Istotnym elementem, który się pojawia podczas wielogodzinnego spaceru jest wykonany wysiłek
fizyczny. Wydzielają się endorfiny, które wpływają na to, jak się czujesz. Wtedy mam wrażenie,
że działanie w głowie idzie w parze z działaniem w ciele. Doświadczam przestrzeni poprzez ciało
a wysiłek wpływa na sposób, w jaki ją interpretuję – czytamy w rozmowie Golińskiej z kuratorem
wystawy Romualdem Demidenko.
 
– Punktem wyjścia do researchu w Londynie była architektura defensywna. Przestrzenne spychanie
z miejsc publicznych grup nieakceptowanych przez społeczeństwo, tych, którzy psują image danego
miejsca lub dzielnicy i niepokoją turystów lub mieszkańców. To miasto, gdzie jest bardzo dużo
przykładów tego typu rozwiązań. Prowadzi to do sytuacji, w której unikana jest konfrontacja różnych
grup społecznych, wydaje się, że problemy nie istnieją, jeżeli ich nie widzimy. Chciałam zobaczyć camden
bench, czyli ławkę, która jest zaprojektowana w taki sposób, żeby uniemożliwić wszystkie inne, poza
siedzeniem, aktywności. Nie można się na niej położyć, nie da się pod nią nic ukryć, nie nadaje się też
do jazdy na deskorolce. Jest niska i ma zaokrąglone krawędzie – dodaje artystka.
 
Zuza Golińska badała też przestrzeń skateparku w londyńskim Southbank. Robiła to, tym razem, nie
podczas spaceru, lecz jeżdżąc na desce. W Gdańsku zafascynował ją m.in. związek miasta z wodą,
połączenie starej i nowej architektury, spotkanie blichtru i brzydoty oraz biedy i bogactwa. Artystka
przeanalizowała również strukturę architektoniczną i urbanistyczną Warszawy. Efekty zobaczycie
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w GGM1 przy ulicy Piwnej 27/29.
 
W wystawie NIE-MIEJSCA biorą udział m.in. Ugo Carmeni, Sylvain Deleu, Anke Illing & Thomas Vossbeck
i Michał Szlaga. Nieczynne weneckie szpitale, zamknięte śląskie kopalnie, częściowo opustoszała gdańska
stocznia. Twórcy i twórczynie sfotografowali miejsca, które nie pełnią już pierwotnej, ważnej i znaczącej
funkcji. Są to miejsca symboliczne i dziejowo istotne. W tych miejscach pisano historię. Miejsca
pozbawione treści funkcjonalnej ujawniają metafory, niewypowiedziane tragedie, niesprawiedliwości.
NIE-MIEJSCA budzą ogromne emocje. Stają się scenografiami i abstrakcyjnymi kompozycjami
wypełniającymi przestrzeń. Kompozycje te są bardzo estetyczne
 
Foty NIE-MIEJSC zobaczycie w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa przy ulicy Szerokiej 34/35, 36, 37
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