


Poznań Art Week, który debiutuje na początku czerwca 
2017, obrał sobie za idiom „retusz” w kontekście 
wzmacniania tego co wyblakłe i przywracania dawnej 
energii. Będzie to tydzień zaplanowany przez Uniwersytet 
Artystyczny, Miejskie Galerie UAP wraz z kilkunastoma 
innymi miejscami sztuki z całego Poznania. Punktem 
wyjścia dla organizatorów stało się wyretuszowane 
myślenie o dynamice Poznania – zamiast opustoszałego 
miasta widzą coraz więcej aktywnych punktów związanych 
z kulturą, zamiast przestoju zauważają odradzający się 
twórczy ferment dyskusji, która motywuje do weryfikacji 
rzeczywistości. 

Inicjatywa Poznań Art Week zrodziła się na Uniwersytecie 
Artystycznym w Poznaniu, który organizuje jak co roku 
w pierwszych dniach czerwca Wystawę Końcoworoczną, 
otwierając dla publiczności pod koniec roku akademickiego 
dorobek studentów z ponad 140 pracowni uniwersyteckich. 
Wystawa w tym roku odbywa się właśnie pod hasłem 
poznańskiego tygodnia sztuki – Poznań Art Week.

Energia powstająca podczas wymiany poglądów w ramach 
Wystawy Końcoworocznej, artystyczne poruszenie jakie 
wynika z konfrontacji między studentami a miastem 
i podsumowanie praktyk dydaktycznych z ostatniego roku, 
sprawiły, że Poznań Art Week stał się realnym projektem 
dla całego Poznania. 

Galerie i artyści zaproszeni do włączenia się w retusz przez 
cały pierwszy tydzień czerwca będą działać według swojego 
planu, ale w świetle nowego spojrzenia. W ramach Poznań 
Art Week aktywnie będą udzielać się m.in. Galeria Piekary, 
Galeria EGO, Galeria Miejska Arsenał oraz miejsca, które 
niedawno weszły na scenę poznańskiej kultury, jak na 
przykład Miejskie Galerie UAP, Rodríguez Gallery, Assembly 
Gallery, FWD:, Czytelnia / pracownia Ostrøv, Galeria 9/10 itd. 

Na wystawach znajdą się m.in.:
• prace uznanych polskich artystów takich jak Robert 

Kuśmirowski, Zbigniew Libera, Krzysztof Wodiczko, 
Ryszard Grzyb, Grzegorz Marszałek, Eugeniusz Skorwider, 
Izabella Gustowska (Galeria Duża Scena UAP, Galeria EGO, 
Galeria 9/10)

• prace artystów z całego świata: Hiszpania, Japonia, 
Tajwan, Wietnam, Korea Południowa, Słowenia, Wielka 
Brytania, Rosja (Curators’ Lab, R20, Rodríguez Gallery)

• prace młodych, ale już rozpoznawalnych na polskiej 
scenie artystycznej twórców, a także prace studentów 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prezentujących 
swój tegoroczny dorobek powstały w ponad 140 
pracowniach UAP w roku akademickim 2016/2017.

Poznań Art Week nie ogranicza swojego zakresu tylko do 
pokazów sztuki. Będzie to też czas wydarzeń muzycznych 
zorganizowanych na dziedzińcu UAP oraz w przestrzeni 
koncertowej LAS na OFF Garbary, gdzie odbędzie się m.in. 
koncert zespołu Slalom oraz formacji Föllakzoid z Chile. 
Tydzień sztuki ma być przede wszystkim okresem spotkań 
i wymiany poglądów, dlatego w programie znalazł się 
też przegląd portfolio Behance oraz portfolio reviews 
z udziałem galerzystów i kuratorów. Już podczas pierwszej 
edycji Poznań Art Week wychodzi poza granice miasta – 
wspólnie z Robertem Kuśmirowskim zapraszamy w ostatni 
dzień do miejscowości Owińska, aby doświadczyć działań 
artystycznych, których celem jest ukazanie procesu 
zniszczenia zbiorów, przedmiotów i miejsc, depozytów 
myśli i mądrości osób, a także utraty pewnego dziedzictwa 
i dokonań ludzkości na przestrzeni lat.

Organizator: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 
www.poznanartweek.com
www.facebook.com/poznanartweek

Galeria Duża Scena UAP
Galeria Mała Scena UAP
Al. Marcinkowskiego 28, Poznań

Retusz
1.06-24.06.2017 
wernisaż: 1.06.2017, g. 19.00

artyści: Marie-Lou Desmeules, John Heartfield, Chris Niedenthal, Artyści nieznani, Łódź Kaliska, Diana Lelonek, 
Zbigniew Libera, Paweł Łubowski, Gyula Pauer, Max Skorwider, Aleksander Wacławczyk, Filip Wierzbicki-Nowak, 
Krzysztof Wodiczko
kuratorzy: Mateusz Bieczyński, Piotr Grzywacz

Problem celowej modyfikacji obrazów sytuuje sztuki plastyczne w samym centrum „wojny o władzę nad obrazami”, która 
może przybierać różne formy. Świadomi tej prawidłowości artyści podejmują grę z pytaniem o „prawdę obrazu” nie tylko 
poprzez odrzucenie realizmu, ale także poprzez próbę uczynienia z politycznej strategii wizualnego retuszu, własnej 
metody twórczej. Przejęcie przez nich władzy nad obrazami przybiera różne formy i często służy demaskowaniu oficjalnej 
retoryki politycznej zawartej w instrumentalizowanych dziełach sztuki.

Szczególne miejsce na wystawie zajmują przykłady dzieł historycznych, które stanowią świadectwo różnorodnych praktyk 
modyfikacji obrazów podejmowanych w celach politycznych. Jednym z najstarszych przykładów są dzieła sztuki antycznej 
poddane dewastacji w wyniku zastosowania kary potępienia pamięci określanej mianem damnatio memoriae. Trwałość tej 
idei ukazuje również graficznie zniszczony wizerunek Marcina Lutra z okresu Kontrreformacji. Innego rodzaju modyfikacją 
przekazu plastycznego było działanie na medium fotografii, którego najbardziej znanym przykładem są działania 
podejmowane na rozkaz Józefa Stalina.

Galeria R20
ul. Ratajczaka 20, Poznań

Made in. Between
26.05-2.06.2017
wernisaż: 26.05.2017

artyści: NganWa Ao, Jooyoung Choi, Ilsu Kaya, Jesse Klassen, Grigory Popov, Haruchika Seno
kuratorzy: Mateusz Bieczyński, Piotr Grzywacz

„Czym jest moje widmo? Co oznacza wyrażenie „widmo mojego Ja”? Czy moje inne Ja jest mną samym, czy też innym Ja, 
innym, który mówi Ja? Czy też jest takim mną – które jest sobą jedynie podzielone za sprawą widma swojego sobowtóra?”[1]

 Wpisanie prac, jakie znalazły się na wystawie będącej wynikiem otwartego naboru, we wspólny idiom jest karkołomnym, 
ale koniecznym ruchem by wytyczyć spektrum możliwości interpretacyjnych. Wybrane obiekty nie dają się odczytywać 
w swobodny sposób. Niewiele ukazują, ale dzięki temu niewiele też zakrywają, nawiązując do niewinnej dziecięcej zabawy 
Fort-da (nie ma i jest), przepisanej przez cytowanego Derridę jako emanacja Nietzscheańskiego wiecznego powrotu.

[1] J. Derrida, Prawda w malarstwie, przeł. M. Kwietniewska, Gdańsk 2003, str. 436. 

Galeria Design UAP
ul. Wodna 24, Poznań

ZAPIS. Rajmund T. Hałas

2.06-13.07.2017 
wernisaż: 2.06.2017, g. 18.00
finisaż: 13.07.2017, g. 19.00

artysta: Rajmund T. Hałas
kuratorka: Katarzyna Laskowska
wsparcie projektowe: Mateusz Słociński
koordynacja: Julia Błaszczyńska

„ZAPIS. Rajmund T. Hałas” jest pierwszą z cyklu wystaw, który ma na celu prezentację dorobku wielkopolskich 
projektantów związanych z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu.

Istotą działań Rajmunda T. Hałasa jest przenikanie się obszarów aktywności twórczej: projektowania, dydaktyki, sztuki 
oraz rozwoju dyscypliny wzornictwa. Poprzez wybrane projekty mebli z lat 50. i 60. XX wieku pokazujemy na wystawie 
zarówno te masowo wytwarzane – fragment kompletu Typ 1329, prototypy siedzisk nie wprowadzonych do produkcji 
oraz reedycje mebli dostępne od 2013 roku. Wystawa przypomina równoległe obszary aktywnej pracy profesora na 
rzecz rozwoju wzornictwa. 

Galeria Curators’LAB
ul. Nowowiejskiego 12, Poznań

Touchpoint: borders & boundaries
01.06-24.06.2017
wernisaż: 1.06.2017, g. 19.00

artyści: Mirella Bandini, Jillian Knipe, Richard Morgan, Duy Phuong, Teja Tegelj, Tomasz Jurek, Karol Kołodziejczyk, 
Krzysztof Mętel, Witold Modrzejewski, Michał Tatarkiewicz
kuratorzy: Katarzyna Kucharska, Tomasz Jurek

Zaprezentowane na wystawie Touchpoint: borders & boundaries prace artystów pochodzących z różnych zakątków 
świata odnoszą się do przekraczania granic, zarówno tych celowo wznoszonych i bronionych, jak i barier, które ze swej 
natury są naturalne, a co za tym idzie zazwyczaj pozostają niezabezpieczone. Artyści ujawniają w swych pracach taktyki 
umożliwiające określenie niezależnej, teraźniejszej autonomii podmiotowej, powołanej na styku podziałów, warunkiem 
zaistnienia której jest każdorazowo poznanie siebie samych jako istot wolnych. Sposobów na przekraczanie granic jest 
wiele – od świadomej izolacji i auto-wykluczenia, przez pielgrzymowanie, do mniej lub bardziej dosłownego ustanawiania 
prywatnych obszarów, które mogą przyjąć kształt wyimaginowanych wysp albo mobilnych domów do podróżowania. 
Metodą na uwolnienie się od współczesnych podziałów, jaka wyłania się z narracji wystawy Touchpoint jest zatem przede 
wszystkim stan umysłu, osiągnięciu którego sprzyjają zaproponowane przez artystów ćwiczenia z utopii. Powołane na 
styku podziałów prace i gesty posiadają siłę przekraczania granic pomiędzy materią, a tym, co ulotne, między aktywnością 
i pasywnością. Ujawnione przez artystów strategie prowadzić mogą do wytworzenia zmysłowych przestrzeni, które Hakim 
Bey nazywał tymczasowymi strefami autonomicznymi. 

Galeria :SKALA
ul. Święty Marcin 49a, Poznań

Träumgutstraße
3-7.06.2017 
wernisaż: 3.06.2017, g. 19.00

artysta: Robert Kuśmirowski
koordynacja: Katarzyna Kucharska

Tytuł wystawy nawiązuje do nazwy ulicy Traugutta w Warszawie, przy której znajduje się Pałac Czapskich-Raczyńskich, 
zburzony w czasie wojny, a następnie odbudowany w latach 50. XX wieku. Jest więc fantomem, architektonicznym fałszem 
udającym miejsce, którego już nie ma. Kuśmirowski dokonuje rekonstrukcji ruin budynku, obiecuje zapełnienie pustki, 
zastąpienie realnego bytu, ciała zabranego po śmierci. Tytuł Träumgutstraße składa się również ze zbitki słów traum i gut 
(śnij dobrze). Praca Kuśmirowskiego naśladując pornograficzną strategię unaoczniania, plastycznej realizacji naszej chęci 
ujrzenia, zachęca nas do śnienia, do projekcji własnych podświadomych treści na materię przeszłości.

Wystawa Spółdzielnia
ul. Św. Marcin 49, Poznań

6-12.06.2017
wernisaż: 6.06.2017, g. 18.00

Nadawanie funkcji użytkowości działaniom artystycznym kojarzy się przede wszystkim z rzemiosłem oraz estetyczną formą 
obrazowania, sprawdza się też w roli propagandy politycznej i społecznej, zachowując przy tym estetyczne wartości. 
Użytkowość nie przynależy tylko do designu, jest również istotą wielu innych twórczych działań, zazwyczaj uznawanych 
przez społeczeństwo za bezużyteczne lub ukierunkowanych na potrzeby człowieka. W tym przypadku mogą to być 
krytyczne spojrzenia doprowadzające do zmian w sposobach organizacji i funkcjonowaniu społeczeństwa. Działanie 
artystyczne Spółdzielnia z założenia pomija tożsamość twórcy, eksponując zdarzenie w celu zintensyfikowania 
problematyki wystawy. Wpisuje się w koncepcje wystaw „no-name”, podkreśla kolektywizm, zachowuje różnorodność, 
a ujawniając dialog, niweluje konkurencje.
 

LAS
ul. Małe Garbary 7a, Poznań

2.06.2017, godz. 20:00 - koncert: Slalom (wstęp 10zł)
Grupa Slalom założona przez Bartosza Webera i BartłomiejaTycińskiego prezentuje szerokie spektrum muzyki lounge, 
filmowej i pionierów elektroniki. Zainteresowanie syntezatorami oraz techniką samplingu na żywo,jak również miłość 
do gitary hawajskiej – pozornie zupełnie nieprzystające światy - zrodziły bardzo ciekawą naszym zdaniem mieszankę 
pogodnej psychodelii, nawiązującej do krautrocka, muzyki improwizowanej, ale również rocka, czy country.
2.06.2017, godz. 22:00 - Art Week Opening Party (wstęp 10zł / 0zł na hasło: Art Week)
3.06.2017, godz. 22:00 - DYM #2 (wstęp 10zł)
Drugi showcase gorzowskiej, niezależnej wytwórni, skupionej głównie na młodej polskiej scenie, eksperymentalnej 
elektroniki. W programie live acty i sety DJskie.
7.06.2017, godz. 20:00 - koncert Föllakzoid z Chile (wstęp 45zł/55zł)
Krautrockowy projekt trzech przyjaciół z dzieciństwa – Diego, Juana Pablo i Domingo. Choć ich brzmienie jest bardzo 
mocno inspirowane starożytną muzyką andyjską, nauczyli się łączyć te wpływy ze współczesnymi dźwiękami, tworząc 
bogatą, choć minimalistyczną atmosferę.

Galeria Miejska Arsenał 
ul.Stary Rynek 6, Poznań

X Biennale Grafiki Studenckiej 
26.05-11.06.2017

kuratorzy: prof. Stefan Ficner, prof. Mirosław Pawłowski

Katedra Grafiki UAP prowadzi od 1995 roku ożywioną wymianę wystaw prac studentów pomiędzy Akademiami Sztuk 
Pięknych i wyższymi uczelniami artystycznymi w Polsce. Wymiany te pozwalają spojrzeć na różne metody realizacji 
zamierzeń warsztatowych, idei artystycznych i stwarzają możliwość prześledzenia i porównania dorobku pracowni 
graficznych z różnych ośrodków w kraju. Konfrontują postawy artystyczne, możliwości techniczne, ale też programy 
nauczania. Z idei wymiany wystaw w 1998 roku zrodził się pomysł powołania do życia Ogólnopolskiego Biennale Grafiki 
Studenckiej, którego pomysłodawcami byli prof. Stefan Ficner i prof. Mirosław Pawłowski.

Uniwersytet Artystyczny - Atrium
Al. Marcinkowskiego 29, Poznań

4 Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej 
im. prof. Józefa Kopczyńskiego 2017
19.05-05.06.2017 

absolwenci, studenci i uczniowie liceów plastycznych biorący udział w wystawie: 
Bałos Łukasz, Bąk Daniel Mateusz, Bielak Agnieszka, Bitterman Adriana, Blada Anna Maria, Bojenko Urszula, 
Ciszewski Marcin, Danielska Urszula, Drewniak Anna, Drozd Paweł, Dwojak Maria, Falkus Monika, Groń Karolina, 
Grzelewski Rafał, Helbik Paulina, Hupas Sara, Iłenda Wojciech, Jagielski Łukasz, Jamróz Natalia, Jedwabna Michalina, 
Kaczmarek Klaudia Karolina, Kamieniczna Alicja, Kamińska Jaśmina, Koster Kaja, Kościółek Roland, Kotowicz Daniel, 
Kowal Katarzyna, Kozak Albert, Krasnodębska Maria, Kudlaszyk Janina, Magalska Natalia, Mańko Magdalena, 
Miściur Katarzyna, Nowak Marcin, Piątek Katarzyna, Pilch Kaja, Prokop Jakub, Romaniuk Joanna, Rychlik Martyna, 
Rymarska Marzena, Rzepińska Marta, Sacała Agnieszka, Sarnecka Małgorzata, Shevtsov Andrii, Sobański Daniel,
Socha Piotr, Stokowska Paulina, Sucherska Marta, Szymczyk Dawid, Śliwa Olga, Ślusarczyk Klaudia, Tkaczyk Natalia, 
Urban Elżbieta, Wcisło Katarzyna, Winiarska Dorota Morawiec, Wiśniewska Debora, Wójcik Mateusz, Zbroja Łukasz, 
Zhovtogolova Iryna, Zieniewicz Irena, Zięba Anna, kategoria „licea plastyczne”: Bryłka Nicole, Janda Sara, 
Kasa Bartłomiej, Krzysztofik Marianna, Łojek Marta, Martin Iga

kuratorzy: Jarosław Bogucki, Igor Mikoda, Dawid Szafrański

Biennale jest czwartą edycją konkursu na małą formę rzeźbiarską im. prof. Józefa Kopczyńskiego. Konkurs dedykowany 
jest pamięci profesora Józefa Kopczyńskiego, wybitnego artysty i cenionego pedagoga dawnej Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu w latach 1955 – 2006. Celem konkursu jest kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych 
studentów szkół wyższych. Propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji 
rzeźbiarskiej.

Uniwersytet Artystyczny
Budynek A, Al. Marcinkowskiego 29
Budynek B, ul. 23 Lutego 20
Budynek C, Plac Wielkopolski 9
Budynek D, ul. Solna 4
Budynek E, ul.Wolnica 9
Budynek F, ul. Szewska 16 

Wystawa Końcoworoczna UAP 2016/2017
30.05-2.06.2017
wernisaż: 30.05.2017, g. 10.00, ATRIUM, budynek B 
finisaż: 2.06.2017, g. 20.00

2.06.2017 – przegląd portfolio Behance
2.06.2017 – przegląd portfolio z kuratorami i galerzystami

Odbywająca się tradycyjnie od wielu lat Wystawa Końcoworoczna to podsumowanie działań studentów w ramach 
143 pracowni na UAP pod koniec roku akademickiego. Jest okazją do podsumowań i prezentacji autorskich metod 
dydaktycznych. Pracownie traktowane jako twórcze warsztaty, miejsca kreacji, intensywnej pracy i budowania tożsamości 
artystycznej otwierają się i umożliwiają studentom konfrontację z szeroką publicznością. 

Galeria TAK
ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań

6.06.2017, godz. 18:00 - pokaz filmowy Odwracając świat sztuki do góry nogami (Turning The Art World Inside Out)  
reżyseria Jack Cocker (2013) / w ramach projektu „Trójkąt Bermudzki / outsider art” 
7.06.2017, godz. 18:00 – pokaz filmowy Emery Blagdon i jego lecznicza maszyna (Emery Blagdon and His Healing Machine) 
reżyseria Kelly Rush (2013) / w ramach projektu „Trójkąt Bermudzki / outsider art”

Trzeba Powiedzieć! Z Archiwum Społecznego Gentryfikacji*
27.05–7.06.2017

uczestniczki i uczestnicy:
Magdalena Adameczek, Katarzyna Czarnota, Kuba Czech, Iwona Golembowska, Rafał Jakubowicz, Monika Kąkolewska, 
Marta Kluszczyńska, Alicja Kuczyńska, Paweł Kula, Natalia Kuszewska, Piotr Lasik, Agnieszka Maćkowiak, Jerzy Maksymik, 
Sebastian Mikołajczak, Małgorzata Mycek, Jędrzej Nowicki, Klaudia Niedziałek, Tomek Pawłowski, Paulina Piórkowska, 
Aleksandra Polerowicz, Natalia Raczkowska, Ilona Rabizo, Iza Sieradzka, Filip Stojanowski, Kamila Szymkowiak, Jacek 
Szwierz, Radosław Sto, Agata Tratwal, Katarzyna Zieleń, Natalia Żaczyk, Marcin Żywicki

Wystawa zorganizowana przez Pracownię Sztuki w Przestrzeni Społecznej UAP oraz Instytut Socjologii UAM podsumowuje 
semestralny projekt interdyscyplinarnej współpracy pt. „Interwencja Socjologiczna w Kontekście Sztuki Współczesnej”. 
Jednak sama wystawa to nie zakończenie, lecz punkt wyjścia do dalszej debaty na temat procesu rewitalizacji, gentryfikacji 
oraz ich skutków.

* Tytuł stanowi nawiązanie do książki zawierającej historię Śródki I jej mieszkańców, wydanej przez Wydawnictwo Posnania 
“Trzeba powiedzieć. Z archiwum Społecznego Śródki”

Galeria na dziedzińcu Starego Browaru
I i II piętro, Półwiejska 42, Poznań

Riposter
2-14.06.2017 
wernisaż: 2.06.2017, g. 17.00

artyści: Mirosław Adamczyk, Eugeniusz Skorwider, Grzegorz Marszałek, Szymon Szymankiewicz, Marcin Markowski, 
Max Skorwider, Michał Tatarkiewicz, Grzegorz Myćka, Bartek Mamak, Piotr Marzol, Agata Kulczyk, Wojciech Janicki
kuratorzy: Mateusz Bieczyński, Piotr Marzol, Szymon Szymankiewicz

Wystawa ‘Riposter’ została poświęcona twórczości plakatowej. Jej główną myśl oddaje sam tytuł wystawy składający 
się z dwóch członów: ‘riposte’ (ang. riposta) oraz ‘poster’ (ang. plakat). Zaprezentowano na niej dzieła twórców, którzy 
zwrócili się ku tzw. plakatowi autorskiemu, czyli plakatowi oderwanemu od kontekstu zamówienia, jak również tych, 
którzy działają wyłącznie na zlecenie. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku w treści dzieła można odnaleźć 
podobieństwa do sztuki komentującej otaczającą nas rzeczywistość i aktualne wydarzenia. W obu kontekstach plakat staje 
się ‘ripostą’ – odpowiedzią artysty na impuls stanowiący przyczynę jego powstania.

Synestezje 
2-14.06.2017 
wernisaż: 2.06.2017, g. 17.00

artyści: Kamila Berbecka, Agnieszka Domitrz, Agnieszka Hinc, Lisa Jurek, Ewelina Kamińska, Magdalena Kuca, Joanna Berg, 
Katarzyna Ramocka, Marta Stachowska, Dorota Stolarska, Monika Szufladowicz, Agnieszka Talaśka, Paweł Tomczyk, 
Paweł Wawrzyniak, Piotr Zaworski

W ramach wystawy SYNESTEZJE prezentowane są prace studentów i absolwentów Katedry Fotografii UAP. Realizacje 
studentów posługujących się medium fotografii ujawniają wielowymiarowość przekazu artystycznego. Podejście 
młodych artystów jest multidyscyplinarne i filozoficzne z punktu widzenia sztuki. Stojąc na stanowisku, że „sztuka 
jako doświadczenie synergetyczne” i „synestezje synestetyczne” mają pewne podstawowe pojęcia – tworzenie nowych 
powiązań między zmysłami. Poszukują oni korespondencji i komplementarności pomiędzy zmysłami. Autorzy prezentowani 
na wystawie dzielą swoją wizję ze światem.

Galeria Rotunda 
Al. Marcinkowskiego 29, Poznań

 Wesoła gromadka Joanna Bartosik

5-9.06.2017 
wernisaż: 5.06.2017, g. 19.00

Na wystawie zostaną zaprezentowane ilustracje (niekoniecznie) dla dzieci, autorstwa Joanny Bartosik. Prace stanowią 
interpretację pouczających opowiastek dla najmłodszych z początku XX wieku, zebranych przez Bohdana Butenko w 
tomiku „Wesoła Gromadka”. Lapidarne, drobne rysunki artystki uzupełniają absurdalne, zaskakująco mroczne i „do bólu 
dydaktyczne” historie o tym, jak kończą niegrzeczne dzieci…

Wystawa Plagiat
ul. Wodna 5/6, Poznań
 
30.05-2.06.2017
wernisaż: 30.05.2017, g. 18.00

Wystawa prac studentów VI Pracowni Grafiki – Grafika Cyfrowa, prowadzonej przez Macieja Kuraka i asystenta Radosława 
Włodarskiego. Powtórzenie, jako naczelna cecha sztuki, nie tylko przyczynia się do tworzenia wiernych kopii, pełni też rolę 
materializującą kulturowe idee. Powtórzenie nie było równoznaczne z tworzeniem idealnego duplikatu, kopii zastępczej. 
Działania artystyczne w II poł. XX wieku wymykały się ścisłym regułom, które mogłyby przyczynić się do rozgraniczenia 
prawdy od fałszu. Tworzyły się więc symulakry, następował akt reżyserowania rzeczywistości. 

Współcześnie próbuje się walczyć z przejawami plagiatu, jednak nie ma on tylko pejoratywnego zabarwienia. Powielenie 
istniejącego dzieła może konstytuować powstanie nowej myśli, a gest „zagarnięcia” może być ważnym elementem 
konstruującym nowe dzieło.

Owińska
ul. Kolejowa 3, Owińska (8 km od Poznania)

No Budget Show edycja 9 / Ubytek-Upadek-Utrata
7.06.2017 – jednodniowa akcja artystyczna Fundacji Towot Squat. 
Dojazd na miejsce zorganizowany przez UAP, kontakt w celu rezerwacji miejsca w autokarze: agnieszka.krupa@uap.edu.pl

Ideą kolejnej odsłony NBS jest ukazanie procesu zniszczenia zbiorów, przedmiotów i miejsc, depozytów myśli i mądrości 
osób. To również utrata pewnego dziedzictwa i dokonań ludzkości na przestrzeni lat. Obserwacja tych procesów będzie 
możliwa przez upublicznienie prac zaproszonych do tego projektu artystów. 
Miejscem artystycznego spotkania jest zespół obiektów byłego Zakładu Psychiatrycznego w Owińskach koło Poznania. 
Dedykowana do pokazu przestrzeń oddziału detencyjnego jest obecnie w stanie agonalnym, pozostawiona bez opieki przez 
ponad 30 lat, teraz została objęta planem rewitalizacyjnym Fundacji Srebrne Lata.

Magiel Galeria Sztuki Współczesnej
ul. Generała Karola Świerczewskiego 2a, Wielichowo

/rzeźba_hologram/ Jarosław Bogucki 

6.05-05.06.2017

kurator: Dawid Szafrański 

Indywidualnej wystawie prac Jarosława Boguckiego, Kierownika Pracowni Obrazowania Przestrzennego na Wydziale Rzeźby 
i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, towarzyszą spotkania kuratorskie z dziećmi i młodzieżą 
z terenu powiatu grodziskiego, Miasta i Gminy Wielichowo, które stanowią o charakterze galerii. W trakcie spotkań 
przybliżane są aspekty związane z połączenia dyscyplin rzeźby i holografii w oparciu o zaprezentowane realizacje Jarosława 
Boguckiego.

Galeria Duża Scena UAP
Al. Marcinkowskiego 28, Poznań

Galeria Mała Scena UAP
Al. Marcinkowskiego 28, Poznań

Galeria Curators’LAB 
ul. Nowowiejskiego 12, Poznań

Galeria DESIGN UAP
ul. Wodna 24, Poznań

Galeria R20
ul. Ratajczaka 20, Poznań

Galeria :SKALA
ul. Św. Marcin 49A, Poznań

Wystawa Spółdzielnia
ul. Św. Marcin 49, Poznań
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ul. Piekary 9/10, Poznań

Galeria Artykwariat
ul. Paderewskiego 8, Poznań

Assembly Gallery
ul. Paderewskiego 8, Poznań

Galeria EGO
ul. Wyspiańskiego 41/3, Poznań

Galeria FWD:
ul. Św. Marcin 47, Pasaż Różowy, lok. 24, Poznań

Galeria Łęctwo
ul. Łukaszewicza 1, Poznań

Galeria Nowa
ul. M. Palacza 106/1, Poznań 

Ostrøv
ul. Św. Marcin 25, Poznań

Galeria Piekary
ul. Św. Marcin 80/82, Poznań 

Rodríquez Gallery
ul. Wodna 13/4, Poznań

Zemsta
ul. Fredry5/3A, Poznań

Galeria Miejska Arsenał
ul. Stary Rynek 6, Poznań

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 
Budynek A, Al. Marcinkowskiego 29
Budynek B, ul. 23 Lutego 20
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Galeria Piekary
ul. św. Marcin 80/82, Poznań

Zmierzch Urszula Kluz-Knopek

12.05-16.06.2017
oprowadzanie kuratorskie: 5.06.2017, g. 17.00
kuratorka: Marta Smolińska

Najnowszy projekt Urszuli Kluz-Knopek Zmierzch prowadzi nas w świat zmysłowej i tajemniczej baśniowości. 
Dzieła ewokują pierwotną zmysłowość i efekt istoczenia się świata, w którym człowiek wtapia się w naturę i Nibylandię, 
stając się ich nieodłączną częścią. Są sensualne i cielesne, a zarazem uduchowione, oniryczne i hiperrealistyczne 
jednocześnie. Trwa festiwal życia i przemijania, a otoczenie mszy się, kłączy, zielenieje, pierzy się, kreując niesamowite 
kulisy dla egzystujących w nim bohaterów.

Rodríguez Gallery
Wodna 13/4, Poznań

D / I / S / R / U / P / T 
05.05-08.06.2017
oprowadzanie po wystawie: 5.06.2017, g. 18.00 

artyści: Marlon de Azambuja, Cristina Garrido, Jimena Kato, Julia Llerena, Maya Saravia, Mauro Vallejo
kurator: Marlon de Azambuja

Słowo disrupt (tłum. zaburzyć, zdezorganizować) rozumieć można jako działanie polegające na wyznaczaniu swojej 
radykalnej pozycji i relacji w stosunku do zastanego porządku. Często powoduje ono tymczasową zmianę, choć może 
stanowić także zalążek tworzenia nowego porządku. W czasie wystawy DISRUPT, artyści zaproszeni zostali do refleksji 
nad czynnością i pojęciem „zaburzenia”, w zgodzie z ich własnymi zainteresowaniami i metodą twórczą. Rezultaty ich 
poszukiwań generują ramę tego projektu. 

Zemsta
ul. Fredry 5/3a, Poznań

Displaced/Replaced / Globalny opór
15.05-23.06.2017
 
Prace projektu Displaced/Replaced (Wyparte/Zastąpione) dotykają społecznych, kulturowych i politycznych kwestii 
obecnych we współczesnym świecie poprzez badanie nieprawidłowości w działaniu „establishmentu”. Posługując się 
technikami glitch artu i fotomontażem, eksplorują „zakłócenia” w społeczeństwie, a używając fotografii dokumentalnej, 
przedstawiają zmagania i akty oporu z całego świata. Brytyjski Displaced/Replaced odnosi się w dużej mierze do kwestii 
ignorowanych przez współczesne media, m.in. do tego, co wyrządza się naszej planecie.

Galeria 9/10
ul. Piekary 9/10, Poznań

Oficyna SS//17
13.05-3.06.2017
finisaż: 3.06.2017, g. 18.00 

artyści: Izabella Gustowska, Raman Tratsiuk, Mikołaj Tkacz, Jianan Qu, Ivan Milat, Stachu Szumski, Katarzyna Borelowska, 
Adrian Kolarczyk, Wojtek Didkowski, Kuba Matuszczak, Gosia Bartosik, Dawid Misiorny, Sonia Dubois, Anna Rudak, 
Noriaki, Maciej Rudzin, Jakub Gliński, Karol Komorowski, Michał Knychaus, Ula Lucińska, Magdalena Hoffa, Maciej Klim, 
Kasper Lecnim, Irmina Rusicka, Bartosz Zaskórski/Mchy i Porosty, Kajetan Łukomski, Marcin Cześciak, Kuba Borkowicz

W latach 80-tych szalik stracił swoją neutralną pozycję elementu wyposażenia kibica stając się symbolem wyznawanej 
ideologii. Tym samym przeistoczył się w kanał komunikacji i nośnik konceptów. Namysł nad tym, pozornie niewinnym 
elementem garderoby, pozwala formułować pytania: czy wzór na szaliku jest jedynie hołdem składanym bytowi 
symbolicznemu (np. wspólnota klubu piłkarskiego lub naród) czy stał się komunikatem łączącym postawy konserwatywne? 
Produkowanie szalików z pracami artystów jest próbą przełamania jego stereotypowej funkcji. Działanie to ma charakter 
konceptualny: artysta tworzący „swój własny” szalik zawłaszcza jego medium, zdobywając symboliczne trofeum. 

Galeria Artykwariat 
ul. Paderewskiego 8 (Bazar Poznański), Poznań

Po drugiej stronie obrazu
11.05-30.06.2017

1.06.2017, g. 18.00 – „Gorsza strona sztuki? O materii odwroci obrazów”. Wykład Mirosława Wachowiaka z Zakładu 
Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

3.06.2017, g. 14.00 – oprowadzanie po wystawie

Sztukę malarską poznajemy patrząc na lico obrazu, ponieważ zwiedzając muzea, nie możemy odwrócić wiszących płócien. 
Co kryją odwrocia obrazów i ile cennych informacji zawierają? Na wystawie „Po drugiej stronie obrazu” skupimy się 
właśnie na tym mało znanym, a wyjątkowo interesującym aspekcie tradycyjnego malarstwa: pokażemy to, co dzieje się 
na odwrociach obrazów. Odkryjemy tajniki konstrukcji malowideł, niuanse zniszczeń i napraw dzieł, a także meandry 
proweniencji obrazów.

Assembly Gallery
ul. Paderewskiego 8 (Bazar Poznański), Poznań

Czarne Obrazy Piotr Kotlicki

2-28.06.2017 
wernisaż: 2.06.2017, g. 19.00

Malarstwo noir to figura nieistniejąca. Na określenie scen ulokowanych w mrocznej scenerii mamy przecież do dyspozycji 
chociażby termin „nokturn”. A jednak zastosowanie określenia z dziedziny filmu do charakterystyki obrazów Piotra 
Kotlickiego, wydaje się być zabiegiem do pewnego stopnia uzasadnionym. Kotlicki przedstawia niepokojące sceny 
sugerujące perwersje, przemoc, a może nawet zbrodnie. Malarstwo dostarcza mu środków dla tworzenia kompensacyjnych 
struktur zakorzenionych w dość ponurej społecznej obserwacji. Artystę interesuje wikłanie malowanych postaci 
w niezidentyfikowane, raczej destrukcyjne akcje, snucie niejasnej, lecz budzącej grozę fabuły.

Galeria EGO
Adres: ul. Wyspiańskiego 41/3, Poznań

Wystawa wesołych obrazów i wieczór smutnej poezji. Ryszard Grzyb 

26.05-30.06.2017

Ryszard Grzyb, piewca koloru i absurdu, to artysta „wielogłosowy”; mówi do nas malarstwem i poezją. To także sportowiec 
– karateka i maratończyk. „Malowanie to nieustająca rozgrzewka i w tym podobne jest do sztuk walki” – mówi malarz, 
który nieustannie „trenuje” malarstwo.

Artysta podkreśla związek malarstwa z poezją nadając pracom tytuły, które wydobywają nowy, ukryty sens poprzez 
dysonans i napięcie pomiędzy słowem, formą i kolorem. Jest autorem wierszy, których zaskakująco poważna treść skłania 
do refleksji oraz zdań napowietrznych, współczesnych haiku o humorystycznym zabarwieniu, które obnażają absurdy 
współczesnego świata.

Galeria FWD:
ul. Św. Marcin 47, Pasaż Różowy, lok. 24, Poznań

We want happy paintings 
14.05-8.06.2017

artyści: Tomasz Marek, Jakub Stachurski, Jacek Krajewski, Błażej Duchnik, Franciszka Kujawska, Katarzyna Balicka, 
Alek Hudzik, Bob Ross

Wystawa „We want happy paintings” to idealna propozycja dla osób szukających inspiracji do zmian, którym zależy 
na osiągnięciu sukcesu. Każda wizyta w galerii FWD: silnie wpływa na osobisty rozwój, co podkreślają zwiedzający w 
informacjach zwrotnych. Są wśród nich prezesi i członkowie zarządów, właściciele firm, menedżerowie, doradcy zawodowi, 
trenerzy, specjaliści HR, kierownicy projektów, psychoterapeuci oraz nauczyciele. Dlatego właśnie zarówno organizatorzy 
wystawy jak i zaproszeni artyści wybrali najlepsze dostępne skuteczne narzędzia, aby pomóc publiczności odnaleźć drogę 
do osiągnięcia postawionych celów. 

Galeria Łęctwo 
ul. Łukaszewicza 1, Poznań

Ach, te poznańskie wernisaże…
3-4.06.2017 
wernisaż: 3.06.2017, g. 17:00 

artyści: Grzegorz Bożek, Agnieszka Grodzińska, Paweł Szostak, plus deklamacja wiersza Tomka Pawłowskiego
kurator: przemek s.

Zastanawiając się nad początkiem Łęctwa, zdałem sobie sprawę, że większość czasu, który pochłania prowadzenie galerii 
to sprzątanie. Sprzątamy, remontujemy, montujemy wystawę, sprzątamy, ukrywamy to, czego posprzątać nie zdążyliśmy, 
sprzątamy przed wernisażem, po wernisażu, przed dokumentacją, po demontażu, po malowaniu. To nieustanne zmaganie 
się z galeryjną codziennością ma znamiona tego, co Jolanta Brach-Czaina nazywa krzątactwem. Te drobne, czasem zupełnie 
niewidoczne retusze decydują o naszym trwaniu bardziej niż wystawy, które robimy. Podejmując ten czysto egzystencjalny 
wysiłek, konfrontujemy się z rzeczywistością, zmieniamy ją i kształtujemy tylko po to, aby za chwilę wszystko zacząć od nowa. 

Galeria Nowa
pod auspicjami Stowarzyszenia Twórczego NOWA NOWA | ul. M. Palacza 106/1, Poznań

Samoregulacje Sebastian Krzywak

20.05-14.07.2017

Na wystawie pokazujemy obrazy Sebastiana Krzywaka z cyklu Samoregulacje z lat 2014-2017. W pierwszym kontakcie 
to malarstwo wzbudza u odbiorcy uczucie ulgi, bo piękne płaszczyzny, z przewagą obiektów w czerni, hipnotyzują 
swoją formułą i zapraszają do kontemplacji. Nieregularne plamy, wyraz malarskiego gestu, są delikatne, a jednocześnie 
zróżnicowane i tym samym pociągające. Nie epatują matematyczną konsekwencją i drobiazgowością. Urzekają swoistą 
nonszalancją naturalnego chaosu. Opływowe kształty kojarzą nam się ze swobodą, a jednocześnie z całym cyklem naszego 
funkcjonowania na tym świecie.

Czytelnia / pracownia Ostrøv
ul. Św. Marcin 25 (w podwórzu), Poznań

godziny otwarcia podczas Poznań Art Week, tj. czw. – śr. 12.00-18.00

Czytelnia / pracownia Ostrøv zaprasza na chwilę ochłody i relaksu. Dajcie odpocząć zmęczonym intensywnym zwiedzaniem 
nogom i oddajcie się słodkiemu sam na sam z publikacjami z naszej kolekcji. Wśród nich znajdziecie wiele photobooków, 
ZINów, wydawnictw self-publishingowych czy książek artystycznych, twórców zarówno z Poznania, z Polski, jak i spoza jej 
granic. A jeśli jesteście już zupełnie zmęczeni ilością bodźców wizualnych, to może chociaż wpadniecie na kawę?


