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prac papierowych właśnie. Godzinę później w Ga-
lerii Neon nastąpi uroczyste otwarcie „Segmentu” 
– wystawy obrazów, które za pośrednictwem rewizji 
materii, struktur czy modułów wskażą obszary, po-
przez które współcześni artyści postrzegają archi-
tekturę. A na koniec „Psy i Suki” w Galerii Exit na 
terenie Browaru Mieszczańskiego – mocny, wręcz 
kolokwialny tytuł odzwierciedlający stan, w którym 
to rzeczywistość znalazła się na skraju. Aż chciało-
by się zapytać: w jakim miejscu znajduje się sztuka? 
Czemu obecnie służy? Czy jest już zbędna?

Zamiast corocznego Festiwa-
lu Malowania odbywającego 
się w Noc Muzeów – trwający 
cały miesiąc Festiwal Malar-
stwa. Zamiast otwartych pra-
cowni malarskich, pokazów, 
wykładów i warsztatów – wy-
stawy prac osób związanych  
z Wydziałem Malarstwa na 
ASP. Zamiast jednej lokalizacji 
wydarzeń – osiem przestrzeni 
wystawienniczych. Co to za 
miejsca i jakie wystawy?

Nowa strefa komfortu?
Wraz z 1 maja startują dwie wystawy: „Strefa kom-
fortu” w otwartej na początku roku galerii Sztuka 
na Miejscu przy Łaciarskiej 4 oraz „Nowa Fala-New 
Wave” do obejrzenia w Vivid Gallery przy placu Ko-
ściuszki. Na tej pierwszej zobaczymy, jak na płótnie 
z zagadnieniem „strefa komfortu” rozprawiają się 
dydaktycy z ASP. Jaki jest jej zakres? Czy rzeczywi-
ście wychodzenie z przestrzeni, w której  wszystko 
jest oswojone, wspiera rozwój człowieka? A może 
czas na zupełnie coś nowego? Na pozytywną zmia-
nę? Nową falę, ale nie taką, do której przyzwyczaiła 
nas koronawirusowa rzeczywistość? Na ten temat 
malarsko wypowiedzą się studenci Wydziału Ma-
larstwa.

Sztuka jest sztuką
Swoisty autoportret Hanny Kujdy – absolwentki 
malarstwa – zobaczymy w dniach 3–9 maja w Gale-
rii MD_S na wystawie zatytułowanej „Tożsamość 
miejsca” będącej jednocześnie jej pracą dyplomo-
wą, której promotorami są profesorowie: Zdzisław 
Nitka i Paweł Lewandowski-Palle. Do interpre-
towania rzeczy takimi, jakie są, wzywała w I poł. 
XX wieku Gertrude Stein – amerykańska literatka 
żydowskiego pochodzenia mająca wpływ na roz-
wój modernistycznej sztuki i literatury, i to do jej 
słów nawiązuje zarówno tytuł, jak i temat wysta-
wy „Róża jest różą”. W Browarze Mieszczańskim, 
który łamie klasyczne zasady przestrzeni galeryjnej 
i stwarza możliwość zmniejszenia dystansu pomię-
dzy sztuką a codziennością, od 17 maja będziemy 
mieli okazję przyjrzeć się pracom doktorantów Wy-
działu Malarstwa ASP.

Gdzie jest koniec?
Z kolei wystawie „End” patronuje zdanie niemiec-
kiego filozofa Georga Hegla, mówiące, że z historii 
uczymy się, że nie uczymy się z historii. Ekspozycja 
zlokalizowana w Arsenale Miejskim zasadza się na 
dwóch ważnych aspektach: końcu i świadomym 
jego doświadczaniu oraz zjawisku rezyliencji. Arty-
ści, bazując na koncepcji przeszłości w twórczości 
artystycznej, zastanawiają się, czym jest koniec. Czy 
podsumowaniem okresu tworzenia czy powrotem 
do przeszłości: pierwotnego szkicu lub wyobraże-
nia? Rozpatrując pandemiczne czasy, w których 
przyszło nam żyć, na warsztat biorą pojęcie rezy-
liencji, które określa ludzi odpornych na naciski, 
stres, przeciążenie, pozostających przy tym zdol-
nymi do pracy, również tej twórczej.

O wartości, przestrzeni i „dobrej 
zmianie”

Druga połowa maja to kontynuacja różnorodności 
temperamentów i wypowiedzi. W programie festi-
walu znalazły się trzy kolejne wernisaże: 19 maja 
w Galerii za Szkłem poznamy znaczenie tytułowej 
gry słów „Papiery wartościowe” i obejrzymy zbiór 

A new comfort zone?
On 1st of May, two exhibitions will be launched: 
Comfort Zone at the Sztuka na Miejscu gallery at 
Łaciarska 4 Street, which opened at the beginning 
of the year, and Nowa Fala-New Wave present-
ed at the Vivid Gallery in Kościuszki Square. The 
former is an attempt at dealing with the issue of 
the comfort zone undertaken by the professors of 
the Academy of Art and Design. What is its scope? 
What is its meaning? Does actually getting out of 
that zone where one knows everything promote 
human development? Or is it time for something 
completely new? For a positive change? A new wave 
– something other than the coronavirus reality we 
have grown accustomed to? Students of the Faculty 
of Painting have us covered in that regard.

Art is art
A self-portrait of Hanna Kujda, graduate of paint-
ing studies, will be on display between 3rd–9th of 
May at the MD_S Gallery at the exhibition entitled 
The Identity of the Place, which is her diploma 
piece supervised by professors Zdzisław Nitka and 
Paweł Lewandowski-Palle. Gertrude Stein – Amer-
ican writer of Jewish origin, who had an impact on 
the development of modernist art and literature, 
called upon people to see things for what they are. 
The title and the theme of the exhibition refer to 
her words – A Rose is a Rose. The Bourgeois Brew-
ery, which breaks all the traditional rules for gal-
lery spaces and offers an opportunity to reduce the 
distance between art and everyday life, will give us 
a chance to look at the works of doctoral students 
of the Faculty of Painting of the Academy of Art and 
Design – starting on 17th of May.

Where is the end?
The End exhibition is headlined by something Ger-
man philosopher Georg Hegel once said – “we learn 
from history that we do not learn from history”. The 
exhibition, located in the City Arsenal, focuses on 
two important aspects: the end and the conscious 
experience of it, and the phenomenon of resilience. 
Based on the concept of the past in artistic creation, 
artists wonder what the end is. Is it a conclusion 
to a period of creation or a return to the past – an 
original sketch or imagination? Reflecting on the 
pandemic, which became our joint experience, 
they deal with the notion of resilience – a charac-
teristic of people, who do not give in to pressure, 
stress, overload, while remaining capable of work 
and being creative.

On value, space and “good change”
In the second half of May, we are going to see the di-
versity of temperaments and expressions. The fes-
tival programme features three consecutive exhibi-
tion openings: On 19th of May, Galeria za Szkłem will 
teach us the meaning of the play on words Papiery 
wartościowe by showcasing a collection of paper 
works. An hour later, the Neon Gallery will host 
the opening of Segment – an exhibition of paint-
ings which, by means of revising matter, struc-
tures or modules, will indicate the areas through 
which contemporary artists perceive architecture. 
And finally, we have Dogs and Bitches at the Exit 
Gallery on the premises of the Bourgeois Brewery 
– a strong, if not colloquial title reflecting the con-
dition of reality on the verge. One could ask – where 
is art right now? What is its current purpose? Is it 
already redundant?

Instead of the annual Festival 
of Painting held on the Night 
of the Museums, we are going 
to have a month-long Festival 
of Painting. Open painting  
studios, shows, lectures and 
workshops will be replaced 
by exhibitions of works by 
people connected with the 
Faculty of Painting at the Aca-
demy of Art and Design. Inste-
ad of a single location, we are 
going to see eight exhibition 
spaces. What are these pla-
ces? What exhibitions are  
we going to show?
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