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W tym roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia. Z tej okazji organizujemy szereg uroczystości,
konferencji i wydarzeń, których celem jest przybliżenie warszawskiego
parkietu jako miejsca, które integruje ludzi w szerszym kontekście niż
tylko zawieranie transakcji handlowych. Taka idea przyświeca również
organizacji wystawy pt. Ćwiczenia z patrzenia z cyklu Sekwencje, którą
będą mieli Państwo okazję podziwiać od 30 września br. w holu głównym Centrum Giełdowego, gdzie mieści się siedziba Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie.
Może się wydawać, że połączenie światów finansów i sztuki to nie
lada wyzwanie. My jednak dostrzegamy w tym duży potencjał – wszak
inwestowanie samo w sobie jest uznawane za sztukę, a coraz więcej
osób lokuje swój kapitał w dziełach artystycznych.
Mamy nadzieję, że obcowanie ze sztuką we wnętrzach, które na co
dzień są tłem dla transakcji giełdowych, będzie miłym doświadczeniem
i przybliży Państwu oba te światy.
Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami
skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną
i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID
i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek
kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są
największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl

Centrum Giełdowe, którego siedzibą jest budynek przy ul. Książęcej 4
w Warszawie, zaprojektowany w 1994 roku przez Stanisława Fiszera
i Andrzeja Chołdzyńskiego zdobył wiele architektonicznych wyróżnień. To publiczna przestrzeń w centrum stolicy, w której mieści się
infrastruktura polskiego rynku kapitałowego, najważniejsze instytucje
finansowe – Giełda Papierów Wartościowych S.A., Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. i Towarowa Giełda Energii S.A.
Cykl wystaw Sekwencje pozwoli widzom w atrakcyjnej architektonicznie przestrzeni obejrzeć unikatowe rysunki mistrza awangardy,
Władysława Strzemińskiego. XVIII-wieczny park obok Kompleksu „Centrum Giełdowego” i ogród pierwotnie zaprojektowany przez Alinę Szolc,
pozwoli odbiorcom wystawy odkryć dwie wyjątkowe rzeźby Józefa
Gałązki, młodego artysty, przygotowane z myślą o synergii architektury
i zieleni otaczającej Centrum Giełdowe.
Prace Józefa Gałązki i Władysława Strzemińskiego staną się czasowo naturalnym dopełnieniem budynku, w którym mamy zaszczyt
gościć wyjątkowy cykl wystaw Sekwencje.

Piotr Koziarski

Prezes Centrum Giełdowego S.A.

Misją spółki Centrum Giełdowe S.A. jest zapewnienie niezawodnego funkcjonowania Kompleksu „Centrum Giełdowe”. Kompleks, którym zarządza Spółka, jest siedzibą najważniejszych podmiotów polskiego rynku finansowego – Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
S.A. W budynku odbywają się najważniejsze dla polskiej gospodarki wydarzenia
i konferencje, z udziałem członków rodzin królewskich, głów państw, przedstawicieli rządów i managerów największych firm.

Szanowni Państwo,
jestem zaszczycony, że mogę wziąć udział w tak wyjątkowym projekcie,
jakim jest cykl wystaw Sekwencje realizowany w ramach obchodów
30-lecia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako pasjonat sztuki i reprezentant sfery biznesu, zawsze staram się wspierać
inicjatywy, które łączą te dwa fascynujące światy. Jestem przekonany, że Kompleks Centrum Giełdowe, będący siedzibą najważniejszych
podmiotów polskiego rynku finansowego oraz wielu prestiżowych firm,
będzie stanowił nietuzinkowe, a jednocześnie intrygujące tło dla ekspozycji dzieł sztuki.
Cieszę się również, że podczas wystawy zderzymy ze sobą twórczość dwóch pokoleń i dwóch osobowości: wybitnego artysty lat
20. i 30. XX wieku – Władysława Strzemińskiego oraz bardzo zdolnego współczesnego twórcy – Józefa Gałązki. Bez wątpienia będzie to
inspirujące spotkanie z reprezentantami polskiej sztuki nowoczesnej,
podczas której poznamy tajniki Ćwiczeń z patrzenia.

Michał Gęszka

Prezes Zarządu New Solutions Factor

New Solutions Factor (NSF) – nowoczesny koncept inwestycyjny działający od
2017 roku. Przez ponad 4 lata działalności wspierał szereg spółek z wielu dziedzin
– takich jak m.in. IT, smart city, nieruchomości, innowacyjna infrastruktura, kinematografia czy multimedia. Dużą̨ rolę kładzie na unikalność́ prowadzonych działań́,
poszukując inicjatyw w niszowych i perspektywicznych branżach. Niektóre firmy
będące częścią̨ New Solutions Factor osiągnęły swoją niezależność́, tworząc spółki, które z powodzeniem działają̨ w biznesie, często wychodząc poza granice Polski.
NSF uczestniczy także w zewnętrznych i unikalnych projektach inwestycyjnych.

fot: Przemysław Pokrycki.

Józef Gałązka, Pętla nr 24, 2021
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Władysław Strzemiński, Ręce, studium do obrazu Żniwiarki, 1950

Na wystawie Ćwiczenia z patrzenia prezentujemy prace Władysława
Strzemińskiego i Józefa Gałązki z kolekcji Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej i Biura Wystaw w Warszawie.
Punktem wyjścia dla tematu wystawy #1 jest twórczość artystyczna i teoretyczna Władysława Strzemińskiego, autora ważnej dla polskiej kultury rozprawy „Teoria widzenia“. Dzieło, w którym Strzemiński
analizował fizjologię widzenia, opublikowane zostało dopiero po jego
śmierci, w 1958 roku. Eksponowane w Kompleksie „Centrum Giełdowego” rysunki na kalkach zwracają uwagę na kluczową dla Strzemińskiego
ideę powidoków, które miały doprowadzić do prawdy widzenia. Dzięki
zastosowaniu kalki, której używał jako narzędzia optycznego, przyglądał się m. in. procesowi widzenia stereoskopowego, stąd w pracach
przesunięcia i częściowe pokrywanie się obrazów.
Na wystawie zobaczymy prace Władysława Strzemińskiego, które
prezentowane były m.in. w Muzeum Sztuki w Łodzi, Moderna Museet
w Malmö, Centre Georges Pompidou w Paryżu, Gemeente Museum
w Hadze.
Urodzony równo 100 lat po Strzemińskim Józef Gałązka zaprezentuje cykl rzeźb, będących wynikiem eksperymentów pracy z metalem
i próbą przełożenia rysunkowej lapidarności na język rzeźby. Prace

Gałązki są również swoistymi powidokami czasu studiów w Łódzkiej
Akademii Sztuk Pięknych oraz ukłonem w stronę tradycji łódzkiej
awangardy.  
Cykl wystaw Sekwencje towarzyszy obchodom 30-lecia Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie. Podczas kolejnych wystaw
pokazane zostaną prace Moniki Drożyńskiej i Erny Rosenstein, Malwiny
Konopackiej i Jana Dobkowskiego, Angeliki Markul i Tadeusza Kantora.
Prezentacja dzieł sztuki współczesnej w Kompleksie „Centrum Giełdowego” tworzy dla widzów możliwość obcowania z dziełami o charakterze muzealnym w kontekście architektury budynku, będacego
siedzibą jednych z najważniejszych instytucji finansowych w Polsce.
Sarmen Beglarian, Sylwia Szymaniak

kuratorzy, doradcy ds. kolekcjonowania sztuki współczesnej

Józef Gałązka, rzeźby z cyklu Pętle, 2021

Zapętlenia
Powidoków
Jarosław Lubiak

Te formy pojawiły się trochę niespodziewanie w trakcie pandemicznego
zamknięcia. Jak gdyby ręce, szukając czegoś do roboty, natrafiły na
kształt, który jest w jakiś sposób poręczny albo przyjemny. A przede
wszystkim sprawia wrażenie kompletnego, choć jednocześnie nie sposób uniknąć wrażenia, że jest echem czegoś, co już wcześniej widzieliśmy.
Józek Gałązka wykonał cykl rzeźb zatytułowanych Pętla w 2021
roku. Każda jest zamkniętą formą powyginaną w trzech kierunkach
i oplatającą kawałek przestrzeni. Ich kształty przypominają zastygłe
pulsowanie, pochwycone pewną ręką i na zawsze zatrzymane. Zduszony
puls staje się nieskończoną potencją. Wygląda to tak, jakby wystarczyło
ledwie musnąć albo trącić rzeźbę, aby pulsowanie powróciło. Każda
z Pętli jest więc fantazmatem rytmu.
Nie sposób uniknąć skojarzeń z historią sztuki nowoczesnej. Rzeźby wydają się „negatywami” brył choćby Henry’ego Moore’a czy Marii
Jaremy. Nie odnoszą się do żadnego konkretnego obiektu, raczej do
sumarycznego wyobrażenia, jakie można mieć o organicznym nurcie
dwudziestowiecznej rzeźby. Są fantomowym obrazem dla takiego wyobrażenia, w tym sensie, że ukazują nieobecność tych brył, przywołując
zarazem wspomnienie o nich.

Józef Gałązka, rzeźby z cyklu Pętle, 2021

Pętle Józefa Gałązki najściślej rezonują jednak z wątkami pojawiającymi się w późnej twórczości Władysława Strzemińskiego, a ściślej
z jednym, ale niezwykle istotnym motywem — ameboidalnymi formami
utworzonymi przez giętką, falującą linię. Pętle wydają się niemalże wyciągnięte z obrazów łódzkiego awangardzisty.
Na wystawie prezentowane są prace Strzemińskiego z lat 40. i 50.
Linia pozwala artyście w skrótowej formie zobrazować doświadczenia
II wojny światowej (Kamienica z cyklu Wojna domom, 1941), dokumentować pejzaże (Pejzaż z Nowej Rudy, 1948; Pejzaż z Bierutowic, 1949),
wykonywać szkice i projekty tkanin (Szkic nieokreślony, niedatowany,
Projekt tkaniny [?], 1948). Co najważniejsze, staje się również narzędziem badania powidoków słońca (Powidok słońca. Kompozycja solarystyczna [?], 1948–1949) oraz analizy pracy robotników i chłopów
w dziełach należących do tzw. realizmu poznania (Ręce, studium do
obrazu Żniwiarki, 1950).
Przygodę z linią Strzemiński zaczyna nieśmiało — pod koniec lat 20.
pojawia ona w martwych naturach. Swobodnie opisuje formę przedmiotów, nie jest jednak przywiązana do żadnego z nich; obrysowuje ich
fragmenty i przepływa od jednego do drugiego, zachowując ciągłość.
Trochę jakby śledziła ruch oka, które najpierw dostrzega szyjkę butelki,
później fragment jej korpusu; zatrzymuje się na etykiecie, by odczytać
napis, i płynnym ruchem przenosi się na obiekt przed butelką; nie zatrzymuje się jednak na nim dłużej, więc go nie identyfikuje, obiegając
jedynie zewnętrzną krawędź. Ruch kolejnego spojrzenia rejestruje
następna linia, tworząca fragmentaryczne zarysy kształtów.
Linearne motywy pojawiają się również na ostatnich Kompozycjach unistycznych (13 i 14, 1934). Wyciśnięte z tubki wałeczki farby
w tym samym kolorze co tło wypełniają powierzchnię pola obrazowego,
tworząc abstrakcyjne wzory. Wywołuje to wrażenie wybrzuszenia lub
wgłębienia płaszczyzny. Linia jest tu wciągnięta w grę iluzji, tworzy
złudzenia wzrokowe.
Pracownia Józefa Gałązki, Warszawa 2021

Józef Gałązka, rzeźby z cyklu Pętle, 2021

Władysław Strzemiński, Szkic nieokreślony, niedatowany

Władysław Strzemiński, Pejzaż z Birutowic, 1949

W tym samym czasie, początkowo raczej intuicyjnie, Strzemiński
wynajduje dla linii inną funkcję. Być może stało się to w 1932 roku, kiedy
dzięki Nagrodzie Artystycznej Miasta Łodzi wraz rodziną mógł wyjechać
na dłuższe wakacje do Chałup. Wyobraźmy sobie taką sytuację: na
brzegu morza (czy ściślej zatoki) Strzemiński maluje, jak sam to określa:
„wypoczynkowo”, Pejzaże morskie. Oko porusza się wzdłuż falistej linii
brzegu, o którą raz po raz uderzają fale. Te falowania nakładają się na
siebie. Dodatkowo widoczne są jeszcze postrzępione kształty chmur
i cienie rzucane przez nie na powierzchnię wody. Ręka, sumując i abstrahując te doznania oka, kreśli linie stanowiące uogólnioną rejestrację
procesu oglądania. Ta specyficzna okulografia jest równocześnie znakiem tego, co artysta nazywa świadomością wzrokową.
Linia na pejzażach morskich ma swoją grubość. Nie jest to kreska —
jest ciągłą, jednolitą formą tworzącą zamknięte kształty. Identyczna linia
pojawia się również w pejzaż miejskich. Jedna z wyjątkowych prac z lat 30.
przedstawia grupę bezrobotnych. Obraz tworzą abstrakcyjne ameboidalne
plamy oraz obrysy sylwetek. Pętle linii przecinają się ze sobą i plamami tła.
Bezrobotni zostają sprowadzeni do zdeformowanych pustych konturów.
Nie są już nawet cieniami ludzi, lecz śladami, do których zredukowana została ich egzystencja. Strzemiński często powracał do tego motywu, stanowiącego element krytyki systemu kapitalistycznego. Dwie litograficzne
wersje Bezrobotnych stanowią część teki Łódź bez funkcjonalizmu (1936),
w której zapętlone linie kreślą obraz rozkładu tkanki miejskiej i społecznej
w rzeczywistości naznaczonej nierównościami ekonomicznymi. Linia nie
jest tu już tylko wyrazem świadomości wzrokowej krytycznego obserwatora przestrzeni miejskiej — staje się też narzędziem świadomości politycznej.
Linearne formy pojawiają się również w rysunkach; aby osiągnąć tu
jednolitość i ciągłość, Strzemiński używa kalki. Precyzja, która redukuje
ryzyko niedoskonałości pracy ręki, określa status linii jako narzędzia do
analizowania rzeczywistości przez krytyczną świadomość.
W czasie II wojny światowej artysta tworzy cykle rysunków stanowiące wyraz jego doświadczeń w tym czasie. Są to: Wojna domom,

Władysław Strzemiński, Bez tytułu (Cykl Wojna domowa. Kamienica), 1941

Białoruś zachodnia, Tanie jak błoto, Deportacje, Twarze oraz Ręce,
które nie z nami; wtedy powraca też motyw Bezrobotnych z podtytułem Ludzie z okresu wojny. Zapętlona linia pozwala Strzemińskiemu
zobrazować śmierć i zniszczenie, jakie przynosi wojna. Jest mocno
zredukowanym, a jednocześnie niezwykle wymownym środkiem. Nie
epatuje dosłownością destrukcji. Przeciwnie, uwidacznia ślady, które
są jej pozostałościami — odciski w błocie, puste oczodoły czaszek,
oderwane ręce, ruiny domów.
Pod koniec lat 40. Strzemiński kończy pracę nad Teorią widzenia,
która w istocie jest jego autorską historią sztuki. Jak sam zauważa,
w trakcie pisania doszedł do zrozumienia własnych prac z dwóch ostatnich dekad, w tym pejzaży morskich. Kluczową kwestią, jaka mu się objawia, jest to, że dzieła te stanowią specyficzny rodzaj realizmu, w którym

Władysław Strzemiński, Powidok słońca. Kompozycja solarystyczna (?),1948

odzwierciedlona zostaje wzrokowa zawartość fizjologicznych procesów
widzenia. Artysta bada to, w jaki sposób postrzeganie rzeczywistości
zależy od funkcjonowania całego organizmu, i podkreśla, że kluczową
funkcję pełni pulsowanie, które wywołuje „wibracje rytmiczne”, a te
z kolei „rytmizują naszą zawartość wzrokową”. Bicie serca, przepływ
krwi, oddychanie, a zapewne także trawienie określają fizjologiczną
pulsację, która warunkuje proces percepcji i tworzenie obrazów rzeczywistości. Uświadomiwszy to sobie, Strzemiński reinterpretuje swoje
pejzaże morskie z początku lat 30. Już nie nakładanie się i sumowanie
rytmu fal, brzegu i chmur na niebie, lecz połączenie tych postrzeżeń
z rytmicznymi wibracjami ciała wywołuje kształty na obrazie oraz determinuje formę linii. Rytmizacja fizjologiczna nie tylko dotyczy percypującego oka i tworzącego wizję mózgu, ale także warunkuje pracę
kreślącej czy malującej ręki. Zapętlona linia jest swoistym wykresem
lub diagramem tego pulsowania.
W Teorii widzenia Strzemiński szczegółowo omawia jeszcze jeden
mechanizm fizjologiczny, który nazywa powidokiem. W najbardziej podstawowym sensie jest to nazwa pewnego momentu w procesie postrzegania: „W chwili gdy przestajemy patrzeć na dany przedmiot i przenosimy spojrzenie gdzie indziej — pozostaje w oku powidok przedmiotu, ślad
przedmiotu o tym samym kształcie, lecz przeciwstawnym zabarwieniu
(wskutek procesów regeneracyjnych, zachodzących w oku)” (Władysław Strzemiński, Teoria widzenia, Wydawnictwo Literackie, Kraków
1969, s. 50.). Strzemiński uogólnia to pojęcie, dzięki czemu staje się
ono mechanizmem umożliwiającym dostrzeganie wszelkiego rodzaju
formalnych podobieństw — przenoszenie form z jednego przedmiotu na
inny (z wazy na kolumnę, z obrazu na rzeźbę, z jednego obrazu na inny).
W jego ujęciu powidoki są najbardziej podstawowym mechanizmem
w historii sztuki. To odkrycie utorowało drogę dla radykalizmu jego teorii.
Mechanizm powidokowy określa również relację rzeźb Józefa Gałązki do prac Władysława Strzemińskiego. Przerzucenie kształtu z dwóch
wymiarów do trzech całkowicie zmienia jego status. Linia traci status

graficzny, przestaje też być śladem. Staje się kompletną przestrzenną
formą, którą przepełnia rytmiczny potencjał pulsowania. Zastygła wibracja jest wspólna pracom Strzemińskiego i Gałązki. O ile jednak u tego
pierwszego zapętlona linia jest rejestracją fizjologicznego pulsowania
percypującego ciała, o tyle u drugiego zawiera się ona w napięciu rzeźbiarskiego kształtu.
Można powiedzieć, że kształt przyszedł do Józefa Gałązki półświadomie, że jest powidokiem studiów na łódzkiej ASP oraz kontaktu z legendą Strzemińskiego, dogłębnie przenikającą scenę artystyczną w tym
mieście. Wyobraźmy sobie taką sytuację: w pandemicznym zamknięciu
artysta szuka zajęcia manualnego, by uwolnić głowę. Eksperymentuje
z materiałami, które ma pod ręką; tworzy kształt będący kompletną
formą przestrzenną. Ciekawe wydaje się tu swoiste odwrócenie: rzeźby wykonywane są ze stalowych prętów. Pofalowanie jest wynikiem

Władysław Strzemiński, Projekt tkaniny (?),1948

Metalowe elementy, pracownia Józefa Gałązki, Warszawa 2021

zmagań z materiałem, który podobnie jak potencjał pulsowania zostaje
wtłoczony w formy przez ów wysiłek, by nadać mu pożądany kształt.
Pętle Józefa Gałązki wystawione w grupie rytmizują przestrzeń
w zupełnie inny sposób niż formy przestrzenne tworzone przez Strzemińskiego. Kojarzą się raczej z nakładającymi się na siebie falami. Wydaje się, że delikatne muśnięcie wyzwoliłoby zamknięty w nich potencjał
i puls rozszedłby się w przestrzeni jak kręgi na wodzie, z tym że fale
nakładałyby się na siebie, znosząc się lub wzmacniając. Rytmiczna
wibracja, zamknięta w formach wysiłkiem ciała artysty, domaga się
wyzwolenia.
Jarosław Lubiak

Kurator, krytyk sztuki, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecini
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Józef Gałązka, z cyklu Pętle, 2021
sąsiednia strona od lewej:
Pętla nr 23, Pętla nr 4, Pętla nr 9,
  Pętla nr 7, Pętla nr 13,
Pętla nr 6, Pętla nr 16, Pętla nr 12
ta strona od lewej:
Pętla nr 5, Pętla nr 3, Pętla nr 8,
Pętla nr 17, Pętla nr 15, Pętla nr 10,
Józef Gałązka, Studium głowy, 2021

Władysław Strzemiński
ur. 21.12.1893, Mińsk – zm. 26.12.1952, Łódź

Władysław Strzemiński, Łódź 1932,
fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Artysta i teoretyk, był czołowym przedstawicielem awangardy międzywojennej w Polsce. Wraz z żoną Katarzyną Kobro współtworzył grupy
artystyczne Blok, Praesens oraz a.r., jak i Międzynarodową Kolekcję
Sztuki Nowoczesnej, która stała się podstawą kolekcji najważniejszego
muzeum awangardy w Europie – Muzeum Sztuki w Łodzi. Współpracował z wieloma twórcami światowego formatu, m.in. z Włodzimierzem
Tatlinem, Aleksandrem Rodczenko, Kazimierzem M
 alewiczem, Hansem
Arpem, Theo van Doesburgiem, Maxem E
 rnstem, Henrykiem Stażewskim.
W okresie międzywojennym jego prace prezentowano na licznych
wystawach sztuki awangardowej, m.in. International Theatre Exhibition
(1926) oraz Machine Age (1927) w Nowym Jorku. Współtworzył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi; pracował tam do
1950 roku, kiedy został wyrzucony z placówki ze względów politycznych.
Autor teorii unizmu (Unizm w malarstwie, 1928), a także książki Teoria widzenia (wydana pośmiertnie, 1958). Do dziś twórczość Władysława Strzemińskiego inspiruje artystów, powstał także film fabularny
Powidoki w reżyserii Andrzeja Wajdy w 2016.
Wybrane wystawy
Władysław Strzemiński 1893-1952.
W setną rocznicę urodzin, Muzeum
Sztuki w Łodzi, 25 listopada 1993
– 16 stycznia 1994.
Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa dla sztuki, Muzeum Sztuki
w Łodzi, 30 listopada 2010
– 27 lutego 2011.
Kobro & Strzemiński,
Moderna Museet, Malmö, Szwecja,
10 marca – 2 września 2018.

Władysław Strzemiński, Pejzaż z Nowej Rudy, 1948

Une avant-garde polonaise:
Katarzyna Kobro et Władysław
Strzemiński, Centre Georges Pompidou,
Paryż, Francja, 24 października 2018
— 14 stycznia 2019.
Katarzyna Kobro & Wladyslaw
Strzeminski. Een Poolse avant-garde,
Gemeente Museum, Den Haag, Holandia,
23 marca — 30 czerwca 2019.

Józef Gałązka
ur. 29.08.1993, Warszawa
Artysta sztuk wizualnych, tworzy rzeźby, rysunki, fotografie i filmy. Absolwent Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
(2016) oraz Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
(2018). W swoich pracach skupia się na relacjach międzyludzkich. Istotne tematy w jego sztuce to relacje człowiek-natura czy człowiek-miejsce-tożsamość. Urodził się w domu rodzinnym na warszawskim Zaciszu.
Mieszka i pracuje w Warszawie.
Jego instalacja Portret dziadka, składająca się z klasycznego portretu rzeźbiarskiego, instalacji i filmu zwyciężyła w 16. edycji konkursu
Artystyczna Podróż Hestii w 2017 roku.
Od 1 do 27 sierpnia 2019 podróżował przez Polskę trasą od Tatr do
morza zaprojektowanym i wykonanym przez siebie powozem, mobilną
pracownią, realizując i prezentując w nim swoje rzeźby.
Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018,
2020). Współpracował z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
Kunstmuzeum Linz, Galerią Neugerremschneider w Berlinie, Żydowskim
Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie, TR
Warszawa, Muzeum Sztuki w Łodzi.
Józef Gałązka w pracowni,
Warszawa 2021

Wybrane wystawy
Festiwal Narracje 2019:
Działania terenowe, interwencje
i instalacje w przestrzeni publicznej,
Gdańsk–Siedlce 2019.
Józef Gałązka: Widok,
Biuro Wystaw / Fundacja Polskiej
Sztuki Nowoczesnej, Warszawa 2019.

Warszawa w Budowie 11:
Pomnikomania, Pawilon Architektury
ZODIAK, Warszawa 2019.
Warszawa w Budowie 9:
Place Warszawy, Galeria Studio,
Pałac Kultury i Nauki, Warszawa 2017.

Józef Gałązka, Pętla nr 21, 2021

Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, założona w 1985 roku, jest jedną
z pierwszych niezależnych instytucji typu non-profit w Polsce działających na polu kultury. Jej celem jest otaczanie opieką i promowanie
utalentowanych twórców, których działalność artystyczna przyczynia
się do rozwoju sztuki współczesnej, a przede wszystkim polskiej kultury
plastycznej.
Biuro Wystaw to kolektyw kuratorski Sarmena Beglariana i Sylwii Szymaniak, a także galeria działająca w ramach Fundacji Polskiej Sztuki
Nowoczesnej. Od początku istnienia kolektyw realizował wystawy i wydarzenia artystyczne w różnych miejscach: w przestrzeniach publicznych, w prywatnych mieszkaniach, w przestrzeniach postindustrialnych
oraz w instytucjach publicznych. Pomagamy tworzyć kolekcje sztuki
współczesnej kolekcjonerom prywatnym i instytucjonalnym.
Wybrane projekty
Zuzanna Ginczanka. Tylko szczęście
jest prawdziwym życiem, Muzeum
im. Adama Mickiewicza w Warszawie,
Warszawa 2015; Muzeum Historii
Fotografii w Krakowie, 2016; Centrum
historii miejskiej Europy Środkowo–
Wschodniej, Lwów 2018.
Młoda Polska. Powidoki historii
i rzeczywistości, Ludwig Múzeum –
Muzeum Sztuki Współczesnej, Budapeszt 2016; Muzeum Historii Jugosławii,
Belgrad 2016.

Jacek Damięcki. Makroformy,
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki,
Warszawa 2016.
Krystian Burda. Droga do Żelazowej
Woli - studium czasoprzestrzeni,
Dom Urodzenia Fryderyka Chopina
i Park w Żelazowej Woli, Oddział Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym
Instytucie Fryderyka Chopina, 2013.
Dom Kereta, Warszawa 2012.
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