Termin i miejsce
Termin:
wtorek, luty 16, 2021 do niedziela, Kwiecień 25, 2021
Miejscowość:
Bydgoszcz
Numer budynku:
20
Kod pocztowy:
85-006
Przedrostek adresu:
ul
Nazwa ulicy/alei/placu:
Gdańska
Kategoria wydarzenia:
Wystawy
Opis wydarzenia:
Wystawa Alicji Bielawskiej wprowadza widza w przestrzeń, w której miękkie linie rzeźb przenikają się z
liniami na rysunkach, a płaszczyzny tkanin wyznaczają relacje przestrzenne. Wątki podejmowane
przez artystkę dotykają kwestii percepcji i uważności. Artystka posługuje się w swoich pracach
różnymi rodzajami tkanin: jednokolorowe, błyszczące, transparentne, kosmate i w autorskie wzory.
Buduje z nich kształty, dla których inspiracją jest codzienność przeﬁltrowana przez zmysły. Rzeźby
wchodzą między sobą w relacje tworząc konstelacje obiektów, a widz staje się w tej sytuacji
współtwórcą poruszając się pomiędzy pracami. Na wystawie wybrane prace z ostatnich kilku lat
zaistnieją w nowych konﬁguracjach, które mogą być pretekstem dla widzów do reﬂeksji nad
doświadczaniem codzienności. Alicja Bielawska, ur. 1980 r. w Warszawie. Absolwentka historii sztuki
na Uniwersytecie Warszawskim (2005) i sztuk pięknych na Gerrit Rietveld Academie w Amsterdamie
(2009). W 2018 rozpoczęła studia pod kierunkiem prof. Katarzyny Józefowicz na Międzywydziałowych
Środowiskowych Studiach Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Tworzy rzeźby i
rysunki. Jej prace koncentrują się wokół materialnej sfery codzienności i relacji pomiędzy
przedmiotami, wnętrzami, a wspomnieniami. Używa takich materiałów jak tkaniny, metal, drewno,
ceramika. W swoich pracach dotyka względności naszej percepcji i roli pamięci. Do swoich prac
wprowadza również elementy choreograﬁi i performansu. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (2012), Startstipendium Mondriaan Fonds (2012/13), Młodej Polski (2014). Odbyła
rezydencje artystyczne w Academie Schloss Solitude w Stuttgarcie (2014-2015) i w Nida Art Colony
(2016). W 2015 roku nominowana była do nagrody SPOJRZENIA 2015 – Nagroda Deutsche Bank,
współorganizowanej przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w Warszawie, a w 2016 roku do
nagrody Paszporty Polityki w kategorii sztuki wizualne. Mieszka i pracuje w Warszawie.
Dodatkowe informacje o wydarzeniu:
Bilety:
Impreza bezpłatna
Strona internetowa wydarzenia:

https://www.galeriabwa.bydgoszcz.pl/wystawa/alicja-bielawska-cwiczenia-z-przepla… [1]
adres strony:
https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/wystawa-alicja-bielawska-cwiczenia-z-przeplatania-czasow-i-miejsc#c
omment-0
Odnośniki
[1] https://www.galeriabwa.bydgoszcz.pl/wystawa/alicja-bielawska-cwiczenia-z-przeplatania-czasow-i-miejsc/

