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VINCI ART GALLERY – miejsce powstałe z pasji 
do sztuki, ludzi, którzy ją tworzą, artystów i tych, którzy 
lubią się nią otaczać, kolekcjonować lub inwestować. 
Przestrzeń galerii to także idealne miejsce inspiracji 
dla kolekcjonerów, inwestorów, architektów wnętrz 
i projektantów. Na co dzień w galerii można zakupić 
prace wielu artystów, a cyklicznie odbywają się tu wystawy 
zbiorowe lub indywidualne.

Galeria Sztuki Współczesnej
Fundacja Promocji Sztuki Współczesnej
Rynek Śródecki 15/2
61-126 Poznań
www.vinciartgallery.com
galeria@vinciartgallery.com
Instagram: vinci_art_gallery_
FB: vinci.art.gallery.poznan

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA POZNANIA  
#poznańwspiera

Kupując sztukę w Vinci Art Galery wspierasz akcję pomocy dla ukraińskich rodzin.

Natalia Rozmus – Streets of New York 2022 
olej płótno
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Ekspozycje

Poznań na wystawę
Sławek Szymański

Klimat Katalonii Gaudiego, Ame-
ryki Kerouaca, międzywojennego 
Poznania, historie inspirowane ma-
larstwem niderlandzkich mistrzów 
pędzla. Te wystawy są jak podróże.

Przedstawiamy kilka wystaw, które 
wkrótce zostaną otwarte w Poznaniu 
lub już trwają. 

Co się przenika na Śródce
W Vinci Art Galery, galerii sztuki na po-
znańskiej Śródce, trwa jeszcze wysta-
wa Imagine. Prezentuje serię 30 nowych 
prac dr Natalii Rozmus-Esparza. To mo-
tywy krajobrazów i architektury amery-
kańskiej, ale w bardzo osobistym ujęciu. 
Artystka, zainspirowana podróżami, za 
pomocą barwnych plam przedstawia re-
lację światła, architektury i przestrzeni. 
Warto zajrzeć, to już ostatnie dni, by wy-
brać się w tę autorską podróż po Ame-
ryce (jest otwarta do 2 kwietnia).

Kwiecień zapowiada się w Vinci Art 
Gallery pod znakiem designu. Monika 
Pietrzak z galerii opisuje to tak:

– Przestrzeń wypełni biel niezwy-
kłych kompozycji Oskara Zięty, archi-
tekta i projektanta, twórcy jednej z naj-
nowocześniejszych technologii obrób-
ki stali, założyciela Zięta Studio. Premie-
ra nowej kolekcji Matt Is The New Shine 
to kontynuacja zabawy formą i kolorem 
w przestrzeni, w odmiennej, bardziej 
minimalistycznej estetyce.

Tę wystawę będzie można oglądać od 
9 kwietnia do 7 maja. A właśnie w maju 
Fundacja Promocji Sztuki Współczesnej 
Vinci Art Gallery zorganizuje wystawę 
prac artystów ukraińskich. Dochód z ich 
sprzedaży zostanie przeznaczony na 
wsparcie uchodźców z Ukrainy.

W czerwcu na Śródce zagości wysta-
wa fotografii: Światło Rembrandta i inne 

historie (od 28 maja do 25 czerwca). To 
prace Ewy Ćwikły, polskiej artystki foto-
grafki, mieszkającej w Holandii. Od lat 
zdobywają międzynarodowe nagrody. 

– Artystka zaprasza nas do świata 
swojej wyobraźni i często surrealistycz-
nych stylizacji inspirowanych jednocze-
śnie malarstwem dawnych mistrzów. 
Każda fotografia to inna historia perfek-
cyjnie zatrzymana w kadrze – opisuje tę 
wystawę Monika Pietrzak.

Jak zauważa, spoiwem wiosennych 
wydarzeń w Vinci Art Galery są przeni-
kające się płaszczyzny sztuki, architek-
tury i obrazu. 

W drodze na zdjęciach
6 kwietnia w Domu Bretanii (Stary Ry-
nek 37) wernisaż wystawy: „Sad Para-
dise. Ostatnia droga Jacka Kerouaca”. 
To efekt niezwykłego projektu. Bretoń-
ski fotograf René Tanguy przez 6 lat po-
dróżował śladami Jacka Kerouaca. Jed-
nak te fotografie to na pewno coś wię-
cej niż tylko reportażowa dokumenta-
cja miejsc. Oglądając je, można zanu-
rzyć się w atmosferze świata tego ame-
rykańskiego pisarza. Często jest okre-
ślany jako kultowy, co lokuje go już tro-

chę w literackim muzeum, ale faktem 
jest, że „W drodze” w każdym kolej-
nym pokoleniu znajduje sporo zachłan-
nych czytelników. Ta wystawa jest zor-
ganizowana w ramach XXXII Dni Kultu-
ry Francuskiej i Frankofonii. Potrwa do 
22 września. 

To już otwarte
Od 18 marca w galerii Ego (ul. Wyspiań-
skiego 41/3) otwarta jest wystawa naj-
nowszych obrazów Leona Tarasewicza. 
To jeden z najbardziej znanych i intry-
gujących malarzy współczesnych z Pol-
ski. Można się przekonać, jak ewoluuje 
jego spojrzenie na rzeczywistość i, mo-
że nawet przede wszystkim, na sztukę 
i malarstwo. Wystawę można oglądać 
do 14 maja.

Przypomnijmy, że w CK Zamek trwa 
wystawa „Antoni Gaudi”, solidnie wy-
posażona w ok. 150 eksponatów zwią-
zanych z tym słynnym artystą i inżynie-
rem, który jest ikoną katalońskiej archi-
tektury i sztuki. To różnego rodzaju pla-
ny, makiety, rysunki, rzeźby, meble, ele-
menty architektoniczne, ceramika, fo-
tografie, wideo czy mapping. Ta wysta-
wa w Polsce nie była jeszcze pokazywa-
na. Dodajmy: jest to w ogóle najwięk-
sza prezentacja tych zbiorów w Europie. 
Można ją uznać za jedno z ciekawszych 
i ważniejszych wydarzeń kulturalnych 
w tym roku. W Poznaniu do 3 lipca. 

A jeszcze do 8 maja w Muzeum Na-
rodowym otwarta jest wystawa prezen-
tująca sztukę w międzywojennej stolicy 
Wielkopolski. Można obejrzeć 300 prac 
z różnych gatunków sztuki – od malar-
stwa, rysunku i grafiki, przez rzeźbę 
i ceramikę, po tkaninę i witraż. Tworzy-
li je poznańscy artyści ze stowarzysze-
nia „Plastyka”. Hasło przewodnie wysta-
wy brzmi: tradycja i nowoczesność, co 
zapowiada różnorodność artystycznych 
punktów widzenia i dzieł. +

• Muzeum Narodowe w Poznaniu 
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