
Nowe trendy 
w sztuce 
współczesnej 
Najważniejsze imprezy i galerie, 
które prezentują nowe zjawiska w sztuce współczesnej



Międzynarodowe 
Biennale Sztuki 
w Wenecji



Biennale w Wenecji jest od ponad 120 lat jedną  
z najbardziej prestiżowych instytucji kultural-
nych na świecie. 
Założone w 1895 roku, Biennale odwiedza dziś po-
nad 500 000 zwiedzających wystawę sztuki. Historia La 
Biennale di Venezia sięga 1895 roku, kiedy to została 
zorganizowana pierwsza Międzynarodowa Wystawa 
Sztuki. W latach 30-tych XX wieku powstały nowe festi-
wale: Muzyki, Kina i Teatru.

Główne, stałe miejsca w Wenecji, w  których od-
bywają się wystawy:



Giardini 
Znajduje się tam obecnie 29 pawilonów zagranicznych, 
niektóre z nich zostały zaprojektowane przez znanych 
architektów, takich jak - pawilon austriacki Josefa Hof-
fmanna, holenderski pawilon Gerrita Thomasa Rietvel-
da czy pawilon fiński, prefabrykowany na planie trapezu 
zaprojektowany przez Alvara Aalto. Polska uczestniczy 
w Biennale od roku 1932, budowa pawilonu polskiego  
została sfinansowana przez rząd polski i do dziś jest on 
jego własnością. 

Pawilon polski w Wenecji:
https://labiennale.art.pl/archiwum/biennale-sztuki/

58 Biennale Sztuki w Wenecji 2019
Złoty Lew dla pawilonu Litwy 

za prezentację Sun&Sea (Marina)



Arsenale 
Dawniej był to ogromny kompleks placów budowy, na 
których budowano floty Serenissima, a więc symbol 
ekonomicznej, politycznej i wojskowej potęgi miasta. Od 
1980 roku Arsenał stał się miejscem wystawienniczym 
Biennale z okazji I Międzynarodowej Wystawy Archi-
tektury. Później te same przestrzenie zostały wykorzy-
stane podczas wystaw artystycznych w części otwartej. 
Od 1999 roku realizowany jest program powiększania 
przestrzeni, który pozwolił na otwarcie dla publiczności 
Teatro alle Tese i Teatro Piccolo Arsenale (2000), Giar-
dino delle Vergini (2009), Sale d’Armi (2015).
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Arthur Jaffa - laureat indywidualnego 

Złotego Lwa dla najlepszego uczestnika 
za wideo The White Album



Ad Minoliti_ Mural instalacja
2019

Handiwirman Saputra_Hari ini Kemarin Esok 
2018



Kemang Wa Lehulere_Flaming Doors  
2018

Lee Bul_Scale of Tongue 
2017



Documenta 
w Kassel



Documenta i Museum Fridericianum gGmbH jest 
organizacją non-profit wspieraną i finansowaną przez 
miasto Kassel i kraj związkowy Hesja, a także przez Nie-
miecką Federalną Fundację Kultury.

Pomysł wystawy narodził się w 1955 roku w głowie ma-
larza  i profesora Akademii w Kassel, Arnolda Bode. Od 
1959 roku wystawa jest cyklicznie organizowana przez 
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której udzia-
łowcami są miasto Kassel i land Hesja.



Artur Żmijewski_Glimpse 2016–17 Emeka Ogboh 
The Way Earthly Things Are Going 2017



Sergio Zevallos_ A war Machine 2017 Guillermo Galindo
Instruments and scores 2017



Targi Sztuki 
w Bazylei



Art Basel to międzynarodowe targi sztuki, orga-
nizowane co roku w Bazylei w Szwajcarii, Miami 
Beach na Florydzie i w Hongkongu. Art Basel działa 
we współpracy z lokalnymi instytucjami miasta gospo-
darza, aby pomóc w rozwoju programów artystycznych. 
Art Basel zapewnia platformę dla galerii, by mogły pre-
zentować i sprzedawać prace artystów. 
Art Basel został zapoczątkowany w 1970 r. przez ga-
lerzystów z Bazylei: Ernsta Beyelera, Trudla Brucknera  
i Balza Hilta. Przyciągnął ponad 16 000 zwiedzających, 
którzy obejrzeli prace prezentowane przez 90 galerii 
reprezentujących 10 krajów. Uczestniczyło w niej rów-
nież trzydziestu wystawców dzieł sztuki.



Basel Miami Beach. Pierwszy raz została zaprezento-
wana w 2002 r. pod kierownictwem Sama Kellera. Bio-
rą w niej udział wiodące galerie z Ameryki Północnej, 
Ameryki Łacińskiej, Europy i Azji. Prezentują znaczące 
prace mistrzów sztuki nowoczesnej i współczesnej,  
a także nowe pokolenie wschodzących gwiazd. W 2013 
roku Art Basel uruchomił w Hongkongu swoje inau-
guracyjne targi sprzedaży. Połowa z uczestniczących  
w nich galerii pochodziła z Azji i regionu Azji i Pacyfiku.  
Targi w Hongkongu, odbywają się w Centrum Kongre-
sowo-Wystawienniczym, prezentują najlepsze galerie 
z Azji i nie tylko. Wystawa stanowi dogłębny przegląd 
różnorodności regionu, zarówno poprzez materiały hi-
storyczne, jak i nowatorskie prace uznanych i wscho-
dzących artystów.

Joan Semmel 
Skin in the Game 2019



Bunny Rogers 
Self-portrait as Clone of Jeanne d’Arc 2019

Andreas Angelidakis  
Post-Ruin (Pink) 2019



Tate Modern



Tate Modern jest to brytyjskie muzeum naro-
dowe sztuki nowoczesnej w Londynie. Wspólnie  
z Tate Britain, Tate Liverpool, Tate St Ives stanowi część 
Tate (dawna Tate Gallery). Całość kolekcji jest również 
dostępna online. 



Ekspozycje stałe prezentowane są na kondygnacjach III 
i V. Kondygnacja IV gości duże wystawy czasowe, nato-
miast mniejsza powierzchnia wystawowa na kondygna-
cji II mieści prace artystów współczesnych. Hala Turbin 
(kondygnacja I), ma wysokość siedmiopiętrowego bu-
dynku i powierzchnię 3400 metrów kwadratowych. Od 
października do marca prezentowane są tam (do 2008 
roku) prace artystów współczesnych, wykonane na spe-
cjalne zamówienie muzeum (sponsorowane przez Uni-
lever). Na parterze budynku znajduje się księgarnia. 
17 czerwca 2016 został oddany do użytku nowy, 10 
piętrowy budynek o wysokości 65 metrów Dzięki nie-
mu powierzchnia galerii powiększyła się o 22 492 metry 
kwadratowe, dając dodatkową przestrzeń na wystawy, 
pokazy, warsztaty, biura oraz gastronomię. 

Budynek Tate Modern



Autor prezentacji podczas wizyty w Wielkiej Brytanii  
w ramach programu Erasmus +  Mobilność Kadry

2019

Tate Modern



Ernesto Salmeron_Auras of War  
1996-2006

Wilhelm Sasnal _Gaddafi  
2011
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autor prezentacji: Łukasz Kawka


