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KOBIETY W PODRÓŻY WIĘCEJ

Achille Bonito Oliva to chyba największy

celebryta wśród włoskich krytyków i kuratorów

sztuki. "A.B.O. TEATR. Sztuka czy życie" jest

wystawą w całości poświęconą jego twórczości

Achille Bonito Oliva (Wystawa 'A.B.O Theatron', Castello di Rivoli)

14.10.2021Katarzyna Pawłowska

W Y S T A W A

Artyści go kochali. Jeden zrobił na
jego figurkę z papieru, którą możn
ubierać w wycinane ciuszki

R E K L A M A

Nie tak dawno temu w pięknym zamku na wzgórzu otwarto wystawę o
księciu. Zamek znajduje się w Rivoli, niedaleko Turynu. Wzniesiono go
w średniowieczu jako fortecę, później, stopniowo rozbudowywany, stał
się rezydencją książąt. Burzony, podpalany, odbudowywany i znów
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niszczony przez stulecia był świadkiem wojen, walk, koronacji i
abdykacji, narodzin i śmierci. Tak dotrwał do 1984 roku, kiedy to we
wspaniale odnowionej, przepięknej przestrzeni otwarto pierwsze we
Włoszech Muzeum Sztuki Współczesnej.

Muszę przyznać, że Castello di Rivoli robi na mnie oszałamiające
wrażenie. Zadbano tu o każdy zachowany fragment fresku, stiuku czy
plafonu, szanując historię, architekturę i moment, w którym to
wszystko się zatrzymało. Jednocześnie zaskakująco dobrze wyglądają
tu przeszklone windy, duże podwieszane schody, kładka na sklepieniu
żebrowym z końca XVIII wieku i nowoczesne skrzydło – Manica Lunga,
czyli Długi Rękaw.

Wystawianie sztuki współczesnej w zabytkowych wnętrzach ma coraz
więcej zwolenników, ale moim zdaniem Castello di Rivoli robi to w
sposób najbardziej widowiskowy. Oprócz wnętrz swoją rolę odgrywa
położenie – każdy widok przez okno na góry czy klasztor na sąsiednim
wzgórzu to dodatkowy zachwyt.

A gdzie w tym wszystkim książę? W naszej bajce jest nim Achille Bonito
Oliva. To chyba największy celebryta wśród włoskich krytyków i
kuratorów sztuki. „A.B.O. TEATR. Sztuka czy życie" jest wystawą w
całości poświęconą jego twórczości.

CASTELLO DI RIVOLI ARCHIWUM
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I jest co pokazywać, bo A.B.O. potrafił skupić wokół siebie cały świat
sztuki współczesnej. To wszystko widać w Castello di Rivoli. Co więcej,
nawet jeśli widza czy widzkę zirytuje czy zmęczy autotematyzm i silne
stężenie narcyzmu bohatera wystawy, zgromadzone dzieła
zrekompensują to z nawiązką.

 Bo A.B.O. pracował chyba ze wszystkimi. Wystawa jest pomyślana tak,
że w poszczególnych salach upamiętnione są przełomowe dla historii
sztuki wystawy, prezentowane w najważniejszych światowych
galeriach i muzeach, których kuratorem był właśnie Achille Bonito
Oliva.  

Zaczyna się od transawangardy, ekspresjonistycznego kierunku w
sztuce włoskiej, który pod koniec lat 70. określił i nazwał właśnie Oliva.
Wielkie płótna, których autorem jest Nicola De Maria („Kwiaty
pozdrawiają księżyc" z 1984 roku to moje ulubione) i wyraziste obrazy
Mimma Paladina to mocne uderzenie na wstępie. A dalej jest jeszcze
ciekawiej: Joseph Beuys, Maurizio Cattelan, Nam June Paik, nawet
„Fontanna" Marcela Duchampa. A do tego Damien Hirst, Robert
Rauschenberg i Andy Warhol.

Wszyscy brali udział w wystawach, które tworzył Achille Bonito Oliva.
Artyści go kochali. W gablotkach znajdziemy listy od
najwybitniejszych, kartki z wakacji, dzieła, które mu podarowali.
Kolaże, maski, bileciki. Dedykowane rysunki i portrety. Komiksy,
kolaże, maski, bileciki. Jest nawet specjalnie zaprojektowana figurka
gołego Achille z papieru, którą można ubierać w wycinane ciuszki (czy
dziś dzieci bawią się jeszcze czymś takim)?

Kilka sal poświęcono wyłącznie portretom A.B.O. Są okładki i zdjęcia z
kolorowych magazynów, w których Bonito Oliva pozuje nago i ubrany.
Są fragmenty wystąpień i telewizyjnych debat, w których brał udział.
Widzimy, jak bardzo długo opowiada o sztuce, prowadzi własny
program, ale też komentuje bieżące wydarzenia.

ACHILLE BONITO OLIVA NUDO SANDRO GIUSTABELLI
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Jest również akcent polski – Paweł Kowalewski, założyciel legendarnej
Gruppy, ikona polskiej sztuki lat 80., jest przyjacielem Achillego Bonita
Olivy i portret jego autorstwa, zresztą bardzo ciekawy, też w Castello di
Rivoli zobaczymy. Achille jest na nim trójwymiarowy, w stylu
kilkuwarstwowych kartek pocztowych z lat 80., i widziany pod różnymi
kątami wypuszcza dym z cygara.

UNIFORMY DLA OBSŁUGI WYSTAWY 'A.B.O. THEATRON. L'ARTE O LA VITA' ZAPROJEKTOWANE PRZEZ GUCCI. W TLE OBRAZ NICOLO DE
MARII 'I FIORI SALUTANO LA LUNA' VALENTINA SOMMARIVA
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Po przejściu kilku sal wypełnionych wizerunkami A.B.O. z ulgą widzę
przed sobą lustro. Przeglądam się i… jednak nie, Achille jeszcze mnie
nie opuścił – stoi obok! To na szczęście nie były moje omamy, tylko
jeszcze jeden portret – hołd dla kuratora autorstwa Michelangela
Pistoletta, artysty, który lustra jako środek wyrazu upodobał sobie
szczególnie.

Gdy tak błąkałam się po pięknych salach i zakamarkach, chłonąc
dzieła najwybitniejszych twórców lat 80. i 90. XX wieku (tak, twórców,
bo dzieła twórczyń odnotowałam tam dwa albo trzy), wtem znalazłam
się przed jakimiś drzwiami. Duże i masywne, długo nie chciały ustąpić,
choć pchałam z całej siły, aż w końcu ktoś je po prostu otworzył z
drugiej strony.

'PORTRET ACHILLE BONITO OLIVY' PAWEŁ KOWALEWSKI

6 ZDJĘĆ

R E K L A M A

https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/51,157211,27688736.html?i=0


15.10.2021, 09:49 Bajka o narcyzie i o kobiecie. Dwie wystawy w Castello di Rivoli

https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,157211,27688736,bajka-o-narcyzie-i-o-kobiecie.html 6/11

Ujrzałam długi, świetlisty korytarz pełen obrazów, rzeźb i instalacji. Tak
odkryłam wystawę Anne Imhof, niemieckiej artystki nagrodzonej
cztery lata temu na Biennale w Wenecji, która podróżując po galeriach
europejskich (ostatnio była w Tate Gallery), opowiada o swojej wizji
seksu i bliskości. Naprzeciwko bardzo zmysłowych, cielesnych
obrazów wiszą takie dzieła jak „Samson i Dalila" Artemizji Gentileschi
czy „Narcyz" Caravaggia. Stanowią integralną część wystawy Imhof.
Zwłaszcza ten drugi, zestawiony z wystawą A.B.O. oraz portretami
kobiet w instagramowej stylistyce, w pierwszej chwili każe myśleć o
tym, jak bardzo powielanie naszych wizerunków w dzisiejszej kulturze
nie tylko pogłębia jej narcyzm, ale też zamyka nas na świat i na innych.

ANNE IMHOF 'SEX', WYSTAWA W CASTELLO DI RIVOLI DO 7/11/2021 PHOTO ANTONIO MANISCALCO
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Jednak sama Anne widzi to inaczej. – Selfie może być sposobem na
zbliżenie się do drugiej osoby, ukazanie najgłębszej części siebie –
powiedziała w jednym z wywiadów. I to w jej pracach na wystawie w
Castello di Rivoli naprawdę można poczuć. Pokazane przez Imhof
portrety i rzeźby ujawniają czułą i głęboką stronę naszego ja, zupełnie
inną od tego, co widać na zwykłym selfie.

CARAVAGGIO 'NARCISO' ENRICO FONTOLAN
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Tak naprawdę obie wystawy, które obejrzałam, opowiadają o tym
samym: czym dziś jest w naszej kulturze narcyzm, jak nas zmienia, co
o nas mówi i do czego może się przydać. Każdy artysta opowiada o tym
z zupełnie innej perspektywy, co tworzy razem jeszcze większe pole do
rozmyślań.

Bardzo dobrze, że przy okazji męskocentrycznej wystawy „A.B.O.
Theatron" znalazł się wolny korytarz na tak kobiecą, zmysłową i
poruszającą artystkę jak Anne Ihmof. W Manica Lunga poczułam
oddech, siłę i zastrzyk wielkiej energii.

A w ogóle wiedząc, że za sztuką współczesną w Castello di Rivoli i
okolicach stoją teraz głownie kobiety, wierzę, że ciekawych kobiet
damsko na wystawach będzie tam coraz więcej.  

Jeśli ktoś może, warto się wybrać tej jesieni lub zimy do Castello di
Rivoli. Do obejrzenia jest też świetna wystawa „Ekspresje" (maski Goyi,
Picasso, Giacomo Balla, Georg Grosz, Jordan Wolfson) oraz doskonała
ekspozycja stała. Trzeba tylko mieć ze sobą paszport covidowy - bez
niego Włosi naprawdę nie wpuszczają do muzeów, do pociągów
dalekobieżnych i do restauracji.

Wystawa „A.B.O. Theatron. Art or Life" w Castello di Rivoli potrwa do 9
stycznia 2022 r.

Anne Imhof „Sex" – do 7 listopada 2021 r.

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, podziel się nim!

UNTITLED ANNE IMHOF

6 ZDJĘĆ

Udostępnij ten artykuł w

https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/51,157211,27688736.html?i=0


15.10.2021, 09:49 Bajka o narcyzie i o kobiecie. Dwie wystawy w Castello di Rivoli

https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,157211,27688736,bajka-o-narcyzie-i-o-kobiecie.html 9/11

Reklamy

całości, komu tylko chcesz

Dzięki Twojej prenumeracie nawet 5 osób
może przeczytać ten artykuł. 

Wybrana przez Ciebie osoba otrzyma na
podany adres e-mail link z odblokowanym

dostępem.  

KONTAKT

wpisz adres mailowy znajomego

Podany adres email nie jest przez nas przechowywany, używany jest
jednorazowo tylko do przesłania dostępu do tego artykułu
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Adele wraca do gry. "Mozolnie
odbudowywałam swój dom i
serce, a ten album o tym
opowiada"

Justyna Grochal

Sally Rooney. Wystarczyły trzy
dni, by jej powieść została
najlepiej sprzedającą się
książką roku

Natalia Szostak

Już można oglądać "Hiacynta".
A kiedy pozostałe warte
zobaczenia filmy z festiwalu w
Gdyni?

Maja Staniszewska

Charlotte Gainsbo
Birkin: Dla niej uro
nigdy żadnej konk
wartości

Marta Bałaga

Przewiń i czytaj dalej Wysokie Obcasy
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