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Axis mundi: kapliczki i krzyże przydrożne to wielolet-
ni projekt dokumentalny, realizowany przez Krzysz-
tofa Ligęzę od 2012 r. Działania twórcze ukierun-
kowano w nim na rejestrację aktywności lokalnych 
społeczności na terenie Małopolski, w kontekście 
zanikającego zwyczaju modlitw przy kapliczkach 
i krzyżach przydrożnych, które stanowią jeden z naj-
bardziej charakterystycznych elementów polskiego 
krajobrazu kulturowego. 

Projekt nie jest katalogiem kapliczek. Istotę cyklu 
stanowi refleksja nad relacją: człowiek-natura- 
-sacrum. Ważną rolę pełni w nim temat oddziaływa-
nia przestrzeni, w tym zagadnienie krajobrazu, jako 
czynnika kształtującego przeżycia duchowe oraz 
więzy wspólnotowe […].

krzysztof ligęza

Galeria Sztuki SOKÓŁ w Nowym Sączu 
serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy  

14 stycznia (piątek) 2022 roku o godzinie 18.00 
Galeria Sztuki SOKÓŁ w Nowym Sączu 
33–300 Nowy Sącz, ul. Długosza 3 

Wystawa będzie prezentowana 
do 13 lutego 2022 roku

Godziny otwarcia Galerii:
poniedziałek – niedziela 11.00 – 20.00

Spotkanie w reżimie sanitarnym, prosimy  
o potwierdzenie swego przybycia do dnia 13 stycznia 
2022 roku telefonicznie 18 53 40 663, 18 53 40 679  
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–16.00 
lub e-mailem na adres: u.modliborek@mcksokol.pl
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krzysztof ligęza 
artysta wizualny – mieszka i pracuje w Małopolsce 
(Wyskitna). W swych działaniach głównie skupia 
się na fotografii dokumentalnej oraz autorskiej. 
W obszarze jego zainteresowań szczególne miejsce 
zajmuje relacja: człowiek-natura-sacrum, oddzia-
ływanie przestrzeni oraz semantyczne uwarunko-
wania obrazu. Najczęściej fotografuje krajobraz, 
jako pole niezwykle otwarte (zarówno fizycznie, jak 
i semantycznie), ale nie stroni od innych obrazów. 
Ponownie odczytując słynne zdanie „Są rzeczy 
na niebie i na ziemi, o których nie śniło się filozo-
fom”, cieszy się, że w XXI w. jest ich nadal mnó-
stwo. Autor i  uczestnik wystaw indywidualnych 
oraz zbiorowych w Polsce i za granicą (Słowacja, 
Wielka Brytania). Stypendysta Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego RP (2018).

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego 
33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 3
tel. +48 18 534 06 70 
www.bwasokol.pl | www.mcksokol.pl 
facebook.com/galeria.sokol


