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pierwsza taryfa 
malejąca na kartę

Nowe 
Orange Go

Motorola W375 
już od 99 zł 

w ofercie Zetafon

Samsung C300 
już od 1 zł 

w ofercie Zetafon

przyszłość jest jasna, przyszłość to Orange

zmniejsza dystans 
między ludźmi
Nowe Orange Go to pierwsza oferta na kartę z taryfą 
malejącą. Teraz możesz taniej rozmawiać, wysyłać 
SMS-y i MMS-y już od najniższego doładowania
wartością 5 zł, a przy doładowaniu o większej wartości 
– rozmawiać nawet za 20 gr i SMS-ować za 1 gr.

Nowe Orange Go – po doładowaniu jeszcze taniej.

OrangePrasaKlebek_110x205.indd   1 8/31/07   3:34:36 PM

ZGŁOŚ PROJEKT  
NA FESTIWAL INSPIRACJE

Festiwal inSPIRACJE przekształcił się z festiwalu fotografii w festiwal interdyscyplinarny. Porusza 
problemy współczesnej sztuki, kierując się co roku pewną myślą przewodnią. W roku 2008 odbędzie 
się jego IV edycja. Festiwal obejmie zestaw prac szeroko i nieskrępowanie traktujący pojęcie sacrum-
-profanum.  
Sztuka dotykająca sacrum może wymykać się poza schemat doktryn religijnych i często bywa otwarta 
na nowe myślenie i widzenie, a religijne sacrum jest dla niej zazwyczaj tylko inspiracją lub tworzy-
wem. Sacrum to także właściwość, która przysługuje niektórym przedmiotom, istotom, przestrze-
niom, okresom. Siedzibą sacrum może stać się wszystko, nawet zwykłe przedmioty. Różnorodne 
miejsca czy osoby mogą otrzymać tę właściwość, ale też ją utracić. Zjawiska dotychczas określane 
mianem sacrum i profanum ulegają obecnie radykalnemu przemieszaniu. Czy zatem w sztuce jest 
miejsce na coś między sacrum a profanum? Co może stać się sacrum lub profanum? Czy to, co jest 
uznane za sacrum, może przekształcić się w profanum?” - piszą organizatorzy.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 10 listopada. 

Czas: 13-16.03.2008
Miejsce: Szczecin
www.inspiracje.mifp.pl

TRANSVIZUALIA: ARTZIN W 2008

W związku z Transvizualiami powstaje nowatorski artzin (o tej samej nazwie) połączony z perio-
dykiem elektronicznym na płycie oraz formą katalogu festiwalowego. Inicjatywa poświęcona jest 
sztuce audiowizualnej / multimedium / innowacyjnej muzyce / syntezie sztuk. Jednocześnie periodyk 
zawrze w sobie formę katalogu festiwalowego, który podsumuje edycję Mediascream. 

Planowany termin wydania pierwszego numeru – luty 2008.  „Transvizualia” poszukują współpracow-
ników do pierwszego numeru. Kontakt (cv, zgłoszenia, zapytania): artzin@transvizualia.com
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SPOJRZENIA 2007 DLA SIMONA

Janek Simon został uznany za najbardziej interesującego artystę młodej polskiej sceny artystycznej  
i stał się zwycięzcą 3. edycji konkursu Spojrzenia 2007, nagrody przyznawanej przez Fundację  
Deutsche Bank. Janek Simon otrzymał nagrodę o równowartości 10 000 euro, którą obiecał nam wy-
dać zgodnie ze swoimi anarchistycznymi przekonaniami.
Janek Simon urodził się w 1977 roku w Krakowie. Tworzy surrealistyczne mechanizmy, nawiązując 
do mnogości otaczających nas absurdów. Jego kalkulatory oszukują, drukarki sprzężone są z nisz-
czarkami dokumentów i produkują śmieci. Generuje nonsensy, organizując np. Rok Polski na Ma-
dagaskarze. Janek Simon wykorzystuje umiejętności konstruktorskie w coraz bardziej niezwykłych 
projektach. Tak powstał chodzący Chleb krakowski przypominający insekta, który przechadza się 
nieporadnie wokół innej prezentowanej w Zachęcie pracy, Robota VJ miksującego Jedynkę z Dwójką,  
instalacji, której głównymi elementami są stary telewizor i mikser wideo – obiekt należący do kul-
tury klubowej, w latach 80. przedmiot pożądania, nieosiągalny dla licealisty. Mikser przetwarza dwa 
programy telewizyjne (wówczas były tylko dwa i to one kształtowały obraz świata). Zmiksowane dają 
wrażenie przesuniętej rzeczywistości, psychodelicznego zakłócenia tego, co oczywiste i codzienne. 
Można tę pracę oczywiście odnosić do realiów politycznych i metafory manipulacji, ale ważniejszy 
wydaje się wątek eksperymentowania z codziennością, działania poza schematem. Działania, które 
zaczarowuje przestrzeń sztuki, czyniąc z artysty kogoś, kto porusza się pomiędzy, świadomie omija 
definicje, żyje poza systemem...
Sebastian Cichocki, przewodniczący jury, pisze w uzasadnieniu: „Nagradzamy Simona za ujmującą 
lekkość jego sztuki, nieprzewidywalne gry i pułapki zastawiane na widza, wywrotowy humor i apo-
kaliptyczne wizje, prezentowane w galeryjnej mikroskali. Cenimy go za konsekwentne poszerzanie 
języka sztuki współczesnej poprzez sięganie do słownika kultury popularnej – estetyki klubowej, 
strategii D.I.Y, świata gier komputerowych i instrukcji obsługi, przebrzmiałych technologii i retrofu-
turystycznych wizji. Proces ten odbywa się u Simona bez banalizowania przekazu; artysta niemający 

swego ekwiwalentu na polskiej scenie artystycznej, porusza w nowy sposób sprawy istotne – sygna-
lizuje współczesne zagrożenia, ale i kolektywne fantazje, jednocześnie manifestując ważną postawę 
społeczną. Pragniemy nagrodzić Simona za jego pełne anarchizującej fantazji projekty z ostatnich 
dwóch lat, zwłaszcza wystawę sztuki współczesnej na Madagaskarze, wędrujące chlebowe insekty 
i własnoręcznie skonstruowane narzędzia. Cenimy go za świadome wpisanie porażek i katastrof  
w artystyczne ryzyko, a także za konstruktorskie umiejętności. Chcielibyśmy także podkreślić spo-
sób, w jaki Simon konsekwentnie wprowadza do polskiej sztuki krytycznej, nowe przynależące do 
młodego pokolenia, subwersywne i anarchizujące strategie i metody. Nagradzamy go za komplekso-
wość i złożoność jego sztuki – za opowiedzenie się po stronie Gombrowicza, a wbrew Żeromskiemu”.
Publiczność Zachęty podczas tegorocznej edycji wybrała także swojego faworyta. Nagrodę Publicz-
ności otrzymał Michał Stachyra (ur. 1981 w Lublinie). W swoim rodzinnym mieście nadal mieszka  
i pracuje. Stachyra jest artystą poruszającym się na pograniczu performansu. Interesuje go inter-
pretacja różnorodnych zjawisk socjologiczno-kulturowych. W Zachęcie zaprezentował instalację 
„Pożegnanie” - w wydzielonej salce zbudował katafalk z figurą Saddama Husajna.
„Spojrzenia 2007” wyłoniły jeszcze jednego laureata. Swój werdykt ogłosiła grupa Sędzia Główny  
w trakcie performansu przeprowadzonego  podczas samej gali. Członkinie grupy rzucały kostkami do 
gry i najwięcej oczek przypadło Jankowi Simonowi. W ten sposób losowy wybór uprawomocnił niejako 
decyzję Jury konkursu. Nagrodą okazała się możliwość jednorazowej współpracy z artystkami (po 
podpisaniu stosownej umowy).

Czas: do 11.11
Miejsce: Warszawa, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3
www.zacheta.art.pl

Pracę Janka Simona „Vortex” można też oglądać w Warszawie w ramach projektu: Witryna. Czas: 2.11-7.12. Miejsce: Warszawa, Info-
Qultura 2016, Plac Konstytucji 4

Prace Janka Simona - Spojrzenia 2007 - Zachęta
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TRÓJKĄT BERMUDZKI PL

Peryferia stają się centrami. Tak przynajmniej twierdzą niektórzy specjaliści. A może to centra stają 
się coraz bardziej peryferyjne? Tak czy inaczej, owe tektoniczno-społeczne przesunięcia nie pozosta-
ją bez wpływu na sposób, w jaki działają dziś instytucje sztuki. Mając świadomość zmian i kompletnie 
nie wiedząc, co one przyniosą, postanowiliśmy ogłosić istnienie areny wymiany myśli/ słów/ uczyn-
ków (niepotrzebne skreślić) pod szyldem: TRÓJKĄTBERMUDZKI. PL.
TB PL to nowo powołana (stało się to dokładnie 22 października 2007 w Warszawie w godzinach 
wieczornych) platforma międzyinstytucjonalna, zawiązana pomiędzy galeriami sztuki współcze-
snej funkcjonującymi na geograficznych obrzeżach Polski. Trzy instytucje „peryferyjne”, uznawa-
ne powszechnie za jedne z najważniejszych krajowych ogniw sztuki współczesnej, ale i też będące 
granicznymi „przyczółkami walki”  - Galeria Arsenał w Białymstoku, BWA w Zielonej Górze i Kronika  
w Bytomiu - postanowiły dokonać bezprecedensowej, choć nieformalnej fuzji. Długofalowe przedsię-
wzięcie TB PL pozwoli nam na poszerzenie pola współpracy, intensywniejszą wymianę intelektualną, 
ułatwi, a może też w inspirujący sposób utrudni prace nad nowymi projektami, zarówno w Bytomiu, 
Białymstoku czy Zielonej Górze, jak i w obrębie „trójkąta bermudzkiego”, zakreślonego na mapie na 
podstawie współrzędnych tychże miast.

Preferujemy projekty o charakterze konceptualnym, efemerycznym, niewidzialnym, pocztowym, po-
dróżniczym, a nade wszystko przygodowym. Z pewnością nie będziemy się ograniczać do medium 
wystawy, które będziemy porzucać raz po raz, i to bez większego żalu. Zdajemy sobie również sprawę, 
że wewnątrz TB PL znajduje się kilka miast o większym znaczeniu strategicznym dla kraju. Nie wiemy 
jeszcze czy ma to jakiekolowiek znaczenie. Ale mówi się, że to, co gubi się w Trójkącie Bermudzkim, 
nigdy nie zostaje odnalezione.

Podpisano:
Sebastian Cichocki
Wojciech Kozłowski
Monika Szewczyk

miasto W., 22.10.2007

Bas Jan Ader: In Search of the Miraculous
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CREMASTER ON TOUR 

Monumentalne, pięcioczęściowe dzieło Matthew Barneya „The Cremaster Cycle” będzie można obej-
rzeć w czterech miastach Polski. Matthew Barney, reżyser, scenarzysta, producent,  jest jednym  
z najbardziej awangardowych i enigmatycznych współczesnych artystów amerykańskich. Zasłynął 
na początku lat 90. jako twórca extreme body artu. Jego autotematyczna i spektakularna sztuka, po-
wstająca na bazie medycyny, mitologii, socjologii i architektury, określana mianem multimedialnej, 
pozostaje na marginesie  obowiązujących trendów. Charakterystyczne dla sztuki Barney’a niezmien-
nie pozostają inspiracje medyczne i seksualne, jak również łączenia sztuki ekskluzywnej z wątkami 
popularnymi.
„The Cremaster Cycle” to kino pomieszanych gatunków, gdzie obok siebie współistnieją horror, mu-
sical, kryminał, komedia i dramat. To też niezwykła mieszanka stylów - gotyku, baroku, surrealizmu. 
Trwający ponad sześć godzin, pięcioczęściowy projekt łączący film i sztuki wizualne sam twórca okre-
śla przede wszystkim mianem - meta rzeźby.
Pokazy organizuje Stowarzyszenie A KuKu Sztuka. Bęc Zmiana jest patronem medialnym wydarze-
nia.

Terminy pokazów:
24-25.10 Gdańsk // Kino Neptun// pokaz towarzyszący festiwalowi Transvizualia 007
26-28.10 Łódż // Kino Charlie
29-31.10 Kraków // Kino Pod Baranami
2-4.11 Wrocław // Kino Warszawa 

www.cremaster.net
www.cremastertour.blogspot.com
www.akukusztuka.euMatthew Barney, Cremaster
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TE LUBIĘ

Marta Zasępa fotografuje, używając Holgi. Nie bez powodu: „Kocham ciszę, pustkę, prostotę i jaskra-
we kolory, W obrazie szukam innej rzeczywistości, staję przed nię i wchodzę, świat na granicy wibruje 
i wciąga. Czasami przejścia są zamknięte. Tu wydawały się  otwarte” - pisze o swoich fotografiach.
Marta Zasępa (ur. 1974) mieszka i pracuje w Warszawie. Absolwentka Wydziału Romanistyki na Uni-
wersytecie Warszawskim, ukończyła Warszawską Szkołę Fotografii dyplomem „Krajobrazy Wewnętrz-
ne” w pracowni fotografii artystycznej Mariana Schmidta. Autorka między innymi zbioru fotografii 
„Warszawa tu mieszkam”, 2006/2007, który ukazał się w wydanym przez Fundację Bęc Zmiana offo-
wym przewodniku po Warszawie „Notes.from.Warsaw 2007” oraz serii „Przestrzeni dziur szukam”, 

od 2005 i “Matką być?!”, 2007. Fotografuje często miejskie pejzaże, skupiając się na abstrakcyjnych, 
zadziwiających aspektach dobrze znanych widoków.
Od 2005 roku wspólnie z Anetą Solak prowadzi dokumentalny cykl Polska Rzeczpospolita Bajkowa, 
ukazujący barwną, magiczną stronę polskich miast i miasteczek.

Czas: do 4.11
Miejsce: Warszawa, Karma, pl. Zbawiciela
www.martazasepa.lap.pl

fot. Marta Zasępa z wystawy „Te lubię”, 2007
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MINI~GOLIATH W CSW

Cezary Klimaszewski zbudował replikę Goliatha Sdkfz 303 - zdalnie sterowanego, miniaturowego 
pojazdu pancernego na gąsienicach, broni używanej przez Niemców w czasie II wojny światowej. 
Oryginalny Goliath służył do przenoszenia ładunków wybuchowych – na przykład dostarczania ich 
pod wrogie barykady podczas walk miejskich; w tej roli pojazd wystąpił m.in. podczas powstania 
warszawskiego. 
Pojazd zbudowany przez Klimaszewskiego z zewnątrz jest wierną repliką oryginału. We wnętrzu, 
zamiast komory na materiały wybuchowe, urządzona jest kabina dla pasażera. Pojazd wyposażony 
jest w silnik elektryczny; pasażer, podróżujący w pozycji embrionalnej, może sterować Goliathem za 
pomocą manetek. Tak zmodyfikowany Goliath pełni rolę wehikułu, który transportuje odbiorcę do 
ukrytego jądra ekspozycji. Tym jądrem jest sala, mieszcząca foundfootage’owy film wideo, dostępna 
za pośrednictwem Goliatha, w której może przybywać naraz tylko jeden widz. 
Rekonstruując śmiercionośny pojazd bojowy, Klimaszewski wystąpił w roli modelarza-rewizjonisty, 

który ożywia martwą materię historii po to, aby powtórzyć jej doświadczenie w laboratoryjnych wa-
runkach wystawy. Powtórzenie jest punktem wyjścia do reinterpretacji. Oryginalny Goliath był jeż-
dżącą miną. Na wystawie Klimaszewskiego bomba na gąsienicach zmieniła się w wehikuł służący, po 
pierwsze, do docierania w niedostępny w inny sposób rejon ekspozycji, po drugie, do poruszania się 
po polu minowym historii, w poszukiwaniu niewypałów, niezdetonowanego materiału wybuchowego 
nagromadzonego w przeszłości. 

czas: do 15.10
miejsce: Warszawa, CSW, Zamek Ujazdowski, Galeria 2

www.csw.art.pl

Cezary Klimaszewski z wystawy „Goliath Sdkfz 303”, dzięki uprzejmości CSW Zamek Ujazdowski
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KONKURS IM. GEPPERTA 
ROZSTRZYGNIĘTY

Malarstwo! Prąd zmienny – pod takim hasłem odbyła się 8. edycja Konkursu im. Gepperta na najlep-
szych polskich malarzy 2007 roku. Pula nagród wyniosła 45 tysięcy złotych.  
Główną nagrodę (10 tys. PLN), pod patronatem Ministra  Kultury, otrzymali Zorka Wollny i Łukasz 
Rayski.  Nagrodę prezydenta Miasta Wrocławia dostała Agnieszka Kołodziejczyk. Przez Rektora Aka-
demii Sztuk Pięknych oraz BWA Wrocław został uhonorowany Wojtek Doroszuk. Nagrodę Kapp Label 
otrzymała Marcelina Gunia. Prezentację twórczości na łamach miesięcznika „Art&business” wygrała 
Monika Szwed, a na łamach kwartalnika „Format” 
Od początku, czyli od 1989 roku, Konkurs im. Eugeniusza Gepperta był polem doświadczalnym wie-
lu ścierających się ze sobą pomysłów na malarstwo. Z zaskakującą intuicją wyławiał najważniejsze 
problemy nurtujące młodych twórców. Laureatami konkursu są znani dziś twórcy, tacy jak: Zbigniew 
Rogalski, Grzegorz Sztwiertnia, Marzena Nowak, Laura Pawela czy grupa Twożywo. Zaprezentowano 
ich w momencie, gdy stawiali pierwsze kroki na krajowej i międzynarodowej scenie sztuki.  
Podczas tegorocznej edycji zaproszono do współpracy przy wyborze nominowanych artystów kura-
torów, którzy pokoleniowo są bliżsi wybieranym artystom i podobnie jak oni wchodzą dopiero na 
scenę sztuki.  
 
www.bwa.wroc.pl
www.geppert.art.pl

FLUXUS WSCHÓD

Wystawa malarstwa, fotografii, instalacji outdoorowych, plakatu, dokumentów, druków autorstwa 
Jarosława Kozłowskiego, polskiego prekursora Fluxusu, założyciela Galerii Akumulatory 2. Galeria ta 
istniała w Poznaniu w latach 1972-1989 i była polskim centrum Fluxusu. Odbywały się w niej unikalne 
wystawy i wernisaże artystów z tego kręgu  (m.in. Emmetta Williamsa, Dicka Higginsa, Erica Anderse-
na, Geoffreya Hendricksa). W 1977 odbył się w niej Fluxus-Festival. 
Wszyscy ci artyści zostali zaprezentowani w Polsce dzięki staraniom Jarosława Kozłowskiego. Można 
go wręcz nazwać ojcem założycielem polskiej sztuki koncepcyjnej. Instytut Polski w Berlinie przed-
stawi różne pola aktywności poznańskiej galerii. Oprócz Kozłowskiego można zobaczyć prace innych 
artystów z Galerii Akumulatory 2, takich jak Andrzej Bereziański, Tomasz Wilmański czy Adam Ga-
nek. 

Czas: do 8.11
Miejsce: Niemcy, Berlin, Galeria w Polnische Institut,  Burgstr. 27
www.polnischekultur.de

Marcelina Gunia: Bez tytułu
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VIVA MEXICO!

Wystawa 30 artystów meksykańskich średniej i najmłodszej generacji. Pochodzą oni z  różnych śro-
dowisk: México City, Guadalajary, Monterrey, Tijuany/San Diego i Los Angeles. Twórcy wykorzystują 
różne media: fotografię, wideo, performans, instalację rzeźbiarską, architekturę, rysunek i malar-
stwo. Ich sztuka odnosi się do codziennego życia, spraw prywatnych, kultury popularnej, a także 
lokalnej tradycji, historii, problemów społecznych (przemocy, emancypacji kobiet, konfliktów między 
bogatymi i biednymi). 
 
Instalacja Héctora Zamory oraz seria fotografii Miguela Calderóna powstały specjalnie z myślą  
o tej wystawie. Są one wynikiem wcześniejszych wizyt autorów w Warszawie. Wystawę „Viva Mexico!” 
symbolicznie dopełnia pokazywana w tym samym terminie w Kordegardzie ekspozycja pod tytułem 
„ABC Meksyku. Portrety miasta” – projekt fotograficzny przygotowany przez Jerónimo Hagermana 
 i Cristinę Foesler, z programem muzycznym autorstwa Iliany González.
 
Czas: do 18.11 
Miejsce: Warszawa, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3
www.zacheta.art.pl

ZAMIESZKAJ W REZYDENCJI 
KRONIKA

Artyści i kuratorzy wspólnie mieszkają, pracują, gotują, słuchają muzyki i wchodzą w interakcje z lo-
kalnymi społecznościami. Jesienią 2006 roku rozpoczęto w bytomskiej Kronice realizację „programu 
rezydencyjnego”.
Kolejna tura programu rezydencyjnego Kroniki związana jest z projektem „Future Perfect”, którego 
finalna prezentacja – wystawa w przestrzeni Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzo-
wie – odbędzie się latem 2009 roku. Jesienią 2007 planuje się zaproszenie do Kroniki dwójki arty-
stów, którzy podejmą się realizacji nowych prac związanych z tych miejscem.
Dokładny termin pobytu artystów wyznaczony jest od 29 października do 11 listopada 2007. Artyści, 
rezydenci Kroniki, zaproszeni do udziału w projekcie zostaną wyselekcjonowani przez jury na pod-
stawie przesłanych wstępnych projektów.
 
Czas: akcja  29.10–11.11
Miejsce: Bytom, Kronika, Rynek 26

www.kronika.org.pl
www.wpkiw.com.pl

Melly Barragan z Tijuany: Monos mofles, fot. artystka
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CZTERECH  MŁODYCH W ŁAŻNI

Cztery indywidualne wystawy obiecujących artystów w gdańskiej Łaźni. 
Tomasz Partyka przedstawi prace zgromadzone w cyklu „Z dziada pradziada”.  Artysta jest absol-
wentem ubiegłorocznej ASP. Jego obrazy umykają tradycyjnym kryteriom malarskim, stylistycznym 
czy estetycznym. Malowane pospiesznie, „niedorobione”, mogą podsuwać skojarzenia z ekspresjoni-
zmem czy nieporadnością miejskich murali. Innym razem rzetelnością „realistycznych” odwzorowań 
mogłyby wpisywać się we współczesne tendencje młodych “realistów”. Ale autor tych obrazów nie 
wydaje się specjalnie zaabsorbowany warsztatowymi niuansami. Malarstwo jest dlań sposobem 
szybkiej notacji, skrótowo i często żartobliwie fomułowanych spostrzeżeń. Płótna pokryte napisami 
układającymi się w nie do końca czytelne teksty narzucają lekturę wychodzącą poza czysto wizualne 
doświadczenie. Źródłem absurdalnych, ale i narzucających się skojarzeń jest powierzchowny i często 
bezwiedny sposób czytania rzeczywistości. 
Dominik Jagodziński jest absolwentem PWSFTiT w Łodzi. Wideo-rejestracja przy użyciu 120-krot-
nego przybliżenia cyfrowego pozwala sfilmować obiekty znajdujące się poza zasięgiem ludzkiego 
oka. Użycie tak dużego cyfrowego zoomu powoduje zniekształcenie obrazu i upodobnia go do malar-
stwa impresjonistycznego. Estetyka błędu cyfrowego zapisu staje się walorem powstałych filmów, 

tworząc zupełnie nowy plastyczny wyraz oglądanego świata. Statyczne klatki filmu, powiększone  
i przedstawione jako towarzyszące filmowi obrazy, korespondują z wideo, tworząc rodzaj gry z wi-
dzem, balansowanie pomiędzy czytelnością i nieczytelnością obrazu. Gdy patrzymy na realizację 
120x nasuwa się nam pytanie o granicę pomiędzy malarstwem i sztuką wideo. 
Justyna Scheuring jest absolwentką ASP w Poznaniu. W ramach swojego projektu podejmuje próbę 
znalezienia takiej lokalizacji obecności/ciała wobec architektury, by ta stała się podstawą do odpo-
wiedniej formy performance.
Wystawa Martyny Zdanowicz „!!!!!!” będzie jednocześnie jej pokazem dyplomowym na zakończenie 
studiów na Wydziale Rzeźby gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jej ogromny obiekt, który zawiśnie 
pod sufitem Łaźni, będzie próbą przeniesienia estetyki komiksu do trzech wymiarów. 

Czas: do 18.11 
Miejsce: Gdańsk, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza 1

www.laznia.pl

Tomasz Partyka, Untitled, z wystawy „Z dziada pradziada”, 2005 Justyna Scheuring
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EIJI LISA AHTILA 
PO RAZ PIERWSZY W POLSCE 

Koniec października i cały listopad w poznańskim Starym Browarze wypełnią wydarzenia związane 
ze współczesną sztuką z Finlandii. Na początek wielkie wydarzenie – wystawa nigdy niegoszczą-
cej w Polsce fińskiej artystki Eiji Lissy Ahtili. To jedna z najciekawszych postaci poruszających się  
w obszarze szeroko pojętej sztuki video i filmu. Brała udział w licznych wystawach indywidualnych  
i zbiorowych oraz w najsłynniejszych międzynarodowych imprezach artystycznych – m.in. kilkakrot-
nie w Biennale w Wenecji. Jej videoinstalacje stanowią ciekawy przykład połączenia szczególnych 
cech charakterystycznych dla kina z estetyką video artu. Na wystawie „Private Stories - Sensory 
Surroundings” zostaną zaprezentowane 2 wieloekranowe instalacje video: „The House” i „The Hour 
of Prayer”. 
„The House” stanowi 5 część filmu „Love is the treasure” (2002), analizuje sytuacje – pisze kurator 
wystawyt Roman Soroko – kiedy wszystkie relacje międzyludzkie jego lub jej zostają kompletnie 
zburzone. Koegzystencja siebie i innych staje się niemożliwa. Główną oś tej 3 ekranowej instala-

cji stanowi fikcyjna historia oparta na aktualnych wywiadach z osobą chorą psychicznie. „The Hour 
of Prayer” to bardzo osobisty film artystki. Część filmu wypełniają klasyczne wręcz historie, tło 
stanowią zmieniające się krajobrazy w różnych porach roku. Praca oscyluje między wydarzeniami 
zawartymi w opowiadanych historiach do ogólniejszej refleksji na temat własnej egzystencji. Ten 
autobiograficzny wątek pozwala na szczególnie silne powiązanie tematu i motywu prywatnego do-
świadczenia w dziele sztuki. 
Oprócz Ahtili przewidziane są koncerty artystów z wytwórni Fonal, pokazy video-artu i kina ekspery-
mentalnego. Organizatorem Festiwalu jest Kulczyk Foundation. 

Czas: 26.10–25.11
Miejsce: Poznań, Galeria Stary Browar, ul. Półwiejska 42
www.kulczykfoundation.pl

Eiji Lissa Ahtila, „The House”, 2002, screen z instalacji wideo



22 23

SKUTKI UBOCZNE

Filia Instytutu Sztuki Wyspa, mocny punkt na kulturalnej mapie Gdańska, Modelarnia, obchodzi swo-
je 5-lecie. 5. urodziny Modelarni połączone są z otwarciem „Skutków ubocznych”, wystawy Jeanne 
Susplugas. W znakomitej większości prac Jeanne Susplugas, pochodzącej z rodziny farmaceutów, 
pojawiają się medykamenty. Wybrane prace uświadamiają także wpływ kultury konsumpcyjnej na 
postrzeganie i stosowanie farmaceutyków.  W relacji do wnętrz Instytutu Sztuki Wyspa powstanie 
performatywna instalacja  „Maison Malade”, wciągająca widza do swego wnętrza i zarazem otwiera-
jąca pole rozważań  nad  przemysłem  farmaceutycznym i skłaniająca  do refleksji nad jego wymiarem 
geopolitycznym i ekonomicznym.
„Przekleństwo rzeczywistości – rzecz o obsesji i fantazji” jest natomiast tytułem konferencji na-
ukowej mającej towarzyszyć wystawie organizowanej przy IS Wyspa pt. „Nic nie poczujesz: O panice, 
obsesji, rytualności i znieczuleniu”. Tematyka konferencji skupiać się ma wokół: nieprzejrzystości, 
alienacji i fetyszyzacji, opresji i ideologizacji, totemizacji i dezintegracji współczesnej kultury i to-
warzyszącemu jej hasłu kryzysu podmiotu, który w obliczu opresyjnej realności jawi się jako rozdar-
ty wewnętrznie, polimorficzny.

Czas: 5.10–20.11
Miejsce: Gdańsk, Modelarnia, ul. Doki 1/102 B

www.wyspa.netstrefa.pl

Jeanne Susplugas: Skutki uboczne

KIESZONKOWA REWOLUCJA

Pokaz współczesnej sztuki wideo z Rumunii konfrontuje i ujawnia postawy artystów w kontekście 
globalnej kultury i polityki. Realizacje odzwierciedlają różnorodność tematyki - od pozostałości 
traumy poprzedniego systemu przez transformację ekonomiczną, napięcia między tradycyjnymi wy-
borami życiowymi a efemeryczną naturą wartości konsumpcyjnych. 
Eksperymentalne, dokumentalne i fabularne realizacje autorstwa: Ioana Marinescu & Roberta Fearn-
sa; Cipriana Muresana; Olivii Mihaltianu; Sebastiana Moldovana; Anecy Benery. 

Czas: 19.10, godz. 18
Miejsce: Gdańsk, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza 1

www.laznia.pl

Dan Acostioacji, Ann Wodinsky: Essential
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FUTURE SHORTS

Od października regularne, comiesięczne pokazy filmów rozpoczyna Future Shorts Poland, polski 
oddział największej na świecie platformy filmów krótkometrażowych.
Zaprezentowane zostaną fajne animacje. „City Paradise” (reż. Gaelle Denis),  „Rockin’ & Rollin’ (reż. 
Richard Jack), „Jojo In The Stars” (reż. Marc Craste) oraz pierwszy polski film, który znalazł się w 
katalogu FS, „Sztuka spadania” Tomka Bagińskiego. Na prośbę fanów prezentowanej w maju kom-
pilacji Future Shorts „Feel the Love” przypomnimy niezapomniany „Roof Sex” w reżyserii Pesa  
i „She Loves Me, She Loves Me Not” w reżyserii Jamie’go Rafna. Czas trwania pokazu wynosi 90 mi-
nut.                 
 Future Shorts zdobywa coraz większe uznanie w oczach publiczności, twórców, przemysłu filmowego 
oraz mediów. Katalog filmów dostępnych w dystrybucji Future Shorts tworzony jest bardzo starannie, 
filmy wybierane są spośród propozycji prezentowanych na licznych międzynarodowych festiwalach, 

jak również z dużej liczby zgłoszeń bezpośrednich. W wyjątkowo zróżnicowanym tematycznie i ga-
tunkowo programie obok prac utalentowanych debiutantów można znaleźć krótkie metraże uznanych 
twórców kina, wśród nich krótkie fabuły, dokumenty, animacje, filmy eksperymentalne i teledyski, 
wyróżniające się oryginalną estetyką, ciekawym pomysłem i intrygującą tematyką.

Czas: od 10.2007
Najbliższe pokazy: 19.10, 19:00: Kraków, Kino pod Baranami, Rynek Główny; 19.10, 21:00: 
Bydgoszcz, Klub Mózg, ul. Gdańska 10

Strony, które warto sprawdzać - informacje o nowych pkazach: www.futureshorts.pl,  
www.myspace.com/futureshorts_poland

Gaelle Denis: City Paradise, Wielka Brytania, 2004
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HODOWLE PRZESTRZENI

Prace badawcze z pogranicza sztuki, architektury i nauki - w CSW.
Celem Zbigniewa Oksiuty, autora projektów „Spatium Gelatum”, „Hodowle Przestrzeni” i „Kosmicz-
ny Ogród”, które zostaną pokazane w Centrum Sztuki Współczesnej, jest kreacja żywej biologicznej 
przestrzeni jako modelu architektury przyszłości i stworzenie warunków do rozwoju biologicznych 
wizji w biosferze i w kosmosie.
W kontekście wzrostu konsumpcji, kryzysów politycznych, światowego przeludnienia, większość 
stworzonych przez nas systemów, ekonomii i technologii zawiodła w stosunku do Natury. Aby prze-
żyć, musimy zaufać ekonomii życia i wypracować kompleksowe systemy biologiczne, oparte na dyna-
mice, samoregulacji i autonomii – snuje futurystyczną wizję autor prac.

Zbigniew Oksiuta to artysta i architekt, urodzony 1951 w Mulawiczach koło Białegostoku. W latach 
1970-78 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 1981 mieszka i pracuje 
w Kolonii. Pracuje nad wizją biologicznej przyszłości i bada systemy, w których przepływ informacji 
odbywa się w medium płynnym. Jego projekty stanowią interdyscyplinarne przenikanie się elemen-
tów sztuki, architektury i nauk przyrodniczych.

Czas: 19.10–25.11
Miejsce: Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski, Al. Ujazdowskie 6
www.oksiuta.de

Zbigniew Oksiuta: „Polimeryczna forma jako bioreaktor służący do kultywacji tkanek roślinnych” Zbigniew Oksiuta: Spatium Gelatum, Forma Nr. 291102; Forma po szeregu przestrzennych deformacji, średnica 2,4 m, materiał: żelaty-
na 350° Bloom, kolor, smak, zapach, neutralny
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(IM)MORTAL LOVE

Fundacja Supermarket Sztuki organizuje drugie międzynarodowe biennale cyklicznego projek-
tu Supermarket Sztuki. Projekt będzie prezentowany w niezależnym miejscu w centrum Warszawy  
w budynku przy ul. Górskiego oraz w nowo powstałej Galerii LETO mieszczącej się przy ul. Hożej.
 (im)mortal love jest tematem tegorocznej prezentacji projektu. Odnosi się on do społecznego, kul-
turowego i osobistego kontekstu uczuć. Cechy wspólne doświadczenia miłości/śmierci zostaną skon-
frontowane z indywidualnymi i kulturowymi różnicami. Wystawa podejmie dialog pomiędzy tradycją 
kulturową (mitologia, Biblia, dzieła literackie) i współczesną refleksją filozoficzną i socjologiczną.
Druga edycja biennale Supermarketu Sztuki przyciągnęła uwagę 230 artystów, którzy zgłosili łącz-
nie ponad 330 propozycji. Poza Polską zgłoszenia przyszły z ponad 30 krajów świata. Do prezentacji  
w ramach biennale zaproszono ok. 30 artystów. Prace na biennale zrealizowane zostały w bardzo 
różnych technikach takich jak obrazy, instalacje, fotografie, video, obiekty przestrzenne, performan-
ce taneczne, dźwiękowe. 

Czas: do 9.11

Miejsce: Warszawa, Galeria Leto, ul. Hoża 9c; ul. Górskiego 9 (wejście od Szpitalnej)
więcej info: www.supermarketsztuki.art.pl

MURALIA 2007!
Ogólnopolski konkurs mający na celu wyłonienie czterech różnych, oryginalnych projektów malar-
stwa ściennego, które zostaną zrealizowane na elewacjach wrocławskich kamienic. W ten sposób 
powstaje wielka otwarta galeria malarstwa, bedąca integralną częscią miasta. W tej edycji konkursu 
wyznaczono wyznaczono na cztery tematy murali, które znajdą się na czterech wrocławskich kamie-
nicach: „WROCLOVE”, „MIKROKOSMOS”, „WROCŁAW KRASNOLUDZKI”, „PODWODNY WROCŁAW”.
Nagrodą w tegorocznym konkursie poza gratyfikacja pieniężną jest także udział w wystawie pokon-
kursowej. Niebawem nastąpi też realizacja zwycięskich projektów malarstwa na elewacjach bocznych 
czterech wrocławskich kamienic. Ponadto nagrodzone projekty zaistnieją w postaci pocztówek prze-
znaczonych do bezpłatnego kolportażu.
Jest to projekt mający na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie tkanki Wrocławia, promocję twórczości 
artystów oraz propagowanie kultury fresków zewnętrznych jako ważnego nurtu w sztuce.

Czas: do 10.11
wiecej informacji na: www.artistik.pl/muralia

RUSZYŁ MIKRO_MAKRO FESTIVAL

Głównym założeniem festiwalu mikro_makro jest prezentacja ukrytych zjawisk sztuki współczesnej 
ludzi mających wpływ na to, co dzieje się obecnie w kulturze polskiej i światowej, a stojących niejako 
na uboczu oficjalnych nurtów. Jest to stworzenie możliwości współpracy pomiędzy artystami dzia-
łającymi na pograniczu dyscyplin i próba prezentacji ich dokonań szerszej publiczności. Festiwal 
mikro_makro ukazuje moment przecięcia się takich form sztuki jak muzyka, sztuki wizualne, perfor-
mance, taniec, fotografia i literatura. Wystąpią znakomici artyści: Risa Takita, Anna Nacher, Patryk 
Zakrocki, Ula Sawicka, Magda Franczak, Ola Rzepka, Zosia Esden, Marek Mielnickim Jacaszek, Grls, 
Dawid Szczęsny, Michael Ackerman, Kot, Miho Iwata, Tomek Chołoniewski, Mamma Baer / Kommisar 
Hjuler, Emiter_franczak

Czas: do 2.12

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kultury, ul. 3-go Maja 22; Ośrodek Teatralny RONDO, ul. Nie-
działkowskiego 4; Centrum Aktywności Lokalnej SCHRON, oś. Niepodległości, ul. Andersa 4
więcej info na www.mikromakro.art.pl

NOWE „MUZEUM”

Ukazał się pierwszy numer „Muzeum”.
- Jest to darmowy dwumiesięcznik, który ma być komunikacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej z publicz-
nością, branżą i wszystkimi „ludźmi dobrej woli”. W pierwszym numerze można znaleźć dokument 
programowy MSN, wywiad z Jacques’em Rancierem, plus informacje o przyszłej tymczasowej siedzi-
bie i parę innych ciekawostek  - mówi Marcel Andino-Velez, jeden z redaktorów pisma.

Czas: od 10.10
Miejsce: Warszawa

www.artmuseum.waw.pl -  strona Muzeum Sztuki Nowoczesnej, tu do pobrania pdf z 1. 
numerem „Muzeum” oraz informacje, gdzie i jak zdobyć „Muzeum”
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GRY WIZUALNE

Wystawa ,,Gry wizualne” jest kolejną prezentacją w ramach Projektu Otwartego, którego założeniem 
jest konfrontowanie aktualnych tendencji w sztuce Czech i Polski. Do wystawy zaproszeni zostali artyści 
młodej generacji, którzy wykorzystują w swoich projektach medium fotografii. Idea wystawy oparta jest 
na oszustwie, które dokonywane jest na powierzchni obrazu fotograficznego.  Manipulacje w obrębie 
obrazu fotograficznego, tak cyfrowe, jak i wykorzystujące zwykłą, ,,analogową” inscenizację, stylizację, 
poruszają się w przestrzeni pomiędzy złudzeniem a rzeczywistością. Na styku tych dwóch pojęć dzieją 
się najbardziej interesujące rzeczy. Istotnego znaczenia w przypadku większości prac nabiera proble-
matyka dokumentalności, przepracowana, pod dana pod wątpliwość i wręcz zdewaluowana.

Artyści biorący udział w wystawie: Dita Pepe, Aneta Grzeszykowska & Jan Smaga, Kateřina Držková, Ma-
ciej Osika, Tereza Severová, Ewa Axelrad.

Czas 25.10–28.11
Miejsce: Cieszyn, Galeria Szara, ul. Srebrna 1

www.galeriaszara.pl

Tereza Severova, Overflow Area
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Katerina Drzkova: Viewpoint Maciej Osika: Autoportret
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UNDE IMPERIUM

Ikoon to kolektyw artystów, który istnieje od 2004 roku, a w którego skład wchodzą: Paweł Bownik, 
Tomasz Cichowski, Ania Łoskiewicz, Łukasz Gronowski, Jacek Kołodziejski, Maja Kaszkur. Członkowie 
kolektywu, przy okazji projektów, wcielali się już w różne role. Byli zarówno decydentami, jak i pion-
kami. Obecnie prowadzą projekt, w którym poprzez jednakowe uniformy w prosty sposób zdobywają 
kontrolę nad wykreowanymi przez siebie sytuacjami. Te prace traktują o posługiwaniu się przesądami, 
fantazjami, wyobrażeniami i stereotypami w celu uzyskania władzy.

Czas: od 5.10
Miejsce: Warszawa, G.S. ROZWÓJ, ul. 11 Listopada 22
www.ikoon.art.pl

Ikoon, Unde Imperium, foto. archiwum grupy Ikoon
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MIEJSCA POMIĘDZY

Wystawa  Miejsca pomiędzy była pierwszą w Polsce prezentacją twórczości albańskiego artysty Adriana 
Paciego i zarazem szóstą odsłoną projektu Transkultura. Na ekspozycję złożyły się filmy, w których ar-
tysta w swoją własną autobiograficzną opowieść wplótł bardziej uniwersalną narrację. Adrian Paci jest 
artystą albańskiego pochodzenia. Obecnie mieszka i pracuje w Mediolanie. Dzieciństwo i okres dora-
stania spędzone w ojczyźnie, jak i emigracja do Włoch wywarły na nim silny wpływ, a upadek komunizmu  
w Albanii stał się punktem zwrotnym w jego twórczości. Charakterystyczne dla artysty jest działanie 
pomiędzy dwoma punktami odniesienia: miejscem pochodzenia – Albanią oraz nową ojczyzną – Wło-
chami. Sztuka Paciego pokazuje pełne spektrum zależności i bolesnych relacji ludzi zmuszonych do 
życia na emigracji. Jego twórczość odzwierciedla trudny stan przyciągania i odpychania, tęsknoty  
i lęku wyzwalanych przez wspomnienie rodzinnego kraju. 

Czas: do 21.10
Miejsce: Kraków, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a
więcej info: www.bunkier.art.pl

WE CAME FROM BEYOND

15 listopada w starej, secesyjnej kamienicy na poznańskich Jeżycach zostanie otwarta wystawa „We 
came from beyond”. Kilkunastu artystów młodego pokolenia z Francji, Czech, Niemiec i Polski przy-
gotowuje swoje projekty specjalnie na tę wystawę. Wszystkie zaproszone osoby mają za sobą duże 
doświadczenie w malowaniu graffiti oraz innych działaniach w przestrzeni publicznej. Wieloletnia 
praktyka w „czytaniu miasta” pozwala dostrzegać niuanse oraz absurdy otaczającej nas przestrzeni, 
a następnie przetwarzać takie bodźce, projektując realizacje artystyczne. Graffiti jest  umiejętnością 
odnajdywania się w przestrzeni. Tę wiedzę artyści wykorzystali w projekcie We came from beyond.
Jednak We came from beyond nie będzie standardową ekspozycją. Nie będzie to tylko i wyłącznie 
prezentacja kilkunastu projektów ale raczej próba ożywienia opustoszałego mieszkania. Podejmując 
się udziału w tej wystawie, artyści stanęli przed nie lada wyzwaniem. Tak naprawdę muszą stwo-
rzyć na nowo historię tego miejsca, muszą w integralny sposób zagospodarować zastany pustostan. 
Przestrzeń mieszkania w kamienicy zostanie potraktowana niczym miasto, a projekty pokazywane 
tam wpiszą się integralnie w to „miasto”. Niech realizacje artystyczne będą „mieszkańcami”, „paso-
żytami”, „obcymi”,  „turystami”, „włóczęgami” – powstanie spójny świat, z własnymi regułami życia, 
emocjami, przestrzeniami.

Czas: 15.11-23.11
Miejsce: Poznań, Galeria STARTER, ul. Dąbrowskiego 33
www.starter.org.pl

We came from beyond, Alexey Klyuykov & Vasil Artamonov - The Lamp, 2005. Na wystawie znajduje się też niefotografowalna praca 
Janka Simona „Smród”.

Adrian Paci, Klodi, wideo, 2005



38 39

Adrian Paci: Turn On, 2004.

MIEJSCA POMIĘDZY
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PORTRETY Z AUTOSTRADY, 
OBRAZY Z OKIEN

Seria fotograficzna Sebastiana Riemera (ur. 1982) pod tytułem „Portrety z autostrady” z roku 2005 
związana jest pośrednio z tematyką okna. Autor znajdujący się w samochodzie obserwuje przez tylną 
szybę obce mu osoby - kierowców i pasażerów z innych pojazdów, po czym chwilę tej obserwacji 
utrwala na zdjęciu. Refleksy świetlne na szybach aut sprawiają, że obraz staje się niewyraźny. Wie-
lokrotne powiększenie wycinka zdjęcia powoduje zatarcie konturów do tego stopnia, że odnalezienie 
twarzy fotografowanego nie jest z początku proste. Sfotografowany człowiek pozostaje anonimowy. 
Sposób fotografowania, kadrowanie oraz szaro-zielona barwa dają w ostateczności efekt rozpływa-
nia się. Powstaje wrażenie obrazu w obrazie.
Cykl zatytułowany „Obrazy okien” powstał w Krakowie w czasie pobytu Sebastiana Riemera na 
wymianie studenckiej. Jest to, składająca się z 30 fotografii, seria zdjęć przedstawiających okna.  
W tym wypadku główny motyw jest dla widza wyraźnie rozpoznawalny. Struktury, firanki, rośliny 
doniczkowe ułatwiają analizę motywu. Okna widoczne są w całości albo częściowo wraz z sąsiednim 
otoczeniem, jakim są front budynku i elementy osadzone na jego ścianie. Wgląd we wnętrze obcego 
mieszkania pozostaje zagrodzony. Bariery w postaci firanek lub żaluzji uniemożliwiają dostęp.

Czas: do 7.11
Miejsce: Kraków, Galeria ZPAF i S-ka, ul. św. Tomasza 24

Sebastian Riemer: z cyklu „Obrazy z autostrady”
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LAS GOLDEN 

„Las Golden” to jedenaście misternych rysunków, których akcja toczy się w Stanach Zjednoczonych. 
Ich tematem jest amerykański krajobraz, niekoniecznie jednak taki, jakim stworzyła go natura, lecz w 
swej wyreżyserowanej postaci - znanej z fotografii, filmów czy reklam. Mamy tu w istocie do czynienia 
ze specyficzną kulturową kliszą przedstawiającą pejzaż jako rodzaj malowniczego widoku spełniają-
cego konkretne funkcje społeczne: rozrywkowe (związane z masową turystyką czy przemysłem filmo-
wym) i propagandowe (kształtowanie dumy narodowej). Spektakularność jest nierozłączną cechą tak 
pojmowanego krajobrazu, ale motywy, które przedstawia na swoich rysunkach Elsner są szczególnie 
nacechowane sceniczną aurą. Oto bowiem widoki „ulepszone” przez człowieka: próbne eksplozje 
nuklearne na amerykańskiej pustyni czy pożary trawiące bogate osiedla zachodniej Kalifornii. Na 
jednym z rysunków („VIP’s”) grupa Bardzo Ważnych Osobistości ze specjalnie przygotowanej trybuny 
obserwuje próbny wybuch atomowy. Począwszy od lat 50. XX wieku, obserwowanie testów jądrowych 
prowadzonych przez armię amerykańską na pustyni Nevada stało się jedną z atrakcji turystycznych 
Las Vegas - miasta oddalonego zaledwie 100 km od poligonu nuklearnego.
Elsnera interesuje przede wszystkim proces estetyzacji, który dokonuje się za sprawą fotografii i 
mediów masowych. Przerysowując archiwalne i prasowe zdjęcia, artysta powiększa swoje rysunki do 
coraz większych rozmiarów i tak, jak to czyni prasa, potęguje sensację, uwodzi skalą obrazu.

Czas: 20.10–10.11
Miejsce: Warszawa, Galeria Raster, ul. Hoża 42/8
http://www.raster.art.pl/

Sławomir Elsner: akwarela, 24x18, 2007

PIĘKNI I BOGACI

„Piękni i Bogaci” to nowy cykl akwarel Basi Bańdy i Seweryna Swachy. Jest to ich kolejny wspólny 
projekt. Wizerunki znanych artystów, gwiazd rocka, modelek, przywódców totalitarnych państw czy 
sławnych zwierząt zostały poddane reinterpretacji przez dwoje młodych artystów z Zielonej Góry. 
Wybór tych konkretnych postaci nie rządzi się czytelną logiką, na wystawie zobaczymy wizerunki 
m.in.: Kurta Cobaina, Wojciecha Jaruzelskigo, Leona Wyczółkowskiego, Marcina Świetlickiego, Józefa 
Piłsudskiego czy Ciasteczkowego Potwora. Ten poszatkowany, kalejdoskopowy zestaw postaci pod-
kreśla chaos otaczającego nas świata mediów, kultury niskiej i wysokiej.
 
Czas: do 9.11
Miejsce: Poznań, Galeria Pies, ul. Dąbrowskiego 25a
www.galeriapies.pl

Basia Bańda: Jim Morrison
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ROZGRYWKI, SYSTEMY  
I KOMPLIKACJE

Jan Tarasin (1926) jest uważany za przedstawiciela nurtu zmierzającego do abstrakcji, ale w swojej 
twórczości nigdy ostatecznie nie zerwał więzi ze sztuką przedstawiającą. Trudno zresztą przypusz-
czać, by wielokrotnie ogłaszana „śmierć” czy równie liczne ponowne „triumfy malarstwa” miały dla 
Jana Tarasina jakieś szczególne istotne znaczenie. Malarzem jest on stuprocentowym, wykorzystu-
jącym sporadycznie fotografię i rysunek przede wszystkim jako szybki zapis, szkic.  Malarstwo Tara-
sina - wielkiego indywidualisty polskiej sztuki ostatnich 50 lat  - łączy się jednocześnie z procesem 
naukowym, ale także spekulacją filozoficzną. Oprócz odniesień intelektualnych integralną częścią 
prac Tarsina jest zmysłowość, obrazowanie malarskie. Artysta wspomina obraz z podróży, zanoto-
wane jedynie w pamięci – chmurę utworzoną przez stado szpaków na niebie, chwilową strukturę, 
zdumiewający, dynamiczny żywy system. To jakby ślad po pragnieniu powrotu wszechwiedzącego 
narratora wielkich narracji, mimo świadomości dzielonej z przytaczanym w rozmowie, nieco ironicz-
nym J. L. Borgesem, piszącym o stadku ptaków, które przeleciały po niebie – i o tym, że tylko Bóg wie, 
że było ich siedemnaście.

Czas: 13.10-19.11
Miejsce: Warszawa, CSW, Zamek Ujazdowski, Al. Ujazdowskie 6
www.csw.art.pl

RZEŹBA NA 18 MINUT 

„18 Minutes Sculptures” to kontynuacja projektu Storytellers (www.storytellers.net.pl) prezentowa-
nego w marcu w galerii Entropia i basenie przy ul. Teatralnej. Obejmuje instalacje (w tym nową pracę 
wideo, zrealizowaną we współpracy z Przemysławem Saneckim) połączone z performance.
Piotr Skiba sam o swoim projekcie pisze: „Podejmuję kolejną próbę patrzenia na Siebie, wyrażając 
tęsknotę za tym, co chciałbym zobaczyć w Tobie. Niczego nie chcę określać w wyborze postaci, miejsc 
i sytuacji. One stają się dla mnie niematerialne, nierealne. Ta zagadkowość pozwala mi na uchwy-
cenie stanu, którym chciałbym się podzielić, lecz nie do końca wszystko ujawniać. Mam pragnienie 
przygotowania moich bohaterów do magicznego rytuału, patrzenia, jak niepokoją się zagadkowością 
sytuacji i tym, co stanie się z nimi przez 18 minut. Dlaczego 18 - zupełnie nie wiem”.

Czas: od 18.10
Miejsce: Wrocław, Klub Literatka, ul. Rynek 6
http://www.shortstory.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=14

Jan Simon: Siedem czerwonych kul, olej, płótno, 73x100cm, 2007
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DEMI VOLTE

To druga tak obszerna prezentacja prac Jakuba Ziółkowskiego (ur. 1980) w Polsce. Artysta wcześniej 
był pokazywany na prestiżowych wystawach za granicą (m.in. Very Abstract and Hyper Figurative  
w londyńskiej Thomas Dane Gallery). Nowe prace Ziółkowskiego w pełni wyrastają z jego dotychcza-
sowej działalności, ale ich pojawienie się oraz rozmach, z jakim zostały zrealizowane, mogą wprawić 
niektórych w zdumienie. „Demi volte” to termin zapożyczony z szermierki oznaczający półobrót lub 
ruch w bok. W przypadku tej wystawy termin ten odnosi się do działań artysty będących nieco z boku 
jego dotychczasowej działalności. „Demi volte” w tym przypadku to zwrócenie się w stronę nowego 
medium i nowego obszaru poszukiwań.   

Czas: 27.10-15.12
Miejsce: Kraków, Galeria F.A.I.T., ul. Karmelicka 28
www.fait.pl

MULAN

Urodzony  w 1981 roku, w Biłgoraju Mulan studiował kulturoznawstwo na Uniwersytecie Marii Cu-
rie-Skłodowskiej w Lublinie, obecnie student wydziału rzeźby tejże uczelni. Mówi płynnie od tyłu, 
opracował własny alfabet, jest niezrzeszonym Morsem.
- Mam 25 lat, urodziliśmy się (mam brata bliźniaka) prosto po pasterce w Boże Narodzenie, czyli 
obchodzę razem z Jezusem urodziny.
- Tematyka? Szczerze sam do końca nie wiem, sam nie wiem. Tworzę krwawo-flaczane motywy w du-
chu mojej ulubionej odmiany humoru – czarnego. 
- Mogę Cie zapewnić, że nie robię czarów - marów o północy na cmentarzu i nigdy nie podpaliłem 
żadnego kota, a krew daję sobie spuszczać tylko w celach leczniczych. 
Wystawa w artpolu jest jego pierwszym pokazem indywidualnym.

Czas: do 2.11
Miejsce: Kraków, artpolu, ul. Zacisze 14
www.art-pol.org

Jakub Julian Ziółkowski, z wystawy „Demi Volte”
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ESTOŃSKI ZACHÓD SŁOŃCA

Punktem wyjścia najnowszych prac Iwo Rutkiewicza są znane wcześniej obrazy z folii oraz później-
sze zasłony: wyszywane na pospolitej folii malarskiej obrazy, przedstawiające postaci zapatrzone  
w słońce. To z pomysłów w nich zawartych wywodzą się prace wideo. Aktualna pozostała dychotomia 
sztuczne-naturalne, finalny gest zaprzeczenia (misternie wyszyte zasłony są „porysowane”), a także 
motyw zawieszenia uwagi, melancholijnej relacji z naturą.
Tytułowe dla wystawy wideo: Estoński zachód słońca, to pocztówkowy still image, w ramach którego 
odbywa się zaskakująco niecodzienny spektakl. Schodzące za horyzont słońce nie pokonuje swej dro-
gi w sposób typowy, rytm przyrody zostaje zakłócony perfekcyjnie zakamuflowaną ingerencją – czy 
to, co widzimy, to trik, czy jakiś „estoński” eksces natury?
Rutkiewicz niepostrzeżenie wciąga widza w grę; podczas oglądania jego prac wideo stajemy się bar-
dzo podejrzliwi – doszukujemy się manipulacji obrazem, oglądaniu ich towarzyszy permanentna nie-
pewność co do autentyczności przedstawiania i mnożące się wątpliwości odnośnie punktu widzenia 
i czasu trwania procesów.

Czas: do 10.12
Miejsce: Warszawa, galeria LETO, ul. Hoża 9c
www.leto.pl

Ivo Rutkiewicz: Biały turysta (Planeta), wideo 1-kanałowe, 16:9, kolor, stereo, 5’03” Ivo Rutkiewicz: Biały turysta (Planeta), wideo 1-kanałowe, 16:9, kolor, stereo, 5’03”

Ivo Rutkiewicz: Biały turysta (Planeta), wideo 1-kanałowe, 16:9, kolor, stereo, 5’03”
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WEŹ TO UŻYJ!

Podczas Łódź Design, pierwszego festiwalu w Polsce, który w całości poświęcony jest w cało-
ści dizajnowi, można obejrzeć rewelacyjne wyniki niedawnych warsztatów (zakończonych 19.10  
w Rondzie Sztuki w Katowicach), jakie poprowadził Tomek Rygalik dla kilkudziesięciu studentów  
z całej Polski. Tematem była ZARADNOŚĆ, która według Rygalika jest cechą wyróżniającą polskie 
wzornictwo. Więcej o zaradności czytajcie w #33 notesu.na.6.tygodni.
Podczas Łódź Design atrakcją jest też pierwsza wystawa firmowana przez Bęca: „Weź to użyj!”, pre-
zentująca progresywne wzornictwo użytkowe. Zaproszeni autorzy artyści i projektanci: Janusz Łu-
kowicz, Tomek Rygalik, Hubert Czerepok, Bartosz Mucha, Gogo (Piotr Stolarski, Marysia Makowska), 
Beza (Zofia Strumiłło, Anna Łoskiewicz), AZE (Anna Kotowicz, Artur Puszkarewicz), Massmix, Joanna 
Jurczak.
Projektowanie graficzne oraz działania muzyczne prezentuje Party Print czyli międzynarodowa 

wystawa zbiorowa poświęcona plakatowi klubowemu, którym zajmują się wybitni amatorzy, łącząc 
inspiracje streetartem z tzw. sztuką wysoką (około 50 twórców, ponad 100 prac). PartyPrint łączy  
w sobie wystawę plakatu klubowego i imprezę muzyczną. Polscy artyści, producenci i dj’e zapre-
zentują różnogatunkową mieszankę dzwięków - od reggae, downtempo przez 2step i breaks, aż po 
minimal techno, jungle i drum’n’bass.
Natomiast wystawa główna zatytułowana jest „Dom Polski” i prezentuje dokonania architektów mło-
dej generacji oraz designerów projektujących meble oraz ceramikę.

Czas: do 31.10
Miejsce: Łódź, Łódź Art Center, Tymienieckiego 3
www.lodzdesign.pl 

Weź to użyj! Od lewej>>Tomek Rygalik: Wirus, Janusz Łukowicz: Meble, Syfmejker, Solista, Tomek Rygalik: TurnON, Beza: Plastyczne 
drzwi, Janusz Łukowicz: But Kaskadera. Fot: Zofia Strumiłło
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KOLOR JAKO KOMUNIKAT

Wystawa prezentowana w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego poświęcona kolorowi składa się  
z kilku stref:
1. Strefa spotkań i dyskusji. Instalacja z „fruwających krzeseł” + projekcja ukazująca zastosowanie 
koloru we współczesnej architekturze. Obiekty architektoniczne wykorzystujące barwę jako interak-
tywny nośnik informacji, projekty twórców, którzy kolor uczynili swoim znakiem firmowym, jak np.: 
Future Systems, Kas Oosterhuis, Lars Spuybroek.
2. Strefa mebli poszukuje odpowiedzi na pytanie: jaki komunikat ma nam do przekazania kolorowy 
mebel, np. sofa? Może „zwróć na mnie uwagę, usiądź na mnie”? a może: „jestem nietuzinkowa, jestem 
nowoczesna”, jeszcze inaczej: „mój właściciel jest odważny” lub „mój producent stawia na nowocze-
sność”?
3. Strefa światła. Obiekty prezentowane w tej strefie pokazują, że wnętrze może stać się sceną, na 
której rozgrywamy swój własny spektakl. Designerzy z pomocą nowych technologii, uzyskali możli-
wość sterowania barwą i uczynili z niej element interakcji z użytkownikiem.
4. Strefa biała. W tej strefie znajdują się przedmioty o wysokim stopniu zmienności koloru, dzięki 
możliwościom sterowania przekształcają biel w dowolne kolory.  
Kuratorzy: Anna Siedlecka, Radosław Achramowicz, czyli Puff Buff

Czas: do 6.12
Miejsce: Warszawa, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, ul. Świętojerska 5/7
www.iwp.com.pl

WYGASZACZ

Igor Przybylski o swojej najnowszej wystawie:
Trudno dziś wyobrazić sobie świat bez komputerów. Są wszędzie, coraz wiecej robią za nas. My po-
święcamy im coraz więcej czasu. Okazuje się, że czasami one też mogą się nam „odwdzięczyć”.
W moim służbowym komputerze używam wygaszacza ekranu. Jest tam kilka katalogów rozmaitych 
zdjęć, które często przeglądam, a wygaszacz służy mi za losującą cyfrowe zdjęcia przeglądarkę. I tak, 
przy przeglądaniu jednego z katalogów, zrodziło się wiele niezwykłych spostrzeżeń, które zmobilizo-
wały mnie do wykonania kolejnych cykli fotografii. Materiał ten posłużył do przygotowania wystawy, 
która nie jest spójnym cyklem obrazów, ale próbą przedstawienia interesujących mnie zjawisk.

Czas: do 17.11
Miejsce: Warszawa, m2, Oleandrów 6
www.m2.art.pl

Kolor instalacji Philipsa

Igor Przybyslki: Wygaszacz
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POLSKA GOLA!

Massimo Furlan: Boniek! Stadion X-lecia, Warszawa, 13.10.2007, foto: Mikołaj Długosz, www.mikolajdlugosz.com
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Słoneczna, choć chłodna październikowa niedziela. 16.15 – o tej porze zazwyczaj nikogo tu nie ma. 
Przez tunel wkraczamy na murawę. Wyszczerbione betonowe schody, ponumerowane zdewastowane 
postumenty, spośród których wyrastają rudawe chwasty - oto co pozostało po trybunach.
Nie sposób nie myśleć tu o Ryszardzie Siwcu, który siedząc na jednej z ławek Stadionu X-lecia w cza-
sie ogólnokrajowych dożynek w 1968 roku, w obecności szefów partii komunistycznych, dyplomatów 
i 100 tysięcy widzów, dokonał aktu samospalenia na znak protestu przeciwko inwazji wojsk Układu 
Warszawskiego, także polskich, na Czechosłowację. Sprawa została wyciszona, media otrzymały 
zakaz komentowania tego zdarzenia. Dopiero w 1991 r. powstał film „Usłyszcie mój krzyk” Macieja 
Drygasa, opowiadający historię Ryszarda Siwca. Tablicę upamiętniającą tamte dramatyczne chwile 
mijali wszyscy wchodzący na Stadion X-lecia, by obejrzeć spektakl Boniek!
Ostatni mecz rozegrano tu 25 lat temu (Polska-Finladnia). Na czas spektaklu ustawiono tu dwie pro-
wizoryczne trybuny. Dzięki niebieskim kocykom (w prezencie od Biura Promocji Warszawy), herbatce 
z cytryną (w prezencie od kupców z CDH Stadion) klimat bardziej jak na pikniku niż na meczu. Towa-
rzyskie pogawędki przerywa hymn. Na boisku, w pobliżu dwóch rozpostartych na murawie flag roz-
grzewa się już... Massimo Furlan. Zastyga w patriotycznym geście z ręką na piersi w biało-czerwonym 
piłkarskim stroju w stylu sprzed dwóch dekad z 20-tką na koszulce. 
Za chwilę szwajcarski performer w czasie realnym (dwie połowy po 45 min + 15 minut przerwy) od-
tworzy legendarny mecz Polska-Belgia z Mistrzostw Świata w Hiszpanii w 1982 roku, wcielając się w 
postać genialnego zdobywcy trzech bramek – Zbigniewa Bońka. Publiczność zaczyna doping: „Pool-
ska goola!”, „Boniek czadu!” oraz „Boniek, nie jesteś sam!”.
Powiewają biało-czerwone flagi. Po kilu minutach euforia – pada pierwsza bramka. Z głośników głos 
Tomasza Zimocha, który z trybuny honorowej na żywo komentuje rozgrywkę. Obserwowanie, z jaką 
prędkością wyrzuca kolejne zdania to osobna rozrywka. Przenosi nas w tamten czas, na barceloński 
stadion pół roku po wprowadzeniu stanu wojennego, gdy na Mundial działacze i piłkarze jechali nie 
tylko by zdobyć medal, ale też „rodzinie cytrusów przywieźć”. 
Zza pleców słyszę fachowe komentarze malkontentów – „ee coś słabo kiwa” i „czy rzeczywiście 
tak biega Boniek?”. Ale choreografia Massimo jest godna podziwu. Idealnie odtwarza gestyku-
lację piłkarską: łapie się za głowę po nieudanej akcji, domaga podań, wystawia, dobiega do piłki, 
naciera na bramkę, potem odpoczywa w środkowej części boiska opierając dłonie na kolanach.  
Mecz bez piłki. Misterny, męczący, ironiczny.
Tekst: Monika Brzywczy

14.10.2007 Finisaż Stadionu X-lecia i Jarmarku Europa, odcinek pierwszy: Boniek! Jednoosobowe 
odtworzenie meczu Polska-Belgia 1982 przez Massimo Furlana do komentarza Tomasza Zimocha, 
kuratorka projektu: Joanna Warsza, www.laura-palmer.pl

Organizatorzy: Fundacja Bęc Zmiana, Fundacja Laury Palmer, Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro 
Helvetia, Stołeczna Estrada, Radio Kampus
Partnerzy: On Board Public Relations, Euro RSCG, TVP Kultura, CDH Stadion, mamastudio
Patronat honorowy: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Partnerem strategicznym jest: Centralny Ośrodek Sportu

plakatA2.pdf   2-10-07   11:40:06

Projekt graficzny plakatu: Mama Studio
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DRAMATYCZNE I GROTESKOWE 
PRAGNIENIE WCIELENIA SIĘ  

W POSTAĆ HEROICZNĄ

Z Massimo Furlanem rozmawia Joanna Warsza

Massimo Furlan jak wielu chłopców marzył o karierze wielkiego sportowca, roz-
grywał mecze w dziecinnym pokoju, fascynował się gwiazdami piłki. Dziś ma 42 
lata, jest w wieku, w którym piłkarze odchodzą na emeryturę. Podobnie jak Kata-
rzyna Kozyra twierdzi, że „w sztuce marzenia stają się rzeczywistością”, że jest 
ona obszarem, w którym wszystko jest możliwe. Przez trzy miesiące codziennie 
oglądał mecz Polska-Belgia 1982. Ćwiczył kondycję i przygotował specjalny sys-
tem notacji ruchów, który umożliwił mu jak najbardziej synchroniczne powtórze-
nie rozgrywki z perspektywy Zbigniewa Bonka. Mecz Polska-Belgia został wybrany 
po konsultacjach z wybitnym polskim komentatorem sportowym Tomaszem Zimo-
chem. Zimoch był współtwórcą spektaklu Boniek! odtworzonego 14.10.2007 przez 
Massimo Furlana na Stadionie X-lecia w Warszawie. Jego emocjonalny komentarz 
opowiadał historię, którą wszyscy znamy, a której chcieliśmy posłuchać. Po bo-
isku znów biegali Żmuda, Janas, Smolarek, Lato, Dziuba. 
Mecz Polska-Belgia z 1982 r. to jedna z najatrakcyjniejszych dramaturgicznie roz-
grywek w historii polskiej reprezentacji. Odbył się w tym samym roku co ostatnia, 
remisowa rozgrywka na Stadionie X-lecia, kiedy Polska zmierzyła się z Finlandią. 
Główna gwiazda tego meczu - Zbigniew Boniek - stał się zawodnikiem bardzo 
rozpoznawalnym nie tylko dla polskich fanów, ale wszystkich fanów piłki nożnej, 
mecz Polska-Belgia stał się, jak potem o nim mówił  „kartą wizytową w karierze”. 
Wszystko mu wtedy dobrze szło, miał świetną passę, siłę, intuicję.Massimo Furlan na chwilę przed Bońkiem!, foto: Mikołaj Długosz, www.mikolajdlugosz.com
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Zbigniew Boniek...
Boniek kojarzy mi się przede wszystkim z klubem Juventus Turyn. Grał w Juventusie po mundialu  
w Hiszpanii, razem z Platinim, w momencie największej chwały klubu. Przypominam sobie Bońka  
z tego okresu, był dla mnie jednym z bohaterów tej ekipy. Wybrałem Bońka jako postać heroiczną, 
chociaż początkowo chciałem jedynie przybliżyć widzowi to, jak przeżywałem futbol, będąc dziec-
kiem. W dzieciństwie grałem samotnie w piłkę we własnym pokoju, słuchając jednocześnie radiowych 
transmisji z meczów. Spiker relacjonował rozgrywki, a ja strzelałem gole do kuferka i upadałem na 
wykładzinę. Bardzo długo tak wyglądał mój kontakt z futbolem, nigdy nie grałem w prawdziwym 
zespole. To fantazjowanie było silnym przeżyciem: grałem sam, wyobrażając sobie stadion wokół, 
marząc, że jestem bohaterem meczu - jak zawodnicy, których wyobrażałem sobie dzięki dziennikar-
skim relacjom.
Dziś odtwarzam tę sytuację. Jakbym wciąż był w swoim pokoju, tymczasem został on zastąpiony 
prawdziwym stadionem, a dziennikarz stał się moim sojusznikiem.
Wchodzę w skórę znanych i podziwianych postaci ze świata piłki. Futbol, do niedawna sport klasy 
robotniczej, jest dziś wszechobecny – każdy ma z nim kontakt, jego gwiazdy są dla wszystkich rozpo-
znawalne, a wydarzenia piłkarskie pokrywają się często z ważnymi momentami w historii. W Warsza-
wie uosabiam Bońka, gdyż dla mnie to wielki polski zawodnik, kiedyś bohater we Włoszech. 

Czy warszawski, surowy kontekst Stadionu zbliża cię do punktu wyjścia - kameralnego po-
koju?

Istotne jest, by warszawiacy mogli odbyć podróż w czasie, podróż po wspomnieniach związanych 
z historią futbolu, ale i z historią Polski, z polityką lat 80. i z historią Stadionu X-lecia. Ja jestem 
na boisku sam, widzowie będą wyobrażać sobie mecz. Jednocześnie przypomną sobie lata 80., to, 
co wówczas przeżywali, oraz co ten okres znaczył w historii Polski. Byłem bardzo zainteresowany 
Stadionem X-lecia i jego burzliwą i krótką historią – powstał przecież w latach 50. i dziś, niecałe 60 
lat później, praktycznie już nie istnieje, jest nie do użytku, stał się wspomnieniem. A jest symbolem 
ważnego i bolesnego okresu w historii.

Co sądzisz o Jarmarku Europa?
Fascynujące widowisko, wygląda trochę jak miasto w mieście. Przypomina targi na przykład  
w Damaszku, gdzie natychmiast się gubisz, możesz krążyć godzinami i znajdziesz tam absolutnie 
wszystko.

***
Jak wcielałeś się w Michele’a Platiniego?
Pierwszym etapem pracy nad choreografią Platiniego było wyrobienie sobie odpowiedniej kondycji 
fizycznej, która umożliwiłaby mi odtworzenie meczu w całości. Nie odtwarzam fragmentów, mój per-
formance to mecz w czasie rzeczywistym, od początku do końca.
Kiedy mój wybór padł na Platiniego, zdałem sobie sprawę, że w finałach Mistrzostw Świata podczas 
meczu z Niemcami w 1982 r. Platini napisał dwugodzinną choreografię. Tak jakby boisko było sceną, 

Boniek, nie jesteś sam! fot. Mikołaj Długosz / www.mikołajdługosz.com
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na której Platini jak tancerz biega, cofa się, upada, kopie. Ja tylko odtworzyłem tę napisaną chore-
ografię. Podobnie jest z Bońkiem. Jestem artystą, nie sportowcem.

Platini był na meczu?
Niestety nie, miał Mistrzostwa Świata w Niemczech czy też był na wakacjach.

Czy w poprzednich meczach zdarzyło się coś nieprzewidzianego?
Najbardziej nieprzewidziane było pojawienie się na murawie „strikera”, osoby zupełnie nagiej, która 
biegiem okrążała boisko.

Kim byli komentatorzy, z którymi wcześniej współpracowałeś?
Zależy mi na pracy z wybitnym komentatorem, którego głos widzowie znają z radia lub telewizji. 
Jest on przecież współautorem widowiska. Publiczność utożsamia istotę futbolu z jego głosem.  
W Szwajcarii pracowałem z Jean-Jacquesem Tillmanem, który osiem razy komentował w telewizji 
Mistrzostwa Świata. W Włoszech był to ojciec włoskich komentatorów telewizyjnych Bruno Pizzul.  
W Paryżu współpracowałem z Didier Roustangiem, telewizyjnym dziennikarzem sportowym. 

Czy wiesz, że obecnie w treningu piłkarskim stosuje się technikę kopiowania akcji wielkich 
graczy?
To prawda. Chodzi o tak zwany „reacting”, czyli odgrywanie kluczowych momentów. Ja odtwarzam 
całość.

Dla ciebie musi to być bardziej męczące niż dla zawodników.
Oczywiście. Jestem od nich starszy - mam 42 lata, nie jest to wiek gwiazdy sportu, muszę się więc 
przygotować. Na obraz mnie wykonującego performance nakłada się wspomnienie, wizerunek piłka-
rza ekstraklasy i mamy efekt burleski - mam brzuszek i biegam jak 42-latek, stąd kontrast. Tu poja-
wia się kwestia pragnienia realizacji marzeń. Jak dramatyczne i groteskowe jest pragnienie wcielenia 
się w postać heroiczną.

***
Masz wykształcenie choreograficzne?
Skończyłem Akademię Sztuk Pięknych. Pracuję w tej chwili dużo w teatrze, interesuje mnie kwestia 
reprezentacji: jak opowiedzieć historię ze względu na miejsce, w którym odbywa się spektakl. To 
miejsce może być teatrem, stadionem, lotniskiem, pociągiem.

Jak wyglądał twój performance na pasie startowym lotniska w Genewie?
Ten projekt też związany jest z pewnym wspomnieniem. W tym przypadku to wspomnienie rodziców 
zabierających mnie w niedzielne popołudnia na lotnisko, żeby popatrzeć na samoloty. Na początku 
lat 70. niewiele było jeszcze latających maszyn, ale w Genewie mieściło się duże, międzynarodo-
we lotnisko. Wzbijające się w powietrze samoloty wywierały na nas duże wrażenie. Patrzyliśmy na 
pasażerów, nie wiedząc, dokąd lecą i po co. Potem wracaliśmy do domu. Wielu moich rówieśników 
chodziło oglądać ten spektakl. Któregoś dnia postanowiłem, że to ja odlecę. Lotnisko w Genewie jest 
zamknięte w nocy. Skorzystaliśmy z tej sytuacji i zaprosiliśmy widzów na pas startowy. Autokary 
przewiozły ich na taras widokowy, skąd mogli obserwować moją biegnącą w dali sylwetkę i słuchać 
przyspieszonego oddechu przez czas, jakiego potrzebowałem na przebycie pasa startowego, czyli 16 
- 18 minut. Rozpędzałem się i próbowałem oderwać się od płyty lotniska. 

Tłumaczenie: Julia Rodowicz

Boniek! jest pierwszym odcinkiem serialu miejskiego, który „na żywo” reaguje na zmiany 
społeczne, kulturowe i urbanistyczne w tej części Warszawy. 

Joanna Warsza
kuratorka Finisażu Stadionu X-lecia i Jarmarku Europa w odcinkach.
Odcinek drugi: niedziela, 18 listopada 2007, godz. 12
„Inscenizowana wizja lokalna z udziałem kolaży, pracowników Stadionu i planistów Euro 
2012” oraz wykład Stépheana Noëla o interwencjach perfromatywnych w architekturze.

Tomasz Zimoch, współtwórca spektaklu Boniek!,  fot. Mikołaj Długosz / www.mikołajdługosz.com Massimo Furlan, Boniek!, Stadion X-lecia, Warszawa 14.10.2007, fot. Mikołaj Długosz / www.mikołajdługosz.com
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IB10: RAPORT Z KŁOPOTLIWEGO 
BIENNALE 

Tekst i foto: Sebastian Cichocki

Moje kłopoty z tegorocznym biennale sztuki w Istambule zaczęły się już na dwa miesiące przed jego 
otwarciem. Wysłałem formularz akredytacyjny i okazało się, że organizatorzy po prostu nie przewi-
dzieli sytuacji, w której dziennikarz odwiedza Istambuł po wernisażu. A dokładnie nie przewidział 
tego program komputerowy drukujący pressy, bo to przecież nielogiczne i w ogóle zamach na wcze-
śniej ustalony porządek. Kiedy zacząłem łagodnie tłumaczyć, że sensowniej będzie mi pisać o wysta-
wie poza VIP-owskimi bankietami, biuro biennale zamilkło na zawsze. Kiedy śmiejąc się, opowiadam 
to kuratorowi poprzedniego biennale Vasifowi Kortunowi, w nowym, pachnącym przeprowadzką biu-
rze Platform Garanti, ten szpera przez chwilę w biurku, po czym z tryumfalnym gestem wręcza mi 
kartę „biennale guest”. Widnieje na nim znajomo brzmiące nazwisko: Aneta Szyłak. 

Do Istambułu docieram o 7 rano, nocnym pociągiem z Ankary, w którym nigdy nie zapada się w błogi 
sen. Nie ukrywam, że oczekiwania wobec biennale miałem spore. Poprzeczka ustawiona 2 lata temu 
przez Kortuna i Charlesa Esche pozostanie jeszcze pewnie długo nie do pobicia. Dwójce kuratorów 
udało się wtedy przygotować wystawę skromną, bez niepotrzebnego blichtru, za to pełną politycznych 
i społecznych wątków, dokumentalną, a do tego świetnie zaaranżowaną i wpisującą się w architekto-
niczny, mocno nadwerężony kościec miasta. Nowy kurator Hou Hanru z Chin teoretycznie kontynuuje 
wątki podjęte przez team z IB9 - wykorzystuje lokalizacje o małym potencjale turystycznym, stara 
się opowiadać o związkach sztuki z globalizacją, o marginalizacji kulturowej, nowym kolonializmie, 
kryzysie demokracji, architekturze. Dobrze, nie będę tego dłużej ukrywał – IB10 zawodzi i to prawie 
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na całej linii. Wystawa ta pełna jest przypadkowych, nieszczęśliwie szkolnych prac, pseudoanaliz o 
naukowych pretensjach oraz kolorowych baniek mydlanych (nadmuchiwanych najczęściej w azjatyc-
kich konglomeratach sztuki). Wystawy zaaranżowane zostały w sposób tak dalece „bezkluczowy”, 
że można nawet w pewnym momencie podejrzewać istnienie jakiegoś ukrytego megakonceptu ku-
ratorskiego. Dopóki oczywiście nie zdamy sobie sprawy, że to tylko symptomy zwykłej niedbałości 
i nonszalancji. Na tegorocznym biennale w Istambule jest trochę jak na średniej wystawie w Polsce: 
odłażące od ściany wydruki z drukarki atramentowej, projekcje ulokowane w miejscach, gdzie nie-
wiele widać i słychać (albo widać i słychać wszystko naraz), infantylne opisy prac na tabliczkach 
oraz, o zgrozo!, jeden z najbardziej pretensjonalnych tytułów tego roku: „Nie tylko możliwy, ale także 
niezbędny, optymizm w czasach globalnych wojen”. O ile w pierwszej lokalizacji, którą odwiedziłem 
- Centrum Kultury Atatürka - znajduje się naprawdę udana wystawa, to każde kolejne miejsce wpro-
wadzało mnie w coraz większą konsternację. Hou Hanru pobił dla mnie szczyt kuratorskiej beztroski 
w magazynach Antrepo - głównej części biennale. Umieścił dwie wystawy tematyczne (lub takowe 
udające) w tym samym budynku, na tych samych dwóch piętrach, wymieszane ze sobą, nie wyodręb-
niając ich, ani oznaczając w żaden sposób. Można się o tym dowiedzieć, dopiero uważnie studiując 
katalog, w przeciwnym razie tracimy czas szukając „czwartej” wystawy wchodzącej w skład biennale. 
Całe szczęście, że Istambuł jest tak absorbującym, fantastycznym miejscem, że nawet słabe biennale 
można zrekompensować sobie innymi przygodami. Ale po kolei. Postaram się uniknąć chaosu w tej 

relacji, choć widzę że i tak mi się to nie uda. Trudno, taki już urok tego miasta, że jego chaos udziela 
się przybyszowi z zewnątrz. Wystawa pierwsza: „Burn It or Not?” w Atatürk Cultural Centre – znajduje 
się wewnątrz jednego z ciekawszych modernistycznych budynków w Istambule, spalonego i ponow-
nie zrekonstruowanego w latach 70., centrum kultury. Jego wnętrze kojarzy się z biurokratycznym 
przepychem naszego lokalnego soc-modernizmu. Popielniczki, sofy, ciężkie żyrandole, zasłony, 
dużo betonu. Mimo niewątpliwego splendoru tego budynku, ostatnio coraz częściej mówi się o jego 
wyburzeniu. Uchronić go może chyba wyłącznie noszone dumnie na fasadzie nazwisko Ojca Turków. 
Póki co jednak gmach stoi, ma się dobrze, i naprawdę robi kolosalne wrażenie. Temat przewodni 
ulokowanej tu wystawy to oczywiście trudne dziedzictwo architektoniczne modernizmu, w krajach 
przechodzących przez gwałtowne procesy transformacyjne. Ile razy w tym roku wałkowaliśmy ten 
temat w Polsce? Nieważne, istotne jest to, że sama wystawa, jak i przebywanie w centrum Atatürk 
sprawia nie lada przyjemność. Ekspozycyjnie rzecz była skromna, nieprzeładowana (co jest kosz-
marem pozostałych części IB10), dobrze wpisana w architekturę, sentymentalna, dołująca, choć w 
kilku miejscach całkiem dowcipna. Najjaśniejsze punkty wystawy to te prace, które odnosiły się do 
zagadek architektonicznych, budujące jakiś suspens, łamigłówkę, zarysowujące kryminalno-histo-
ryczne konotacje. Świetne były zwłaszcza zdjęcia Nancy Davenport z cyklu „The Apartments” ukazują-
ce tanie amerykańskie wieżowce, nazywane pieszczotliwie przez autochtonów „White brick wonders”. 
U Davenport stanowią one tło dla różnych dramatycznych wydarzeń z XX wieku, od monachijskiego 

Wystawa pierwsza: „Burn It or Not?” w Atatürk Cultural Centre – znajduje się wewnątrz jednego z ciekawszych modernistycznych 
budynków w Istambule, spalonego, i ponownie zrekonstruowanego w latach 70., centrum kultury. 

W „Centrum Ojca Turków” znajdowała się również dokumentacja dziwacznego, i jeśli nie jest to zwykła mistyfikacja, imponującego per-
formance szanghajskiego artysty Xu Zhena. Zhen z grupą kolegów postawił wspiąć się na Mount Everest a następnie obciąć jego czubek 
przy pomocy specjalnej piły (dokładnie o 186 centymetrów, czyli tyle ile mierzy sam artysta), znieść go na dół, umieścić w specjalnej 
szklanej chłodziarce i wyeksponować wraz z dokumentacją fotograficzną, ekwipunkiem i narzędziami użytymi w wyprawie. 
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kryzysu z izraelskimi zakładnikami z 1972 roku po legendarny performance “747” Chrisa Burdena. 
Zwróciłem też uwagę na filmy Niny Fischer i Maroan El Sani - piękne opowieści o akumulacji wiedzy, 
zbudowane na bazie obrazów nakręconych we wnętrzach dwóch budynków w Paryżu: sali konferen-
cyjnej Oscara Niemeyera oraz, w dużej części opustoszałego, starego gmachu Biblioteque Nationale. 
W tym pierwszym budynku obserwujemy dwójkę aktorów w strojach astronautów podczas zagadko-
wego rytuału - ustawiania pionowo jajek na stolikach konferencyjnych (czynność wymagająca iście 
prestidigitatorskiej zręczności). W „Centrum Ojca Turków” znajdowała się również dokumentacja dzi-
wacznego, i jeśli nie jest to zwykła mistyfikacja, imponującego performance szanghajskiego artysty 
Xu Zhena. Zhen z grupą kolegów postawił wspiąć się na Mount Everest, a następnie obciąć jego czubek 

za pomocą specjalnej piły (dokładnie o 186 centymetrów, czyli tyle ile mierzy sam artysta), znieść go 
na dół, umieścić w specjalnej szklanej chłodziarce i wyeksponować wraz z dokumentacją fotograficz-
ną, ekwipunkiem i narzędziami użytymi w wyprawie. Materiały, zwłaszcza filmy, są dość przekonujące, 
gorzej z czubkiem góry, która jak dla mnie wydawał się zbyt styropianowy. Ale jeszcze trudniej było 
mi jednak uwierzyć, że ta monumentalna praca wpisuje się jakoś, wedle świadomego kuratorskiego 
wyboru, w debatę o kłopotach z architektonicznym bagażem modernizmu. No właśnie, brak sensu 
doskwiera podczas IB10 najbardziej. 
Wystawa druga: nosi tytuł „World Factory” i mieści się wśród bardzo licznych pawiloników sklepowo-
-usługowych w kompleksie zwanym w skrócie İMÇ. Lokalizacja jest naprawdę wyborna: modernistyczne 

Świetne były zdjęcia Nancy Davenport z cyklu “The Apartments” ukazujące tanie amerykańskie wieżowce, nazywane pieszczotliwie 
przez autochtonów “white brick wonders”. U Davenport stanowią one tło dla różnych dramatycznych wydarzeń z XX wieku, od monachij-
skiego kryzysu z izraelskimi zakładnikami z 1972 roku po legendarny performance “747′′ Chrisa Burdena. 

Najjaśniejsze punkty wystawy  „Burn It or Not?” w Atatürk Cultural Centre to prace, które odnosiły się do zagadek architektonicznych, 
budujące jakiś suspens, łamigłówkę, zarysowujące kryminalno-historyczne konotacje.
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pawilony handlowe z lat 50. przypominające żywo nasze pospolite osiedlowe architektoniczne kreatury, 
takie miejsca, gdzie nad sklepami spożywczymi mieścił się fryzjer, szewc i poczta, wraz z podrzędną 
restauracją, sklepem zoologicznym i lombardem. İMÇ ma jednak zdecydowanie bardziej egzotyczny 
charakter - to labirynt tajemniczych warsztatów, sklepików z „niczym”, podejrzanych punktów usłu-
gowych. Zachwycające są tam zgrupowania codziennych obiektów (np. „stosów” maszyn do szycia) 
lub fantazyjnych witryn, zachęcających do korzystania z nieodgadnionych ofert. Miałem więc prze-
możne wrażenie, że umiejscowione tu projekty artystyczne nie wytrzymywały po prostu konkurencji 
z lokalnymi „ready-mades”. Poza tym pozostawiająca wiele do życzenia identyfikacja i system komu-
nikacji wizualnej IB10 tutaj zawiodły całkowicie. Kiedy już po wielu karkołomnych próbach udawało 
się odnaleźć jakieś sale wystawiennicze, było ono tak wypełnione obiektami, że od razu zniechęcały 
do ich zgłębiania. Ekran przy ekranie, kartka przy kartce, obiekt na obiekcie, do tego tak absurdalne 
pomysły, jak wyświetlanie na jednym ekranie jeden po drugim kilku ponadgodzinnych filmów. Naj-
ciekawsze miejsce biennale zostało wypełnione najmniej wciągającymi pracami. Do tego stłoczonymi 
ponad wszelkie percepcyjne normy. Frustrujące było zwłaszcza “gubienie” niektórych prac, których 
żadnym sposobem nie dawało się odnaleźć. Mapa w przewodniku, który otrzymywało się z biletem, 
budziła raczej rozbawienie swą niedokładnością (wielka czarna kropka oznaczająca miejsce wystawy 
pokrywała kilka przecznic), tymczasem zainstalowane przy İMÇ wolontariuszki rozdawały bardziej 
precyzyjne mapy, tyle że z zaznaczonymi zupełnie innymi pracami, tymi które oryginalnie zostały tu 

zamontowane w latach 50.! Oczywiście i w tym chaosie udało się odkryć kilka interesujących propo-
zycji artystycznych. Dla mnie jedną z takich realizacji w İMÇ był fikcyjny bank, będący bardzo zawiłym  
i wielowarstwowym projektem Sory Kim. To bank ze wszech miar (dosłownie) pionierski. Zapew-
niał wzrost nie tylko wartości, ale i ilości, wagi i długości pieniędzy, jaki i różnych przedmiotów. Ja 
zdeponowałem tam na miesiąc płócienną torbę Kroniki, inwestując ekwiwalent jakichś 5 złotych  
w jej długość, licząc na jej 3% wzrost. Podpisałem wszystkie niezbędne dokumenty, czekam na efek-
ty. Jeśli już jesteśmy przy kapitale, to bardzo przekonująca jest też realizacja francuskiego artysty  
Jeana-Baptiste’a Ganne, który na przestrzeni 5 lat stworzył cykl zdjęć stanowiący ilustracje do „Das Kapi-
tal” Karla Marxa. Jak napisał Ganne „projekt ten podkreśla, że jakiekolwiek zdjęcie, które wykonuje fotore-
porter jest ilustracją do ‘Kapitału’”. Bardzo dobrze wpisana, zarówno w koncepcję wystawy „rynkowej”, jak 
 i w estetykę istambulskich pawilonów jest też ścienna realizacja Julio Cesara Moralesa „Informal Eco-
nomy Vendors”  – to rodzaj płaskorzeźby wykonanej z odzyskanego złomu. Zastanawiałem się na począt-
ku, czy nie jest to jedna z prac, które znajdują się w İMÇ od lat 50. Jeśli poszukam trochę w pamięci i no-
tatkach, to wyłonić mogę jeszcze jednego faworyta z tej wystawy. Były to próbki biurokratycznej sztuki 
Juliena Previeuxa, polegającej głównie na nękaniu dużych korporacji odmowami pracy (wysyłanych  
w odpowiedzi na oferty zatrudnienia publikowane w prasie), dezaprobatą wobec proponowanych przez 
nie warunków oraz ogólnym brakiem chęci współpracy. Nie wiem, co jest zabawniejsze, listy Previeuxa 
czy mechaniczne odpowiedzi firm...

Bardzo dobrze wpisana w estetykę istambulskich pawilonów jest ścienna realizacja Julio Cesara Moralesa “Informal Economy Vendors” 
– to rodzaj płaskorzeźby wykonanej z odzyskanego złomu. 

Identyfikacja i system komunikacji wizualnej IB10 zawiodły całkowicie. Kiedy już po wielu karkołomnych próbach udawało się odnaleźć 
jakieś sale wystawiennicze, były ono tak wypełnione obiektami, że od razu zniechęcały do ich zgłębiania. 
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A teraz wystawa trzecia, a jak się okazuje, także i czwarta. „Entre-Polis” i „Dream House”. Obie znajdują 
się w magazynach Antrepo. To gabarytowo największa i główna część biennale, także niestety najwięk-
sza kuratorska klęska. Myślę tu zarówno o strategiach ekspozycyjnych, jak i naiwnej retoryce, opartej 
na quasi-krytycznych założeniach, rozdętych pustką kilku rozbrajająco nieudanych prac. Jak wspomnia-
łem wcześniej, z niewiadomych powodów, obie wystawy znajdują się w tym samym miejscu, całkowicie 
wymieszane ze sobą. Konia z rzędem temu komu uda się je jakoś wyodrębnić. Pierwsza wystawa doty-
czy „handlu, przekraczania granic, migracji, globalnej komunikacji i nowych technologii”, druga jest o 
„snach, muzyce, hałasie, świetle i cieniach”, czyli po prostu o nocnym mieście. Słabe punkty? Och, jest 
ich tu co niemiara. Moją uwagę zwróciła udająca naukowe opracowanie gigantyczna tapeta Rema Kool-

haasa i AMO o potencjale politycznym i ekonomicznym terenów leżących nad zatokami, która spraw-
dziłaby się jako zadanie domowe z geografii dla licealisty, i to może nawet na pięć z plusem. Niestety 
jako realizacja artystyczna po prostu frustruje widza. Co wynika ze zgromadzenia danych dostępnych 
w wikipedii? Nic, i to nic jest przytłaczające. Zaczynam mieć też coraz większą alergię na pompatyczne 
realizacje AES+F, ich siermiężne nadęcie i patos. Ale szczytem żenady była dla mnie praca „The Art of 
Sleep” - żale koreańskiego artysty Young-Hae Changa na bezlitosny spisek art-worldu, godne Donalda 
Kuspita z Łukaszem Radwanem razem wziętych, do tego w postaci naiwnej power-pointowej prezentacji, 
po angielsku z błędami. 
Oglądając tego samego dnia wystawę w Istanbul Modern - będącą przekrojem historii tureckiego 

Oczywiście i w tym chaosie udało się odkryć kilka interesujących propozycji artystycznych. Dla mnie jedną z nich był fikcyjny bank, 
będący bardzo zawiłym i wielowarstwowym projektem Sory Kim. To bank ze wszech miar (dosłownie) pionierski. Zapewniał wzrost nie 
tylko wartości, ale i ilości, wagi i długości pieniędzy, jaki i różnych przedmiotów. Ja zdeponowałem tam na miesiąc płócienną torbę 
Kroniki, inwestując ekwiwalent 5 złotych w jej długość, licząc na jej 3% wzrost. 
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biennale - zdałem sobie jeszcze bardziej sprawę, jak blado w porównaniu z poprzednimi edycjami 
wypada propozycja Hou Hanru, a już szczególnie konfrontując ją z niezwykłą, wyznaczającą nowe 
(choć skromne) standardy IB9. Co sprawiło więc, że IB10 będę i tak wspominał z rzewną sympatią? 
Kilkanaście naprawdę świetnych prac, którym przydarzyło się znaleźć w tej chaotycznej, nieprzemy-
ślanej miksturze. Mój faworyt to zdecydowanie instalacja Michaela Rakowitza z Nowego Jorku pod 
wymownym tytułem “The Invisible Enemy Shouldn’t Exist” - zbiór dzieł sztuki skradzionych z Muzeum 
Narodowego w Bagdadzie, po amerykańskiej inwazji w 2003 roku. Zostały one z wielką pieczołowito-
ścią odtworzone z papier-mâché (oczywiście użyto irackich codziennych gazet), a następnie wyeks-
ponowane w muzealny sposób razem ze świetnymi rysunkami opowiadającymi o różnych osobach, 
uwikłanych w tę historię (np. dr Donny George - Amerykanin, były dyrektor irackiego muzeum, a w 
przerwach perkusista tribut-rockowego bandu). Żeby było jeszcze ciekawiej, całe to mini-muzeum 
ma swoją porywającą ścieżkę dźwiękową: „Smoke on the Water” Deep Purple wykonaną, na tradycyj-

nych instrumentach, przez arabski band Ayyoub. Prawdziwy majstersztyk. Zachwycający jest nowy 
film autorstwa cenionego duetu Allora & Calzadilla zatytułowany „There Is More Than One Way”. Jest 
to nakręcona w Istambule opowieść o muzyku grającym na ludowym instrumencie tulum (wykonywa-
nym ze szkieletu owcy), który za jego pomocą nadmuchuje opony rowerów w miejscowym warsztacie. 
Jest w tym filmie wszystko to co charakterystyczne dla istambulskich uliczek – tabuny wylegujących 
się kotów, dziwne manekiny, szaleńczo wijące się pod górę schody etc. Oparta na emocjonalnym ba-
daniu topografii miasta jest również nowa praca rozpolitykowanego Rainera Ganahla, stałego by-
walca tegorocznych biennale – proponuje on wycieczkę rowerową śladami zamordowanych tureckich 
dziennikarzy. Moją uwagę przykuły też rysunki - pokazane gustownie w postaci slajdów w ciemnym 
pomieszczeniu - Ivana Grubanowa, wyprodukowane na przestrzeni dwóch lat w Trybunale Haskim, 
wtedy gdy artysta śledził przebieg procesu Slobodana Miloševicia. Z mniej politycznie zorientowa-
nych projektów przypadły mi do gustu papierowe rzeźby Iana Kiaera - architektura zbudowana ze 

Wystawa trzecia, a jak się okazuje, także i czwarta: „Entre-Polis” i „Dream House”. Obie znajdują się w magazynach Antrepo. To gaba-
rytowo największa i główna część biennale, także niestety największa kuratorska klęska. 

Zachwycający jest nowy film autorstwa cenionego duetu Allora & Calzadilla zatytułowany “There Is More Than One Way”. Jest to na-
kręcona w Istambule opowieść o muzyku grającym na ludowym instrumencie tulum (wykonywanym ze szkieletu owcy), który przy jego 
pomocy nadmuchuje opony rowerów w miejscowym warsztacie. 
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znalezionych na tureckich ulicach śmieci np. wyrzuconych komiksów. A także świetny lustrzany labi-
rynt Ken Kum “House of Realization”, konfrontujący ze sobą widzów, w raczej obnażający i nieprzewi-
dywalny sposób - prosty, warty zapamiętania kalambur architektoniczny. Interesująca były też płyty 
audio z field-recordingowymi nagraniami z Istambułu autorstwa Justina Bennetta - udostępnione na 
drewnianych leżankach z widokiem na Bosfor. No właśnie, gdyby nie sam Istambuł to biennale byłoby 
może całkowicie nie do zniesienia. Jako że obejrzenie tegorocznej wystawy zajmuje tak naprawdę kil-
ka godzin, można więc bez wyrzutów sumienia oddać się wędrówkom, rejsom po Bosforze, dyskusjom 
przy mocnej herbacie, albo zgubić się w tłumie, gdzieś daleko w azjatyckiej części miasta... 

PS. A komputer w biurze IB10 jest naprawdę uparty, kilka dni po otwarciu wystawy, kiedy dopiero 
planowałem wyjazd z Ankary do Istambułu, wysłano mi mailem podziękowania za udział w wernisażu. 
Wyrażono w nim nadzieję, że wywiozłem z Istambułu niezapomniane wspomnienia... 

***
Sebastian Cichocki
http://www.ultramaryna.pl/sztucznainteligencja/ 

Z mniej politycznie zorientowanych projektów przypadły mi do gustu papierowe rzeźby Iana Kiaera - architektura zbudowana ze zna-
lezionych na tureckich ulicach śmieci np. wyrzuconych komiksów.
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NIE JEST ŁATWO 
ZNALEŹĆ COŚ NA A

Z Andrzejem Tobisem rozmawia Bogna Świątkowska



80 81

Czy wiesz już, jak twoja praca jest odbierana?
Jest w niej dwubiegunowość.

To znaczy?
Jedna jest oczywista: język polski - język niemiecki. Druga to: system tamten - system ten, co jest dla 
mnie bardzo ważne, bo ja jestem teraz w takim wieku, że dokładnie połowę życia spędziłem w PRL-u 
i połowę już po, nie wiem w czym, ale już po. Zdaję sobie sprawę, że tamten system też jest częścią 
mojej mentalności. Chociażby z punktu widzenia estetycznego. Obiekt pochodzący z przełomu lat 70. 
i 80. serce moje porusza. To mi mówi, że jestem z tamtego okresu i pewnie zawsze będę. Wtedy byłem 

Bild Worterbuch / Słownik Obrazkowy, NRD, 1954, fot. Andrzej Tobis

Andrzej Tobis (1970) prowadzi pracownię rysunku na katowickiej ASP. Część 
teoretyczna obronionego przez niego niedawno doktoratu, nosiła tytuł 
„Neo Rauch spotyka polskich harcerzy w NRD-owskim lesie”. Wystawa „A-Z”, 
przygotowywanych przez niego „gablot edukacyjnych” jest pierwszą odsłoną 
a l f a b e t u, długofalowego projektu bytomskiej Kroniki, obliczonego na 
24 lata. 

Czas: 24.11.2007 -19.01.2008
Miejsce: Bytom, Kronika, Rynek 26, www.kronika.org.pl
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dzieckiem i wtedy poznawałem rzeczywistość i dlatego. Wiadomo.
Jest tu też taki kontekst, który jest przez niektórych mocno uwypuklany, że ten projekt mówi o ste-
reotypach. Te moje zdjęcia są takim niezamierzonym wyjściem naprzeciw stereotypowi niemieckie-
mu na temat Polski. Ponieważ mówiąc w dużym skrócie, Polska istniejąca w świadomości Niemca, 
jeśli w ogóle istnieje, to jest to takie miejsce, w którym cywilizacja się kończy. Wielokrotnie te 

obiekty, które fotografuję, to są obiekty na granicy utraty swojego znaczenia, utraty związku ob-
razu ze słowem. Jest na przykład „Poduszka”. Można ją nazwać poduszką, ale też niewiele trzeba, 
by ona przestała mieć związek z tym słowem. Na czym polega cywilizacja, a na czym polega koniec 
cywilizacji? Cywilizacja kończy się wtedy, gdy obiekty i zjawiska tracą związek z przypisanymi im 
słowami. Relacje słowa i obrazu -  to jest ta dwubiegunowość, która mnie bardzo interesuje. Ko-
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lejna rzecz, to jest też właściwie filozoficzna refleksja na temat natury rzeczywistości, która rów-
nież jest dwubiegunowa. Rzeczywistość stworzona przez człowieka, rzeczywistość, w której żyjemy 
jest jednocześnie chaotyczna i uporządkowana. Miasto jest typowym przykładem. Chaos miesza się  
z porządkiem, i często, szczególnie w Polsce, nie jesteśmy w stanie wytyczyć granicy, gdzie za-
czyna się porządek, a gdzie chaos. Te dwa czynniki są zawsze obecne, zmiksowane. W niemieckim 

obszarze kulturowym punkt ciężkości jest oczywiście przesunięty w stronę porządku, ale u nas te 
proporcje są naprawdę nieźle zrównoważone. Ostatnia dwubiegunowość, która przychodzi mi do 
głowy, jest także związana z naturą rzeczywistości, która jest jednocześnie straszna i śmieszna, 
tak samo jak ten porządek i chaos. Ludzie oglądają te zdjęcia i się śmieją, ale granica jest bar-
dzo płynna. Dla jednych są one śmieszne, dla innych wcale nie śmieszne. Czasem się ktoś śmieje,  

Bild Worterbuch / Słownik Obrazkowy, NRD, 1954, fot. Andrzej Tobis
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a potem ogląda następne zdjęcie i czuje się zawstydzony, że wcześniej się śmiał. To nie jest mani-
pulacja z mojej strony. Nie robię jakiegoś zdjęcia, żeby było śmieszne. Jest tu wiele portretów ludzi, 
które są bardzo serio. 

Czy jest jakaś zasada rządząca tą pracą?
Słownik ma bardzo konkretne ramy, jest kluczem do ważniejszego zjawiska, jakim jest próba zmie-
rzenia się z rzeczywistością. Mam świadomość tego, że wszelkie tego rodzaju próby są skazane na 
mniejszą lub większą porażkę. Ale samo zmaganie się z rzeczywistością jest ważne. Rzeczywistość 
jest tak rozległa, że taki klucz jest bardzo pomocnym narzędziem, pozwala chwycić ją w jakieś ramy.

Ale czy w ramy czasowe?
„A kiedy to się skończy”, „to jest projekt na całe życie”, „to się nigdy nie skończy” - często słyszę. 
Nie mam jakiegoś planu. Wszystko dzieje się intuicyjnie. Tak się ten projekt zaczął i tak się pewnie 
skończy. Tylko wtedy, gdy główny warunek jest spełniony, praca ta ma dla mnie sens. Jeśli nie, to 
traci rację bytu.

Jaki masz system pracy?
Z założenia, żadna z sytuacji przedstawionych na zdjęciach nie jest aranżowana. Musi być znaleziona. 
Powiedzmy, że chciałbym zrobić tę tutaj sytuację, to nie przestawiam krzesła, żeby była fajniejsza 
kompozycja, nie dodaję czegoś, nie odejmuję. Po prostu muszę się w tej sytuacji znaleźć. Muszę pró-
bować spojrzeć z różnych stron, ale w sposób naturalny, bez specjalnej gimnastyki, bez presji. Jak się 
da, to się da. Jak się nie da, no to sorry. To jest właściwie główne założenie, które determinuje sposób 
pracy. Nie mogę sobie założyć, że alfabetycznie pracuję, że dziś robię na przykład A. Naprawdę, sporo 
czasu mija zanim w ogóle znajdzie się cokolwiek, więc zanim bym znalazł jakieś A, to... 

Czytam ten słownik, najlepiej by było, gdybym go znał na pamięć, cały czas miał go w głowie. Dlate-
go, że to nie jest słownik obiektywny, nawet od strony językowej. Tam są specyficzne hasła, bardzo 
charakterystyczne. Większość haseł jest normalna, typu „okno“, „drzwi“, ale jest też na przykład 
„ślizgawka spadzista”.

Co to jest?   
Zjeżdżalnia dla dzieci. Ponieważ słownik wydany był przez Niemców i tłumaczony przez Niemców na 
polski, to pewne hasła wyrażają pewną bezradność czy niemoc, próbę poradzenia sobie z przełoże-
niem pewnych skomplikowanych terminów na język prostego narodu, czyli na polski. 
Najlepiej więc byłoby, gdybym miał oryginalny słownik w głowie, cały czas. Hasła znajduję, snując 
się po bliższej i dalszej okolicy (zdjęcia są robione tylko na terytorium Polski). Jest to więc takie 
usankcjonowane, usprawiedliwione włóczęgostwo. Muszę się włóczyć, bo to jest jedyny sposób, 
żeby natknąć się na coś prawdziwego, a więc spełniającego warunki pierwszego założenia. Oczy-
wiście czasem obieram kierunek celowy, rzadko, ale zdarza się. Na przykład kiedy jadę gdzieś, 
pojawia się nagle myśl: „Kurczę, pojadę do Huty Katowice, nigdy tam nie byłem, to jest tak blisko”. 
A jest to największa huta w Polsce, jedna z największych w Europie. Kilka kilometrów w każdą 
stronę się ciągnie. No i jadę tam, licząc, że natknę się na jakieś słownictwo związane z określo-
nym tematem, jakim jest hutnictwo stali. Ale kiedy tam docieram, nie znajduję tym razem niczego 
ciekawego, nic co miałoby charakter definiujący. Jednak po drodze, albo wracając, natykam się na 
coś zupełnie innego, niejako przez przypadek. To jest taka improwizacja trochę. Szczerze mówiąc, 
jedną z najbardziej fascynujących rzeczy w pracy nad tym projektem jest to, że on się właśnie w 
ten sposób rozwija. Nie jest wymyślany przeze mnie. Nie do końca czuję się autorem tych zdjęć. 
Nie jestem autorem rejestrowanych sytuacji, one po prostu są, a moim zadaniem jest zauważyć je 
i utrwalić. I tyle. Żadnego kombinowania.



88 89

Niektórych sytuacji nie uda ci się niestety zauważyć, takich jak „Oficjalna godzina przyjęć” 
czy „Posiedzenie Izby Ludowej”.
Myślę że „Oficjalna godzina przyjęć” jest do zrobienia, gorzej z Izbą Ludową. Ale na przykład hasło 
„Czerwony sztandar” mam już zrobione.

Jak to się stało?
Pojechałem na pochód 1-Majowy do Dąbrowy Górniczej. To jest jeden z tych kierunków celowych, 
bo pojechałem tam specjalnie, żeby zrobić pochód. Najpierw myślałem, że pojadę do Warszawy, 

bo tam na pewno będzie pochód. Ale potem pomyślałam, że to bez sensu, bo relacje czy obrazy z 
Warszawy są bardziej lub mniej znane z mediów, już funkcjonują. A najbardziej fascynująca rzecz 
to pobocza i peryferia. Pochód 1-Majowy w Dąbrowie Górniczej, to jest po prostu ekstra sprawa. 
Egzotyczno swojska, zatrważająca i poruszająca jednocześnie impreza.

Czy ta praca, którą realizujesz, ma charakter kontemplacyjny? 
Zdecydowanie tak. Projekt ma charakter mocno konceptualny, to oczywista sprawa. Są w nim kon-
teksty socjologiczne, historyczne, polityczne, lingwistyczne i różne inne. Ale oczywiście można też 
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powiedzieć, że ma on charakter kontemplacyjny. Dla mnie jest to bardzo naturalna konsekwencja, 
bo przez wiele lat zajmowałem się malarstwem. Z różnym skutkiem. Malarstwo jest dla mnie bar-
dzo mocno związane z kontemplacją. I w tym co robiłem w malarstwie, coraz bardziej rzeczywi-
stość, spojrzenie na rzeczywistość bez żadnych ingerencji, akceptowanie jej taką, jaka jest, czy 
nam się ona podoba czy nie, zaczęło mieć coraz większe znaczenie. Doszło to do takiego punktu, 
że żeby iść dalej, musiałoby ono być maksymalnie obiektywnym spojrzeniem. W takim przypadku 
naturalne wydaje się użycie języka fotografii, który zresztą też nie jest do końca obiektywny, bo 
nie istnieje całkowicie obiektywne spojrzenie, wiemy o tym. Zacząłem więc fotografować, choć 
nie czuję się fotografem. To co robię, to nie są tak do końca fotografie, to są jakieś plansze. Ale, 
tak czy owak, dla wielu ludzi to była radykalna zmiana. Nie dziwię się, chociaż dla mnie samego 
to nie była wielka zmiana. Dla mnie ważny jest teraz stosunek do rzeczywistości, branie jej taką, 
jaka jest. A skoro widzialna rzeczywistość, w jakiej żyjemy, jest jedyną wizualną opcją daną nam w 
tym życiu, to ma ona niesamowite znaczenie. Jedynie na jej podstawie możemy dojść do mniej lub 
bardziej ciekawych wniosków. Do jakich dojdziemy i co zobaczymy, to jest inna sprawa. Ale jest 
to jedyna opcja, więc pewnie warto jej się uważnie przyjrzeć. W tym sensie projekt słownikowy 
ma także charakter kontemplacyjny. Ale wiadomo, że o rzeczywistości można myśleć nie tylko za 
pomocą obrazów.

Jest sprawa, która bardzo mnie interesuje, na pozór techniczna. Na jakiej podstawie podej-
mujesz decyzję o tym kiedy skręcisz w prawo, kiedy w lewo?
Jestem prowadzony przez ducha. Od samego początku.
 
Ale jesteś tego świadom i mrzonki o własnych wyborach porzuciłeś?
Bez przesady.

W filmie „Blues Brothers” jest taka scena, kiedy w kościele śpiewa James Brown, na braci 
pada światło niebiańskie i doznają...
Tak, mówię zdecydowanie o sytuacji tego rodzaju. Mógłbym napisać przypowieść w starotestamento-
wym duchu o tym, że nagle budzę się w nocy i słyszę głos Pana, który mówi: „Andrzeju, wstań, idź do 
sklepu i kup aparat Canon EOS 5D”.
Panie, ale po co? Jestem malarzem, Panie, jestem malarzem. Nie jestem fotografem.
„Zrób to”.
Panie, nie mam pieniędzy, to jest drogi aparat.
„Andrzeju, zlikwiduj ubezpieczenie. Twoje ubezpieczenie na życie jest wyrazem twojego braku zaufania 
do mnie”.
Takie zmaganie trwało przez jakiś czas. W końcu, kiedy straciłem wszystkie siły, sprawdziłem w interne-
cie gdzie jest najtańszy taki aparat, wsiadłem w pociąg do Warszawy i wtedy spłynął na mnie wielki spo-
kój. Patrzyłem na przesuwające się za oknem obrazy w pełnym zachwycie. Patrzyłem na rzeczywistość 
jak na najpiękniejszy film w kinie. Wiedziałem, że to jest słuszna decyzja, że trzeba tę rzeczywistość 
zapisywać taką, jaka jest, nie ingerować w nią. Jest warta tego, absolutnie jest warta. Ze wszystkimi 
swoimi pokracznościami. 

Jesteś odważny. Czy po prostu nie miałeś wyjścia?
Nie wydaje mi się, żeby była to kwestia jakiejś odwagi, ale oczywiście było to dosyć wariackie z pew-
nych względów. Mogłem to sobie odpuścić. Gdybym odpuścił, wszystko toczyłoby się jak zwykle.

Porusza mnie to, że posłuchałeś. Bardzo wiele osób jest w stanie skutecznie stłumić  
 w sobie tego rodzaju impulsy, tłumacząc to sobie na wiele różnych sposobów.
Przyszło mi to stosunkowo łatwo, bo moja sytuacja była w pewnym sensie komfortowa. Po prostu mia-
łem poczucie, że niewiele mam do stracenia. Poza tym, nikt oprócz mnie nie ponosił ewentualnych kon-
sekwencji mojej decyzji. Mogłem więc zaryzykować i posłuchać, tego, jak to powiedziałaś, impulsu.

Jak to się stało, że stałeś się posiadaczem tego słownika?
Miałem go w domu. Jeszcze na studiach pracowałem jako ilustrator. Szukałem wtedy różnych źró-
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deł ikonograficznych do wykorzystania. I w jakimś antykwariacie w Krakowie kupiłem ten słownik. 
Zachwyciło mnie jego bogactwo. No ale później przestałem być ilustratorem, studia się skończyły,  
a słownik został i leżał sobie kilkanaście lat.

Przepraszam, ale „Majteczki do czołgania się” przykuły moją uwagę.
Ale zauważ, że „Matka” pojawia się jedynie w dziale „Odzież dziecięca”. To jest jedyne miejsce, nie ma 
jej w dziale „Życie domowe”. Nie ma też w tym słowniku słowa „Ojciec”, bo nie było tu takiej okazji. 

Znasz ten słownik bardzo dobrze, znasz jego ukryte walory. Czego tutaj jeszcze nie ma? 

Czy te braki są spowodowane względami ideologicznymi?
Jest parę powodów. Słownik wydany został w roku 1954 w NRD, już po śmierci Stalina, ale prace 
nad nim musiały się rozpocząć wcześniej, w erze mrocznego komunizmu. Jest więc tu ideolo-
gia związana z konkretnym systemem. NRD było systemem bardziej twardym niż nasz, z powodu 
zwykłej różnicy mentalności - Niemcy się podporządkowują, a Polacy nie bardzo. To dwie główne, 
choć oczywiście nie jedyne przyczyny określające wizję świata obecną w tym słowniku. System  
i mentalność niemiecka. To się nakłada na siebie, jeśli chodzi o wykluczenie całej sfery słownictwa 
związanego z życiem prywatnym, emocjami, uczuciami, z prywatnością. Raczej jest to życie kolek-
tywne. Oczywiście jest dział „Życie domowe”, ale znajduje się tu słownictwo będące opisem sprzętów 
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domowych w kuchni, łazience, itd. Ciekawe jest to, że kiedy widzimy na przykład przestrzeń publiczną 
jak lotnisko, poczta, plaża, kawiarnia czy knajpa, to jest odpoczynek ludzi pracy, którzy po pracy jadą 
razem odpocząć. Kiedy jednak hasła dotyczą życia domowego, to na ilustracjach nikt się nie pojawia. 
Nie ma nikogo w tych wnętrzach. Nie ma takiego obrazka, że rodzina siedzi przy stole, albo coś robi w 
tym mieszkaniu. Wnętrza są puste. Co najwyżej widać krzątającą się kobietę.

We wszystkich sytuacjach, jest bardzo wiele znaków i emblematów wskazujących na to, do 
jakich czasów przedstawiona rzeczywistość się odnosi. Flagi, hasła, portrety przywódców. 

„Pokój to szczęście narodów!”, „Cześć i chwała zakładom zwycięskim”.
W działach związanych z przemysłem, produkcją, czy nawet przestrzenią publiczną, na ilustracjach 
umieszczone są hasła, a obok jest tłumaczenie, przemycana mimochodem propaganda.

Ja ostatnio widziałam z okien pociągu, w drodze do Wrocławia, przerażający napis, który 
pozostał na jakimś kolejowym budynku jeszcze z czasów PRL-u „Jaka Polska dziś, taka 
Polska jutro”. Straszniejszego napisu nie widziałam.
Ale jaka logika!
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Świat tego słownika jest zimny, pozbawiony emocji i rządzony mniej lub bardziej ukrytymi 
regułami.
To nie jest nigdzie tu powiedziane, ale jest to słownik przeznaczony dla niemieckiego ludu pracujące-
go. Żeby lud pracujący niemiecki mógł się dogadać z ludem pracującym polskim.

Jest też „Kupa piasku”.
Jest też „Skrzynia z piaskiem”, bo nie wiedzieli, że jest w języku polskim takie słowo jak „Piaskownica”.

A czy jest tutaj sztuka?
Jest w dziale „Opieka kulturalna, rozrywka i wypoczynek”. 

Jak to oceniasz?
Jest to zdrowa, fajna rozrywka.

W sali koncertowej transparent ścienny „Dla pokoju świata”. A tu typowe instrumenty nie-
mieckie: bałałajka i mandolina. No, a takie bardziej subtelne przejawy kultury...
Jak wystawa w galerii? Jedynie tutaj. Ale to nie jest galeria, tylko jakaś świetlica, a to nie są obiekty 
sztuki. To są makiety ilustrujące rozwój, świetlaną przyszłość itd. Jak ktoś sobie coś maluje, to nie 
jest sztuka. Tu wszystko jest celowe.

Hasło w kinie: „Ze wszystkich sztuk sztuka filmowa jest dla nas najważniejsza”. W tym 
świecie nawet jak się gra w szachy, to od razu trzeba należeć do jakiejś organizacji - tu się 
gra w szachy w mundurze.
To jest ciekawe, bo to jest słownik. Trudno sobie wyobrazić bardziej obiektywną formę podania 
rzeczywistości. Używając tej obiektywnej formy, rzeczywistość nakreślono bardzo subiektywnie. Ja  
w mojej pracy używam dokładnie tych samych słów wziętych w niezmienionej formie ze słownika. 
Obrazki im towarzyszące w oryginalnym słowniku w zasadzie mnie mało interesują. One czasem 
dają śmieszny efekt, jak się je zestawi ze współczesnymi polskimi odpowiednikami, ale to mnie za 
bardzo nie interesuje. Biorę słowa znalezione w starym słowniku, zakładając naiwnie, że słowo się 
nie zmienia. Obrazy się zmieniają, słowo trwa. Biorę niezmienione słowa, sądząc, że one pomogą mi 
obiektywnie opisać także moją rzeczywistość. I kiedy widzi się te fotografie w gablotach, które mają 
w zamierzeniu taki charakter edukacyjny, wszystko niby obiektywne, może powstać wrażenie, że jest 
to próba obiektywnego opisu rzeczywistości. Ale okazuje się, że ta próba jest absolutnie rozpieprza-
na od środka właśnie przez rzeczywistość, która jest podana w stanie surowym, bez kreacji. Po prostu 
rzeczywistość jest, jaka jest. I taka jaka jest, absolutnie rozwala próbę obiektywnego opisu. Jest to 
jeden z dowodów na to, że rzeczywistość jest niemożliwa do obiektywnego opisania. Wymyka się.  
A przecież każda z tych fotografii ma charakter definiujący, czyli taki niby obiektywizujący.
Nawet moja dobra znajoma, która mieszka w Berlinie i uczy Niemców polskiego, która jest moją kon-
sultantką od języka niemieckiego, bo ja niemieckiego nie znam, kiedy przejrzała wszystkie te zdjęcia 
pod kątem językowym, po pewnym czasie zadzwoniła i pyta: „Słuchaj, ale dlaczego w tym twoim słow-
niku nie ma nikogo w okularach?”. W pierwszym momencie pomyślałem, że faktycznie nie ma nikogo 
w okularach, ale w końcu znalazłem kogoś. „Ale nie, nie, chodzi mi o to, że tam są same żuliki. Nie ma 
nikogo na przykład z książką. Będziesz to pokazywał za granicą, i jaki to będzie obraz Polski?”. Dla 
mnie to była rewelacyjna uwaga, bo świadczyła o tym, że nawet ona, która była dokładnie zaznajo-
miona z tym, o co chodzi, też uległa złudzeniu obiektywnego opisywania rzeczywistości. A przecież 
to jest tylko pozór. To jest subiektywne spojrzenie, moje. A tak naprawdę, to nie do końca moje, bo 
chociaż dokonuję wyboru, to nic nie tworzę, nic nie aranżuję, tylko zauważam. Ten słownik wydany 
w NRD jest subiektywnym obrazem. Tak samo mój projekt, mimo że pokazuje wyłącznie prawdziwe, 
niearanżowane sytuacje, jest także jedynie subiektywną wizją polskiej rzeczywistości. Można więc 
spokojnie powiedzieć, że rzeczywistość w jednym i drugim słowniku jest zafałszowana.

Malujesz jeszcze?
Nie. Przygotowanie 150 gablotek jest dość zajmujące. Wniesienie na moje 5./ piętro bez windy 200 
szybek, które okazało się ważą 400 kilo, zajęło mi cały dzień. Materia zaskakuje.
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JAK SIĘ POJEDZIE DO WENECJI, 
TO WIDAĆ, ŻE SYTUACJA 

NARCYSTYCZNA NIE JEST ZBYT
POPULARNA

Z Danielem Rumiancewem rozmawia Anna Theiss.

Daniel Rumiancew urodził się 1970 r. w Stalowej Woli. Ukończył filozofię na 
Uniwersytecie Warszawskim i fotografię na Akademii Sztuk Pięknych w Po-
znaniu. Artysta multimedialny, fotograf architektury, performer. Zajmuje się 
dekonstruowaniem płci („Autoerotique”, „Love song”) i łamaniem kulturowych 
tabu („Zielono-żółty”). Buduje dom w podwarszawskich Włochach.
Czarna galeria! ADRESDaniel Rumiancew z cyklu „Wyprawa do drugiego pokoju”
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Miałam dwanaście lat, kiedy pierwszy raz zobaczyłam „Noce i dnie” z Karolem Strasbur-
gerem w roli pana Toliboskiego. Strasburger zrobił na mnie ogromne wrażenie. Z tamtego 
czasu pozostało mi niebezpieczne przekonanie, że najfajniejsi mężczyźni zajmują się zry-
waniem nenufarów...
Ach, te wszystkie wcielenia polskiego romantyzmu! Uwielbiam je, z romantycznym polskim pozyty-
wizmem włącznie. Jestem kompletnie nieżyciowy i nie na czasie. Historie z „Nocy i dni” są mi znane 
od całkiem wczesnego dzieciństwa,  tak jak inne romantyczne w wymowie seriale, np. „Janosik”. Moja 
babcia często powtarza, że jak miałem trzy lata, to mówiłem, że jestem panią Hańską. To też postać 
filmowa, nie pamiętam z jakiego filmu, ale pióra, falbany i fryzury były tam na pewno. 

Co dziś zostało ci z pani Hańskiej?
Kobieca osobowość. Mam wszystko z kobiety, oprócz płci i orientacji seksualnej. Poza tym wypisz, 
wymaluj pani Hańska, chociaż tak naprawdę nie wiem, kim ona była (śmiech).

A jednak zostałeś uwieczniony w komiksie Poli Dwurnik, jak mówisz, że boisz się kobiet. 
Można to obejrzeć na stronach Kroniki Towarzyskiej Obiegu (www.obieg.pl).
Mam sporo trudności w relacjach z kobietami, głównie z powodu lęku przed bliskością i zależnością 
od drugiej osoby. Może przyczynia się do tego moja, nazwijmy to, „kobieca” nadwrażliwość.

A „subwersywne praktyki na płci”, o które posądzają cię krytycy sztuki?
Kilka lat temu, na tak zwanym przełomie wieków, genderowe kwestie mieliło się na okrągło. Bardzo 
mnie wtedy wkurzało, że nie ma żadnej reakcji mężczyzn na feminizm. Było i jest jakieś totalne za-

późnienie w rozumieniu płci przez facetów. Zauważ, że jedyna sensowna teoria płci, która wyszła od 
mężczyzn, to queer. Takie klasyczne męskie desinteressement! Z tej próżni wyszły moje prace, takie 
jak „Autoerotique.” Cały czas mam sporo pomysłów na prace na podobny temat. Wykorzystują one 
inne tricki, ale mówią o tym samym - że płeć jest tylko fizycznym i mentalnym ubraniem.

Sztuka społecznie zaangażowana?
Przeczytałem niedawno manifest „Stosowane sztuki społeczne” Artura Żmijewskiego (Krytyka Poli-
tyczna www.krytykapolityczna.pl). Wydaje mi się, że artysta powinien robić po prostu to, na co ma 
ochotę, między innymi może się angażować. Tymczasem Żmijewski zachęca, abyśmy jednoznacznie 
wycelowali tę ochotę na to co „społeczne“ i „stosowane.“ I to jednocześnie. Dla mnie ważny wniosek z 
czytania Żmijewskiego jest taki, że jeśli już ktoś czuje potrzebę zajmowania się tematami społecznie 
istotnymi, niech męczy je nawet wtedy, gdy są niepopularne, pozornie załatwione, przepracowane. W 
tym sensie ten manifest mógłby być podkładką pod to, co robiłem i - być może - będę jeszcze robił 
w temacie gender.

Wydaje mi się, że o czymkolwiek się nie powie z perspektywy płci, to pojawia się pozór 
zupełnie nowej jakości, nowego głosu. To kompletnie niefalsyfikowalna teoria wielkiego 
zasięgu.
Ten etap już się chyba skończył. Ja jestem związany z postfeminizmem. W tym ujęciu mężczyzna prze-
staje być wrogiem, a może stać się sprzymierzeńcem kobiet w redukowaniu patriarchatu. Należy mimo 
wszystko oczekiwać, że faceci zrobią coś w końcu ze sobą i oczywiście naciskać na to. Ostatnio obejrza-
łem „Death Proof” Quentina Tarantino. Absolutnie popieram zemstę na głupich skurwysynach.

Daniel Rumiancew z cyklu „Wyprawa do drugiego pokoju” Daniel Rumiancew z cyklu „Wyprawa do drugiego pokoju”
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Jesteś artystą, który poprzez swoje prace wyposaża widzów w wizjer, przez który można 
cię bardzo dokładnie obejrzeć...
Ekshibicjonizm? Jak najbardziej. To są moje osobiste jazdy. Jestem zdrowo walnięty, więc miałem 
zawsze kłopoty z komunikacją z innymi ludźmi, choć z drugiej strony znajomi często mi mówią coś 
odwrotnego – że komunikuję się świetnie. Tak czy owak, zawsze walczyłem ze swoimi emocjonalnymi 
ograniczeniami. 

To, co robisz, to forma terapii?
Zdecydowanie. Szukam kontaktu poprzez sztukę. Jest bardziej realna niż czaty i fora internetowe,  
a może także bardziej realna niż psychoterapia, którą zeresztą jako klient chętnie praktykuję. Oczywi-
ście, mógłbym się też ożenić, wychowywać dzieci, pracować na etacie, prowadzić spokojne życie i spę-
dzać wiele czasu z przyjaciółmi, ale na to, póki co, się nie zanosi. Więc szukam kontaktu. Chociaż moje 
prace są hermetyczne, zawsze staram się wsadzić w nie dawkę humoru czy ironii, żeby miały większą 
siłę dotarcia do drugiego człowieka. Liczę na to, że ktoś, komu się spodoba ta ironia, spróbuje poszukać 
w nich czegoś głębiej. W tym sensie uprawiam ekshibicjonizm. Powrócę do tematu sztuki zaangażowa-
nej. Jeśli wypowiada ona pewne silne idee, to jest zupełnie nie dla mnie. Musiałbym być silniejszy albo 
przynajmniej bardziej nadęty, niż jestem. Każdy jest trochę więźniem własnej osobowości.

Nie spotykasz się z głosami, że to angażowanie uwagi odbiorcy na siłę? Że jesteś takim 
trochę narcyzem na pokaz?
Nie. Robię prace dla przyjaciół i dla potencjalnych przyjaciół, dla grupy osób, którzy są w stanie 
się na tym poznać. Chciałbym spróbować komunikować się bez autoportretowania. Przygotowuję 
nowe prace, w których już nie ma mojej gęby i pupy. Mam też parę takich na koncie, ale tak wyszło, 

że rozpoznawalne są te, na których znalazłem się ja sam. Walczę z narcyzmem. Między innymi 
dlatego, że jak się tak pojedzie do Wenecji (śmiech), to widać, że sytuacja narcystyczna nie jest 
zbyt popularna.  

A co ci się w Wenecji podobało?
Oczywiście podobają mi się strategie tego samego rodzaju, co moja. Jestem fanem twórczości arty-
stów niejasnych, niejednoznacznych, pełnych sprzeczności, lubię, gdy sztuka jest happysad. Cenię 
artystów trochę zapomnianych, którzy mają jakieś kłopoty ze swoją twórczością; którzy coś świet-
nego zrobili, ale umilkli.

Znów Karol Strasburger jako pan Toliboski?
Tak, znów hołubię noworomantczny mit. Lubię Pawła Kruka, który trochę zniknął z obiegu. Lu-
bię obrazy Łukasza Korolkiewicza; jego obraz naprawdę chciałbym mieć. Lubię artystów, którzy 
uprawiają subiektywną i wąską działkę, albo chociaż deklarują to w jakiejś warstwie swoich prac. 
W związku z tym podobają mi się projekty Oskara Dawickiego – za postkonceptualnymi pracami 
opartymi na bzikach i paradoksach stoi bardzo zagmatwana osobowość i to w jego pracach widać. 
Podziwiam Wilhelma Sasnala. To jest facet, który przy całej machinie, w której istnieje, zawsze 
odciska indywidualne piętno na swoich rzeczach. Lubię obrazy Pawła Książka.

Całkiem sporo. Jest w ogóle coś, co ci się nie podoba?
Nie lubię sztuki politycznej wprost, np. sztuki stricte feministycznej, w sensie pierwszej i drugiej fali 
feminizmu. Sam sobie czasem myślę: „It would be nice to do something important, something politi-
cal.” Ale chodzi o to, żeby to nie było jednoznaczne, żeby znalazł się w takich pracach jakiś przekręt, 

Daniel Rumiancew z cyklu „Wyprawa do drugiego pokoju”Daniel Rumiancew z cyklu „Wyprawa do drugiego pokoju”
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a najlepiej dwa. Lubię prace egzystencjalne. Rzeczy, dla których ideologia jest tylko sztafażem czy 
pretekstem

Czy są sytuacje, w których sztuka zaangażowana się broni? Kiedy warto, żeby twórca zrobił 
coś zaangażowanego? 
Wtedy, kiedy żyje w społeczeństwie albo społeczności, która cierpi. Jeśli artysta na codzień przebywa 

wśród ludzi, którzy doświadczają frustracji i są zdeprymowani, dobrze, żeby zdobył się na mocny i 
zdecydowany głos. Ale to musi być autentyczne i płynąć z cierpienia.

***
Fotografie z cyklu „Wyprawa do drugiego pokoju” prezentowane były w Czarna Galeria [www.czarna-
galeria.art.pl], maj/czerwiec 2007.

Daniel Rumiancew: „4 pokoje”
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NOTESIK NA 1. TYDZIEN PON WT

ŚR CZW PT

SOB ND

NOTESIK NA 2. TYDZIEN PON WT

ŚR CZW PT

SOB ND

NOTESIK NA 3. TYDZIEN PON WT

ŚR CZW PT

SOB ND

NOTESIK NA 4. TYDZIEN PON WT

ŚR CZW PT

SOB ND
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parastudioo
parastudio

parastudio
tudioo

iot
dio
studioi

diot
io

Różne strony nn6t
Co sześć tygodni 
prosimy o zaproje-
ktowanie kilku stron 
w nn6t grafi ków, 
projektantów, artystów
młodego pokolenia.
---------------------------------------------
W tym numerze powierzyliśmy
to zadanie dwóm grafi kom działającym 
w Krakowie. Parastudio, czyli Grzegorz
Podsiadlik i Kamil Rewieński, działa
w Krakowie. Tam też poznaliśmy się
w marcu tego roku podczas Targów 
Wydawnictw Internetowych 
i Niszowych.
---------------------------------------------

NOTESIK NA 5. TYDZIEN PON WT

ŚR CZW PT

SOB ND

NOTESIK NA 6. TYDZIEN PON WT

ŚR CZW PT

SOB ND
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Zasadnicze – ona ustala “reguły”, determinuje projekt, opowia-
da o czym jest książka, wszystko co projektujemy.
To jest również język znaku grafi cznego, który oprócz prze-
kazu i funkcji niesie ze sobą dużo emocji. Taki ładunek jest 
bardzo dla nas ważny, bo to co robimy to przetwarzanie już 
przygotowanej treści. Litera to główna forma jej wyrazu.
Inaczej: litera jest jak człowiek. Pojedyncza litera jest jed-
nostką, ma swój dźwięk, wygląd, jest częścią społeczeństwa 
alfabetu:)

jakie znaczenie ma dla was litera?
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Oprócz samego przekazu znaczeniowego opowiada o treści, 
wyraża projektanta. Dla nas to bardzo często język znaczenia 
projektu. Zatem litera wskazuje sens, nawet bez znaczenia. 
Niesie ze sobą przekaz, informacje, emocje.

co litera robi z człowiekiem?
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specjalnie

w waszej prezentacji dominuje żółty kolor, czy to specjalnie?

Przeglonda, przegląd fi lmów studenckich ASP Kraków, 2007
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współczesna typografi a polska, jak ją scharakteryzujecie?

Brakuje w tym momencie ilości „tej typografi i”, żeby ją scha-
rakteryzować. Polska typografi a nie jest zjawiskiem tak bardzo 
rozpowszechnionym, jakbyśmy tego chcieli. Mamy bogatą 
historię, ale właśnie historię. Brakowało nam tej typografi i 
również na Akademii i ciągle mamy niedosyt. Możemy pokazać 
na palcach 2 rąk ilu jest projektantów tworzących fonty. 
A to co już powstaje w większości jest bardzo fajne! Pozdra-
wiamy wszystkich, którzy projektują fonty i niech będzie ich 
coraz więcej.

okładka magazynu 2+3D, # 22, 2007

1. Chyba takie właśnie nielegalne inspiracje.
2. Nieświadomość.
3. Brak przestrzeni w projektowaniu.
4. Niezdecydowanie, niekonsekwencja.
5. Zrozumienie w działach marketingu, że większe hasło nieko-
niecznie znaczy bardziej czytelne.

To wszystko to nie są jakieś mega irytacje, raczej taki zestaw 
na chwilę i dla żartu, nic poważnego.

co jest dla was źródłem największej irytacji (zawodowej)?

Nowy layout magazynu Glissando, Dyplom ASP Kraków, 2006
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Hm, nie wiem, ale na pewno jej brakuje na tyle, żeby stwier-
dzić „docenienie”, z drugiej strony trudno mówić, że nie. Trochę 
się musimy zgodzić z niektórymi naszymi mentorami, kiedyś to
było, a teraz to jest niefajnie... bo tych liter to dużo ostatnio
dookoła, ale niezbyt ładnych. Jednak wiem, że projektanci 
sięstarają i to widać, dużo dobrych prac powstaje, nie można 
niedocenić tego doceniania, tylko to i tak za mało, żeby czuć 
dbałość o literę w polskim projektowaniu.

czy litera jest dostatecznie doceniona 

w polskim projektowaniu współczesnym?

katalog mody, 2007

Raczej w parze i trójkącie. To dlatego, że raźniej. Teraz już nikt 
z nas się nie boi. Poza tym te same tematy i te same pasje.

dlaczego pracujecie w tandemie?

baraka, plakat fi lmowy, 2007
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Dużo hałasuhrrrsszzzzzzczczczczczczcsssss

co litera robi w mieście?

Sam jeszcze nie wiem, chyba nic tak bardzo szczególnego.
Wiem np. co lubię w projektowaniu, jaki styl, których projek-
tantów. To może właśnie jest wskazówką w postępowaniu, 
inspiracją, hmm, ale bardziej analizą, nie mogę inspirować się 
stylem, projektem, to jest chyba nielegalne?;)

co jest dla was przy tworzeniu projektów największą inspiracją?

p-r-z-e-w-o-d-n-i-k, Muzeum Narodowe w Krakowie, 2005

parastudio
graphic design studio

www.parastudio.pl
grzesiek@parastudio.pl
kamil@parastudio.pl

piłka, puma i artysci, Kraków, Norymberga, 2006 

1. Noc Kulturalna, Częstochowa, 2004
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GDZIE BYWA NOTES.NA.6.TYGODNI

BIAłYSTOk Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2, www.galeria-arsenal.pl; Klub Metro, ul. Białówny 9A, www.klubmetro.pl
BIElSkO BIAłA Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, www.galeriabielska.pl
BYDGOSZcZ Galeria BWA, ul. Gdańska 20, www.bwa.bydgoszcz.com; Klub Mózg, ul. Gdańska 10, www.mozg.pl
BYTOM Bytomskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 27, www.bck.bytom.pl; Galeria Kronika, Rynek 26, www.kronika.org.pl
cIESZYN Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości, ul. Zamkowa 3c, www.zamekcieszyn.pl; Galeria Szara, ul. Srebrna 1, 
www.galeriaszara.pl
GDAńSk Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza 1, www.laznia.pl; Wolna Pracownia PGR ART/Kolonia Artystów, 
ul. Doki 1, Stocznia Gdańska, www.pgr.art.pl; Instytut Sztuki Wyspa, ul. Doki 1/145B, Stocznia Gdańska, www.wyspa.art.pl
kATOWIcE Galeria Architektury SARP, ul. Dyrekcyjna 9, www.archibar.pl; Galeria BWA, al. korfantego 6,  
www.bwa.katowice.pl; Galeria Rondo Sztuki, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, www.rondosztuki.pl; 
kONIN Galeria Sztuki Wieża Ciśnień, ul. kolejowa 1A
kOSTRZYń NAD ODRą Kostrzyńskie Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 34, www.kostrzyn.pl/kck
kOSZAlIN HOLO::Studio, ul. Franciszkańska 24, www.ho-lo.pl; Klub Plastelina, ul. Mickiewicza 8/7A, www.klubplastelina.pl;
Pracownia Projektowa MJM, ul.Artylerzystów 6c
kRAkóW Artpol, Zacisze 14, www.art-pol.org;  Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3, www.zderzak.pl; Instytut Historii Sztuki 
UJ, ul. Grodzka 53; Miejsce, Felicjanek 22, www.miejsce.sklep.pl; Kawiarnia Les Couleurs, ul. Estery 10; Korporacja Ha!Art, 
w Bunkrze Sztuki na piętrze, Pl. Szczepański 3A, www.ha.art.pl; Małopolski Instytut Kultury, karmelicka 27,  
www.mik.krakow.pl; Miejsce, Zegadłowicza 2, www.miejsce.sklep.pl; Punkt, ul. Sławkowska 12, I piętro, www.punkt.sklep.pl; 
Wydział Form Przemysłowych ASP, ul. Smoleńsk 9, www.asp.krakow.pl
lESZNO Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Narutowicza 69
luBlIN Galeria Biała, ul. Peowiaków 12, http://free.art.pl/biala
łóDź Łódź Art Center/Międzynarodowe centrum Sztuki w łodzi, ul. Tymanieckiego 3, www.lodzartcenter.com
Galeria FF, łódzki Dom kultury, ul. Romualda Traugutta 18, www.galeriaff.infocentrum.com; Galeria Ikona, ul. Fabryczna 19;
Galeria Manhattan, ul. Wigury 15, www.free.art.pl/galeria_manhattan/; Muzeum Sztuki, Więckowskiego 36, www.msl.org.pl
NOWA Sól Dom Kultury, ul.Marszałka J.Piłsudskiego 49; Pub Teatralna, ul. Piłsudskiego 49
NOWY WIśNIcZ Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, www.bochenskie.republika.pl/nowy_wisnicz.html
OlEśNIcA Klub Animatorów Kultury „Kaktus“ (przy Miejskim Ośrodku kultury i Sportu), ul. Reja 10
OlSZTYN UWM FM, ul. kanafojskiego1, www.uwmfm.pl; Biblioteka Multimedialna Planeta 11, ul. Piłsudskiego 38, 
www.planeta11.pl
OPOlE Galeria Sztuki Współczesnej, Pl. Teatralny 12
POZNAń Bookarest Księgarnia, Stary Browar - Dziedziniec, ul. Półwiejska 42, www.bookarest.pl; Café Mięsna, ul. Ratajczaka 14,  
www.myspace.com/cafemiesna; Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 3, www.arsenal.art.pl; Kisielice klub i galeria, 
ul. Taczaka 20, www.kisielice.com; Moa, ul. Słowackiego 31/33 m.6, www.moa.pl; Stary Browar, Kulczyk Foundation, ul. 
Półwiejska 42, www.kulczykfoundation.pl
RZESZóW Twarz Miejska, ul. Joselewicza 6
SANOk BWA Galeria Sanocka, Rynek 14, www.galeriasanocka.pl
SłuPSk Galeria Interdyscyplinarna, Młodzieżowe Centrum Kultury, ul. 3-go Maja 22, www.emcek.pl  
SOPOT lalala bar, ul. Rzemieślnicza 42, www.lalala.lu
SZcZEcIN Miejsce Sztuki OFFicyna, ul. lenartowicza 3/4, www.officyna.art.pl; Piwnica Kany, Pl. Piotra i Pawła 4/5, www.kana.art.pl
TORuń Klub NRD/Galeria Dla…, ul. Browarna 6, www.techno.torun.com.pl/nrd/galeria.php; Dom Muz, ul. Podmurna 1/3, 
www.dommuz.pl; Piwnica Pod Aniołem, Rynek Staromiejski 1, www.podaniolem.art.pl; Kino Orzeł, Strumykowa 3,  
www.kinoorzel.pl
WARSZAWA Ania Kuczyńska, Solec 85, www.aniakuczynska.com; Bęc, Radna 10, www.funbec.eu; Café 6/12, ul. Żurawia 6/12;
Café Karma, Pl. Zbawiciela 3/5; Chłodna 25, ul. chłodna 25, http://chlodna25.blog.pl; Czuły Barbarzyńca, ul. Dobra 31, 
www.czulybarbarzynca.pl; Galeria Klimy Bocheńskiej, ul. Ząbkowska 27/31 [koneser], www.bochenskagallery.pl;
Galeria Leto, ul. Hoża 9c, www.leto.pl; Galeria M2, Oleandrów 6, www.m2.art.pl; Kafka, ul. Oboźna 3; Kolonia, róg ładysława 
i łęczyckiej; Księgarnia „Spis treści“ centrum Sztuki Współczesnej Zamek ujazdowski, Al. ujazdowskie 6, www.spistresci.pl;
Kawiarnia Lokalna, ul. Różana (między kwiatową a al. Niepodległości); Mufka, ul. Solec 101, www.mufka.waw.pl; Numery 
Litery, ul. Wilcza 26,  www.numerylitery.pl; Okna, Zamek ujazdowski, al. ujazdowskie 6; Piksel, ul. Noakowskiego 12/43, 
www.piksel.art.pl; Pasta Café, ul. kamionkowska 48a, www.pastacafe.pl; Pracovnia, ul. Popiełuszki 16, http://pracovnia.pl; 
Raster, ul. Hoża 42/8, www.raster.art.pl; Tarabuk, ul. Browarna 6, www.tarabuk.pl; Sklep Filmowy Celuloid w kinie Muranów, 
ul. Gen. Andersa 1, www.muranow.gutekfilm.pl; Szczotki pędzle, ul. Tamka 45b, www.szczotkipedzle.pl; 
TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8, www.trwarszawa.pl; Yours Gallery, krakowskie Przedmieście 33, www.gallery.yours.pl;
ZOOM, ul. Nowogrodzka 84/86, www.zoomzoom.pl; Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Pl. Małachowskiego 3, www.zacheta.art.pl 
WROcłAW Art-Cafe Pod Kalamburem, al. kuźnicza 29 a, www.kalambur.art.pl; Chillout Club, ul. kazimierza Wielkiego 45, 
www.chillout-club.pl; Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza 4, www.entropia.art.pl; Instytut Kulturoznawstwa, uniwersytet 
Wrocławski, www.uni.wroc.pl; Jadłostacja, ul.Więzienna 31; Ośrodek Postaw Twórczych, ul. Działkowa 15, www.opt-art.net
Pracownia, ul. Więzienna 6
ZIElONA GóRA Galeria BWA, al. Niepodległości 19, www.bwazg.pl

NIEMcY: BERlIN Żak Gallery, linienstraße 148, www.zak-gallery.com
WłOcHY: Galeria Start, ul. 1 sierpnia 36a, www.dkwlochy.pl

uWAGA, JEślI TWOJEGO MIASTA NIE MA NA lIścIE – DAJ ZNAkA W JAkIM MIEJScu – DOBREJ kAWIARNI, GAlERII, 
NN6T POWINIEN SIę POJAWIAć. cZEkAMY NA PODPOWIEDZI NN6T@FuNBEc.Eu


