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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

AVALIABLE ART 4 KUNSTCHNEE

Kolejna wystawa Available Art zostanie wkrótce otwarta, tym razem nie w Krakowie, w Wiedniu, w 
najlepszym możliwym miejscu ekspozycyjnym w samym centrum miasta – w MuseumsQuartier. Tak 
jak w poprzednich latach, w jednej przestrzeni galeryjnej zebrane i pokazane zostaną dzieła zre-
alizowane przez kilkudziesięciu artystów z kilkunastu krajów. Prawdę mówiąc łączy je niewiele, ale 
z tego kuratorki postanowiły zrobić atut wszystkich wystaw. Wspólne pozostają tylko dość młody 
wiek autorów, świeżość spojrzenia na sztukę oraz projektowanie i może jeszcze chęć ułatwienia pu-
bliczności kontaktu ze sztuką poprzez wyjątkowo niskie za jakie można nabyć prace(20-50 euro). 
Artystyczno-dizajnerskie deski do krojenia chleba z precyzyjnie namalowanymi kawałkami mięsa 
(Agata Leszczyńska) i zwiewną kolekcję ciuchów z ręcznie nadrukowanymi graficznymi motywami z... 
Arrasów wawelskich (Anna Czyż). Kuratorki cieszą się też z z mocnej grupy wiedeńskich artystów, któ-
rzy prezentują np. „Tele-Dialog” - klatki z filmu animowanego robione z włóczki na drutach (Veronika 
Schubert), „SWW” - budziki, które dzwonią, tylko gdy za oknem pojawi się słońce (Clemens Mock) czy 
zabawną grę „Happy Family” (Lena von Lapschina). 
To jest wystawa dla każdego, kto ma ochotę się sztuką bawić i znajdować w niej od nowa pozytywną 
energię.Jakby tego było za mało, można jeszcze spędzić czas w galerii biorąc udział w warsztatach 
flipbooków (flipbook to mała książeczka, której kartki przewracane szybko za pomocą kciuka poka-
zują animowaną historyjkę) i animacji, przyjść na pokaz filmów video wiedeńskich studentów lub 
koncert świetnego malarza z Krakowa, Pawła Żugaja.
Tytuł wystawy „Kunstchnee” po niemiecku oznacza „sztuczny śnieg”, ale też „sztukę i śnieg”.

Czas: 8.12 – 6.01.2008
Miejsce: Wiedeń, MQ21, Galeria Freiraum
www.available-art.net

WYPRZEDAŻ SZTUKI UŻYWANEJ

Wyprzedaż sztuki uŻYWAnej jest próbą stworzenia platformy wymiany myśli, prac; sytuacji bezpo-
średniego kontaktu/rozmowy z odbiorcą jest okazją ożywienia młodej sztuki. Kto weźmie udział w 
wyprzedaży? Studenci i absolwenci szkół i kierunków artystycznych oraz inni twórcy mający do za-
proponowania wartościowe prace lub posiadacze ciekawych przedmiotów artystycznych pragnący je 
sprzedać lub wymienić. Regulamin nie ogranicza tematyki, rodzaju, formatu pracy, użytego medium. 
Do wyprzedaży dopuszczone zostaną dzieła sztuk wszelakich.

Czas: zgłoszenia prac do 5.12, wyprzedaż: 9.12, godz. 13-20
Miejsce: Łódź, Galeria Promocji Młodych, Ul. Limanowskiego 166
Więcej info, regulamin na www.bok.lodz.pl 
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BANBURY - 
ZDARZENIA NA BRYGU

Antek Wajda znany był dotychczas z kąśliwych karykaturalnych rysunków (wrocławski dodatek Ga-
zety Wyborczej), komentujących polską rzeczywistość oraz futerkowych kolaży, portretujących men-
talne matryce współczesności.
Tematyka aktualnego projektu Wajdy oscyluje wokół problemu polskiej emigracji zarobkowej oraz 
stanu świadomości młodej inteligencji poszukującej przestrzeni dla własnej energii w obrębie po-
szerzonej Unii Europejskiej. Nazwa projektu to także tytuł opowiadania Witolda Gombrowicza. Wy-
stawie, będącej paradokumentem z pobytu Wajdy w Wielkiej Brytanii (Banbury) i pracy w fabryce 
zderzaków, towarzyszyć będzie subiektywny katalog-powieść w stylistyce foto-komiksu.  

Czas: 12.12 – 27.01.2008
Miejsce: Wrocław, BWA Wrocław, 
galeria Awangarda, ul. Wita Stwosza 32
www.bwa.wroc.pl

Antek Wajda: Pan Borsuk

POLSKI NEON

Na wystawę „Polski neon”, prezentowaną w zbyt dużej przestrzeni Sali im. Stefana Kisielewskiego  
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, składały się zdjęcia przedstawiające najpiękniejsze warszaw-
skie neony z lat 60. i 70. Autorką jest Ilona Karwińska, polska fotografka od 15 lat mieszkająca w 
Londynie, absolwentka  fotograficznych studiów na Goldsmiths College, specjalizująca się w fotogra-
fii portretowej i podróżniczej. Przez 2 lata fotografowała te reklamy świetlne, które jeszcze zdołały 
przetrwać. Częścią wystawy jest też oryginalny neon „Berlin” z ulicy Marszałkowskiej (4 m. długości!), 
który uratowała przed zniszczeniem i odrestaurowała.
Od 2 lat przyjeżdżała do Warszawy i jak detektyw tropiła stare neony. Do niektórych wracała kilka-
krotnie, by uchwycić moment, kiedy świecić się będą wszystkie litery. Swoje zdjęcia, zrobione sta-
rym, wielkoformatowym aparatem, pokazała w maju tego roku na wystawie w samym sercu Londynu 
w „swojej” galerii Capital Culture. W formie tradycyjnych wydruków i podświetlanych kasetonów. 
Magazyn „Icon” napisał, że „Brytyjczyków zachwycił unikalny design polskich neonów”, a kurator 
prestiżowego Victoria & Albert Museum David Crowley poświęcił pracom Ilony obszerny artykuł  
w piśmie „Creative Review”. Idąc za ciosem, Instytut Kultury Polskiej zaprezentował jej fotografie  
w październiku na Poland Street Festival w Vinyl Factory na Soho.
Wystawa okazała się bardzo pożyteczna - Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zadeklarowało 
chęć stworzenia kolekcji neonowej.

Fot. Ilona Karwińska, z wystawy „Polski neon”
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W-WA

Nareszcie! Długo oczekiwany album ze zdjęciami Warszawy Maurycego Gomulickiego będzie miał 
premierę podczas wystawy prezentującej część fotografii (72) tworzących cykl.
Stach Szabłowski, kurator CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, w recenzji albumu „W-wa” napisał: 
„Takiego miasta nie znajdziemy w kolorowych, wystawnych woluminach operujących pocztówkową 
estetyką i zbierających reprezentacyjne widoki stolicy. Artysta nie boi się tego, czego większość fo-
tografów robiących zdjęcia w Warszawie unika jak ognia jako niefotogenicznego: delektuje się War-
szawskim modernizmem,  tropi geometryczne porządki, odkrywa kulturę betonu, odsłaniając dzikie, 
nieoczywiste, ale i niewątpliwe piękno warszawskiej przestrzeni. Nie ma tu zabytków ani słynnych 
budowli: są za to nagłe estetyczne olśnienia i fenomeny, zobaczone w miejscach, które lekceważmy 
zbyt często jako zwykłe i nieistotne. Tymczasem Warszawa składa się niemal wyłącznie z takich „zwy-
kłych” miejsc – a Gomulicki dzieli się z nami ich pięknem”.
Maurycy Gomulicki urodził się w 1969 roku w Warszawie. Od dziesięciu lat mieszka i pracuje w Mek-
syku pozostając jednak w ścisłym kontakcie z Polską. Jego prace prezentowane były na wielu wysta-
wach na całym świecie, w Warszawie m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz w 
Narodowej Galerii Sztuki Zachęta.

Czas: 2-7.12.2007
Miejsce: Warszawa, Kino Iluzjon (dawniej Stolica), ul. Narbutta 50a
Podczas wernisażu (2.12, godz. 19.00) obejrzeć będzie można „Lekarstwo na miłość”, film 
w reżyserii Jana Batorego z 1966 r., znakomicie oddający ducha architektury Warszawy 
tamtego okresu.

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana / www.funbec.eu
Projekt zrealizowano dzięki pomocy finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
Partnerem projektu jest Filmoteka Narodowa / www.fn.org.pl

http://pinknotdead.blox.pl/html
http://www.flickr.com/photos/vonmurr
http://www.myspace.com/vonmurr

Fot: Maurycy Gomulicki

Fot: Maurycy Gomulicki
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SCIENCE FICTIONS

„Science Fictions” jest drugą  odsłoną wystawy, która po raz pierwszy prezentowana była we wrześniu 
tego roku w  Wiedniu, pod tytułem DAS LABOR (tłum. Laboratorium). Autorem projektu jest Severin 
Dünser, niezależny austriacki kurator, który tymczasowo zawłaszczył pracownie swoich znajomych 
- artystów,   przyłączając się  w ten sposób do większego przedsięwzięcia INTO POSITION zmieniają-
cego w salony wystawowe podobne przestrzenie o łącznej powierzchni 1000 m2 (szczegóły na: www.
intopos.com).  Laboratorium to dla Dünsera najprostsza i zarazem najbardziej trafna metafora aktu 
artystycznej kreacji, gdzie w wyniku podejmowanych prób, szczęśliwych trafień i popełnianych błę-
dów dokonuje się proces prowadzący do nieznanego celu. Wynikiem eksperymentu w sferze sztuki 
– w przeciwieństwie do doświadczeń naukowych – było obnażenie jego własnych metod badawczych; 
ukazywał on na końcu zasady swojego działania, materializując ten sposób nowy wymiar słowa 
„twórczość”. 

Czas: do 11.01.2008
Miejsce: Warszawa, Czarna Gallery, 
ul. Marszałkowska 4 / 3
www.czarnagaleria.art.pl

COCCIENELLKI 

Galeria BWA w Zielonej Górze była miejscem pierwszej wystawy indywidualnej prac Anny Szejdewik. 
Można było oglądać prace pochodzące z dyplomu. 
„Inspiracją do stworzenia tego cyklu była postać kobiety, wpisana w dekoracyjne wzory tła i jej stany 
wewnętrzne; smutek, radość, tajemniczość, itd. Obrazy te są dla mnie ważne i osobiste, ponieważ 
pierwszy raz zdecydowałam się na ukazanie w pracach swojego wizerunku jako kobiety, postaci, wy-
korzystując przy tym akcesoria  pochodzące z mojego otoczenia. Na tej samej wystawie chciałabym 
pokazać cykl nowych prac. Inspiracją do ich stworzenia była sztuka ulicy i stworzenie swojej postaci 
-  dziewczynki Coccienelle (w skrócie Coxie) – która początkowo była biedronką, stąd (pochodząca  
z języka francuskiego) nazwa” - czytamy w opisie wystawy.
Anna Szejdewik (ur.1982), ukończyła  Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze (2001), 
studiowała malarstwo i architekturę wnętrz (2002 – 2007) na Uniwersytecie Zielonogórskim w In-
stytucie Sztuk Pięknych.

David Moises / Chris Janka, Vertigo, 2007, dzięki uprzejmojści Galerie Charin z Wiednia
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CYRKULACJE 

Wszystko płynie i wszystko łączy się ze sobą. Popularne powiedzenie mówi o tym, że ruch skrzydeł 
motyla w jednym punkcie kuli ziemskiej wywołuje huragan 5000 mil dalej. Atomy ulatniające się ze 
starego areozolu zbierają się w jonosferze nad biegunami. Zawieranie przypadkowych znajomości 
powoduje wzrost poziomu serotoniny i adrenaliny, a w rezultacie - bezsenność. WIększość z tych 
zależności jest dla nas zupełnie niezrozumiała. Mogą stać się częścią powszechnej wiedzy, ale sam 
poroces pozostaje dla nas niewidzialną abstrakcją. 
Dorota Buczkowska od wielu lat jest zafascynowana fenomenem komplikacji systemów. Jest bardzo 
wszzechstronna - jej prace to zarówno malarstwo, wideo, instalacja, jak i rysunek czy rzeźba. W 
swoich rysunkach generuje dziwaczny świat wewnętrzny ludzkich organizmów i przedmiotów. Seria 
„Klimatyzacja” z niemal naukową precyzją pokazuje intrygujący fenomen meteorologiczny. Jednak ta 
techniczna powłoka obecna na jej płótnach i pracach wideo jest tylko cienką warstwą kryjącą świat, 
który nie może być zgłębiony przez naukę. Nie przez przypadek jej ostatnia seria prac „Dwa lata w 
chmurach” została zainspirowana przez historię polarników, którzy utonęli w czasie próby dosta-
nia się balonem powietrznym na Biegun Północny. Prace Buczkowskiej wyrażają podstawową ludzką 
ludzką potrzebę odkrywania, pragnienie eksploracji i podporządkowania sobie ziemi i nieba. Artyst-
ka konfrontuje te cele z niezmiennością i pięknem natury.  

Czas: do 21.12
Miejsce: Berlin, Żak Gallery, Linienstr.148
www.zak-gallery.com

SZKLANKA ZBITA

Psychokinezę z poziomu www zaproponował w swoim projekcie Kuba Bąkowski. Można wypróbować 
jej siłę wykorzystując sieć komputerową. Na krawędzi ustawionego pośrodku pustej piwnicy dużego 
budynku przy 28 Greene Street (Grand St/Canal St, Manhattan) w Nowym Jorku, Bąkowski postawił 
pustą szklankę. Przy użyciu prostego oprogramowania można było próbować przez sieć manipulować 
obiektem i doprowadzić do zrzucenia go na podłogę. 

Miejsce: Nowy Jork / World Wide Web
www.kubabakowski.net/psychokinetic_synergy.html

Kuba Bąkowski: Drop it!

Dorota Buczkowska: Pole Nord
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Z PASJĄ WOJOWNIKA

Pod takim tytułem ukazało się wydawnictwo prezentujące artystyczne poczynania Dariusza Paczkow-
skiego, który od 20 lat tworzy zaangażowane społecznie graffiti i street art, projektuje instalacje, 
wycina szablony oraz wykuwa w kamieniu znaki i symbole. 
Wydawnictwo jest nie komercyjne, ale otrzymać może je każdy, kto wpłaci 25 PLN jako darowiznę 
na Dobre Uczynki Fundacji Ekologicznej ARKA, a dowód wpłaty prześle na adres 3fala@3fala.art.pl.  
W ten sposób Paczkowski chce, po raz kolejny nakłonić nas do wspierania działań społecznych.
Autor jest działaczem społecznym, założycielem ogólnopolskiej grupy Trzecia Fala (3 F), współtwórcą 
i uczestnikiem wielu wydarzeń artystycznych, happeningowych i parateatralnych. Jest organizato-
rem ogólnopolskich i międzynarodowych jamów graffiti prowadzi warsztaty w Polsce i na świecie. 
To wszystko można zobaczyć w zeszycie, który liczy 72 strony. Znalazły się w nim między innymi 
wypowiedzi: Janiny Ochojskiej z Polskiej Akcji Humanitarnej, Jurka Owsiaka z Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, fotografa Tomka Sikory, Krzysztofa Skiby, lidera Big Cyca i Krzysztofa Grabow-
skiego z zespołu Dezerter. Smaczku dodają ręcznie malowane i wycinane strony oraz numerowane 
egzemplarze. 

Numer konta, na które należy przekazać darowiznę: 
Fundacja Ekologiczna Arka, Bielsko-Biała 
bank: PKO BP, O/Bielsko-Biała konto: 76 1020 1390 0000 6602 0139 8502
z dopiskiem: darowizna na Dobre Uczynki

PAN MYŚLIWY

Olaf Brzeski (ur. 1975) jest jednym z najbardziej obiecujących artystów związanych z Wrocławiem. 
Dyplom z rzeźby na wrocławskiej ASP obronił w 2000. Tworzy instalacje, filmy, a także metaforyczne 
rzeźby z porcelany - materiału dość rzadko używanego przez współczesnych artystów. Współpracuje 
z wrocławską grupą muzyczną ROBOTOBIBOK. Debiutował, wygrywając konkurs na pomnik Pomarań-
czowej Alternatywy, na który zaproponował postać krasnala, dla którego postumentem był ogromny 
palec. Rzeźba ta stoi obecnie przy ulicy Świdnickiej. W 2006 we wrocławskim BWA można było oglą-
dać jego wystawę „Tylko dla ludzi”.
W warszawskim CSW można oglądać jego aranżację przestrzenną „Pan myśliwy”. W autorskim ko-
mentarzu do projektu, Olaf Brzeski pisze: „Biedny głupi skurwysyn, któremu się wydawało, że ota-
czającą go rzeczywistość można wykorzystać, ukształtować wedle jego woli, kontrolować i regulować. 
Panować nad naturą ludzi, zwierząt, rzeczy. Generalnie zaprowadzić porządek. Ale natura rzeczy jest 
niezmienna i ma własne interesy do załatwienia... I kiedy chciał wyjść i zabrać się do dzieła, okazało 
się, że jego <<leśni przyjaciele>> zakopali jego strzelbę w lesie, a miejsce to nakryli gałęziami. Jego 
szkolone myśliwskie psy uciekły nocą do sąsiada zagryzać śpiące kury i kulawe koty. Jego trofea 
ożyły, a pokój zajął las. Z czasem jego zakopana w lesie strzelba zamieniła się w kawałek kości, a on 
kupił sobie nową”.

Czas: do 2.12
Miejsce: Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, 
Galeria Okna, al. Ujazdowskie 6
www.csw.art.pl

Dariusz Paczkowski (ręka) i książka o nim Olaf Brzeski: Strzelba w lesie
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MIŃSK,  
DIARIUSZ MIEJSKI

Tematem wystawy jest własny wizerunek i artystyczna recepcja przestrzeni miejskiej stolicy Bia-
łorusi - Mińska. Oficjalny slogan, zachwalający zalety Mińska, głosi: „Nasze miasto jest zielone 
 i czyste”. W ten sposób obywatele muszą postrzegać i oceniać swoje miasto i w rezultacie utrwala 
im się stereotyp romantycznej mieszaniny starego z nowym, szerokich ulic i zielonych skwerów. Te 
motywy są przedstawiane na pocztówkach i plakatach, pojawiają się na planszach telewizyjnych, są 
tematem wystaw, zatytułowanych „Moje ukochane miasto”. Zaproszeni do udziału w wystawie artyści 
nie prezentują nowej kolekcji obrazów i detali życia miejskiego w Mińsku, lecz pytają, badają, po-
szukują modeli, według których można by wytłumaczyć specyficzne sytuacje urbanistyczne. Mówią 
o swoim prywatnym postrzeganiu miasta, koncentrując się na elementach życia miejskiego, których 
nie sposób znaleźć w przedstawieniach oficjalnych. 

Czas: 30.11.2007 - 13.01.2008
Miejsce: Gdańsk, CSW Łaźnia, ul. Jaskółcza 1
www.laznia.pl

ŁÓDŹ / BOAT /  
BRZYDAL / KASZALOT

Z mieszkania Moniki Drożyńskiej, znajdującego się na ostatnim piętrze krakowskiej kamienicy roz-
ciągał się malowniczy widok na pobliskie dachy i na Wawel. Potem przysłoniła go „łódź”, „kaszalot” 
czyli niezbyt estetyczny budynek wzniesiony po drugiej stronie ulicy, przypominający obiekt pływa-
jący. Artystka podjęła walkę z intruzem. Za pomocą pocztówkowej wizualizacji morza - fototapety, 
umieszczonej na balkonie od wewnętrznej strony, postanowiła uzasadnić obecność szpetnego obiek-
tu. Projekt Moniki Drożyńskiej jest sprzeciwem wobec wizualnej degradacji przestrzeni miejskiej. 
Można go rozpatrywać na wielu płaszczyznach: „Najważniejsza, to ta o której mówiłam: żart, taki 
gorzki żart. Ten brzydal włazi mi codziennie do łóżka, codziennie go oglądam. Nadzieja, że to kiedyś 
zniknie z moich oczu, to nadzieja pełna śmiechu... Kolejny ważny aspekt, to aspekt społeczny - dla 
mnie jest to cios zadany w przestrzeń architektoniczną” - powiedziała artystka w rozmowie z Grze-
gorzem Bińczyckim.

Więcej info: www.lodz-boat.pl

Monika Drożyńska:, Widok na reprezentacyjny obiekt krakowskiej floty Alexander Komarov: Cut Out
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MYSPACE_LDZ

MYSPACE.LDZ to akcja site-specific w przestrzeni łódzkiego Śródmieścia, która dotyczy starych gablot 
reklamowych znajdujących się w centrum miasta. Często są one zaniedbane i niezauważane. Celem 
projektu MySpace_LDZ jest przywrócenie wartości tym obiektom. W kilkunastu opuszczonych gablo-
tach swoją twórczość zaprezentują artyści z Polski i zagranicy. MySpace_LDZ jest dla twórców okazją 
do podjęcia dialogu z miastem i do wejścia w interakcję z mieszkańcami. Swoje prace w gablotach 
zaprezentują m.in.: Ivo Nikić, grupa Massmix, Ubik Media Demon, Marcelo Zamenhoff, Magda Bielesz, 
Pan Tu Nie Stał, Robosexi, Łukasz Ogórek, Justyna Zet, Wiktor Skok, Artur Chrzanowski, Mirella von 
Chrupek, Anna Brzeżańska i inni. 

Do: 27.11.2007
Miejsce: ul. Nowomiejska 12. Łódź
Więcej info: www.myspace_ldz.republika.pl - m.in. mapka z witrynami
www.myspace.com/myspace_ldz

Witryna przygotowana przez Ivo Nikiča Witryna przygotowana przez Wiktora Skoka

Witryna przygotowana przez Agnieszke Chojnacką
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PHOTOSUISSE

Prezentacja 28 fotografów ze wszystkich regionów Szwajcarii, zarówno gwiazd młodej sceny, jak 
 i uznanych oraz odnoszących sukcesy twórców. Wystawa zawiera prace o charakterze dokumental-
nym, reportaże i fotografię artystyczną. Ekspozycja składa się z trzech głównych części. W części 
zatytułowanej „Matryca: studium powierzchni” artyści skupiają się na zewnętrznym wyglądzie rzeczy. 
Powierzchnia, faktura, struktura i sama czynność fotografowania są tematami ich prac. Część „Środo-
wisko: przestrzeń społeczna” poświęcona jest relacji rozmaitych wydarzeń i doświadczeń ludzkich. 
„Media: relacje między obrazami” przedstawia rzeczy z perspektywy konstrukcji medialnej. Zdjęcia 
te korzystają z estetyki pop, konfrontują kulturę niską i wysoką, używają ikonografii zaczerpniętej z 
masmediów i historii sztuki, a także wykorzystują współczesne kody kulturowe. 
Wystawa w Bunkrze Sztuki rozszerzona została o dodatkową część, „Portrety filmowe: Ruch obrazów”. 
Jest to seria filmów zrealizowanych przez szwajcarską telewizję SF DRS idée Suisse. Przedstawiają 
szeroki zakres działalności fotograficznej w Szwajcarii. 

Czas:do 7.12
Miejsce: Kraków, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a
www.bunkier.art.pl

BAJER PHARMACY

Tomasz Bajer jest mocno związany z tradycją dada i sztuki konceptualnej, sztuki politycznej i zaan-
gażowanej społecznie. Tworzy obiekty, instalacje, rzeźby, obrazy, projekty graficzne, jest też aktywny 
w dziedzinie internetu i akcji ulicznych.
Wrocławski artysta konfrontuje odbiorcę z tematami, o których ten chciałby jak najszybciej zapo-
mnieć. Jest prowokujący, choć jego język podszyty jest subtelną i ledwie wyczuwalną ironią.
Bajer wyśmiewa polskie kompleksy, ale równie często przygląda się kompleksom europejskim. Wro-
cławska wystawa w Galerii Entropia odsłania jeden z takich projektów, który dotyczy najbardziej 
wstydliwej sprawy, z którą do dziś nie potrafią uporać się Niemcy; działalności niektórych firm na 
rzecz „Ostatecznego Rozwiązania”.
Bajer dociera do ukrytych problemów tożsamościowych Bawarczyków, którzy eksponują do dziś nie 
tylko lokalny patriotyzm, ale i nacjonalizm. Artysta podczas pobytu na stypendium w Bawarii przy-
gotował projekt oparty z jednej strony na jego nazwisku (podobne do złudzenia logo znanej firmy 
farmaceutycznej z siedzibą w Nadrenii - Westfalii), a z drugiej na starych etykietkach po cyklonie B.
Artyście nie chodziło tylko o odkrywanie prawdy oczywistej. Oto bowiem jedna marka (w tym wy-
padku nazwisko artysty) subtelnie anektuje inną. Metoda przejmowania symboliki, loga, treści,  
a wreszcie znaczenia, ma na świecie długą tradycję. Jednocześnie rzadko bywa przedmiotem speku-
lacji artystycznej.

Czas: do 4.12
Miejsce: Wrocław, Galeria Entropia, ul.Rzeźnicza 4
www.entropia.art.pl
www.free.art.pl/bajer_tomasz

Tomasz Bajer: Remedium

Oliver Christinat: Fribourg, 2000-2001



20 21

STREFA BUFOROWA 

„Ireneusz Zjeżdżałka jest fotografem, którego interesują oznaki upływającego czasu, rozpad form 
rzeczywistości, wymuszany najczęściej przez przemiany polityczne i społeczne. Prezentowaną se-
rię fotografii Ireneusz Zjeżdżałka zrealizował podczas pobytu we wsi Haidemühl, która do niedawna 
znajdowała się niedaleko Cottbus, w silnie uprzemysłowionym regionie Niemiec. Na tym obszarze 
znajdowały się liczne odkrywki kopalni węgla brunatnego, podstawowego surowca energetyki dawnej 
NRD, które obecnie są zalewane i łączone systemem śluz i kanałów. W niedalekiej przyszłości ma tu 
powstać największy w Europie teren sztucznych akwenów dla potrzeb turystyki wodnej, a cały region 
przeistoczyć się w atrakcyjny ośrodek rekreacji. Wieś Haidemühl leżała w bezpośrednim sąsiedztwie 
jednej z zalewanych odkrywek, co niosło ze sobą ryzyko osunięcia się gruntu. Dlatego podjęto decy-
zję o stworzeniu tu strefy buforowej i przeniesieniu całej miejscowości kilkanaście kilometrów dalej, 
gdzie od podstaw wybudowano Neu Haidemühl, do której przesiedlono wszystkich mieszkańców. 

 W opuszczonej wsi zostały domy, przedszkole, mały ośrodek sportowy, a w nich wszystkie przedmio-
ty, które dla dawnych mieszkańców okazały się bezwartościowe. 
Tytułowe pojęcie strefy buforowej ma swoje znaczenie w słowniku nauk politycznych, gdzie określo-
ne jest jako obszar pomiędzy stronami potencjalnego konfliktu, martwy pas bezpieczeństwa. Wieś 
Haidemühl stała się takim obszarem w sensie metaforycznym, jego neutralizacja postępuje w wyniku 
przemian politycznych i społecznych” - pisze o wystawie Magdalena Wróblewska. 

Czas: 22.11 - 06.12
Miejsce: Green Gallery, Warszawa, ul. Krzywe Koło 2/4
www.greengallery.pl
http://zjezdzalka.blogspot.com/

Ireneusz Zjeżdżałka: z cyklu „Strefa buforowa, Haidemühl”, 2007 Ireneusz Zjeżdżałka: z cyklu „Strefa buforowa, Haidemühl”, 2007
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JELENIE NA RYKOWISKU!

Wystawa zbiorowa, prezentująca przede wszystkim młodych twórców. Prace zostaną wystawione w 
pofabrycznej przestrzeni Pracowni Wschodniej na warszawskiej Pradze. 
Zaproszeni do udziału artyści musieli odpowiedzieć na zadany temat, pozostawiono im jednak wolny 
wybór jeśli chodzi o jego interpretację. Ta wystawa pokaże, jak różnorodnie można podejść do jelenia 
na rykowisku, motywu potocznie kojarzonego ze wszystkim, co najgorsze w sztuce. Czy wszystkie 
prace nawiązywać będą do konwencji kiczu? Czy też może w Pracowni Wschodniej ludzie o świeżych 
umysłach zinterpretują jelenia na nowo? Technika prac, ich rozmiar i ilość były dowolne. Na wysta-

wie pojawi się zarówno malarstwo, jak i fotografia czy instalacje, duże i małe obiekty. Dodatkową 
atrakcją będzie koncert zespołu Dowgiałło, Pałyga i Walerian w sąsiadującej z Pracownią Wschodnią 
siedzibie Komuny Otwock. 

Czas: do 30.11
Warszawa: Warszawa, Pracownia Wschodnia, ul. Lubelska 30/32
www.komunaotwock.engo.pl

Beata Gajewska: Bez tytułu, obiekt, 2007 Kalina Możdżyńska: Jeleń Life Style, instalacja, działanie (goście mogli się sfotografować w roli jelenia), 2007
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PO DRODZE

Wystawa, która podsumowuje ostatni rok pracy Tomasza Kopcewicza, jest jednocześnie próbą podję-
cia zagadnienia ruchu w przestrzeni miejskiej. Rejestruje formy jego odgórnego kanalizowania oraz 
zachowania mieszkańców podejmowane „pomimo”, „na przekór” tym formom. 
Prezentuje to, co przez Kopcewicza „po drodze” przez miasto napotkane - stało się dla niego przed-
miotem obsesyjnego przemalowywania, czy statycznej rejestracji kamerą. Malarska multiplikacja 
motywów architektury (barierki, poręcze) i komunikacji miejskiej (rodzaj malarskich powidoków po 
ruchu, formie autobusów) oraz filmowa rejestracja powielanego ruchu mieszkańców osiedla i sposo-
bów użytkowania przez nich przestrzeni publicznej – pozwoliły artyście w banalnej z pozoru formie, 
czy zachowaniu ujawnić regulacyjne praktyki, bądź krytyczny społecznie potencjał. 
Na wystawie zaprezentowane zostaną dwa cykle malarskie oraz dwa filmy wideo powstałe w 2007 
roku. 

Czas: 21.11 - 8.12
Miejsce: Warszawa, Galeria Klimy Bocheńskiej, 
ul. Ząbkowska 27/31, na terenie Fabryki Wódek „Koneser” 
www.bochenskagallery.pl

Tomasz Kopcewicz: z wystawy „Po drodze”
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WYSTAWY TAJNE

W dniach 31 października - 1 listopada w Apolonia Gallery odbyła się wystawa Leo Hattena „Like  
a Preyer”. Była to wystawa tajna - w czasie jej trwania nikt o niej nie wiedział, a jej miejsce nie 
zostanie nigdy ujawione. 
Wyjaśnienie kuratorki, a właściwie disk-dżokejki, Poli Dwurnik: „W obliczu pojawiającej się ostatnio 
w Polsce ogromnej ilości projektów artystycznych operujących zminiaturyzowaniem / przeskalowa-
niem przestrzeni wystawienniczej lub / i samych aretefaktów oraz wobec wysypu nowych miejsc pro-
mocji sztuki i zdarzeń kulturalnych Apolonia Art Gallery zdecydowała się na cykl TAJNYCH WYSTAW. 
Są to projekty realizowane przez AAG w całkowitym sekrecie, obejmującym zarówno środowisko 
artystyczne, jak i opinię publiczną w ogóle. Ujawnienie informacji o takiej wystawie następuje naj-
wczesniej w momencie jej zakończenia, a widzowie mogą zapoznać się z dokumentacją zamieszczoną 
w internecie. (Uwaga: nie wszystkie wystawy AAG będą odbywać się w ramach tego cyklu).
W Apolonia Art Gallery także coraz rzadziej będą pojawiać się KURATORZY. Słowo to obecnie bardzo 
często występuje w świecie sztuki, a Apolonia Art Gallery jest niechętna modom. W miejsce kuratora 
wejdzie zatem DJ, a dokładniej DISKDŻOKEJ”.
Leo po raz pierwszy przyjechał do Polski w 2003 roku. Jego uwagę zwróciły wówczas biało podświe-
tlane krzyże wieńczące kilka warszawskich kościołów, niczym niewielkie lightboxy. Ponownie odwie-
dzając Polskę w 2007, w dniach, w których myślimy o zmarłych, Leo wrócił do tego wspomnienia. Pięć 
elementów Apolonia Art Gallery ustawił w formę przypominającą krzyż, zaciągnął ekrany projekcyjne 
galerii i zapalił w niej światło. W środku umieścił szkatułkę ze zdjęciami oraz puklem włosów swojej 
tragicznie zmarłej w 2005 roku dziewczyny Marie. Następnie w takt cicho odtwarzanej we wnętrzu AAG 
piosenki Madonny “Like a Prayer” (“Jak modlitwa”, 1989) przez dwie godziny tańczył przed galerią.
Hatten: „Taki performance w Szwajcarii nie miałby żadnego sensu. To bardzo laicki kraj, którego ko-
ścioły przerabia się na sale koncertowe. Co innego w Polsce, tutaj 90 procent społeczeństwa wierzy 
w Boga, to jest niesamowite. Ja nie wierzę i nie umiem się modlić, ale jeśli istnieje życie po śmierci, 
chciałbym, żeby Marie była tam szczęśliwa” - powiedział w rozmowie z Polą Dwurnik.

Miejsce: tajne!
www.apoloniaartgallery.com

Z tajnej wystawy Leo Hattena

Z tajnej wystawy Leo Hattena
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WILHELM SASNAL - 
LATA WALKI

„Wystawa malarstwa artysty, którego debiut w końcu lat 90. należał do najbardziej spektakularnych 
w sztuce polskiej, malarza który mimo młodego wieku funkcjonuje już w obiegu sztuki światowej. 
W swych obrazach, bardzo różnorodnych stylistycznie często wykorzystuje wizerunki z mediów czy 
fotografie. Podstawowym problemem, który nieodmiennie interesuje Sasnala, są granice i możli-
wości reprezentacji oraz badanie procesu widzenia i postrzegania. w 2006 roku Sasnal wyróżniony 
został Vincent Prize – najważniejszą europejska nagroda artystyczna przyznawaną co dwa lata przez 
Fundacje de Broere” - tak do obejrzenia wystawy najbardziej cenionego obecnie za granicą polskiego 
malarza, zachęcają jej organizatorzy.

Czas: 26.11 - 2.03.2008
Miejsce: Warszawa, Zachęta, pl. Małachowskiego 3
www.zacheta.art.pl

Wilhelm Sanal: Censorship, 2002 Wilhelm Sanal: Partyzanci, 2005
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HISTORIA I GEOGRAFIA

Co stanęło na drodze Marszałka Piłsudskiego i kogo spotkali Krzyżacy? Jak rozpoznać gwiazdozbiór 
bliźniąt? Debiutujący w krakowskim Zderzaku Radek Szlaga przedstawia swobodny program edu-
kacyjny. Proponuje własną wersję lekcji historii i geografii. Na jego płótnach pączkuje prawdziwa, 
nieskrępowana wolność (Pączki wolności). Używa nasyconych, przaśnych kolorów, jego płótna za-
mieszkują zarówno postaci historyczne, egzotyczne zwierzęta jak i stwory czysto fantazyjne. Szlaga 
kpi, ironizuje, “Szlaga się z was śmieje!” jak głosi jego manifest spisany piórem Michała Lasoty, który 
pisze o stylu artysty, że jest „podobny dziecięcemu skrótowi”. Ani to komiks, ani Biblia Pauperum. 
Radek Szlaga przedstawił się krakowskiej publiczności 9 listopada. Jest to data nieprzypadkowa, 
ściśle związania z wykładanymi przedmiotami - Święto Niepodległości w Kambodży i Konstytucji  
w Nepalu, a także Dzień Światowych Rekordów Guinnessa. 

Czas: do 11.12
Miejsce: Kraków, Galeria Zderzak, Floriańska 3
www.zderzak.pl

ATLANTIS

Nowy cykl Radka Szlagi jest ironiczną próbą reinterpretacji siedmiu grzechów głównych. Szlaga 
przygląda się i przysłuchuje „grzechom polskości” z gorączkową pasją, bez politycznej poprawności, 
komentuje dosadnie i z sarkazmem, i umiejscawia w szerokim planie globalnej wioski. Szlaga bardzo 
często wprowadza ironicznie motyw kary za grzechy, potępienia, walki dobra i zła. Obsesyjnie czyni 
tematem wartości moralne, a wieszcząc ich rozpad, jednocześnie traktuje je sentymentalnie i roz-
myśla o nich w kategoriach estetycznych. Poszukuje ich samych a znajduje jedynie wraki. Tym razem 
te wraki są wyjątkowo piękne, kolorowe i kuszące. Wyrzucone na śmietnik, ale nadal atrakcyjne i 
wartościowe.

Czas: do 02.12
Miejsce: Poznań, Galeria Miejska Arsenał
www.arsenal.art.pl

Radek Szlaga: L’irrigation ou Sud, 2007 Radek Szlaga: Nieczystość, 2007, reprodukcja Honzy Zamojskiego
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CIMITERO
COMUNALE

O swojej najnowszej wystawie Kobas Laksa mówi: „Podczas tygodniowego pobytu w Rzymie po-
stanowiłem przejść klasycznym szlakiem turystycznym: kościoły, place, Fontana di Trevi, Forum 
Romanum. Nie sposób było ominąć też założonego w XIX wieku cmentarza komunalnego (cimitero 
comunale) Campo Verano. Jedna z największych nekropolii europejskich urzeka rozmachem i styli-
styczną swobodą rodem z niepokojących fantazji Mathew Barney`a. Najbardziej klasyczna część tego 
katolicko-żydowskiego cmentarza pozostawia daleko w tyle osiągniecia małej architektury Powązek, 
a przejście przez cały kompleks wymaga dużej siły psychofizycznej. Można skorzystać z jeżdżące-
go alejkami pojazdu stylizowanego na karuzelową ciuchcię. Surrealistycznego spektaklu dopełnia 
ściana dziecięcych grobów, na których porozstawiane są postacie i zwierzęta z jajek niespodzianek. 
Zaintrygowany teatralnymi kompozycjami przypadkowo rozmieszczonych zabawek sfotografowałem 
i zebralem je w cykl: CIMITERO COMUNALE” .

Czas: od 17.11 
Miejsce: Warszawa, Klubokawiarnia, Chłodna 25
http://kobas.blog.pl/

Kobas Laksa, z cyklu „Cimitero Comunale”

Kobas Laksa, z cyklu „Cimitero Comunale”

Kobas Laksa, z cyklu „Cimitero Comunale”
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Kobas Laksa, z cyklu „Cimitero Comunale”
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14 APOSTOŁÓW + MUZYKA

Najnowszy projekt Marty Deskur wystawa „Nowe Jeruzalem” jest obrazem ziemskiej fazy artystycz-
nego królestwa. Jest to pół żartem pół serio opowiadana historia o bohaterach i bohaterkach pol-
skiego świata artystycznego, jego atmosferze i lokalnym kolorycie.
Artystka zaprosiła kilkunastu znanych i nieznanych artystów, kuratorów i pisarzy, aby wcielili się 
 w postaci czternastu Apostołów. Dlaczego czternastu? Zwyczajowo mówi się o Dwunastu zapomina-
jąc o św. Macieju, którego po upadku Judasza wybrali pozostali Apostołowie oraz św. Pawle zwanym 
Apostołem Narodów, powołanym przez Chrystusa po zmartwychwstaniu. 
Artystka prowadzi przewrotną grę z chrześcijańską tradycją, stawiając się w roli Stwórcy i powołu-
jąc na apostołów mężczyzn ze swojego otoczenia działających w świecie sztuki: św. Piotr - Marcin 
Maciejowski, św. Paweł - Piotr Lutyński, św. Jan - Wilhelm Sasnal, św. Andrzej - Andrzej Szczepaniak 
, św. Bartłomiej - Grzegorz Sztwiertnia, św. Juda Tadeusz - Sebastian Cichocki, św. Jakub Młodszy 
- Krzysztof Kaczmarek, św. Szymon Gorliwy - Wojtek Kula, św. Maciej - Xawery Wolski vel xavimodo, 

św. Jakub Starszy - Łukasz Skąpski, św. Filip - Mikołaj Sodzański, św. Mateusz Ewangelista - Sławomir 
Shuty, św. Tomasz - Rafał Bujnowski, Judasz - Bartek Materka.
Wszyscy biorący udział w projekcie sfotografowani są w swoich codziennych ubraniach, z wpiętymi 
pejsami i współczesnymi odpowiednikami tradycyjnych atrybutów.
W dniu otwarcia wystawy został wykonany utwór Marcina Krzyżanowskiego „Traktat o rozesłaniu na 
dźwięki basowe i podstawowe dopełnienia” przez trio w składzie: Edee Dee [DJ/MC-sounds], Michał 
Gorczyca [computer sounds] i Marc Krzy [electric cello].
Aneksem do „Nowego Jeruzalem” będzie finisaż muzyczny wystawy.

Czas koncertu finisażowego: 18.12, godz. 18.00
Miejsce: Kraków, Galeria Starmach, ul. Węgierska 5
www.starmach.eu

Marta Deskur: Chrystus Zmartwychwstały - Oskar Dawidzki, z cyklu 14 Apostołów Marta Deskur: św. Tomasz Niewierny - Rafał Bujnowski, z cyklu 14 Apostołów
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„CO” JEST DLA MNIE WAŻNIEJSZE, 
NIŻ „JAK”

Z Martą Deskur rozmawia Marta Eloy Cichocka, fragmenty wywiadu opubliko-
wanego w grudniowym „Biuletynie Fotograficznym”

Chcę z tobą porozmawiać o religii z tego powodu, że od dawna frapuje mnie i porusza 
duchowy wymiar tego, co pokazujesz odbiorcy. 
Wiesz, akurat jestem w tej chwili po rozmowie z bliskim przyjacielem, który doniósł mi – tak, jak to 
w Krakowie wszystko się donosi – smutne wieści dotyczące negatywnych reakcji na tę wystawę ludzi 
jednak mi bliskich, z którymi jestem związana od pokoleń. Okazuje się, że to do nich zupełnie nie do-
ciera. Ale co zrobić... Ja się dziwię tylko jednej rzeczy: że nie mają odwagi przyjść do mnie i porozma-
wiać na ten temat. Wręcz przeciwnie, gratulują mi na wernisażu, albo nie mówią nic. W sumie jednak, 
jeśli tego typu odbiór negatywny wychodzi od ludzi, którzy nie mają odwagi mi tego powiedzieć, to 
znaczy, że ta wystawa „działa”, a o to tu chodzi. „Działa”, bo nie jest taka, jak by chcieli. 

A jak by chcieli? „Po bożemu”?...
Tak, dokładnie... Są ludzie traktujący religię hierarchicznie, społecznie. Wydaje mi się, że tacy ludzie 
po prostu mniej medytują, a bardziej gadają i traktują religię zupełnie inaczej, niż ja. Ja z kolei myślę, 
że religia powinna być bardziej zwrócona ku medytacji i zastanawianiu się, czy jest Bóg, a jeśli jest, 
to jaki On jest – a nie ku wyborom takiej czy innej religii.

Co z kolei łączy się z obrzędowością...
Rytuały, obrzędy, tradycje i tak dalej... A to znaczy: wspólnota. Ja wcale tego nie krytykuję: uważam, 
że człowiek w naturze swojej ma taką potrzebę. Której ja akurat nie mam – ale rozumiem, że są ludzie, 
którzy mają potrzebę wspólnoty i kochają to. Co jest pewnego rodzaju drogą. Jeśli wszystko to zwią-
zane jest z ich wolnością i ma im to dobrze służyć, ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Marta Deskur: św. Jan - Wilhelm Sasnal, z cyklu 14 Apostołów
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Co nie dotyczy w tym momencie tylko religii. Potrzeba wspólnoty tak samo przejawia się 
przecież w świecie sztuki. Łączenie się w grupy, skupianie wokół galerii, obwarowywanie 
krytykami, którzy są danej grupie przychylni...
W sferze sztuki, masz rację, i w ogóle w sferze środowisk zawodowych. 

(...)
Czy od samego początku miałaś dopasowane poszczególne twarze do konkretnych imion 
i atrybutów?
Moja praca jest związana w dużej mierze z tym, co ty nazywasz telepatią. I ja też to tak nazywam, ale 
jest w tym też element przypadku – a więc jakieś połączenie z tao, stąd ta zgodność przez cały czas. 
No i kiedy jest taka zgodność, wtedy wszystko do siebie pasuje. A dobór poszczególnych apostołów 
nie był zbyt sztywny: kiedy studiowałam biografie i osobowości rzeczywistych apostołów Chrystusa, 
automatycznie wyobrażałam sobie, który artysta ewentualnie mógłby być wcieleniem danej postaci. 
I wydaje mi się, że nie pomyliłam się właściwie w żadnym wypadku: do każdego pasuje jego rola. 

Marta Deskur (1962) – studiowała malarstwo w Ecole des Beaux-Art w Aix-en-Provence we Francji. 
Prace artystki znajdują się m. in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki w Ło-
dzi, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta 
w Warszawie, Museum Bochum (Niemcy), Sonje Museum of Contemporary Arts Collection (Korea), Ga-
lerii „Potocka” w Krakowie oraz w Galerii Arsenał w Białymstoku. Autorka kryminału, który opublikuje 
w swoim czasie.

Wszystkie ilustracje dzięki uprzejmości Galerii Starmach / www.starmach.euMarta Deskur: św. Juda Tadeusz - Sebastian Cichocki, z cyklu 14 Apostołów
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LALA HOTEL

Bardzo oczekiwany start lala hoteliku, w którym każdy pokój zaprojektowany został przez innego 
autora. Artystów zapraszała Joanna Zastróżna: #77, pokój z baletnicami - Asia Piaścik (rocznik 
1977), studentka dizajnu w Berlinie; #44, pokój czarny futrzany leśny - Iwona Cybula (rocznik 1983), 
projektantka mebli i architekt wnetrz (ASP Gdańsk) i Jakub Rebelka (rocznik 1981), malarz, rysownik, 
autor komiksów „Doktor Bryan”, „Ester Klemens: 3 głowy profesora Muri”; #7, pokój biały - Marek 
Mielnicki, po ASP w Poznaniu, ostatnio mieszka i pracuje w Warszawie; #38, pokój niebieski - Ula 
Wasielewska i Honorata Martin, studentki malarstwa na gdańskiej ASP; #295, pokój różowy - artysta 

Kuba Bąkowski; #1600, pokój makowy – Patrycja Orzechowska, absolwenta grafiki gdańskiej ASP; 
#100, pokój w kropki i indyki - Emilia Bartkowska, studiuje na gdanskiej asp. Jest też apartament, 
który Joanna Zastróżna zrobiła osobiście.

Czas: od 15.12
Miejsce: Sopot, ul. Rzemieślnicza 42
www.lalala.lu
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SIEĆ - ALIENACJA 
CZY WSPÓLNOTA?

Celem 7 edycji była dyskusja na temat społecznej roli internetu. Uczestnik mógł wypowiedzieć się, 
wybierając jedno z dwóch wariantów hasła konkursowego „sieć = alienacja” lub „sieć = wspólnota”. 
Zwycięźczynią konkursu została Anna Demidowicz. Jej praca będzie eksponowana na nośnikach typu 
citylight. Wystawę nagrodzonych prac można obejrzeć w Porto Praga.

Czas: konkurs  wystawa do 10.12
Miejsce: Warszawa, Porto Praga, ul. Okrzei 23
www.galeriaplakatu.blox.pl
www.ams.com.pl

Praca nadesłana na konkurs przez Pawła Tujakowskiego.

PRZETWORY 2

Dizajnerzy, rzeźbiarze, malarze, graficiarze, projektanci mody zaproszeni są do udziału w imprezie 
resajklingowej PRZETWORY 2, która tradycyjnie odbędzie się w okresie przedświątecznym. Będzie to 
szósta odsłona Projektu Praga. Motywem przewodnim będzie przetwarzanie mebli, ubrań, odpadów, 
zabawek udostępnionych artystom specjalnie na tę okazję zbierane ze śmietników, fabryk, domów 
drobniejsze i większe przedmioty w rękach artystów nabiorą nowego charakteru i funkcji. Podczas 
imprezy będą grać didżeje, odbędzie się aukcja wyjątkowych przedmiotów, czynny będzie bar. Ceny 
przedmiotów nie powinny przekroczyć 700 zł. 20% zysku przewidzianych jest na zwrot kosztów or-
ganizacji
Impreza jest okazją do wymiany pomysłów między wszystkimi, którzy chcą promować ideę recyklingu 
jako alternatywy dla masowej konsumpcji i formy sztuki.

Czas: 14-16.12
Miejsce: Warszawa, Polskie Zakłady Optyczne, ul. Grochowska 316/320
www.projektpraga.com
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CO Z TĄ TORBĄ?

„Plastikowa torebka waży zaledwie parę gramów. Rocznie rozdaje się w Polsce 10 miliardów zrywek, 
które łącznie tworzą górę odpadów o masie 55 tysięcy ton. Każda z nich rozkładać się będzie od 
100 do 400 lat. Używana była zaledwie chwilę. Czas powiedzieć STOP. Przerwać bezmyślną rutynę. 
Wytknąć konformizm. Otworzyć oczy. Wprowadzić nowe trendy. Wypełnij torbę TREŚCIĄ!” - tak za-
chęcani byli młodzi twórcy urodzeni po 1979 roku, do wzięcia udziału w konkursie „Co z tą torbą?”. 

Maciej Twardowski, Aleksandra Kosik: „Co z tym zrobić” - wyróżnienie

Na konkurs napłynęło kilkadziesiąt propozycji. Zwyciężyła praca Urszuli Pągowskiej „Czy tylko to ma 
po nas zostać?”. 
Konkurs był częścią X Ogólnopolskiego Festiwalu Reklamy Złote Orły 2007 .

www.zloteorly.com.pl
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FUTURESHORTS

Wielbiciele krótkich form filmowych niech zacierają ręce. Międzynarodowy, całoroczny cykl pokazów 
Future Shorts zaprasza nieustająco  nauderzającą i stymulującą dawkę filmowych przeżyć ze świato-
wego obiegu. W listopadzie zainaugurowane zostały regularne pokazy pod hasłem comiesięcznych 
wydań, na które będą składały się specjalnie przygotowane kompilacje.
Wśród starannie wybranych filmowych kąsków można zobaczyć m.in. wielokrotnie nagradzaną ru-
muńską produkcję „The Tube with a Hat” („Lampa z kapturkiem”) Radu Jude, teledysk Dougala Wilsona 
dla Jarvisa Cockera, a także rock‘n’rollowe love story zatytułowane „Trout”.

www.futureshorts.pl

PIERRE LE’VERSON

W Warszawie, w samym centrum przebrzmialego luksusu, czyli przy Chmielnej, ulicy której blask 
odebrały centra handlowe, przez moment otwarty był Salon Fryzur i Urody Pierre Le’ Verson. W wi-
trynie zakładu można było oglądać  fryzury z kolekcji prawie 300 fotografii przedstawiającej Pola-
ków uczestniczących w masowych wydarzeniach i uroczystościach -  religijnych, świętach państwo-
wych, manifestacjach antyrządowych. W trakcie wernisażu i finisażu można było obejrzeć slajdszoł 
wszystkich zdjęć, instalacje, archiwa znalezisk internetowych związanych z branżą kosmetyczną i 
fryzjerską, a także zdecydować się na złoty manicure, porady astropsychologiczne, porady z zakresu 
higieny ogólnej i strzyżenie na zero - wszystko w cenie 1 PLN.
Pierre Le’ Verson jest projektem Tomka Saciłowskiego. Kuratorem wystawy był Michał  Woliński, „Pik-
togram” / www.piktogram.pl

Kadr z filmu „Troud” pokazywanego na festiwalu FutureShorts

Tomek Saciłowski: Fotografie prezentowane w ramahc Pierre Le’Vision
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WARSZAWSKIE 
POMPEJE

W miejscu, gdzie stanie budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaprojektowany 
przez Christiana Kereza, na razie straszy blacha falista i skórzana galanteria. 
Muzeum nie czeka jednak na budowę. Działalność zainaugurowano w tym-
czasowej siedzibie, na 1050 metrów kwadratowych dawnego Domu Meblowego 
„Emilia”, które kryją niejedną niespodziankę. O tajemniczym znalezisku mówi 
Marcel Andino Velez z zespołu Muzeum w rozmowie z Anna Thaiss.Fot: Jan Smaga, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
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Pańska 3 to dawna „Emilka”. Dlaczego Muzeum wybrało właśnie ten adres?
W statucie Muzeum znajduje się regulacja, że do czasu wybudowania Muzeum miasto ma zapewnić 
nam lokal. Biura, w których mieściliśmy się do tej pory były jednak prywatne. Musieliśmy płacić za 
nie czynsz. Wynikło z tego sporo komplikacji. W pewnym momencie dowiedzieliśmy się, że miasto 
ma jakiś pusty lokal. Mimo że znalazł się na niego już najemca, miasto odstąpiło od umowy z firmą  
i przekazało go nam. To był wielki łut szczęścia, bo ostatecznie okazało się, że miejsce jest niezwykle 
atrakcyjne. To była właśnie Pańska 3.

Dawny sklep meblowy nadaje się na muzeum?
Lokal, który zajęliśmy to atrakcyjna i wyrazista architektura. Stwarza ona konkretną ramę, do której 
można się odnosić. Narzuca nam pewien sposób myślenia o tym, co będziemy robić.  Bardzo ważne 
jest to, że przestrzeń jest duża. Umożliwia nie tylko pracę biurową, ale też organizowanie programu 
i wydarzeń artystycznych, zapraszanie publiczności.

Czy to nie paradoks, że siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej ma się mieścić w sentymen-
talnym relikcie?
- Wiele osób,  które do nas przychodzą, ma wspomnienia z poprzedniego wcielenia Pańskiej 3. To 
zwłaszcza starsi ludzie, którzy robili tam zakupy i przychodzili do kawiarni. To było  konkretne miej-
sce, znane i rozpoznawane przez warszawiaków. Ludzie mają do niego żywy stosunek. Lokal jest czę-
ścią bloku mieszkalnego, a więc gwarantuje zetknięcie się z mieszkańcami. Planujemy zaprosić ich do 
nas na kawę, podjąć ciastem, opowiedzieć, co chcemy zrobić. Chcemy, żeby ludzie również teraz mieli 
do niego żywy stosunek. Ale nasza siedziba to ma nie tylko sentymentalną wartość. Dla nas ważne 
jest, że znajduje się blisko placu budowy docelowego Muzeum.

Miasto obiegła elektryzująca wiadomość o tajemniczym znalezisku, którego dokonano  
w budynku na Pańskiej.
Lokal użytkowany był w barbarzyński sposób. Przez trzy lata stał pusty, wcześniej gospodarowano 
nim bez uwzględnienia, jaka to architektura. Został przemalowany na koszmarne kolory, zasłaniano 
oryginalne detale. Zakryto ogromną, zajmującą dwie ściany mozaikę, którą pod koniec lat 60 wyko-
nał Kazimierz Gąsiorowski, artysta plastyk. O jej istnieniu dowiedzieliśmy się z artykułu w piśmie 

„Architektura”, opublikowanym w 1970 roku. Nie wiedzieliśmy, gdzie dokładnie ona się znajduje, bo 
w „Architekturze” nie było na ten temat wzmianki, a na miejscu nie znaleźliśmy po niej śladu. Stwier-
dziliśmy, że musiała znajdować się tam, gdzie kawiarnia, czyli na pierwszym piętrze. 

Jak doszło do odkrycia?
Stałem na zewnątrz budynku, czekając na jednego z gości Muzeum. Zauważyłem przez duże, połaciowe 
okno, że na pierwszym piętrze, na szybę zachodzi fragment płyty gipsowo-kartonowej. Uznałem, że 
tam właśnie musi się znajdować mozaika. Gdy zaczął się remont, robotnicy wywiercili w tej ścianie 
małą dziurę i okazało się że mamy to!

Odkryliście w Warszawie Pompeje?
Niemalże. Myśleliśmy, że mozaika zajmuje tylko jedną ścianę. Ale kiedy zerwaliśmy jedną płytę, po-
wiedzieliśmy sobie: rwać dalej! Dopiero wtedy okazało się, jak wielka jest mozaika. To niemal 100  
metrów kwadratowych. Wykonana jest z poprzemysłowych odpadów kolorowego szkła. To nie jest 
żadna tłuczonka z talerzy czy słoików, tylko specjalnie wytopione bryły z kolorowego szkła. Uzu-
pełniają je wytopy z żywic syntetycznych, które wyglądają trochę jak szczątki morskich żyjątek,  
a trochę jak rzeźby Aliny Szapocznikow. Widać ślady form plastikowych, dziś ciężko ustalić, czy to 
opakowania, czy coś innego. Ta mozaika to bardzo mocna rzecz. Nie jest piękna, ale na pewno jest 
atrakcyjna. Nam się bardzo podoba.

Czy każdy z ulicy może wejść i obejrzeć mozaikę?
Kompozycja znajduje się na pierwszym piętrze, gdzie chcieliśmy umieścić nasze biura. Parter to 
ogromna przeszklona przestrzeń, w której znajdzie się galeria, kawiarnia i księgarnia. To tam za-
prosimy publiczność. Ale jeśli będą przychodzić do nas goście zainteresowani mozaiką, na pewno 
pokażemy ją. Podczas wieczornych pokazów, ktoś z wolontariuszy lub pracowników muzeum wpuści 
chętnych na górę, tak, żeby móc obejrzeć pracę Gąsiorowskiego. Mozaika musi jeszcze zostać podda-
na konserwacji, a przede wszystkim umyta, bo przez wiele lat gromadził się na niej kurz. Gdy odzyska 
blask, będziemy ją promować.

Więcej o muzeum:  www.artmuseum.waw.pl

Fot: Jan Smaga, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Fot: Jan Smaga, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
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ZARADNOŚĆ RZĄDZI

Kasia Pełka: Schowek drzwi-ściana



56 57

Podczas „Wnętrza zaradnego”, pierwszej edycji międzyuczelnianych warsztatów projektowych jakie 
miały miejsce w październiku w Katowicach, studenci wzornictwa ze wszystkich Akademii Sztuk Pięk-
nych w Polsce mieli okazję pracować razem. Podzieleni byli na pięć grup tematycznych: „sen-odpo-
czynek”, „praca-pasja”, „zabawa-rozrywka”, „jedzenie-przygotowywanie posiłków”, „przechowywa-
nie-gromadzenie”. Każda z grup musiała zmierzyć się z problemem wnętrza i jego „zaradności”.
- W czasie kilku dni udało nam się stworzyć prawdziwe wnętrze zaradne - relacjonuje Kasia Pełka  
z Koła Naukowego Wzornictwa ASP w Katowicach, autorka projektu schowka, który zagospodarowuje 
niewykorzystaną zwykle  przestrzeń między drzwiami a ścianą.
Warsztaty prowadził Tomasz Rygalik, projektant młodego pokolenia, związany z London College of 
Art, od niedawna prowadzący też zajęcia na warszawskim Wydziale Wzornictwa Przemysłowego. Jest 
laureatem nagród w wielu krajowych i zagranicznych konkursach. Jego prace prezentowane były 
m.in. w Berlinie, Mediolanie, Londynie, Nowym Jorku, Tokio i Monachium, są także sprzedawane na 
rynku europejskim. W Polsce Tomek Rygalik współpracuje z firmą IKER - produkowany przez nią me-
bel Hidden można oglądać na wszystkich wystawach prezentujących nowoczesny polski dizajn, także 
na wystawie „Made in Poland” prezentującej w różnych krajach najciekawsze produkcje polskiego 
wzornictwa po 1989 r.
- Czy dużo czasu zajęło ci wprowadzenie studentów na te tory, o które ci chodziło? - pytamy.
- Jeden dzień i jedną noc - odpowiada Tomek. - Potem przez trzy dni generowaliśmy zaradnie, czyli 
na podstawie tych rzeczy, które mieliśmy, na zasadzie pasożytowania jednego produktu na drugim, 
około 30 nowych produktów. Niektóre z nich są gotowe do wdrożenia.
Na przykład zjadalna lampa, zrobiona z wafli ryżowych. Albo szczotka i szufelka zrobiona z kijków 
narciarskich, które i tak mamy w domu, o ile oczywiście jeździmy na nartach.
- Jeśli twoją pasją jest snowboarding, deski przez większą część roku zawalają ci piwnicę, albo paw-
lacz. I tak proszę powstał ten oto superowy regał, który jest półką na deski snowboardowe, ale też 
półką na książki - opowiada Tomek. - Inną kategorią był sen i odpoczynek w miejscu publicznym, tu 
powstały torebki - gotowce do sprzedawania, torebki na których można się wyspać, bo są z poduszki. 
Kiedy chcesz się zdrzemnąć w pociągu, to po prostu zamiast się przyklejać do szyby, masz miłą podu-
się. Mamy całą kolekcję tych torebek, które są rewelacyjnie.
Mamy też świetny system do siedzenia w przestrzeni publicznej, który można rekonfigurować, który 
dostosowuje się do twojej pozycji siedzącej lub leżącej, byś mógł się w tej przestrzeni fajnie wy-
spać. 
Prace, które powstały podczas warsztatów „Wnętrze zaradne”, od razu trafiły na Międzynarodowy 
Festiwal Designu w Łodzi. Wystawa pojawi się  także w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości  
w Cieszynie oraz w Zabytkowej Kopalnii Guido w Zabrzu. 

Więcej informacji: www.wnetrzezaradne.blogspot.com

Kasia Pełka: Schowek drzwi-ściana

Wawrzyniec Skoczylas: Papierowa Buka, nosidełko na rulony papierowe
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PRZYJEMNOŚĆ 
WPROWADZANIA 
ZMIAN 

Pierwszą inicjatywą działającego od niespełna dwu lat w regionie Górnego 
Śląska Stowarzyszenia Moje Miasto, była akcja Mała Architektura - Design dla 
Katowic. Wszystko wskazuje na to, że dzięki ścisłej współpracy Mojego Miasta 
z władzami miasta, już w 2008 r. mieszkańcy Katowic będą mogli zobaczyć  jej 
efekty.

O szczegółach projektu z Łukaszem Brzenczkiem (rocznik 1982), studentem 
prawa, współzałożycielem i prezesem stowarzyszenia Moje Miasto, rozmawia 
Bogna Świątkowska. 

Skwer przy ul. Sokolskiej w Katociach, autorzy koncepcji: Jakub Manek i arch. Andrzej Duda.
- Kuba jest studentem architektury Politechniki Śląskiej, zaś Andrzej Duda uznanym śląskim architektem - mówi Łukasz Brzenczek. 
- Wymogiem Urzędu Miasta było, by przygotowana koncepcja była opracowana przy udziale osoby posiadającej wymagane prawem 
uprawnienia.
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„Centrum miasta - zderzenie dróg ludzkich, miejsce pracy, nauki relaksu. Jest to wizytówka dla całego 
miasta, najważniejszy składnik naszej opinii o miejscu. To ono decyduje, czy lubimy swoje miasto. 
Wielokrotnie spotkaliśmy się z opinią, że centrum Katowic jest brzydkie. Taki pogląd naszym zda-
niem nie może być odzwierciedleniem jakości zabudowy, gdyż Katowice mogą poszczycić się piękną 
architekturą. O postrzeganiu przestrzeni publicznej decyduje najbardziej to, co widzimy do wysoko-
ści pierwszego piętra, to czego dotykamy. Mała architektura - ławki, latarnie, przystanki autobuso-
we, barierki, kosze na śmiecie, chodniki, szyldy itp” - czytamy w opisie akcji, przy realizacji której 
stowarzyszenie Moje Miasto współpracuje z ASP w Katowicach oraz ze śląskimi architektami. Celem 
jest realizacja modelowego przykładu dobrze zaprojektowanej przestrzeni publicznej w centrum Ka-
towic, na skwerze przy ul. Sokolskiej.

Od czego zaczął się wasz projekt?
Pomysł zakiełkował mniej więcej 2 lata temu, choć w zupełnie innej formie. Byliśmy niezadowoleni 
z jakości przestrzeni publicznej w mieście i chcieliśmy zwrócić uwagę na tę sprawę. Początkowo 
chcieliśmy jedynie zorganizować warsztaty mające zaowocować wystawą, która miałaby porównać 
to co jest z tym jak może być. Po spotkaniu z ASP zdecydowaliśmy jednak, że sens będzie miało 
jedynie realne działanie w przestrzeni publicznej, tak żeby można było pokazać przestrzeń, którą 
mieszkańcy będą mogli poczuć, przebywać w niej, a nie tylko obejrzeć na zdjęciach czy rende-
rach, w sztucznym dla obiektów małej architektury środowisku galerii. Przełomem był artykuł  
w lokalnym „Echu Miasta” w styczniu 2006 r. o naszym pomyśle. Efektem było spotkanie z władzami 
Katowic w lutym, podczas którego prezydent Piotr Uszok zaoferował sfinansowanie całego przed-
sięwzięcia, jeśli przedstawimy projekty, bo do tego momentu mieliśmy w zasadzie tylko pomysł i 
dobre chęci. W tedy też wskazaliśmy miastu lokalizację dla realizacji naszego pomysłu, na którą 
miasto ku naszemu zadowoleniu niemal od razu się zgodziło – chodzi o skwer przy ul. Sokolskiej 
na obrzeżach ścisłego centrum miasta.

Co jest celem, który chcecie osiągnąć?
Przede wszystkim zwrócenie uwagi na jakość przestrzeni publicznej. Chcieliśmy pokazać, że nie trze-
ba wiele, by zmienić odbiór danego miejsca, i tym samym chcieliśmy wpłynąć też na postrzeganie 
naszego miasta przez samych mieszkańców. Jeśli chodzi o identyfikację Katowiczan z miastem, to 
sądzę, że mogłoby być lepiej, mówiąc delikatnie. Dlaczego jest jak jest? Co chwila daje się słyszeć, że 
„to miasto jest brzydkie, nieciekawe”, więc trudno oczekiwać, żeby ludzie identyfikowali się z czymś, 
co budzi u nich takie oceny. A Katowice nie są brzydkie! Mamy fantastyczną architekturę, ale mało 
jest naprawdę dobrej przestrzeni publicznej, gdzie chciałoby się przebywać. To chcieliśmy zmienić. 
Ten skromny obszar miał się stać początkiem zmian i przykładem. Chcieliśmy pokazać, że można nie 
tylko narzekać na jakość tego, co jest, ale że samemu można coś zmienić i mam nadzieję, że nasza 
inicjatywa będzie inspirująca.

Jak oceniasz, co jest waszym największym waszym sukcesem?
Jestem zadowolony, że sprawa jest już na tym etapie zaawansowania... Sukcesem pełnym będzie re-
alizacja przebudowy skweru. Póki co najważniejsze, że przy okazji udało się wywołać dyskusję o ja-
kości przestrzeni publicznej, także dzięki organizowanemu przez nas konkursowi Betonowej Kostki,  
w którym przyznawane są antynagrody za najgorsze przedsięwzięcia czy decyzje dotyczące prze-
strzeni publicznej. Statuetką jest betonowa kostka, wzór behaton.
 
Więcej informacji o Stowarzyszeniu Moje Miasto: www.smm.pl

Tekst ukazał się w 2 tomie Biblioteki Wizerunku Miasta poświęconym informacji miejskiej, tow-
rzyszącym konferencji „Miasto dobrze umeblowane” zorganizowanej przez AMS w Warszawie  
(22-23.11.2007)

Ławka-tęcza, projekt: Karina Gniłka, studentka Wydziału Form Przemysłowych katowickiej ASP
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EKO-, 
KONSUM-,
GLOBA-,
USE-

Joanna Jurczak była pierwszą dziewczynką, która urodziła się w Warszawie 
dniu kobiet w 1987 roku. Mama Joanny dostała z tej okazji gerbery. Informacja 
o narodzinach Joanny znalazła się w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim. 
Teraz Joanna studiuje wzornictwo na warszawskiej ASP i robi ciekawe projekty. 
Informacja o tym znajduje się w notesie.na.6.tygodni #37. Joanna Jurczak: torba z plastikowych toreb
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Którego ze swoich projektów używasz na co dzień?
Półki i stołka. Pod dentką są zawsze gazety, a na stołku leżą jakieś ubrania. Jestem strasznym ba-
łaganiarzem.

Co jest z tym wykorzystywaniem do projektowania rzeczy, które już do czegoś służą? To 
jak historia w historii?
No właśnie, to jest fajne sformułowanie: historia w historii. Rzeczy, których używamy mają swoje 
historie, i z czymś się kojarzą. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo te skojarzenia można fajnie wyko-
rzystać. To jest zabawa. Myślę, że to jest też to, o czym mówił Tomek Rygalik w ostatnim notesie. Że 
to wykorzystywanie, to przejaw naszej zaradności, kreatywności. Dla mnie to jest coś naturalnego 
- żeby coś zrobić wykorzystujesz do tego to, co masz pod ręką.

O co chodzi w projektowaniu?
Według mnie projektowanie to gra z otoczeniem i ludźmi. Zabawa, ale na serio. Robienie, wymyślanie 
rzeczy, które będą komuś naprawdę potrzebne, które sprawią radość, zachwycą, pomogą...

Na jakie pytania odpowiada projektant kiedy zabiera się do pracy?
Myślę, że stara się odpowiedzieś na pytania, które spędzają mu sen z powiek: eko-, konsum-, globa-
-,use-. Wydaje mi się, że każdy projektant ma jakieś priorytety i dąży do tego, żeby realizować swój 
program. Chociaż nie oszukujmy się - dużo zależy od warunków stawianych przez zamawiającego.

Jak sądzisz na czym dziś polega w Polsce sukces dizajnera? Wymień powody, dla których 
mówi się o kimś, że odniósł sukces?
Ci polscy dizajnerzy, którymi się interesuję, byli prezentowani na wystawie Mój Świat (Zachęta Naro-
dowa Galeria Sztuki, maj-czerwiec 2007, w wystawie brali udział: Beza czyli Anna Łoskiewicz i Zofia 
Strumiłło, Gogo czyli Maria Makowska i Piotr Stolarski oraz lapolka czyli Marta Białecka i Anna Piwo-
war). Moim zdaniem oni są tymi, którzy powinni odnieść sukces i  odnieśli go, bo ich projekty znalazły 
sie na wystawie. Małgosia Wesołowska odniosła sukces, bo dostała nagrodę za kurtynę. Gogo odnio-
sło, bo ma super projekty. Fajnie by było gdyby, ktoś zrozumiał, że np. stołek kasztanek może wejść 
do masowej produkcji i wtedy ja powiedziałbym, że Beza odniosła mega sukces, bo w każdym polskim 
domu może byc kasztanek. Gdyby sukcesem było to, ile jest egzemplarzy twoich rzeczy w sklepach, 
to oznaczałoby pewnie, że sukces odnoszą ci co potrafią zrobić dobre wypychacze z formy. Więc ja 
nie wiem czy tak można na to patrzeć. 

Dlaczego strona internetowa, którą masz na spółkę ze Staśkiem Płoskim, nazywa się 
flupy? Czy to na cześć słynnego wiersza Zbyszka Sajnóga, opublikowanego w 1991 roku  
w „brulionie” #16?
Flupy to strona, którą zaczęliśmy robić ze Staskiem Płoskim, kiedy chodziliśmy do liceum. Przeżywa-
liśmy wtedy pewne fascynacje, ale nie jesteśmy w sekcie, stąd flupy Zbyszka Sajnóga.

flupy-i-glisty.blog.pl

Joanna Jurczak: stołek z piłką, piłka , stelaż stal nierdzewna Joanna Jurczak: Półka z dętką. Pod dętkę można włożyć gazetę lub książke, coś co się chce mieć pod ręką
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DZIWNI TURYŚCI

Hubert Czerepok: Dziwni turyści, Emilcin 2007
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Wystawa „Dziwni turyści” Huberta Czerepoka nawiązuje do wydarzeń, które 
miały miejsce 10 maja 1978 r. we wsi Emilcin koło Opola Lubelskiego. Tego dnia 
wylądował tam  Niezidentyfikowny Obiekt Latający, czego świadkiem i uczest-
nikiem był rolnik Jan Wolski, który został zabrany do pojazdu Obcych. Jest to 
jedna z najgłośniejszych historii w Polsce, przebadana i dokładnie zdokumen-
towaną przez ufologów. Powstał również film „Owiedziny. U progu tajemnicy”, 
komiks „Przybysze” relacjonujący przeżycia pana Wolskiego z rysunkami 
Grzegorza Rosińskiego wydany w serii Relax oraz książka Zbigniewa Blani-
-Bolnara „Zdarzenie w Emilcinie”. 
Projekt „Dziwni Turyści” składa się z kilku części: serii fotografii wykonanych 
na miejscu zdarzenia, repliki statku UFO w skali 1:10 wykonanego według ry-
sunków Grzegorza Rosińskiego i szczegółowych opisów Jana Wolskiego, filmu 
nakręconego w czasie przejazdu przez wioskę Emilcin oraz z archiwum filmo-
wego artysty „Nowy porządek świata”, złożonego z około 200 filmów różnego 
pochodzenia opisujących teorie spiskowe i konspiracyjne.
Seria fotografii oraz film z Emilcina postały w czasie wizji lokalnej przepro-
wadzonej przez Czerepoka w kwietniu 2007 roku. Projekt zrealizowany został 
w ramach Dekady Fotografii - Rzeczywistość a dokument. Swoją premierę miał 
w Galerii Potocka, gdzie był eksponowany nieprzerwanie do niedawna, kiedy 
to „przeniósł” się do galerii ARTPOL. Hubert Czerepok nie wyklucza kolejnych 
przenosin wystawy.

„Dziwni Turyści“ mieli swoją premierę w kwietniu, niebawem pobiją rekordy długości nie-
przerwanej ekspozycji. Czy tak ją zaplanowałeś, żeby się tak ciągnęła w czasie?
Hubert Czerepok: Myślę, że dzieje się to samo z siebie. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Czas trwania 
tego projektu pozostaje nieznany. 

Może aż do czasu, kiedy znowu turyści przylecą do Emilcina?
Może tak. 

Od czasu, gdy zacząłeś głębiej penetrować te obszary, nie wiem w ogóle jak je nazwać, 
czy twoja wiedza o tych zjawiskach, czy ona ewoluuje, czy czujesz, że dojrzewa w tobie 
nieznany wcześniej pogląd na te sprawy?
Wiesz, myślę, że... chyba tak. Jedno pozostaje niezmienne – jest to para-wiedza. Parafrazując, pewnie 
możliwe jest tylko „para-poznanie“. Być może doświadczenie uprowadzenia jest możliwe, lecz jak 
dotąd nie zostałem „wzięty“ na pokład statku z innej planety, więc nie potrafię odpowiedzieć na to 
pytanie „tak“ czy „nie”.

A jak zareagowałeś na nieoczekiwane podchwycenie przez były już polski rząd, wątków 
obecnych w twórczości Marka Lombardiego, nieżyjącego już artysty amerykańskiego, który 
patronuje twoim tegorocznym działaniom w meetingroomie bytomskiej Kroniki? Lombardi 
w serii rysunków-wykresów starał się oddać globalną sieć niejasnych powiązań między 
organizacjami politycznymi, finansowymi, religijnymi, militarnymi I terrorystycznymi.

Hubert Czerepok: Dziwni turyści, Emilcin 2007
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Hubert Czerepok: Dziwni turyści, Emilcin 2007
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Czy rozmawiamy tutaj o programie komputerowym generującym model układu zamówionym przez 
polski rząd*? Moja reakcja była entuzjastyczna, m.in. dlatego, że to jest to dzieło czeskich progra-
mistów. Wiele nowych powiązań może zostać przez niego wykrytych, nawet takich, o których sam 
Lombardi nawet nie śnił. Nie uważasz? 

Oczywiście. Ja bardzo liczę na „czeski błąd“.
Czeski film ma bardzo niespodziewane zwroty akcji. Nie na darmo mówi się, że „nikt nic nie wie“ 
podczas jego oglądania. W każdej sytuacji wszyscy są podejrzani. Jednak na końcu okazuje się, że 
podejrzany to właśnie np. mleczarz, który akurat przejeżdżał i zabił. 
Możemy być zaskoczeni najbardziej piorunującymi wiadomościami. Jestem bardzo entuzjastycznie 
nastawiony do tego programu... 
Przypomina mi się film „Strange Days“. Pamiętasz? Jest to film z 1996 roku opowiadający o roku 2000, 
o przesileniu Milenium, o strachu, że świat się skończy... Jeden z bohaterów wypowiada sentencję, 
która oddaje poziom paranoi w idei poszukiwania modelu układu: „Paranoia is just reality on a finest 
scale“.
 
Coraz częściej prezentujesz filmy ze swojej kolekcji. Czy ona rośnie w regulowany przez 
ciebie sposób, czy jest kompletnie chaotyczna?
Rośnie. Przy okazji pokazów porządkuję moje zbiory.

Jakie masz kategorie klasyfikujące? 
Płynne. Najtrudniejsze jest to, że rzeczy się przenikają. Na przykład Twin Towers – istnieje cała masa 
teorii konspiracyjnych wokół ataków na WTC, a wśród nich znajduje się film sugerujący udział kosmi-
tów w zamachach z 11 września 2001. Film ten automatycznie przeskakuje do innej kategorii. Jest to 
łańcuch bez końca. Nie dzielę filmów na filmy o UFO, czy o masonach. Myślę, że ze wszystkich razem 
można stworzyć coś w rodzaju całości, coś w rodzaju „Głosu Pana“ (książka Stanisława Lema o grupie 
naukowców próbujących złamać kod pochodzący z kosmosu).

Spodziewałam się takich kategorii, jak np. „źródła chaosu“, no wiesz takich kategorii, jak 
te sentencje, które tworzysz w realizowanym od roku z Bęcem projekcie pieczątkowym 
– rozsyłamy je na naszej oficjalnej korespondencji. Listy z pieczątką „Źródła niepokoju  
i chaosu we wszechświecie są nieznane” giną zanim dotrą do adresatów, częściej niż inne. 
A na przykład te z „Na szczęście podniecenie nie słabnie” wcale nie giną...
Źródła chaosu pozostają nieznane. To jest tygiel. Nie chcę tego oddzielać, bo naprawdę sam przestaję 
wiedzieć do jakich kategorii te rzeczy mogą należeć... Z jednej strony zajmujemy się UFO, a za chwilę 
potworami, później bilokacją, ideami voodoo, zombie. Wszystko to razem jest po prostu piękniejszą 
jakością rzeczywistości. 

No to pojechałeś rzeczywiście!
„Reality on a finest scale!“

Czy przewidujesz, czym będzie zamknięcie prezentacji Turystów w Krakowie? Czy w ogóle 
nastąpi takie zamknięcie?
Chyba nie nastąpi zamknięcie, raczej przeniesienie. Istnieje prawdopodobieństwo, że Turyści polecą 
do Berlina w przyszłym roku. 

„Przeniesienie“ to też fajna kategoria. 
Tak. Mogłaby zaistnieć taka sytuacja, że mogliby być w dwóch miejscach naraz. I w Berlinie na przy-
kład i w Krakowie.

Bilokacja!
Oczywiście. Moje ostatnie pragnienie, by znaleźć się w dwóch miejscach naraz. 

No właśnie. Podobno pracujesz nad projektem miejskim poświęconym bilokacji**?
Jest to trudny projekt. Myślę, że trudno będzie kogoś przekonać by zgodził się na taką sytuację, 
by imię Ojca Pio nosiły dwie ulice w tym samym mieście. Jak wiemy, Ojciec Pio mógł być w dwóch 
miejscach naraz. Wyobrażasz sobie, jakie byłyby konsekwencje dla usług pocztowych, zamawiania 
taksówek... Wszystko trzeba by robić dwa razy. Może nawet wiele razy, bo nigdy nie byłoby wiadomo 
czy dwa listy nie zostały wysłane tylko na jedną ulicę... Mogłoby zaburzyć to strukturę miasta.

Rozmawiała: Pani Bogna

* Chodzi o słynną wypowiedź byłego premiera JK o tym, że trwają prace nad „komputerowym mo-
delem układu”. Okazało się, że chodziło o wprowadzoną na nasz rynek przez jedną z warszawskich 
spółek informatycznych polską wersję czeskiego programu do analizy dokumentów i wyszukiwania 
powiązań na podstawie zawartych w nich danych. 

**Wikipedia o bilokacji pisze: „Jest to zjawisko paranormalne polegające na możliwości znajdowania 
się w dwóch miejscach jednocześnie. Osoby, które doświadczają bilokacji są w pełni świadome swoje-
go przebywania w dwóch miejscach. Występowanie bilokacji przypisywano hinduistycznym mistrzom 
duchowym i joginom, świętym katolickim oraz islamskim fakirom”.  http://pl.wikipedia.org

Hubert Czerepok: DZIWNI TURYŚCI
Czas: do 1.12
Miejsce: Kraków, ARTPOL Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Zacisze 14
www.art-pol.org
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TAJNE KIESZENIE TO 
KLUCZ DO WŁADZY

Polem działania Centrum Magii Taktycznej (Center For Tactical Magic), zało-
żonego w 2000 r. przez Aarona Gacha, są terytoria graniczne, gdzie dobrze 
rozpoznane związki międzykulturowe i interakcje społeczne krzyżują się z 
tajnymi systemami władzy i kontroli. Zdaniem Gacha projekty CTM: Tactical 
Ice Cream Unit (TICU, Jednostka Sprzedaży Lodów Do Zadań Taktycznych), Ul-
timate Jacket (UJ, Doskonała Kamizelka),  mają na celu „osiągnięcie wyższego 
poziomu komunikacji, nawet jeśli dla publiczności nasze dzieła nie są sztuką”. 
Dla Gacha działanie polityczne pod wieloma względami przypomina przeobra-
żenie. Wiąże się bowiem z posiadaniem różnych tożsamości, z których każda 
posługuje się jakąś taktyką. Odkrywszy, że „tajni agenci, magicy oraz ninja, 
korzystają na co dzień z tajnych kieszeni”, Gach utrzymuje, że owe ukryte 
„tajne kieszenie”, to nie tylko klucz do Władzy, ale również klucz do zrozumie-
nia władzy.
Z Aaronem Gachem z Centrum Magii Taktycznej rozmawia Gregory Sholette*
www.tacticalmagic.org

Centrum Magii Taktycznej: Ultimate Jacket
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O ile mi wiadomo, pojęcie „informacji” albo „danych”, rozumiane jako środek artystycz-
nego przekazu, nie pojawia się w  klasycznej estetyce. Kant zapewne zaliczyłby je do 
kategorii wiedzy technicznej. Pozostając w sferze estetyki danych, możemy stwierdzić, 
że zmasowany atak informacji, którego obecnie doświadczamy –  pochodzących z ciągle 
powiększającego się zasobu źródeł, takich jak e-mail, internet, telefony komórkowe, od-
twarzacze mp3, reklama zewnętrzna – jest zgodny z Kantowskim pojęciem wzniosłości, 
czyli doświadczenia percepcyjnego niemożliwego do ogarnięcia ze względu na swój ogrom 
i dlatego odbieranego jednocześnie jako fascynujące i przerażające. Przeżycie estetyczne, 
które można nazwać wzniosłym, ma miejsce np. kiedy stoimy na wzgórzu i obserwujemy 

wybuch wulkanu. Jean-François Lyotard, francuski filozof, posunął się nawet do tego, że 
opisał postmodernizm i sztukę postmodernistyczną jako rodzaj estetycznej wzniosłości, 
ponieważ jest ona dowodem na niemożność adekwatnego opisu współczesnego świata. 
Wracając do pojęcia estetyki danych: truizmem wydaje się twierdzenie, że obecny natłok 
informacji jest niemożliwy do ogarnięcia, a jego ogrom i tempo są ponadludzkie. Jednak 
w samej informacji nie ma nic, co byłoby poza zasięgiem ludzkiego rozumu, zwłaszcza 
korzystającego z pomocy procesorów komputerowych. A może jest? Poruszasz się w sfe-
rze „magii”, jak twoje koncepcje iluzji, tajemnicy i wiedzy tajemnej wiążą się z pojęciem 
przepływu informacji?

Centrum Magii Taktycznej: Tactical Ice Cream Unit Centrum Magii Taktycznej: Tactical Ice Cream Unit
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Podobnie jak „sztuka”, słowo „magia” często wywołuje błędne skojarzenia, takie jak podstęp, oszu-
stwo, czary, iluzja, mistycyzm, fantazja, oraz  przywołuje na myśl pokaźny zbiór produktów, usług  
i popkulturowych skojarzeń. Te asocjacje zdradzają lekceważący stosunek większości ludzi do magii, 
którzy mają standardowe wyobrażenie na jej temat: tandetne show w Las Vegas, wyznawca Wicca  
z dredami na głowie, maniak Dungeons & Dragons, narkoman-satanista (czyli Aleister Crowley), me-
dium nawiązujące kontakt ze zwierzętami, eskapizm, itd. Do takiego rozumienia magii przyczyniają 
się też media, które poświęcają dużo czasu i miejsca postaciom takim jak Gandalf, Harry Potter, Sa-
brina czy John Edwards. CTM nie zgadza się na jednoznaczną interpretację pojęcia „magia”, także  
dlatego że to właśnie mnogość interpretacji zapewnia magii silną pozycję w świecie znaczeń.
Prawie we wszystkich odmianach magii informacje przekazywane są w kompletnie zagmatwany 
sposób. Dobrym przykładem wielopoziomowego fałszowania danych jest sztuczka magiczna. Na po-
czątku magik zagaduje widzów, aby stworzyć kontekst dla mającego nastąpić doświadczenia iluzji. 
Może powiedzieć np. coś takiego: „Szanowni państwo, tylko dziś i tylko tu będą państwo świadkami 
zniknięcia prezydenta. Aby nie wywołać przedwczesnej radości, spieszę donieść, że chodzi o już mar-
twego prezydenta – Andrew Jacksona z banknotu dwudziestodolarowego, rasistę i mordercę Indian”. 
Podczas swojej przemowy magik może kłamać lub nie, ale zawsze manipuluje wyobrażeniami widzów. 
Ma ułatwione zadanie, ponieważ informacje słowne są zbieżne z informacjami wizualnymi, występu-
jącymi pod postacią gestów i rekwizytów. (Banknot dwudziestodolarowy zniknie z pola widzenia, ale 
przecież nie rozpłynie się w powietrzu. A Andrew Jackson jest na banknocie, chociaż historycy nie są 
zgodni, czy przyczynił się on do śmierci większej liczby Indian niż inni rasistowscy prezydenci USA). 
Oczywiście zachowanie magika zachowuje pozory normalności: odchrząknięcie w odpowiednim mo-
mencie czy ręka na biodrze zazwyczaj nie zwracają uwagi widzów. Rekwizyty także są poza wszelkim 
podejrzeniem: ktoś z widzów sprawdza banknot, ubranie magika wygląda normalnie, jego ręce są 
puste. Udana sztuczka magiczna jest w stanie przekonać o swojej prawdziwości głównie dlatego, że 
magik połączył ze sobą sprzeczne informacje w harmonijny sposób. Informacje werbalne, język ciała, 
następstwo zdarzeń i ogólny wygląd spełniają oczekiwania widzów co do normalności (np. magik 
udał kaszel i niepostrzeżenie pozbył się banknotu w połowie przedstawienia, ale cały czas trzymał 
zaciśniętą dłoń i omawiał zalety zniknięcia rasistowskich prezydentów). Kiedy wreszcie pokaże, że 
zamiast banknotu trzyma w garści precle, widzowie będą jakoś próbowali dopasować to, czego rze-
komo doświadczyli, do tego, co wcześniej wydawało im się możliwe.
Powodzenie iluzji w dużej mierze opiera się na tym, że ludzie mają utrwalony odruch interpretowania 
informacji w ściśle określony sposób. W pewnych przypadkach nasze zdolności percepcyjne mogą nie 
wystarczyć, by właściwie zinterpretować wydarzenia. W innych przypadkach komunikacja za pomocą 
słów i języka ciała wymusza na nas konieczność odsiewania informacji, które uważamy za nieistotne. 
Magia wykorzystuje te aspekty ludzkiego poznania od tysięcy lat. Podobnie agencje marketingowe  
i PR oraz politycy zagadują nas i wykorzystują podświadome reakcje, by narzucić nam swoje iluzje.

Kiedy sztuka zajmuje się estetyką danych, bardziej interesuje ją przekaz informacji niż jej 
interpretacja. Większość artystów nawiązujących do sfery danych, pragnie zwrócić uwagę 
na ograniczenie ludzkiej zdolności pojmowania poprzez użycie interfejsu przytłaczającego 
nasze zmysły – wystarczy tu wspomnieć Thomasa Hirshhorna albo sztukę komputerową fa-
woryzowaną przez muzea, w której wizualizacja danych jest ważniejsza niż ich znaczenie.  
A w tych rzadkich przypadkach, kiedy artystów zajmuje treść, podkreśla się paradoksy, 
które są zmorą „działania komunikacyjnego” w rozumieniu Habermasa. To rodzaj este-
tycznej dwuznaczności, za pomocą której współczesna sztuka prowadzi grę z konwencjo-
nalną logiką, zazwyczaj z dezorientującymi i apolitycznymi rezultatami. Natomiast sztuka 
interwencyjna musi się zmierzyć ze stroną praktyczną przepływu informacji. Podejrzewam, 
że to właśnie tutaj to, co polityczne, łączy się z tym, co estetyczne, tworząc sztukę taktycz-
ną, taką jak twoja. Ale w jaki sposób CTM udaje się stworzyć coś więcej niż tylko spektakl 
na temat fałszowania danych?
W zachodniej tradycji magii rytualnej i przeróżnych tajemnych praktyk często mamy do czynienia  
z „pragnieniem rezultatu”, które wymaga linearności przyczynowo-skutkowej. Prawie na całym świe-
cie akt magiczny jest utożsamiany z fazą zawieszenia, która ma miejsce podczas rytuału. To sfera 
transformacji, przestrzeń, w której reguły obowiązujące w normalnym świcie są zawieszone i w której 
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mogą się objawić alternatywne rzeczywistości. To tutaj mamy do czynienia z „prawdziwą” magią.
TICU na przykład to połączenie samochodu-lodziarni, wozu policyjnej jednostki specjalnej SWAT, 
staromodnego automobilu z podrasowanymi osiągami  i przenośnego centrum dowodzenia. Wyko-
rzystuje znajome elementy, ale w zdecydowanie niekonwencjonalny sposób. Pomijając jednak samą 
estetykę TICU, należy wspomnieć, że został on zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w przestrzeni 
publicznej. Pod jego osobliwą powierzchnią ukryto transmiter wifi, system nagłośnieniowy i urzą-
dzenia monitorujące, które mogą służyć np. do rejestrowania działań policyjnych albo do pomocy 
niezależnym dziennikarzom podczas publicznych zgromadzeń. Jednostka sprawdziła się również jako 
taktyczne wparcie dla demonstrantów na wiecach politycznych w Chicago i Kansas City. Podobnie 
jak inne projekty CTM, TICU to nie tylko rodzaj „sekretnej kieszeni”, która skrywa kilka przydatnych 
sposobów na radzenie sobie z zakazami, ale także przestrzeń inicjująca działanie, w której mogą 
zachodzić znaczące zmiany świadomości.

Ale jeśli misją CTM jest zwrócenie uwagi widza na możliwość doświadczenia rzeczywisto-
ści w niecodzienny sposób, wciąż nie jestem pewien, jak wychodzisz poza wyobcowanie 
zastanych form życia społecznego, tak jak to czyni współczesna sztuka. Innymi słowy,  
w jaki sposób można pójść o krok dalej i zakwestionować obowiązującą ideologię czy 
stworzyć alternatywne doświadczenie? Myślę tutaj o pojęciu swobodnego ruchu, który 
Ultimate Jacket obiecuje swojemu użytkownikowi. Twoja kamizelka ninja to współczesna 
wersja peleryny zapewniającej niewidzialność. W rzeczywistości ma ona na celu zwró-
cenie uwagi na status przestrzeni publicznej, która, jak wszyscy wiemy, jest opleciona 
siatką urządzeń monitorujących i najeżona systemami kontroli. Czy w takim razie pro-
jekty CTM spełniają jednocześnie dwie funkcje? Czy estetyczna gra informacją jest także 
praktycznym aktem komunikacji? Czy to jednocześnie sztuka i magia? A może tylko tak 
mi się wydaje?
Przyznaję, że CTM lubi czasami wprowadzać w błąd, ale chce także za pomocą magii demaskować 
pewne iluzje. UJ to dobry przykład. Według oficjalnej wersji, twórców UJ zainspirowało to, że zarów-
no  ninja, magicy jak i tajni agenci, korzystają na co dzień z sekretnych kieszeni. Jest to założenie 
absurdalne, ale całkowicie prawdziwe. Chciałbym to podkreślić, ponieważ triada CTM została wybra-
na z zamiarem zbadania kwestii Władzy – jak osoby z unikalnymi umiejętnościami radzą sobie ze 
skomplikowanym systemem władzy i jak te umiejętności mogą zapewnić innym zwiększone poczucie 
autonomii i podmiotowości. Fakt, że wszystkie trzy postaci korzystają z tajnych kieszeni, uwiarygad-
nia metaforę władzy opartej na koncepcji tajnych kieszeni. Wartość kieszeni mierzymy jej nieobec-
nością: jest ona przydatna na tyle, na ile jej pusta przestrzeń może być zapełniona czymś ważnym. 
Dlatego najpierw należy stworzyć przestrzeń, aby móc ją zapełnić. (Nawiązujemy tutaj do pojęcia 
„kontrwładzy” stworzonego przez Hardta i Negriego).
CTM szuka silnie oddziałujących przestrzeni, ale też tworzy takie przestrzenie. W wielu przypadkach 
te przestrzenie są zarówno publiczne, jak i prywatne, fizyczne i psychologiczne. Ale nasze podejście 
jest zawsze bardziej taktyczne niż strategiczne. Projekty CTM są tymczasowe i łatwo powtarzalne 
w innych warunkach, zarówno przez nas, jak i przez innych. Ta ostatnia możliwość jest terytorium 
wciąż niezbadanym przez współczesnych artystów, którzy kurczowo trzymają się modernistycznej 
koncepcji artysty jako jednostki wyjątkowej i niepowtarzalnej. Wśród działaczy społecznych i róż-
nych wspólnot dominuje przekonanie, że dzielenie się informacjami jest niezbędne do zaspokojenia 
ich wspólnych pragnień.
Jak wspomniałeś, przestrzeń „publiczna” staje się iluzją, zwłaszcza w dużych miastach. Jest coraz 
bardziej prywatyzowana, nawet przez „publiczne’  instytucje. Aby się o tym przekonać na własnej 
skórze, wystarczy zrobić coś nieproduktywnego, niekomsupcyjnego i najlepiej interesującego na 
pozornie przestrzen publicznei i zobaczyć, ile czasu upłynie, zanim przedstawiciel władz zagrozi 
nam wniesieniem skargi za bezprawne wkroczenie na teren prywatny. Mimo że Pierwsza Poprawka 
gwarantuje nam wolność zgromadzeń i wolność słowa, miasta w całym kraju wymagają od swoich 
obywateli pozwoleń na wiece, przemarsze i protesty pod groźbą policyjnych represji. Przekonaliśmy 
się o tym w Kansas City, gdzie pomagaliśmy zorganizować wiec na rzecz zwiększonej kontroli działań 
policyjnych. Jak na ironię, w parku, czyli miejscu zgromadzenia, natknęliśmy się na pomnik, na któ-
rym wyryto słowa Pierwszej Poprawki.

To raczej inne podejście do działalności interwencyjnej niż ta, którą uprawiało moje po-
kolenie w latach 70. i 80., czy nawet poprzednie w latach 60., ponieważ my staraliśmy się 
demistyfikować mechanizmy obowiązujące na scenie czy – nawiązując do teorii  Brechtow-
skich – demaskować technologię, która doprowadziła do stworzenia iluzji rzeczywistości, 
będącej na usługach potężnego, antyludzkiego lobby.
Jeśli demistyfikujesz, czy zakładasz, że „rzeczywistość”, którą odsłaniasz, jest bardziej ponura od 
codziennej rzeczywistości? Raczej nie. Houdini kładł nacisk na wyzwolenie się z ograniczeń codzien-
nego życia, takich jak cele więzienne, kajdanki, sejfy, więzy i skrzynie. Najlepiej jest pokazać, że 
opowiadasz się za fantastycznym, wybranym przez siebie stylem życia, ale jednocześnie odkrywasz 
jego mechanizmy działania, aby każdy był ich świadom i mógł cieszyć się, jeśli uda mu się stworzyć 
swój własny. Oczywiście zmiana świadomości bez towarzyszącego jej działania to tylko pobożne 
życzenie. Dlatego większość początkowych projektów CTM spełnia rolę eksperymentów i ćwiczeń, 
które każdy może z łatwością powtórzyć w dowolnym miejscu.  Wiemy że naszym przeznaczeniem 
jest ciągłe poruszanie się  między  oporem i elastycznością. Z radością wyrażamy przekonanie, że 
widzowie powstaną, zagrają główne role i radykalnie zmienią przedstawienie, aby dopasować je do 
swoich potrzeb”.

tłum. Anna Hegman
*Tekst opublikowany w „DATAESTHETICS”, katalogu towarzyszącym wystawie pod tym samym tytułem 
/Zagreb, Galerija NOVA (1.12.2006-06.01.2007)
Kurator: Stephen Wright
Artyści: The Atlas Group, Jean - Pierre Aubé, Bureau d’études, Center for Tactical Magic, IRWIN, Mark 
Lombardi, Trevor Paglen, Marko Peljhan/I-TASC, Martha Rosler, Bálint Szombathy, Mladen Stilinović, 
Visible Collective/ Mohaiemen, Roy, Huq, Li, Nimoy
Wydawnictwo: Revolver Books, 2007, www.revolver-books.de

Tekst opatrzony licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5, czyli Uznanie au-
torstwa - Na tych samych warunkach 2.5 Ogólny (Wolno: * kopiować, rozpowszechniać, 
odtwarzać i wykonywać utwór, * tworzyć utwory zależne)
WIĘCEJ o Creative Commons: http://creativecommons.org

Ilustracje dzięki uprzejmości Center For Tactical Magic / www.tacticalmagic.org
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PRZESTRZEŃ MIEJSKA NIEPOLSKA
ODCINEK: ALBANIA

W Tiranie, stolicy kraju, wieczorami brakuje prądu. Znajdujące się przy głów-
nej ulicy co bogatsze sklepy i knajpki mają własne agregaty prądotwórcze. 
Dzięki temu jest światło, ale hałas od tych agregatów jest tak wielki, że niewie-
le poza ich wyciem słychać. Albania, mimo że  jest w Europie, pozostaje krajem 
egzotycznym i tajemniczym, także jeśli chodzi o zwyczaje panujące  
w przestrzeni miejskiej.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Rodowicz

Tirana, centrum miasta, fot. Agnieszka Rodowicz
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W Albanii niemal na każdym nowo zbudowanym, lub już doprowadzonym do stanu surowego domu, 
zawisa miś, piesek, świnka lub inne zwierzątko. Mają różne rozmiary od zupełnego mini do pluszaków 
półmetrowych. Na szczęście to tylko zabawki. Czasami są to lalki. Spotkałam też myszkę miki, różo-
wą panterę, węża, teletubisia... Powieszone na płocie lub wciśnięte w ogrodzenie. Zajączki, świnki, 
ptaszki dyndają zawieszone na sznurku, inne nadziane są na konstrukcyjne pręty lub ukrzyżowane 
na ścianie. Skazane na dożywocie wiszą nawet wtedy, kiedy są tylko bladym wspomnieniem po miłym 
pluszowym zwierzaczku. Szare, wystrzępione, wyblakłe, z odprutymi główkami, wydziobanymi oczka-

mi, pozbawione kończyn... Czasami towarzystwa dotrzymuje im niemniej zmasakrowany przez słońce, 
deszcz i wiatr warkocz czosnku. Po co? Zdania są podzielone. Niektórzy mówią, że to pozostałości 
pogańskich wierzeń. Zawieszenie kukły lub skóry niedźwiedzia miało strzec jeszcze niezamieszka-
ły dom przed wprowadzeniem się do niego duchów. Inni twierdzą, że pluszowe zabawki gwarantują 
mieszkańcom domu szczęście. Trudno to sobie wyobrazić, patrząc na przywiązaną do balkonowych 
prętów lalkę-niemowlaka. System chyba jednak działa, bo Albańczycy są jednymi z milszych, wesel-
szych i bardziej wyluzowanych ludzi jakich w życiu spotkałam. 

fot. Agnieszka Rodowicz
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W sprawie zwyczaju wieszania zabawek i czosnku na albańskich domach 
zwróciliśmy się o wsparcie naukowe do dr Małgorzaty Maj, etnolożki z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Skontaktowała się z prof. Ljupco Risteskim z Uniwersy-
tetu w Skopje, z sąsiadującej z Albanią  Macedonii. Z czosnkiem poradzili sobie 
łatwo, to nie żadna tajemnica: w całym rejonie Słowiańszczyzny i na Bałka-
nach roślinie przypisywano działanie magiczne, zabezpieczające. Ma ona np. 
chronić nowo wybudowane domy. 
Mieszkańcy domów przyozdobionych czosnkiem i zabawkami twierdzą zazwy-
czaj, że to tylko dekoracja. Zdaniem prof. Risteskiego ma to jednak związek z 
wierzeniami dotyczącymi „loshi oci” (maced.), czyli ze „złym okiem”, „urokiem”, 
„spojrzeniem, które przynosi kłopoty”. Za skuteczną ochronę przed nimi uwa-
żano czosnek. Wieszanie lalek również można jednak uznać za wariant prak-
tyki odstraszającej - „odciąganie złego spojrzenia na rzeczy mniej istotne”. 
Chodzi o to, żeby „złe spojrzenie” było skoncentrowane na rzeczach innych niż 
np. dom, o zmylenie „złych oczu”. 
Jak  ten zestaw przesądów wciąż obecny w świadomości Albańczyków ma się 
do chaosu przestrzeni, w której żyją? W kulturze albańskiej istnieje napięcie 
między tradycyjnym społeczeństwem albańskim i modernizacyjnymi zapęda-
mi władz. Partia komunistyczna zaciekle walczyła z religią i niektórymi zwy-
czajami ludności – np. popularnym wśród albańskich muzułmanów obyczajem 
„krwawej zemsty”. Gdy tylko kontrola władz zelżała, ów akt powrócił ze zdwojo-
ną siłą. Rytualne zwyczaje Albańczyków uwolnione od postępowych przekonań 
władz, wróciły, często w nieco groteskowym (lalki i pluszaki powieszone na 
pręcie!) wydaniu, oderwanym od swojego pierwotnego kontekstu. 
Patriarchalny model rodziny także może mieć wpływ na kształt przestrzeni. 
Majątek jest dziedziczony po linii męskiej, ambicją ojca rodu jest wybudowa-
nie swoim dzieciom domu – więc często dobudowuje się w pośpiechu nowe 
izby, budynki stawia na małych przestrzeniach, panuje pełna anarchia, którą 
pogłębia władza nieudolnie próbujące odgórnie narzucić swoje pomysły archi-
tektoniczne. 

Notował: Piotr Kowalczyk

fot. Agnieszka Rodowicz

fot. Agnieszka Rodowicz
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MIESZKANIÓWKA 
KRAFTWERKAJNC

O eksperymentach szwajcarskich w budownictwie mieszkaniowym i spółdziel-
ni założonej przez filozofów, socjologów, artystów, poetów, projektantów pisze 
prosto z Zurichu Jan Strumiłło, architekt przebywający tam w celach nauko-
wych. 
http://szwajc.blogspot.com

Przez okna na korytarzu widać wnętrze czyjejś garderonby, fot. Jan Strumiłło
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Dziś wieczorem wydałem kolację dla moich pierwszych zurychskich dobrodziejów, Kamili i Petera. 
K&P gościli mnie i żywili najpierw przez cztery dni w czerwcu, kiedy przyjechałem na rozmowę kwali-
fikacyjną, a potem w październiku, gdy szukałem mieszkania. Zająłem ich pokój dzienny i codziennie 
około szóstej rano miałem lekkie wyrzuty sumienia słysząc przez senną watę jak chrupią muesli 
przy swoim mikroskopijnym stoliczku w kuchni. Kiedy wchłonęliśmy już leguminę i przystąpiliśmy do 
tankowania kawy, herbaty i koniaku (spokojnie, nie obrobiłem banku - trunek był na stanie kiedy się 
wprowadziłem) rozmowa zeszła na temat pracy. Zresztą jakże by mogło być inaczej, skoro przy stole 
siedziało czworo architektów. W każdym razie K pracuje w biurze Stücheli Architekten, które zapro-
jektowało mieszkaniówkę o nazwie KraftWerk1 (wymawiaj: kraftwerkajnc). Jest to niewielki kwartał 
składający się z trzech budynków mieszkalnych i biurowca. Wszystko na terenie poprzemysłowym. 
Architektura z zewnątrz bardzo OK, ale nie rzuca na kolana. Oglądałem ją w czerwcu, ale ani fasady, 
ani bryły nie wywołały u mnie gęsiej skórki. Tymczasem w środku jak się okazało wyprawiają się dzi-
wy nieopisane. Inwestorem była spółdzielnia/wspólnota/sam-nie-wiem-jak-to-nazwać (niem. Bau-
genossenschaft) składająca się z filozofów, socjologów, różnorakich artystów, poetów, projektantów 

i po prostu dziwaków - przy czym, jak nam wyjaśniła przewodniczka, to nie jest jedyna tego rodzaju 
grupa w Szwajcarii. Cała banda przez 10 lat mniej więcej przygotowywała się do zamieszkania wspól-
nie. Spotykali się i wszystko obmyślali, jednocześnie poszukując ziemi. I trafiło im się, bo kupili te-
ren, na którym ktoś zaprojektował sobie biurowiec, ale na skutek spadku cen zrezygnował z budowy 
i wystawił tanio na sprzedaż. Oni się wtedy sprężyli, banki i inne spółdzielnie pomogły i nabyli. Mieli 
wolty skomplikowane z projektantami, ale ostatecznie dom jest w portfolio Stücheli. Pani mówiła, że 
palce maczali też Bünzli&Courvoisier. Dość, że zwykły z zewnątrz bloczek w środku mieści różnorakie 
atrakcje społeczne o których mnie się na przykład w PL nigdy nie śniło. To teraz w punktach:
A: Korytarzowiec to jest, ale jaki! Na niektórych piętrach system marsylski, tzn mieszkania maisonet-
te dwukondygnacyjne do góry i do dołu.
B: Wszystkie mieszkania mają okna na korytarz. Różne okienka, o różnych proporcjach, na różnych 
wysokościach. Czyli można zajrzeć do środka! Np. przez jedno z nich widać wnętrze czyjejś szafy  
z płaszczami i marynarkami. Malutkie okno-szparka w każdych drzwiach. Mieszkańcy oczywiście 
mogą, jeśli chcą, zasłonić je od środka - ale nie zasłaniają.

Czyjaś sypialnia widoczna przez okno na korytarz, fot. Jan Strumiłło Jedna z jadalni w mega-mieszkaniu dzielonym przez 15 osób. Kunst na ścianie to udana samoróbka – różnokolorowe kawałki sztruksu 
na blejtramach., fot. Jan Strumiłło
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C: Są dwa mieszkania monstrualne (po 9 pokoi) na kilku kondygnacjach rozłożone. Na dodatek po-
łączone. Mieszka w nich piętnastoosobowe wohngemeinschaft! Czyli tak, jakby 15 osób na spółkę 
wynajęło... coś ogromnego. I to nie studenci, tylko stare konie. Niektóre bardzo stare. I naprawdę 
tworzą wspólnotę - mają różne grupowe zajęcia. Np. co dziesięć dni dwie osoby gotują kolację dla 
wszystkich, później zmiana. Świetnie wygląda ich kolekcja filmów - wszyscy się dorzucali, więc wy-
szła pokaźnej wielkości wypożyczalnia osiedlowa.
D: Mniej więcej w połowie wysokości budynku trakt sie wypłyca z 18 metrów do 16 i powstaje balkon, 
który się ciągnie wzdłuż całości (ok 60 metrów). Wychodzą na niego różne mieszkania. Nie jest po-
przedzielany ściankami! Dzieciaki się oczywiście na tym piętrze wszystkie znają i łażą bez limitu po 
mieszkaniach. Stoi mnóstwo różnorakich stolików i krzeseł z różnych parafii.
E: Jest wspólny sklepik na parterze czynny tylko wieczorem przez 2 godziny. Zajmują się nim 2 osoby. 
Sprzedaje się tam produkty polecone przez różnych członków wspólnoty, a także np książki napisane 
przez mieszkańców, albo jakieś inne ich produkty - niektóre oczywiście z klucza „nie mam co robić, 
więc może pomaluję na szkle”, a inne - świetne.
F: Oczywiście, jak w każdym szwajcarskim domu wielorodzinnym (słowo „blok” jakoś nie przechodzi tu 

po prostu przez palce) pralnia jest wspólna. Tylko że zwykle mieści się w piwnicy i nosi miano Wasch-
küche, a tutaj zajmuje prominentne miejsce na parterze i nazywa się dumnie Waschsalon.
G: Na dachu jest taras z widokiem na całą dolinę. Przylega do niego pomieszczenie służące do urzą-
dzania imprez - urodzin, grilli, etc., z własną kuchnią i łazienką. Odbywają się tam zebrania wspólno-
ty, a także pokazy filmów - w „bloku” działają dwa kluby filmowe.
To tylko kilka przykładów, do Z spokojnie bym z pamięci dociągnął. Nachodzi mnie w tym miejscu re-
fleksja następująca: jakie to świetne! Pewnie o tym właśnie marzył Lenin, gdy przebywał na emigracji 
w Zurychu. Nie wiedział biedaczek, że rewolucja to pociąg w dokładnie przeciwnym kierunku. Myślę 
sobie o niezliczonych klatkach schodowych Kabat, Gocławia i Bemowa, gdzie mieszkańcy nie wiedzą, 
jak się nazywa sąsiad z naprzeciwka i gdzie każdy ma WŁASNĄ pralkę, projektor i balkon. Szwajcarzy 
są bogaci, bo rozrzutność mniej u nich powszechna, niż w plemieniu Lecha... Osobiście mam wrażenie, 
że w PL też by tak można, tylko nikt o takich rzeczach nie wie.

Oficjalna strona spółdzielni: www.kraftwerk1.ch 

Widok z korytarza na akrwarium w jednym z mieszkań, fot. Jan Strumiłło
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8784H
CZAS LECI

Mieszkają i pracują w starej fabryce. Kiedy jest zima, czasem wewnątrz jest 
zimniej niż na zewnątrz. Śpią wtedy w kominiarkach, pod siedmioma kocami. 
Realizują projekt 8784h, który trwać będzie rok, 24 godziny na dobę, 7 dni  
w tygodniu. Jest ich czworo, studentów i absolwentów ASP w Poznaniu. Działają 
jako Stowarzyszenie Artystów i Krytyków Sztuki X-Ray. Z Marcinem Łodygą  
i Vladimirem Umanetsem o działaniach Stowarzyszenia rozmawia Bogna 
Świątkowskafot. archiwum Stowarzyszenia Artystów i Kuratorów Sztuki X-RAY 
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Na czym polega wasz projekt? Co znaczy 8784h?
Artyści i publiczność mogą do nas dołączać 24 godziny na dobę, przez rok. Instalacje, obiekty, filmy, 
performance, odczyty, wykłady - wszystko to może tworzyć ten projekt. Pierwszym artystą, który się 
u nas pojawi jest Jarosław Kozłowski. W styczniu ma przyjechać Krzysztof Wodiczko, aby obejrzeć 
przestrzeń fabryki. Dosyć entuzjastycznie zareagował na idee naszego projektu. Chcemy go zaprosić 
do wzięcia udziału w wystawie.
Powstawanie instalacji czy wymyślanie koncepcji też już jest częścią projektu. Trochę się tutaj zacie-
ra granica między życiem, konstruowaniem projektu, projektem, a efektami. Jest to może też trochę 
pomieszane z rezydencją – nie jesteśmy w stanie na super warunkach ugościć artystę z zewnątrz, 
ale jeżeli chce, to zapraszamy. Robimy wszystko, żeby polepszyć warunki, ale jeżeli nie dostaniemy 
dofinansowania, to tego nie zrobimy. Ciężko jest o pieniądze. Nie jesteśmy też specjalnie atrakcyjni 
dla wielkich korporacji. To jest projekt czasowy i myśleliśmy, żeby uderzać do firm zegarkowych czy 
coś... Ale jesteśmy zbyt hardkorowi na tego typu rzeczy.

Poza tym wiadomo, że artyści nie chodzą z zegarkiem.
Dlatego na ścianie zamontowaliśmy ogromny licznik diodowy odliczający czas całej wystawy. Jest 
zaprojektowany na 8784 i co godzinę ilość godzin na nim maleje. Czas leci. Ten zegar to jest najważ-
niejszy punkt orientacyjny całego projektu. Ma bardzo silne światło. Pierwsze i drugie piętro jest 

opanowane przez to światło. W nocy żarzy się, wszędzie jest pełno tego świecącego czasu.
Pracowaliśmy też nad tym, żeby zmodyfikować tę fabryczną przestrzeń. Własnym nakładem sił i pie-
niędzy porobiliśmy nowe przejścia, zrobiliśmy nowe schody o długości 7 metrów. Było to dla nas 
wyzwaniem, ponieważ nie mieliśmy doświadczenia w budowaniu schodów, ale zrobiliśmy je. Jeden 
inżynier budowlany powiedział, że jak na amatorów to nieźle nam idzie. Zamontowaliśmy też gi-
gantyczne ekrany do projekcji wideo. Zbudowaliśmy ścianę o długości 27 metrów. Przy wszystkich 
zablokowanych przejściach umieściliśmy zegary. Nad każdym z nich.

Jak wpadliście na tak ekstremalny pomysł?
M: Wcześniej była galeria Plastyfikatory, którą prowadziłem z dwoma jeszcze znajomymi. Nasze drogi 
się rozeszły, chociaż udało nam się zrobić kilka międzynarodowych wystaw, na które zaprosiliśmy 
artystów z Holandii, z Włoch i z Anglii. Plastyfikatory zawiesiły działalność, mnie nie było przez pe-
wien czas w Polsce, wróciłem z Londynu i stwierdziłem, że trzeba coś robić. Znalazły się, podobnie 
myślące osoby i stwierdziliśmy, że to miejsce jest wartościowe więc robimy razem projekt. Dosyć 
naturalne to wyszło.

A w ogóle co to jest za budynek?
To jest była fabryka drożdży, 6000 m2, pięć pięter, nieużywany od 35 lat, a w ogóle pierwsze fun-

fot. archiwum Stowarzyszenia Artystów i Kuratorów Sztuki X-RAY fot. archiwum Stowarzyszenia Artystów i Kuratorów Sztuki X-RAY 
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damenty postawiono w 1894 roku. W 1904 fabryka już stała – to wszystko było w ramach zakła-
dów ziemniaczanych – drożdżowni i słodowni. Robili słód dla browarów. Obecnemu właścicielowi 
spodobało się to, co chcemy robić i oddał nam przestrzeń do dyspozycji. Pozwolił nam tam miesz-
kać.

Od kiedy?
Ja tam mieszkam 6 lat.

Zaadaptowaliście pomieszczenia do mieszkania?
Było ciężko, i cały czas jest ciężko, ponieważ tam jest strasznie zimno. Temperatura zimą jest 
na zewnątrz wyższa czasem niż wewnątrz. Dyrektor fabryki często omijał kwestię stanu licz-
nika prądu, do którego podłączone były nasze liczniki elektryczne. Aby nie nadużywać dobro-
ci dyrektora wstawiliśmy piece na węgiel... No ale tego węgla czasami nie było. Trzeba było 
spać pod kilkoma kocami, w kominiarkach i najlepiej nie wstawać z łóżka. Ale to trwa tylko przez  
6 miesięcy. Już pierwsza połowa kwietnia jest w porządku. I można funkcjonować. Lato jest wspaniałe, 
można jeść śniadanie nawet na dachu. Teraz jest ten etap najcięższy, zima, ale kupiliśmy węgiel, więc 
damy rad! 81 . 

A ile was jest?
Cztery osoby – ja, Daniel, Vladymir i Jasmina, której jest najczęściej zimno, bo jest Egipcjanką.

Ktoś jest kuratorem tego projektu czy kolektywnie zarządzacie?
We czwórkę prowadzimy ten projekt. 

Vladimir, skad ty jesteś ?
Ja na stałe jestem zameldowany w Grodnie, wcześniej też mieszkałem w Rosji. No i tak po prostu się 
stało, że wyjechałem do liceum do Polski, dostałem się, potem poznałem Marcina... Nie przepadam za 
Białorusią, system jest... Jest coraz ciężej wydostać się stamtąd.

Co się stanie jak się skończy ten projekt?
Będziemy tutaj... Chcemy chcemy próbować działań w różnych przestrzeniach, miejscach, podróżo-
wać trochę. Z Danielem prowadzimy razem niezależną wytwórnię, chcemy wydawać projekty wideo  
i audio, na razie zdążyliśmy wydać płytę dźwiękowego artysty z Włoch, Luca Bergera. Siostra Jasmi-
ny, prowadzi magazyn artystyczny Art Review. Zobaczymy. 

Projekt 8784h wystartował 22.10.2007 potrwa do 22.10.2008
jest realizowany przez Stowarzyszenie Artystów i Krytyków X-Ray we współpracy z Przedsiębior-
stwem Innowacyjno-Wdrożeniowym Lubanta S.A.

Więcej info: www.xraygallery.comfot. archiwum Stowarzyszenia Artystów i Kuratorów Sztuki X-RAY 
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PRZYPOMNIEĆ LUDZIOM 
JAK MOCNO ŚWIECĄ
TOP DOWN / BOTTOM UP
PLANOWANIE DEMOKRATYCZNE

We wrześniu tego roku interdyscyplinarna grupa architektów i psychologów 
środowiskowych PlaNetWAWA przeprowadziła międzynarodowy kongres i 
warsztaty dotyczące angażowania ludzi w proces kształtowania najbliższego 
im otoczenia. Doświadczenie krajów o rozwiniętych systemach demokratycz-
nych takich jak Szwecja, Wielka Brytania, było dla nich inspiracją do zbadania 
możliwości stosowania partycypacji na gruncie polskim. Przedstawiamy skrót 
wyników tych działań.

Z archiwum PlanetWAWA, fot. Cristina Badila
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Według Ralpha i Cantera na miejsce składa się obok struktury fizycznej aspekt psychologiczny, czyli 
znaczenie miejsca oraz aspekt funkcjonalny, czyli aktywności i rytuały danej społeczności w tym 
miejscu. W mieście emocje, pamięć i rytuały, mogą być tak samo realne jak ściany budynków, ulice 
i mała architektura. 
Partycypacja, czyli po prostu włączanie użytkowników w projektowanie przestrzeni jest bardzo efek-
tywną metodą na pozyskiwanie informacji o tej emocjonalnej warstwie miasta. Jest też skutecznym 
sposobem na tworzenie projektów które dotyczą struktury fizycznej i warstwy emocjonalnej miasta. 
Metoda partycypacyjna może być zastosowana zarówno przy ustalaniu formy i funkcji wielkich inwe-
stycji miejskich, przy mediacji w miejscach konfliktów przestrzennych, jak i przy pracy nad mikropro-
jektami lub akcjami artystycznymi odnoszącymi się do tożsamości lokalnej. 
Kluczowe dla procesu partycypacji jest współpraca specjalistów z różnych dziedzin np. projektantów 
z psychologami środowiskowymi. Dzięki temu, na poszczególnych etapach projektowania wykorzy-
stywane mogą być różne metody włączania mieszkańców i wykorzystywania ich wiedzy o miejscu: 
organizowanie wydarzeń, diagnoza potrzeb różnych użytkowników, konsultacje, wspólne projekto-
wanie, instalacje i akcje artystyczne. Połączenie metod z różnych dziedzin: projektowania, badań 
psychologicznych, technik negocjacyjnych i community art, daje w efekcie supernarzędzie do pracy 
z przestrzenią miejską. 
Partycypacja społeczna rozwijają się bardzo prężnie w wielu miastach Europy zachodniej i jest tam 
promowana jako sposób na wdrażanie nowych inwestycji, pozyskiwanie wiedzy o potrzebach miesz-
kańców, zdobywanie funduszy i aktywizowanie społeczności lokalnych. Ta metoda projektowania ma 
u swoich podstaw demokratyczne założenie, że miasto to nie tylko struktura fizyczna, ale także (a 
może przede wszystkim) społeczność miejska. Drugie założenie: użytkownik jest specjalistą w dzie-
dzinie własnych potrzeb, daje możliwość tworzenia miasta jako świetnego produktu dostosowanego 
do potrzeb mieszkańców. 

PARTYCYPACJA JAKO 
SUPERMETODA PRACY  
Z PRZESTRZENIĄ MIEJSKĄ

Tekst: Piotr Pindor

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA  
W KSZTAŁTOWANIU PRZESTRZENI 
MIEJSKIEJ. 11TH PLANET 
CONGRESS WARSAW 2007

Tekst: Gall Podlaszewski, PlaNetWAWA  www.planetwawa.org 
Jarosław Szablewski. Stowarzyszenie Puenta,  www.puenta.org.pl 

Wychodząc od metod nauczania architektów w znikomym stopniu opartych na doświadczaniu i pracy 
zespołowej; obserwując późniejszą praktykę zawodową, również nienastawioną na dialog i współ-
pracę, doszliśmy do fundamentów panującego w naszym środowisku przeświadczenia, że decyzje 
przestrzenne odbijające się bez wątpienia na całym społeczeństwa mamy prawo podejmować sa-
modzielnie.

Osiedle Cytadela Południowa
Joanna Szczepańska, Agnieszka Baryła (Maga), Eliza Biała, Dominik Owczarek, Dorota Waśniewska, 
Gabriela Rembarz, Maciej Mycielski
W związku z planowanym od lat przez Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczeniem Cytadeli 
Warszawskiej na funkcje publiczne pojawia się pytanie o oddziaływania tych zmian na pobliskie 
osiedla mieszkalne, także szansy polepszenia warunków życia ich mieszkańców. 
Przygotowywany przez pracowników Urzędu Dzielnicy Lokalny Program Rewitalizacji Żoliborza 
uwzględnia w pierwszym rzędzie poprawę jakości przestrzeni oraz remontu budynków na wybra-
nym terenie. Jako PlaNetWAWA zadaliśmy więc pytanie czy proponowane rozwiązania rzeczywiście 
będą odpowiedzią na zapotrzebowania mieszkańców. Warsztat wraz z działaniami przygotowaw-
czymi (udział w Dniach Żoliborza, organizowane spotkania z mieszkańcami) był próbą budowy 
dialogu pomiędzy władzami Żoliborza i mieszkańcami osiedla.
Ważnym elementem była tu fabularna gra terenowa zorganizowana w terenie osiedla (FGT) przez 
Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju Puenta www.puenta.org.pl  
FGT to sposób na zwrócenie uwagi na tło, w którym żyjesz – np. na przestrzeń miasta, wtedy można 
je nazwać Fabularnymi Grami Miejskimi. Cechą charakterystyczną FGT jest aktywne doświadczanie 
Fabuły opartej o wydarzenia, zarówno te realne jak i wyobrażone, w celu poznania tkanki miejskiej  
i historii ludzi z konkretnego obszaru. Podana w niekonwencjonalny sposób, oparta na scenariu-
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Z archiwum PlaNetWAWA, fot. Gaweł Tyrała

szu, angażująca w intrygę aktorów i graczy, może służyć również innym celom. 
Gra została poprzedzona dokładną analizą społeczną i historyczną osiedla, oparta przede wszyst-
kim na opowieściach mieszkańców oraz na materiałach źródłowych. Pozwoliło to na podjęcie decyzji  
o umieszczeniu akcji w 1945 roku, tuż po zakończeniu wojny. Wtedy to ostatecznie ukształtował się 
obecny skład społeczny osiedla (wojskowi związani z Cytadelą oraz napływowi), różniący się znacznie 
od przedwojennego (tylko wojskowi). Odbija się to na wzajemnych relacjach i postawach mieszkań-
ców do dzisiaj. 
Gra POWRÓT’45 opowiada historię fikcyjnego, choć prawdopodobnego historycznie bohatera Jana 
Morcinka, osobnika o szemranej reputacji, wywodzącego się z tzw. lumpenproletariatu, którego losy 
wojny rozdzieliły z rodziną i rzuciły w wir wojennej tragedii. Gra rozpoczyna się późną wiosną 1945 
roku, gdy bohater powraca do rodzinnej Warszawy - na Żoliborz - w poszukiwaniu najbliższych oraz 
nowego lokum.
Uczestnicy podążając śladami Morcinka, wnikają poniekąd w jego życie, podejmują decyzję, które 
niosą ze sobą konsekwencje, decydujące o losie bohatera i ich własnym jako graczy. Nieliniowa fabu-
ła, zabiegi ułatwiające przeniesienie się w czasie, informacje i zdjęcia rozmieszczone w przestrzeni 
gry oraz aktorzy odgrywający przydzielone im role, a przede wszystkim akcja, adrenalina i napięcie 
– to wszystko budowało napięcie w czasie gry. 
Mieszkańcy odnajdując w scenariuszu swoje doświadczenia, spontanicznie się integrowali i włączali 

w działanie, pozostali gracze, poznawali psychologiczne aspekty miejsca. Gra stała się możliwością 
do zajrzenia pod powierzchnię codzienności, do zwrócenia uwagi na tło, w którym żyją. W szerszym 
kontekście, służy to identyfikacji i budowaniu poczucia przynależności, sprzyja kontaktom między-
ludzkim, aktywizacji społecznej i zwiększa motywacje do decydowania jak ta okolica, miasto ma 
wyglądać. Jest to szczególnie istotne w takim mieście jak Warszawa, mieście osób przyjezdnych,  
w którym istnieje silna izolacja społeczna.

***
Szlaki emocjonalne, Muzeum Pragi
Marta Młodożeniec, Katarzyna Kuzko, Tomasz Duda, Brendan Jackson

Współpraca artysty Pawła Althamera z Grupą Pedagogów i Animatorów Społecznych (GPiAS) na Pra-
dze Północ różni się zasadniczo od innych podejmowanych na Pradze przedsięwzięć artystycznych 
wykorzystujących strukturę przestrzenno-społeczną co najwyżej jako inspirujące tło. Konsekwentna, 
długofalowa praca polegająca na pobudzaniu świadomości zwykłych mieszkańców prostymi działa-
niami takimi jak wspólny remont klatki schodowej, budowa pomnika lokalnego bohatera, czy akcja 
„Bródno 2000”, były jednymi z punktów odniesienia dla warsztatu „Szlaki emocjonalne”, którego ce-
lem było spojrzenie na Pragę oczami tej dzielnicy. Zebrane materiały zostały opracowane tak, aby 
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mogły w przyszłości stanowić element ekspozycji powstającego Muzeum Warszawskiej Pragi.
Pretekstem do nawiązania dialogu był spacer z uczestnikami kongresu, których przewodnikami mieli 
być sami mieszkańcy. Po wprowadzającym wykładzie Janusza Sujeckiego z Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy o wielokulturowości Pragi, wspólnie z przybyłymi mieszkańcami zostały ustalone 
trasy dwóch spacerów. Azymuty stanowiły: centrum wietnamskie przy Zamoyskiego oraz osiedle 
bułgarskie przy Szwedzkiej. Za każdym razem po dotarciu do celu odwiedzający spotkali się z nieby-
wałą gościnnością - mieli możliwość wejść w miejsca niedostępne dla przechodniów. Kolaż fotografii 
miejsc pokazywanych w trakcie spaceru wraz z cytatami zaczerpniętymi z  wypowiedzi mieszkańców 
nałożony na mapę Pragi stworzył wizualną reprezentację szlaków emocjonalnych osób zamieszku-
jących tę dzielnicę.

***
Centrum Szmulek
Gall Podlaszewski, Karol Langie, Dariusz Śmiechowski, Anna Rytter

Szmulowizna będąca jak mówią najniebezpieczniejszą dzielnicą Warszawy, powoli ukazuje swoje nie-

wątpliwe zalety. Nasze działanie było pozytywną prowokacją mającą na celu zwrócenie uwagi na war-
tości przestrzeni znajdującej się wokół Bazyliki przy Kawęczyńskiej oraz zastanowienie się wspólnie 
z mieszkańcami nad prawdopodobnymi w najbliższych latach przekształceniami.
Warsztatowi przyświecały trzy słowa-hasła: szczudła - dialog - muzyka.
Szczudła w sensie dosłownym i przenośnym pozwoliły mieszkańcom i uczestnikom wznieść się ponad 
poziom terenu, by zrozumieć go w szerszej perspektywie. 
Pomysły drobnych przekształceń mających „zszyć” centrum Szmulek na placu przed Bazyliką zo-
stały na tym etapie chłodno przyjęte przez gospodarzy terenu - księży Salezjanów. Okazało się, że 
plac publiczny ma niezmiennie służyć jako przedpole wejścia do kościoła. Nie powinno na nim być 
urządzeń odwracających od niego uwagę. Trzymamy się jednak przekonania, które dała nam swoją 
znakomitą interwencją na placu Grzybowskim Joanna Rajkowska i wierzymy, że dotlenienie Szmulek 
jest zdecydowanie możliwe. Jeśli nie przed Bazyliką, to może na skwerze nieopodal. O jego potencjale 
przekonały nas miejscowe dzieciaki podczas warsztatów, które miały na celu wykrycie możliwych do 
przeprowadzenia na skwerze działań.
Dialog - od warsztatów edukacji architektonicznej, przez kwestionariusze z zakresu psychologii śro-
dowiskowej, spotkania poddające pod dyskusję plany przygotowywane przez miasto.

Z archiwum PlaNetWAWA, fot. Alin O. Tutac
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Ciągłość dialogu została uzyskana przez odbywającą się codziennie na placu budowę dużej skali 
makiety otoczenia, pozwalającej na dostrzeżenie relacji przestrzennych między istniejącymi budyn-
kami. Rozświetlenie makiety ostatniego dnia zostało nazwane przez Pawła Althamera nurtem oświe-
ceniowym naszych działań: „Ludzi trzeba oświecić, lub przypomnieć im jak mocno sami świecą”.
Muzyka - koncert dzieci z pobliskiej Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki był niezwykłym 
wydarzeniem w przestrzeni centralnej Szmulek, które spowodowało zatrzymanie dotychczas dość 
przepływowego ruchu na placu, spotkanie mieszkańców w niecodziennej sytuacji.
Pod koniec warsztatów rozsianych zostało 40000 nasion kwiatów - jak płodne są ziemie Szmulek, 
zobaczymy w przyszłym roku.

***
Piękne podwórko
Piotr Pindor, Anna Wieczorek, Radosław Achramowicz
W przestrzeń podwórza przy ul. 11 listopada 22, pod postacią teatru () i klubów kulturalno-rozryw-
kowych (Saturator, Skład Butelek) wtargnęło miejskie życie wraz ze swoją impertynencją i przebojo-
wością. Mieszkańcy znajdujący się po drugiej stronie muru trzymetrowej wysokości, stracili jakość 
półprywatnej przestrzeni, do której przywykli. Z drugiej strony muru to działalność kulturalna ofero-
wana przez lokale sprawia, że Praga z roku na rok przeobraża się w tętniące życiem miasto. 
Czy jest możliwe pogodzenie zupełnie sprzecznych interesów, które spotkały się w przestrzeni z po-
wodu niezaplanowanych działań? Grupa obcokrajowców postanowiła odpowiedzieć na pytanie zorga-
nizowaniem spotkania przedstawicieli obu stron. Pretekstem były wspólne biesiady i happening. 
Efektem końcowym była interwencja pt. „pranie” mająca z powrotem oswoić upublicznioną przestrzeń, 
a w odwiedzających wywołać ponownie uczucie wchodzenia do czyjejś przestrzeni półprywatnej.

Więcej na www.planetwawa.org 
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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. Morska 46, 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 24, I piętro, www.punkt.sklep.pl; 
Galeria ZPAF i S-ka, ul. Św. Tomasza 24, 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, Fabryczna 9, ul. Fabryczna 9, 
www.fabryczna9.com
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
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; Obiekt Znaleziony, Pl. Małachowskiego 3; 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
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