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SPIS TREŚCI:

3-49 orientuj się!

50-53 „Gadżet – miasto łatwe do strawienia”. Walka o tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury, który zostanie przyznany jednemu z polskich miast w 2016 
roku, staje się coraz bardziej konkretna. Konkurują ze sobą Lublin, Gdańsk, 
Łódź, Poznań, Toruń, Szczecin, Warszawa. Konkurują na pomysły, strony 
internetowe i na nowoczesne gadżety promocyjne. Gadżety często starają się 
nawiązywać do symboli miasta. O ich relacji,  
z profesorem Rochem Sulimą, antropologiem kultury, rozmawia Joanna Turek.

54-55 „Na budowie, na dźwigu, na nowo”. Z Małgorzatą Ratajską, studiującą 
w Paryżu (Université de Paris 1 Sorbonne-Panthéon) realizację projektów 
kulturalnych w przestrzeni publicznej, stypendystką rządu francuskiego, 
rozmawia Bogna Świątkowska

56-59 „Dźwięk 1:1”. Nowa praca dźwiękowa gdańskiego artysty Adama 
Witkowskiego „Warsaw 19 - 25 VI 2007” to dokumentacja jego wędrówek 
z mikrofonem po stolicy podczas czerwcowej rezydencji w Warszawskim 
Aktywie Artystów. Z Adamem Witkowskim rozmawia Jacek Skolimowski

60-67 „Potencjały przestrzeni, wektory wyobraźni” - o swoim albumie „W-WA” 
mówi Maurycy Gomulicki - zapis spotkania autorskiego.

68-70 „Nośna niecka”. Finisaż Stadionu X-lecia.

71 - 79  Tomasz Zimoch: „Boniek!”. Są tacy, którzy dzięki niemu, bardziej niż 
oglądać piłkę nożną, wolą jej słuchać. Przedstawiamy obszerne fragmenty 
relacji Tomasza Zimocha z jednoosobowego odtworzenia meczu Polska – 
Belgia z 1982 r. przez Massimo Furlana, co było I odcinkiem Finisażu Stadionu 
X-lecia w Warszawie. Kiedy widzowie patrzyli na Massimo Furlana, Tomasz 
Zimoch oglądał na monitorze mecz, jaki nasza reprezentacja rozegrała w 
Barcelonie w czerwcu 1982 r.  Dzięki jego komentarzowi powstała zupełnie 
wyjątkowa kompilacja naocznej relacji, wiedzy z przeszłości, z przyszłości i 
porywających emocji.

80 - 89 „Każde miejsce ma swój potencjał”. Fajnie byłoby, gdyby do 
rozwiązania problemów czyhających w przestrzeni polskich miast, 
wykorzystywano wizjonerskie projekty, zaskakujące, świeże i porywające. Dla 
architektów coraz częściej inspiracją jest biologia. Tym tematem od dawna 
zajmuje się Jarosław Kozakiewicz, rzeźbiarz, autor wielu projektów, w których 
przestrzeń i natura tworzą zaskakujące połączenia. Ostatnio opiekuje się 
grupą studentów Wydziału Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej ASP 
pracującą nad pomysłem zagospodarowania metalowych rzeźb powstałych 
jeszcze w latach 60., a stojących wzdłuż ulicy Kasprzaka na Woli. 
 Z Jarosławem Kozakiewiczem rozmawiają Joanna Turek i Bogna Świątkowska. 

91-92 „Dziwactwo a nieporozumienie”. Krótka rozmowa z Marcinem 
Grynbergiem, adjuktem w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN

93-95 notesik na 6 tygodni

96 gdzie bywa notes
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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

INGERENCJE

Grupa Twożywo zaprasza do współpracy w ramach swojego multidyscyplinarnego projektu Ingeren-
cje. Na swojej stronie internetowej piszą „W niedalekim okresie mamy zamiar powołać do istnienia 
kilka różnych projektów zbiorowych. Będą to akcje o charakterze medialnym, przy bardzo szerokim 
rozumieniu tego pojęcia: od projektów koncentrujących się wokół internetu, przez działania uliczne, 
aż do zjawisk z pola edukacji.
Nasza decyzja wynika między innymi z aktywnego sprzeciwu wobec braku rzeczowej i bezpośredniej 
komunikacji pomiędzy ludźmi zajmującymi się działaniem rozumianym jako tworzenie. Nie chodzi 
tylko o wymianę technicznych czy warsztatowych umiejętności, ale również o zasadność i cel ruchów 
w przestrzeni publicznej.
Jednym z pierwszych planowanych projektów jest cykl kilkunastu nieformalnych spotkań, podczas 
których mamy zamiar w sposób teoretyczno-praktyczny wspólnie zajmować się merytoryką, tech-
nologią, strategią oraz polityką działań publicznych. W ich ramach planujemy również szereg roz-
mów z różnymi osobami aktywnie zaangażowanymi w prace nad tkanką społeczną oraz projekcje 
materiałów audiowizualnych. Ze względu na możliwości czasoprzestrzeni projekt będzie się odbywać  
z ograniczoną liczbą osób, raz w tygodniu, na terenie Warszawy, ale za to bez jakiejkolwiek wymiany 
finansowej”.
Szczegóły zgłoszenia w pliku, który można pobrać z:
www.twozywo.art.pl/ingerencje/formularz.rtf
www.tworzywo.art.pl

NOWE
SYTUACJE

Celem konkursu jest „generowanie zjawisk teatralnych i okołoteatralnych, wyróżniających się ory-
ginalnością i potrzebą szukania własnego języka estetycznego i problemowego. Punktem wyjścia  
i konstytutywną zasadą powinno być myślenie o przestrzeni miejskiej”. Organizatorami są Między-
narodowy Festiwal Teatralny Malta i warszawski Instytut im. Zbigniewa Raszewskiego. Adresatami 
konkursu są artyści sztuk performatywnych. Nagroda dla zwycięzcy wynosi 30 tysięcy złotych.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do końca lutego 2008
www.malta-festival.pl
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DOM OTWARTY

Wystawa Open House przedstawia projekty wykorzystujące najnowsze inteligentne technologie  
w kształtowaniu i rozwoju koncepcji przestrzeni mieszkalnej. Pokazuje dom przyszłości jako miejsce 
nowych doświadczeń przestrzennych i nowych rozwiązań ekologicznych. Twórcy wystawy badają,  
w jaki sposób nowe technologie mogą wpłynąć na inteligentne kształtowanie przestrzeni mieszkal-
nej, kontakt z nią i jej ulepszanie. Wykraczają jednocześnie poza gadżety mające zautomatyzować 
czynności domowe. 
Udział architektów i projektantów odróżnia Open House od innych wystaw związanych z technologią. 
Twórcy prezentacji zamówili projekty domów przyszłości u architektów z całego świata. Zaproszenie 
dotyczyło pomysłów, które byłyby propozycjami całościowych rozwiązań, możliwych do zrealizo-
wania w ciągu najbliższych dwudziestu lat i które odnosiłyby się do czterech kwestii stanowiących 
rdzeń projektu: komunikacji, komfortu, łatwości adaptacji i równowagi ekologicznej. 

Wszystkie zgłoszone projekty (łącznie było ich 44) przedkładały rozwiązania wynikające z potrzeb 
człowieka nad technologiczną brawurę. Ostatecznie projekty zamówiono u szesnastu zespołów.  
Ze Stanów Zjednoczonych, Europy, Australii, Azji i Meksyku stworzyli wizje, które wyznaczą kierunek 
myślenia o mieszkaniach na następne dwie dekady.

Wystawa przygotowana przez Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Niemcy
we współpracy z Art Center College of Design, Pasadena, Kalifornia, USA

Czas: do 16.02.2008
Miejsce: Warszawa, CSW, Zamek Ujazdowski, Al. Ujazdowskie 6
www.csw.art.pl

Richard Buckminster Fuller z modelem Dymaxion House, 1928, dzięki uprzejmości: Estate of Richard Buckminster Fuller Matti Suuronen: Futuro, 1968, dzięki uprzejmości: Museum Of Finnish Architecture
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Mass Studiec: Seul Commune 2026: Rethinking „Towers The Park”, dzięki uprzejmości: Mass Studies
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SLAJDÓWKI  
NA OBIEKCIE

Cykl pokazów prezentujący prywatne zdjęcia artystów, które choć odzwierciedlają osobowość i spek-
trum ich zainteresowań, nie są przekuwane w prace funkcjonujące w oficjalnym, galeryjnym obiegu 
sztuki. Czasem są to zdjęcia z domowych pieleszy, kiedy indziej archiwa zdjęć z życia towarzyskiego 
miasta, kadry z filmów czy zdjęcia z gazet, które z jakiś powodów przykuły uwagę artysty lub foty-
-inspiracje, znalezione na śmietniku kultury czyli w sieci. Slajdówki nie mają z góry ustalonej formy 
ani przebiegu, będą to działania improwizacyjne zależne stanu ducha, rozwoju sytuacji i ekshibicjo-
nistycznych zapędów zaproszonego artysty. Może to być full frontal albo uchylanie rąbka tajemnicy. 
Niech pokażą się od środka, od strony kuchni, co robią po godzinach. Wyjdźmy poza biały sześcian. 
Jako pierwszy odsłonił się przed widzami Tomek Saciłowski. Jego slideshow zatytułowany „Pome-
ranian Dogs” był poświęcony pieskom. Tomek Saciłowski przeczytał również fragmenty bardzo 
wciągającej książki przygodowej. Kolejne slajdówkowe wieczory należały do Agnieszki Brzeżańskiej  
i Huberta Czerepoka, który wystąpił z promocją kalendarza Niepokoju.

Miejsce: Warszawa, Klubokawiarnia Obiekt, podziemia Zachęty, Plac Małachowskiego 3

Z domowego archiwum Tomka Saciłowskiego

THE PRESENT

Berlińska artystka Christine Meisner zajmuje się kolonialną i postkolonialną historią krajów afry-
kańskich. Najnowszy jej projekt „The Present” zainspirowała powieść Josepha Conrada, „Jądro ciem-
ności”. Opisana w niej historia jest oparta na podróży autora do Konga w czasach kolonizacji tego 
kraju przez belgijskiego króla Leopolda II. Artystka podąża ścieżkami pisarza, konfrontując historię 
kolonialną z wydarzeniami, jakie obecnie mają miejsce w odwiedzanych przez niego niegdyś krajach. 
Meisner prezentuje film wideo nakręcony na podstawie materiałów zebranych podczas półtorarocz-
nych podróży do Warszawy, Brukseli, Londynu oraz Kinszasy, stolicy Demokratycznej Republiki Kongo  
i Kinsagani. Podczas przygotowywania projektu Meisner kontaktowała się z wieloma intelektualista-
mi i naukowcami, m.in. z Olgą Stanisławską i Zdzisławem Najderem, inspirowała się również książka-
mi Ryszarda Kapuścińskiego. W skład wystawy wchodzą także rysunki oraz autorski tekst. Christine 
Meisner mówi: „Kolonialne, postkolonialne i obecne wypadki w Kongo warunkowane są przez wyzysk, 
niewolnictwo, plemienne ludobójstwo, afrykańską wojnę światową, anarchię i terror wobec cywil-
nej ludności. To, co zdarzyło się kiedyś, jest obecne do dzisiaj”. Publikacji katalogu wystawy „The 
Present” towarzyszyć będą dyskusje, w których udział wezmą antropologowie, podróżnicy i krytycy 
sztuki.

Czas: do 6.01.2008
Miejsce: Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski, al. Ujazdowskie 6

Z zestawu rysunków autorstwa Christine Meisner należących do projektu The Present, 2007
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PORZĄDKI 
UROJONE

Punktem wyjścia dla wystawy Porządki urojone jest kontekst, w jakim funkcjonują i jaki wytwarzają 
dwie realizujące ją instytucje: Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Abteiberg Museum w Möenchengladbach. 
Ów kontekst to w przypadku łódzkiego muzeum tradycja konstruktywistycznej awangardy oraz jej 
powojennych kontynuacji, w przypadku muzeum z Möenchengladbach zaś – minimalizm i konceptu-
alizm lat 60/70. Wystawa nie służy jednak przypomnieniu tamtych artystycznych fenomenów, sku-
pia się natomiast na współczesnych możliwościach ich aktualizacji i przepracowania. Zasadniczym 
odniesieniem jest sztuka dwóch artystów, których losy splotły się z losami stojących za projektem 
muzeów – Edwarda Krasińskiego (1925-2004) i Marcela Broodthaersa (1924-1976). Dokonywane 
przez nich operacje na zastanych strategiach artystycznych zdają się bowiem zapowiadać a zarazem 
wchodzić w intrygującą korespondencję z praktykami stosowanymi przez wielu dzisiejszych twórców. 
Na wystawie można zobaczyć takich artystów jak Cezary Bodzianowski, Marcel Broodthaers, Martin 
Creed, Oskar Dawicki, Tacita Dean, Olivier Foulon, Edward Krasiński, Kitty Kraus, Igor Krenz, Peter 
Piller, Józef Robakowski, Monika Sosnowska, Monika Stricker, Katja Strunz, Jens Ullrich. 

Czas: do 24.02.2008
Miejsce: Łódż. Muzeum Sztuki w Łodzi, ul. Więckowskiego 36
www.msl.org.pl 

Edward Krasiński: J’ai Perdu La Fin, 1969, fot. Eustachy Kossakowski, Muzeum Sztuki W Łodzi

DESENIE

W serii swoich najnowszych prac Zofia Kulik wypracowuje własne warianty istniejących już wzorów 
wziętych z różnych epok, tradycji, kręgów kulturowych. W dekoracyjnych układach Deseni autorka 
sięga do wzorów tkanin Wiliama Morrisa, kunsztownej stylistyki arabskiej ornamentacji, wzorów 
tkanin batikowych czy kwiatowych ornamentów chińskich. Czaszki, dekoracyjne draperie, zasuszone 
liście, warzywa i kwiaty, iglice, łuski, spiczaste zwieńczenia sztandarów powracają w ornamentalnych 
konfiguracjach Deseni.
  
Czas: do 20.01.2008
Miejsce: Warszawa, Galeria Le Guern, ul. Widok 8 
www.gallery.leguern.pl

Zofia Kulik: Matka, 2007, c-print, 120x120cm, dzięki uprzejmości Galerii Le Guern
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DATAMATIC 880 

Kuśmirowski niezależnie od tego, czy jest nurkiem z XIX wieku, alchemikiem albo naukowcem, zawsze 
wciela się w postać odkrywcy i pioniera techniki. Zwykle przenosi się w czasie o 200 lub 100 lat 
wstecz.
Wystawą DATAMATIC 880 Robert Kuśmirowski rozpoczyna długi cykl prac. Instalacja berlińska to la-
boratorium komputerowe, w którym naukowcy badają ciało artysty. Poddają je przeróżnym próbom 
aby sprawdzić, czy jego ciało jest w stanie przejść eksperyment cofania w czasie. Instalacja to pokój 
odgrodzony od publiczności ścianą z szybami, przez które widzowie mogą podglądać wnętrze. Na 
pulpitach artysta zainstalował monitory i klawiatury, tajemnicze włączniki i przyciski. Obok stoją 
wielkie pierwsze komputery o wielkości szafy, ze szpulami do zapisu danych. Na jednym z monitorów 
widać zapis filmowy, na którym artysta jest wnikliwie badany. W tajemniczym pomieszczeniu uwijają 
się wokół niego naukowcy. Robią notatki, obsługują maszyny, przeprowadzają badania. Wnętrze la-
boratorium odwołuje się do estetyki lat 50/60 i pierwszego designu epoki rewolucji komputerowej. 
 W czasie wernisażu w galerii artysta zaprezentuje performance: wcieli się w jednego z naukowców.
Artysta przejdzie badania pomyślnie. Dalszym etapem projektu będzie proces odmładzania, który 

odbędzie się na przełomie roku 2007/8. To, co nigdy nikomu się jeszcze nie udało, uda się Kuśmi-
rowskiemu. Dziś 34 letni artysta o poważnych sukcesach i z ważnymi wystawami na koncie zostanie 
cofnięty w czasie do momentu, gdy miał 29 lat, kończył studia w Lublinie i gdy nikt go jeszcze nie znał. 
Wtedy - w 2002 roku - odbyła się jego pierwsza wystawa. Na korytarzu uczelni pokazał zbiór podro-
bionych przedmiotów: rysunki przedstawiające starą gazetę, paczkę papierosów, metkę ze sklepu na 
ser Gouda itd. Czy eksperyment przeniesienia w czasie się udał zadecydują badania przeprowadzone 
na wystawie w Museum Dhont Dhaenens w Belgii (luty 2008). Cofnięty w czasie artysta powtórzy 
następnie swoją pierwszą wystawę w UMCS w Lublinie (kwiecień 2008). Wszystkie prace powstaną 
jeszcze raz a wystawa zostanie wykonana tak, jakby nigdy wcześniej jej nie było. Artysta nieświado-
my, że ktoś już zaprojektował jego karierę, zacznie pracę od nowa. Nie wie jednak co go czeka.. 

Czas: do 20.01.2008
Miejsce: Berlin, Galerie Magazine, Lindenstr. 35
www.galeriemagazin.com

Robert Kuśmirowski: DATAMATIC 880, performance, fot. Krzysztof Zieliński, 2007 Robert Kuśmirowski: DATAMATIC 880, 2007, fotografia
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WALKA TRWA

W Zachęcie trwa wystawa prac Wilhelma Sasnala „Lata walki”, których siłę nareszcie mogą poznać 
niekrytycy i niekuratorzy - tłumy zwiedzających nie maleją.
W synchronizacji z wystawą, przewodnik „po Sasnalu” wydała Krytyka Polityczna. Sasnal jest człon-
kiem redakcji Krytyki, jego rysunki ukazują się jako ilustracje w kolejnych numerach pisma. Prze-
wodnik ukazał się równocześnie z ilustrowanymi przez Sasnala „Płomieniami”, dziełem Stanisława 
Brzozowskiego napisanym w 1908 r.
W przewodniku poświęconym Sasnalowi, najbardziej rozpoznawalnemu dziś polskiemu artyście, 
znajdują się wywiady przeprowadzone z nim m.in. przez: Sławomira Sierakowskiego, Andrzeja Przy-
warę i Joannę Mytkowską, eseje o jego twórczości i wybrane teksty prasowe. Książka zawiera też 
fragmenty niepublikowanego komiksu „Diamond Sea”. Artysta zaprezentowany został jako wszech-
stronny twórca, zaangażowany po stronie lewicy - malarz, filmowiec i twórca komiksowy. 
Premiera książki odbyła się w Zachęcie. W dyskusji brali udział oprócz Wilhelma Sasnala, Sławomir 
Sierakowski, Kazimiera Szczuka, Michał Witkowski i Maciej Nowak. Było ciekawie i szczerze. Kazimiera 
Szczuka zauważyła m.in., że w wywiadzie jaki Sierakowski przeprowadził z Sasnalem, redaktor Krytyki 
„dość mocno napierał na artystę, by się opowiedział po stronie lewej i określił się jako lewicowiec”.
Wilhelm Sasnal odpowiadał na pytania o to skąd czerpie inspiracje i jak powstają jego obrazy:
„Niektóre rzeczy dzieją się, nie wiadomo dlaczego, po prostu dzieją się. Impuls do pracy, do podję-
cia jakieś tematu jest zagadką, albo jest przeczuciem, że coś może być ważkie. Ja często nie wiem 

dlaczego ten widok, albo to zdjęcie jest istotne. Nie chcę popadać w jakiś patetyzm, ale artysta jest 
jakiegoś rodzaju medium”. 
„Nie ma reguł. To co może być inspiracją dochodzi ze wszystkich stron, Zwykle to jest tak, że ja 
znajduję albo jakiś widok w otaczającej mnie rzeczywistości, robię notatkę w postaci zdjęcia, albo 
pamiętam to i później szukam czegoś podobnego w internecie. Szukając w internecie trafiam na inne 
rzeczy, nieraz bardziej interesujące”. 
„Chciałbym zaznaczyć, że te wszystkie obrazy, które oglądacie na wystawie, nawet te najbardziej 
enigmatyczne, one nigdy nie są abstrakcyjne. Punkt zaczepienia mają w świecie realnym”.
Z wątków pobocznych, dowiedzieliśmy się, że Maciej Nowak ma zdaniem Sierakowskiego za duże oczy. 
Była to odpowiedź na pytanie, dlaczego w przewodniku po Sasnalu reprodukcje są takie małe.

Czas: do 2.03.2008
Miejsce: Warszawa, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, pl. Małachowskiego 3
www.zacheta.art.pl

Sasnal. Przewodnik Krytyki Politycznej t. 2, Warszawa 2007
www.krytykapolityczna.pl

Wilhelm Sasnal: bez tytułu (Andrzej), 2004, kolekcja prywatna 
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TO, CO SIĘ NAM 
PRZYDARZA JUŻ DO 
NAS NIE NALEŻY

„To, co się nam przydarza, już do nas nie należy” Piotra Kurki to cykl prac na papierach i instalacja  
z rzeźbą Łyżwiarka. Jest to rodzaj poetyckiej przypowieści, która składa się z cyklu prac na papierach, 
rzeźby Łyżwiarka i tytułu wystawy.
Kurka związany był z poznańską grupą KOŁO KLIPSA, działającą w latach 1983-1990. Współpracował 
również z kolektywem NEUE BIERIEMIENNOST. Wraz z KOŁEM KLIPSA tworzył totalne aranżacje prze-
strzenne w duchu włoskiej transavanguardii. Od 1985 roku zaczął wystawiać indywidualnie.
Kurka jest przede wszystkim rzeźbiarzem, autorem obiektów i malarz, ale również filozofem i kryty-
kiem kultury. Wymyka się, jak sam ich nazywa, kulturowym kanibalom. Zaludnione przez marioneto-
we postaci obrazy utrzymane w poetyce snu, wypełniają obszerne, puste przestrzenie, z właściwymi 

dla poetyki Kurki elementami: podwojeniem, lustrzanym odbiciem, symbolami akwatycznymi, mon-
strualnością. Oddech i bezczas są jakby częścią kompozycji. Artysta, jak sam mówi, nauczył się od 
filozofii zen “by nie cenić zbytnio czasu”, a z drugiej strony interesuje go „przeszłość, która leży poza 
horyzontem naszej własnej pamięci, która najbardziej bliska jest ejdetycznemu olśnieniu właściwe-
mu dziecięcej wrażliwości.”

Czas: do 26.01.2008
Miejsce: Kraków, Galeria Zderzak, Floriańska 3
www.zderzak.pl

Piotr Kurka: Bez tytułu, 2007, pastel, akwarela na papierze Piotr Kurka: To, co nam się przydarza już do nas nie należy, 2007, pastel, akwarela na papierze
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DEBIUT 2007  
WG ARTBAZAAR

„Poszukiwanie następnego wielkiego talentu to „sport” uprawiany przez krytyków, dziennikarzy, 
marszandów i kolekcjonerów na każdej szerokości geograficznej. Chcemy być zaskakiwani, ujmo-
wani nowym spojrzeniem, komentarzem przez kolejne pokolenia artystów. Szukamy dalszego ciągu 
dialogu sztuki polskiej z interesującymi nas problemami lub po prostu chcemy znaleźć pracę, która 
nam się spodoba” - piszą autorzy bloga ArtBazaar, Piotr Bazylko i Krzysztof Masiewicz. Wg ArtBazaar 
najciekawszymi nowymi twórcami okazali się Tomasz Kowalski („szybkie kariery są u nas możliwe”), 
Łukasz Jastrubczak („bardzo ciekawy artysta, chyba na razie nieznany poza Śląskiem i Ankarą”), Ja-
nusz Łukowicz („świeże i bardzo ciekawe pomysły” - w styczniu pierwszą wystawę Janusza pokaże 
CSW Zamek Ujazdowski) oraz Michał Frydrych („każda praca zaskakuje i sprawia, że z niecierpliwością 
oczekuje się na kolejne projekty”). 
 

Szersze uzasadnienie oraz nominowanych w innych kategoriach można znaleźć na 
www.artbazaar.blogspot.com

GDZIE JESTEŚ,  
PANIE EDISON?

Prezentacja „Wo bist du, Edison..? – i inne światła” wprowadza w twórczość Ingo Maurera, jednego 
 z najsłynniejszych współczesnych designerów, zajmujących się światłem i oświetleniem. Jego prace, 
niezwykłe lampy i fantastyczne projekty oświetleniowe, były prezentowane w wielu renomowanych 
muzeach i galeriach sztuki współczesnej na całym świecie.
Ingo Maurer (ur. 1932), zainspirowany pop artem zaprojektował lampę stołową w formie gigantycznej 
żarówki, będącą hołdem dla genialnego wynalazku Edisona. Żarówka z anielskimi skrzydłami wyko-
nanymi z gęsich piór, jest znakiem firmowym projektanta. Maurer, z wykształcenia typograf, projek-
tuje także lampy z papieru, który spełnia rolę reflektora i klosza zarazem. Jego fabryka Designerei 
(Projektowania) w Monachium już w 1984 produkowała system oświetleniowy YaYaHo, wykorzystują-
cy technologię niskonapięciową. W 1986 firma Ingo Maurer Ltd. zapoczątkowała system regulowania 
natężenia światła dotykiem. Od lat 90. Maurer koncentruje się na oświetleniu przeznaczonym dla 
przestrzeni publicznych, m.in. we współpracy z Ronem Aradem wykonał projekt oświetlenia opery 
w Tel Awiwie (1994). Od 1999 Maurer współpracuje ze znakomitym projektantem mody Issey Miyake.

Czas: do 16.02
Miejsce: Warszawa, CSW, Zamek Ujazdowski, al. Ujazdowskie 6
www.csw.art.pl

Michał Frydrych: W oczekiwaniu na kolejny krok ewolucji, 2007
Wystawę prac artysty, zatytułowaną „Dziura w całym”, można oglądać w galerii m2 w Warszawie, Oleandrów 6, do 12.01.2008
www.m2.art.pl

Ingo Maurer: ZettelzA5, dzięki uprzejmości: Ingo Maurer GMBh
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SZYMON ROGIŃSKI 
PROJEKT UFO

Szymon Rogiński najbardziej jest znany z cyklu fotograficznego „Nocnych pejzaży”, które po raz 
pierwszy pokazał w Galerii Arsenał w Poznaniu w 2004 roku.Mroczne fotograficzne ujęcia, sceny przy-
pominają bardziej kadry z horroru niż zapis rzeczywistych sytuacji, występujących na obrzeżach me-
tropolii czy mazowieckich miasteczek. Nowa tutejsza rzeczywistość podlega w jego obiektywie całko-
witej weryfikacji. Ciemne, opuszczone krajobrazy, gdzieniegdzie jakieś drzewo, słup, dom, oświetlone 
jedynie nierealnym światłem, raczej nasuwają skojarzenia z obrazami Rembradta niż Kielecką Szkołą 
Krajobrazu. Polski pejzaż w takiej interpretacji wydaje się być kompletnie odrealniony. Samotność  
i opuszczenie, oświetlone monstrualne bilboardy w polu, biały krzyż przy drodze, to niby takie li-
ryczne symptomy rzeczywistości, które w sekwencjach Szymona zaświadczają o bycie niemal „ko-
smicznym”. To przekroczenie percepcji daje nam szansę na ponowny wgląd w realność tego, z czym 
się stykamy na co dzień. Jadąc w nocy samochodem pewnie jakoś dostrzegamy tą rzeczywistość, ale 
oddalamy wszelkie refleksje na ten temat i szybko wracamy do wielkomiejskich siedlisk.
Prezentowane w Galerii Białej prace pt „Projekt Ufo” to fotografie, inspirowane również krajobrazem 
nocnym. Z jednej strony nawiązują do fotografii dokumentalnej, do konkretnych miejsc. Jednak gra 
świateł zarówno tych naturalnych (spadające gwiazdy, odbicia w powierzchniach wody) z tymi, które 
artysta kreuje światłem sztucznym, tworzy niesamowitą atmosferę niemal teatralnych inscenizacji. 
Nowy projekt artysty jeszcze bardziej pogłębia wymiar odrealnienia i pustki. Pozostało minimalne 
światło, pojawiające się jakby znikąd i pejzaż, który nieodwołalnie kojarzy się z polskim krajobra-
zem. Stogi siana, brzozy, pusta droga stają się symbolicznym ale i romantycznym poematem. To jak-
by sceny, na które wpływ ma jakaś nieznana cywilizacja, sprawdzająca właśnie stan rzeczy, czy coś 
się zmieniło, czy też jest - jak dawniej.
 
Czas: do 4.01.2008
Miejsce: Lublin, Galeria Biała, ul. Peowiaków 12
www.biala.free.art.pl

Szymon Rogiński, Projekt UFO

Szymon Rogiński, Projekt UFO
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UNITED STATES

Tuż po głośnej wystawie Adama Chmieleckiego w warszawskiej galerii Hybrydy, fotograf wyjechał 
do Stanów Zjednoczonych, gdzie głównym polem swoich zainteresowań uczynił miasto. Z kilkuset 
zdjęć wybrał 21, które zawierają pewną syntezę jego poszukiwań. Obserwacja światła zmieniającego 
i kształtującego obraz fotograficzny staje się w pracach Adama Chmieleckiego głównym elementem, 
który fotograf umiejętnie wykorzystał dla zbudowania dramaturgii obrazu. Dzieje się tak zarówno 
w wąwozach ulic nowojorskiej metropolii, jak i we wnętrzach apartamentów czy podmiejskiej plaży. 
Światło, jego odblaski, refleksy, załamania, a także półtony umiejętnie zaakcentowane przez autora 
tworzą te spokojnie, klasycznie wręcz komponowane obrazy. Być może ich spokój i prostota dają 
wrażenie aury zwykłej codzienności, gdzie nie odczuwa się zgiełku wielkiego świata.

Czas: do 6.01.2008
Miejsce: Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski, al. Ujazdowskie 6
www.csw.art.pl

Adam Chmielewski: Pipes

21. MIĘDZYNARODOWE 
BIENNALE PLAKATU

Do 17 lutego można składać prace na konkurs w ramach 21. Międzynarodowego Biennale Plakatu. 
Przewidziano cztery kategorie konkursowe: 
A – Plakaty ideowe – dotyczące zagadnień uniwersalnych i egzystencjalnej kondycji człowieka, pro-
blemów cywilizacyjnych, zjawisk politycznych, społecznych i akcji socjalnych.
B – Plakaty kulturalne – promujące wydarzenia związane z kulturą, sztuką, oświatą i sportem.
C – Plakaty reklamowe – promujące usługi, towary i przedsiębiorstwa.
D – Złoty Debiut im. Henryka Tomaszewskiego – prace w tej kategorii mogą nadsyłać
studenci i absolwenci uczelni artystycznych do 2 lat po dyplomie. Za zgodą uczelni
dopuszcza się też prace kursowe i dyplomowe, wydrukowane w technice cyfrowej.

Termin nadsyłania prac: 17.02.2008
Wiecej info: www.postermuseum.pl 

POLITYKA OBRAZÓW. 
FILM JAKO TEORIA 
KULTURY

Tak nazywa się seminarium filmowe, które prowadzą Kuba Mikurda i Janek Sowa z Korporacji Ha!Art. 
„Będziemy przyglądać się, jak poprzez medium filmowe można dekonstruować ideologie, analizować 
społeczeństwo, propagować krytyczne idee, portretować przeobrażenia społeczno-polityczne, badać 
sposoby, w jakie konstytuuje się polityczna podmiotowość i uprawiać teorię oraz krytykę kultury” 
- zapowiadają.

Czas: raz w tygodniu, w środy o 18.00, na zmianę dokument i fabuła
Miejsce: Kraków, Centrum Studiów Humanistycznych UJ, Aula (parter), ul. Grodzka 64
www.cash.polonistyka.uj.edu.pl/seminaria.html
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TRAKTORY  
DOMOWEJ ROBOTY

W socjalistycznej Polsce zdobycie traktora, wehikułu rolnikom niezbędnego, graniczyło z cudem. 
Większość rolników mogła go nabyć jedynie płacąc pokaźne łapówki. Z konieczności więc farmerzy 
zaczęli wykazywać się inwencją i oszukiwać system, który ich ograniczał. Konstruowali maszyny, 
wykorzystując części z innych sprzętów - cokolwiek mogli znaleźć. Nierzadko trafiały się rozebrane 
pojazdy wojskowe i stare, przedwojenne maszyny niemieckie. Łukasz Skąpski w 2005 roku sfoto-
grafował ręcznie skonstruowane pojazdy. Z niektórymi zetknął się już w 1982, gdy po raz pierwszy 
urzekłą go zaradność rolników. „Moim celem było pokazanie niesamowitej energii, którą ludzie się 
wykazują w trudnych sytuacjach” - mówi Skąpski.
Od 2 lat artysta gromadzi imponujący katalog ludzkiej innowacji. Pokazuje on pasję konstruktorów-
-amatorów. Obecnie Skąpski pracuje nad serią portretującą zbudowane amatorsko domy-łodzie. 

Typologia traktorów została powiększona o pojazdy trzykołowe. Fotografie są zaskakujące nie tylko 
z powodu fantazyjnych konstrukcji wehikułów, ale także dlatego, że pokazują siłę charakteru ich 
stwórców-właścicieli, przedstawionych w serii sugestywnych portretów. Skąpski dotarł do najbar-
dziej zacofanych regionów Polski w celu odnalezienia autorów fantazyjnych maszyn. Wywiady z nimi 
zapisane na wideo uzupełniają serie zdjęć.

Czas: 18.01.2008 - 1.03.2008
Miejsce: Berlin, Żak Gallery, Linienstraße 148  
www.zak-gallery.com

Łukasz Skąpski: The Machines, 2007, 24 zdjęcia, c-prints Łukasz Skąpski: The Machines, 2007, 24 zdjęcia, c-prints
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ALEMENTARZ 

Projekt Alementarz jest propozycją dla współczesnych, dorosłych „analfabetów”. To nauka o tym, 
czym są elementarze, ujawniająca opresyjność systemu oświaty. Alementarz jest próbą zmierzenia 
się z trudnymi problemami, przy jednoczesnym staraniu aby zachować charakterystyczny dla grupy 
styl prowokacyjnych konfrontacji. Projekt Alementarz odzwierciedla współczesną, polską rzeczywi-
stość społeczną ujętą z dużą dozą ironii. 
Przedsięwzięcie Łodzi Kaliskiej swoją konstrukcją na pozór przypomina zwykły elementarz. Posługuje się 
metodą „organiczno-obrazową” wymyśloną przez Kazimierza Promyka. Polega ona na połączeniu głosek 
odpowiadającym im znakom-obrazkom, dzięki czemu adept nie błądzi wśród abstrakcyjnych pojęć. 
Bohaterami projektu są Ali i Al (w polskim odpowiednio Ala i Ali). Tematyka prac jest zaangażowana 
społecznie, odnosi się do typowych dla Polski narodowościowych wartości: Boga i Ojczyzny, figury 
ojca i matki, pracy, chleba. 

Alementarz składa się z około 50 plansz analizujących znaczenia słów takich jak America, Arabia, 
Army czy Art. Dla przykładu, hasłu A is for Adultery (po polsku cudzołóstwo) towarzyszy tekst : „Mama 
podejrzewa, że prawdziwym ojcem Alego jest jeden z następujących sąsiadów: albo Jakub z parteru, 
albo Józef z czwartego piętra, albo Adam z naprzeciwka”. W tym kontekście zdanie: „to tata Alego” 
traci swą oczywistość. 

Czas: do 27.01.2008
Miejsce: Kraków, Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a
www.bunkier.art.pl

Łódź Kaliska (Adam Rzepecki): A Is For Adopt, 2007 Łódź Kaliska (Adam Rzepecki): A Is For Account, 2007
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INSTRUKCJA  
ZABIJANIA  
SZTUKI

Wystawa składa się z około dwudziestu realizacji powstałych podczas wrześniowego pleneru. Grupa 
wykorzystała swoje fotografie z lat 90. jednak wyłącznie te ujęcia, które nigdy nie nie były prezen-
towane na żadnej wystawie.
Specjalnością Łodzi Kaliskiej, w tamtym czasie były sesje budowania „żywych obrazów”, w rezultacie 
których powstały cykle fotografii opartych o znane utwory malarskie (Delacroix „Wolność wiodąca 
lud na barykady”; Gericault „Tratwa Meduzy”; Manet „Śniadanie na trawie”). Fotografie inscenizowa-
nych kompozycji pozostały tłem dla sugestii malowanych farbami, drukowanych metodą sitodruku 
czy collagu. Powstałe w ten sposób kompozycje wyraźnie nawiązują w swojej stylistyce do realizacji 
powstających w dekadzie pop artu, z tą różnicą, że akcent przesunięty został na stronę ironii i kry-
tyki przedmitowości sztuki. Pop wprowadzony do sztuki na początku lat 50. upowszechniony w USA  
w latach 60. stał się jednym z symboli społeczeństwa konsumpcyjnego. Dziś gdy nadal świat obra-
ca się wokół osi konsumpcji, pieniądz, a w zasadzie jego posiadanie często staje się celem samym  
w sobie, tworząc szczelną warstwę izolacji od istoty rzeczy. 

Czas: do 31.12
Miejsce: Warszawa, Galeria Program, ul. Gen. Andersa 20
www.lodzkaliska.pl

Lódź Kaliska: z wystawy „How To Kill Art”

„BIRKAC YER” 
(„KILKA MIEJSC”)

„Poznałem Topraka w Ankarze. Są niezwykle dzielni: są transami, pedałami, Kurdami, lewakami - 
wszystkim, czego Turcja nienawidzi. Są bohaterami.” - tak przedstawiono mi założycieli tureckiego 
ruchu LGBT i cały wieniec ich przyjaciół; w Stambule słyszałem o nich legendy. Po dwuletniej odsiadce 
w słynnym Ulucanlar, część z nich musi się ukrywać, by nie usiąść na kolejna dwa lata - oficjalnie za 
odmowę odbycia służby w armii. Mogą cię tak zamykać w nieskończoność. Toprak też siedział w Ulu-
canlar. Choć nie przeszedł jeszcze operacji, to zdecydowali, że nie jest facetem, ale kobietą też już nie 
jest i przez cały czas trzymali go w izolatce. Sam mówi o sobie Papa Gender. Zapytałem go, czy mógłby 
mi pokazać Ankarę, czy zechciałby być moim przewodnikiem. Ja zapłacę za parę godzin bujania się 
taksówką, a on pokaże mi najważniejsze miejsca w jego transgenderowym życiu, rysując mapę traum 
i chwil jego szczęścia. Był to dzień jego 31 urodzin...” - tak opisuje bohatera swojej najnowszej pracy 
wideo Wojtek Doroszuk. Praca prezentowana w galerii Okna jest efektem pobytu rezydencyjnego 
artysty w Turcji w ramach projektu „Light House Ankara”.

Czas:  do 6.01.2008
Miejsce: Warszawa. Galeria Okna, CSW, al. Ujazdowskie 6
www.csw.art.pl

Kadr z wideo Wojtka Doroszuka „Kilka miejsc”
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TRANSKULTURA

Wystawa „Verbatim” to pierwsza w Polsce prezentacja twórczości Loulou Cherinet. Podstawowym 
medium, którym posługuje się artystka, jest wideo. Jej prace często czerpią z tradycji dokumentu. 
Poruszają problem odmienności kulturowej i subiektywnego postrzegania rzeczywistości. W Bunkrze 
Sztuki będzie można zobaczyć trzy filmy: White Woman, Minor Field Study i Allegory of the Cock oraz 
serię fotografii White Man.
Film White Woman przedstawia kolację, w której bierze udział kilku czarnoskórych mężczyzn. Roz-
mawiają swobodnie o swoich związkach z białymi kobietami. Traktują je jako nieosiągalne obiekty 
pożądania. Dzięki zestawieniu artystka podważa w filmie ukształtowany przez kulturę zachodnią, 
stereotypowy obraz pana i niewolnika.
Minor Field Study (w wolnym tłumaczeniu „studia nad mikroobszarami”) to wideo, w którym Loulou 
Cherinet zestawia analogiczne mikroobszary Konga i Szwecji. Każdy kadr skonstruowany jest na za-
sadzie bliźniaczych odbitek, na których widzimy np. stację benzynową lub przejście dla pieszych 
charakterystyczne dla tych dwóch krajów. Minor Field Study ujawnia istnienie dwóch równoległych  
i jednocześnie odmiennych światów. 
Ostatnia z prezentowanych prac, Allegory of the Cock, zbudowana została w oparciu o ludową histo-
rię, w której ślepiec na kilka chwil odzyskał wzrok i jedyne, co udało mu się zobaczyć, to kogut, który 
w konsekwencji stał się punktem odniesienia w jego próbach zrozumieniu świata.

Czas: do 27.01.2008
Miejsce: Kraków, Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a
www.bunkier.art.pl

Kadr z filmu Loulou Cherinet „White WOmen”, 2002

SYLWESTER 
W STOCZNI

W dniu 4.01.2008 działalność Kolonii Artystów-Stoczni-Wolnej Pracowni PGR Art zostaje niestety 
wstrzymana. Nowy właściciel terenów postoczniowych złożył artystom wypowiedzenie. Zanim jednak 
dojdzie do ewakuacji obiektu, szykuje się okazała zabawa.
Na wystawie w dniach 31 grudnia-1 stycznia będzie można zobaczyć i posłuchać artystów oraz 
muzyków związanych z Kolonią Artystów od 2001 do 2007 roku. „Ten wieczór przygotowaliśmy pod 
hasłem DO STOCZNI. Od roku 2001 w przestrzeni Koloni Artystów pojawiło się ponad 200 artystów  
i muzyków. 31go grudnia podsumujemy rok 2007 i rozpoczyniemy  2008r. Wejdziemy w Nowy Rok   
z natchnieniem, w rytmach muzyki industrialnej i elektronicznej, dlatego przygotowaliśmy wysubli-
mowaną dawkę przeżyć dla prawdziwych Robotników Sztuki: wernisaże, performance, pokazy wideo 
oraz koncerty i live akty. Obowiązkowe stroje robocze!!!!” - piszą organizatorzy. Wszyscy twórcy, 
którzy wystawiali prace lub działali muzycznie są zaproszeni do wspólnej akcji w przestrzeni Stoczni. 
Wszyscy, którzy chcą się przyłączyć do zabawy, mogą nabyć bilety w cenie 50 PLN. Dochód z biletów 
zostanie przeznaczony na przygotowanie nowego miejsca pod działalność Kolonii Artystów.

Czas: 31.12.2007 – 01.01.2008, start 22
Miejsce: Gdańsk, Wolna Pracownia PGR ART – Kolonia Artystów
ul. Doki 1 / Stocznia Gdańska
Pełna lista artystów na stronie www.kolonia-artystow.prv.pl
rezerwacja: pgr_art@op.pl lub telefonicznie 505 391 891
wstęp 50 PLN
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RASTER HAIRCUT

„Raster Haircut” to pierwsza prezentacja warszawskiej galerii Raster w Nowym Jorku. Wbrew pol-
skiemu powiedzeniu „nie dzielmy włosa na czworo” na wystawę składają się prace czterech artystów: 
Rafała Bujnowskiego, Anety Grzeszykowskiej, Przemka Mateckiego i Jana Smagi. Większość z nich to 
prace najnowsze, przygotowane lub wybrane specjalnie na tę prezentację.
Wystawa nie ma tematu, ma za to przewodni motyw: włosy. Włosy jako charakterystyczna, organicz-
na struktura (często trudna do rozplątania), ale również włosy jako fryzura, jako wystylizowana for-
ma, starannie zaprojektowany kształt i również jako znak rozpoznawczy, identyfikacja. „Raster Hair-
cut” nie jest jednak propozycją kolejnego stylu czy mody, ale raczej próbą opisu naszej artystycznej 
tożsamości. „Raster Haircut” to nie tylko specyficzne uczesanie, ale przede wszystkim właściwy nam 
sposób patrzenia, który czasem każe pochylać się z szacunkiem nad każdym jednym włosem, nad 
tym co wydaje się marginalne i drobiazgowe, czego na pierwszy rzut oka nie zawsze widać, mimo iż 
- jak z włosami - żyjemy z tym na codzień. „Raster Haircut” jest więc po prostu fryzjerskim lustrem, 
w którym jak na dłoni widać dokonujący się proces: powoli wyłaniający się z chaosu sens, obietnicę 
nowego porządku. 

Czas: do 12.01.2008
Miejsce: USA, Nowy Jork, RASTER c/o RENTAL, 120 East Broadway, 6th Floor, 
www.rental-gallery.com
www.raster.art.pl

Rafał Bujnowski: Hair, 2007, olej na płótnie, 62x62cm

PERPETUUM  
SOUNDSCREEN 
MOBILE

Tak o wystawie piszą jej organizatorzy: „Punktem wyjścia wystawy są nieścisłości wynikające z wielo-
ści kodów kulturowych – różnorodności języka. Kolejny błąd powstaje już nie wewnątrz ich struktury, 
tylko na przypadkowych stykach – krzyżówkach ciągu informacji opisywanych nierównolegle, a przez 
to niesynchronicznie. Zestawienia elementów nieprzystających wywołują napięcia skierowane prze-
ciwko sobie - w konsekwencji może to doprowadzić do rozbicia celowości struktur. Wtedy powstaje 
konflikt, swoją nieprzewidywalnością rujnujący autonomiczność i wyrazistość składowych (*, **).
Wyzwolona energia tworzy nowy, hybrydalny kod–język, tak jak skutki rozprzestrzeniania się mutu-
jącego wirusa powodują pandemię choroby.
*”kod kulturowy”
**”Język”
Na wystawie można zobaczyć prace takich twórców jak Roman Bromboszcz, Dorota Chilińska, Dominik 
Popławski, Marysia Wasilewska, Andrzej Wasilewski i Adam Witkowski.

Czas: do 5.01.2008, start: 18.12.2007, 19.00
Miejsce: Wrocław, STUDIO BWA, Ruska 46 a 
www.bwa.wroc.pl

Roman Bromboszcz: z wystawy Perpetuum Soundscreen Mobile
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LIVING IN BASEL

W maju 2004 roku Pola Dwurnik przenosi się na 20 miesięcy do Bazylei na zaproszenie szwajcarskiej 
fundacji Laurenz-Haus Stiftung. Podczas rezydencji głównym zajęciem Dwurnik jest malarstwo, ale 
prywatnie, niejako w „czasie wolnym”, artystka regularnie sięga do bloku rysunkowego. Emilie Buri 
pisze we wstępie do „Living in Basel”: „[Pola Dwurnik] nie tworzy szkiców ani rysunkowych projektów, 
lecz skończone, malarskie kompozycje o niemalże klasycznej strukturze. Jednocześnie ich komikso-
wy styl, subtelny humor i poetycka zawartość sprawiają, ze próżno doszukiwać się w nich zbędnej 
powagi czy bezreflesyjnego tradycjonalizmu”. Powstaje ponad 50 rysunków, które, chronologicznie 
ułożone, prezentuje ksiązka „Living in Basel” .

http://poladwurnik.com

WYOBRAŹNIA  
I UTOPIA

Wystawa Jarosława Kozakiewicza, laureata nagrody „ARTeonu” za rok 2006,zaprezentuje projekty 
artysty związane z rewitalizacją zarówno miejsc poprzemysłowych (teren Pojezierza Łużyckiego we 
wschodnich Niemczech), jak i zaniedbanych, pozostawionych na marginesie części miasta (projekty 
dla Poznania).
Ideą przewodnią wystawy będzie wskazanie na możliwość realizacji przestrzennej projektów, które 
wydają się być utopijnymi, przekraczającymi rzeczywistość artystycznymi wizjami (np. Most Duchów 
- oparty na wstędze Möbiusa most na rzeką Sołą, łączący Muzeum Auschwitz - Birkenau z nowo two-
rzonym Parkiem Pojednania). Realizowane obecnie projekty Jarosława Kozakiewicza udowadniają, że 
architektoniczne ograniczenia leżą raczej w naszej wyobraźni niż w możliwościach konstrukcyjnych  
i technologicznych. Wywiad z Jarosławem Kozakiewiczem w dalszej części nn6t.

Czas: do  6.01.2008
Miejsce: Poznań, Galeria Starego Browaru, ul. Półwiejska 42 
www.starybrowar.pl

Okładka książki Poli Dwurnik „Living In Basel”

Jarosław Kozakiewicz: Most duchów
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PRAWIE  
NIE WYCHODZĘ

Jest to kontynuacja projektu ,Prawie nie wychodzę”, którego premiera miała miejsce we wrześniu 
b.r. w krakowskiej galerii NOVA. Wystawa wzbogacona o nowe prace, zostanie pokazana w galerii 
LETO. Tym samym, będzie to już druga indywidualna prezentacja artystki w Warszawie. Nowe pra-
ce Katarzyny Skrobiszewskiej tworzą, jak zawsze u tej artystki spójny cykl obrazowy. Po ,,Patrzcie” 
jest to kolejna seria przeznaczona do kontemplacji. O ile jednak poprzednie obrazy koncentrowa-
ły się na procesie obserwacji, uważności i zmuszały widza do chwili skupienia, o tyle nowe płótna  
w znacznej mierze stanowią efekt osobistych rozważań malarki. Największy wpływ na obecny kształt 
cyklu ,,Prawie nie wychodzę” miała jednak powieść E. Ionesco ,,Samotnik”. Zauważalne paralele mię-
dzy losami głównego bohatera i analogicznymi przeżyciami Skrobiszewskiej pozwalają się domyślać, 
że artystka w pewien sposób się z nim utożsamia. Kluczowy fragment mówi: ,,mam metodę, żeby 
wydobywać się ze smutku albo z trwogi, ale działa nie zawsze Metoda polega na tym, żeby wpatrywać 

się w otaczające mnie przedmioty, w ludzi z możliwie jak największa uwagą. Wczepiać się w to. Patrzę 
bardzo, bardzo uważnie i nagle jakbym widział wszystkich ludzi i świat po raz pierwszy. A wtedy 
staje się to niepojęte i dziwaczne”. Pochodzący z innego źródła, a równie ważny dla artystki cytat 
brzmi: ,,alternatywą dla tych dwóch stanów duszy (radości i rozpaczy) jest szara strefa ducha, jałowa 
codzienność, najzwyklejsze trwanie, monotonia zajęć”, a ,,czas najzwyklejszy jest czasem najcenniej-
szym”. Znamy zatem przyczyny, dla których Skrobiszewska zdecydowała się przedstawić przestrzeń, 
w której rozgrywa się jej codzienność...

Czas: do 14.01.2008
Miejsce: Warszawa, galeria LETO, ul. Hoża 9 c
www.leto.pl

Katarzyna Skrobiszewska: K, S, Katarzyna Skrobiszewska: Przejście
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NOWE KOLAŻE JANA  
DZIACZKOWSKIEGO

„Kolaże Janka Dziaczkowskiego oddychają atmosferą minionych epok. Żywią się fragmentami dzieł 
znanych lub nieznanych mistrzów, kojarzonych finezyjnie i ze smakiem. Zaskakują dowcipnym kon-
trastowaniem zestawionych elementów, nadając powstającym w ten sposób obrazom nowe znacze-
nia i odmienne nastroje” - napisał o zbiorze prac Dziaczkowskiego stworzonych w latach 2003-2007 
Mieczysław Wasilewski. 

Urodzony w 1983 roku malarz, fotograf i twórca kolaży, mieszka w Warszawie, pracuje na war-
szawskiej Pradze. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Ilustruje artykuły dla tygodnika „Przekrój”. Książka Kolaże jest jego wydawniczym debiutem.. 
Prace prezentowane w albumie były pokazywane na dwóch wystawach indywidualnych i kilku 
zbiorowych.

Czas: do 2.02.2008
Miejsce: Galeria Piotra Nowickiego, ul. Wierzbowa 9, Warszawa
www.galeriapn.pl

Jan Dziaczkowski: Mleczarka, 2007, kolaż
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KOWALSKI W ZG

Kowalski typowany jest wg artbazaar na najciekawszy debiut ostatniego roku. W jego obrazach widać 
inspirację malarstwem Renesansu, surrealizmem, suprematyzmem czy futurystycznymi kostiumami 
Oskara Schlemmera.
Obrazy mają skomplikowaną strukturę, złożoną narrację. Każdy jest dla niego budowaniem kolejnego 
świata, czasem światy między nimi przenikają się, nie mając zbyt wielu punktów styku z naszą, realną 
rzeczywistością. Zaludniają je dziwne postacie, które oddają się tajemniczym rytuałom, maszyny do 
malowania obrazów, mówiące drzewa i zagubieni rycerze. Czas podlega w nich dziwnemu przesunię-
ciu, nie sposób dookreślić ram czasowych, wiemy jedynie tyle, że to nie dzieje się tu i teraz.  Kowalski 
często maluje teatralną scenę, kotary ramują przestawienie obrazowe. Aktorami w jego obrazach 
stają się owady, rekwizytami obcięte głowy, jedynie scenografia pozostaje ta sama – niepokojący 
pejzaż pełen dziwnie rozrastających się drzew i krzewów
Na wystawie będzie można zobaczyć również nie pokazywane dotąd rzeźbiarskie obiekty artysty. 

Czas: 11.1 - 3.2.2008
Miejsce: Zielona Góra, Galeria BWA, ul. Niepodległości 19
www.bwazg.pl

Tomasz Kowalski, „Widok wystawy”, 20x15 cm, akwarela na papierze, 2007

20 SPOJRZEŃ  
NA DZIECIĄTKO JEZUS

Projekt Joanny Malinowskiej „20 spojrzeń” jest alternatywną witryną świąteczną,  paradoksalnym 
eksperymentem etnograficznym. Wsłuchując się wielokrotnie w utwór Oliviera Messiaena „20 spoj-
rzeń na Dzieciątko Jezus”, Malinowska postanowiła skonfrontować tradycję z dwudziestowiecznym 
modernizmem. Powtórzenie „barbarzyńskiego walenia w klawiaturę” w Witrynie jest próbą celebracji 
fascynującego obłędu francuskiego kompozytora, aranżacją spotkania nieharmonicznej i atonalnej 
muzyki z bohaterem innej epoki. 

Czas: do 20.01.2008
Miejsce: Witryna, plac Konstytucji 4, Warszawa
www.dobrawitryna.com

Olivier Messiaen, foto z materiałów organizatorów
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W Warszawie pojawił się nowy sposób przekazywania informacji o aktualnych wydarzeniach kultu-
ralno-rozrywkowych w mieście. Emma Pak to foliowa koperta, a w niej selekcja ulotek i programów 
najciekawszych wydarzeń w mieście (muzyka, teatr, kino, wystawy) + plakat zaprojektowany przez 
wybranego artystę grafika. 
Emma Pak jest bezpłatny. Rozprowadzany jest w wybranych miejscach spotkań młodych ludzi.

www.emmapak.eu

EMMA PAK

Fot. Emma Pak

GALERIA STGU

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej nareszcie otworzyło galerię. Co sześć tygodni w niewiel-
kim, ale za to dwupoziomowym lokalu w centrum Warszawy, prezentować będą prace wyróżniających 
się grafików i projektantów.
Galerię otworzyła wystawa świetnych plakatów Bogny Otto-Węgrzyn, która pisze o sobie tak: „Jestem 
absolwentką katowickiego wydziału grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studia ukończyłam 
w 1990r. Mój dyplom obejmował prace malarskie oraz ręcznie rysowane
projekty plakatów. otrzymałam wyróżnienie, a następnie roczne stypendium Ministra Kultury i Sztuki 
dla młodych twórców. W związku z galopującą inflacją nie zdołałam twórczo przeżyć roku na koszt 
ministra. Zajęłam się rysunkiem prasowym ilustrując tendencyjne bolączki społeczne za skromne 
wynagrodzenie. Niektórzy Czytelnicy przysyłali mi listy z pogróżkami.
W rok po skończeniu studiów zatknęłam się po raz pierwszy z poligrafią działając na bazie przygoto-
walni komputerowych. nauczyłam się obsługi programów graficznych, co w tamtych czasach bywało  
o wiele zabawniejsze, gdyż wiedza nielicznych nauczających w tej dziedzinie zazwyczaj nie obejmo-
wała całości zagadnienia i funkcjonowanie grafika w pracowni DTP miało nieustający aspekt śmier-
telnego ryzyka i zaskoczenia.
Wykonywana przez ponad 10 lat praca grafika komputerowego w agencjach reklamowych niewątpli-
wie odcisnęła ślady na mojej mentalności i twórczości. Oprócz wielu niezapomnianych wrażeń natury 
socjologicznej wniosłam z niej umiejętność czerpania korzyści z wirtualnego warsztatu i praktyczną 
możliwość stosowania funkcjonujących tu form estetycznych według własnego uznania.
Stało się to pretekstem działań plastycznych z pogranicza grafiki i projektowania, czego przykła-
dem są prezentowane plakaty. Niewiele z nich zostało zrealizowanych na zlecenie. Większość to tzw. 
edycje autorskie.
Plakat „self-edition“ interesuje mnie i jako forma graficzna i jako międzynarodowa zabawa socjolo-
giczna naszych czasów. Programowo uprawiając tę formę działalności wzięłam udział w kilkunastu 
imprezach plakatowych. Moje prace zostały kilkakrotnie wyróżnione; m.in. w 2006 r plakat „Matko 
Polko...“ podczas Międzynarodowego Biennale Projektowania Graficznego „Golden Bee“ w Moskwie.
Oprócz projektowania autorskich plakatów zajmuję się ilustracją, projektowaniem graficznym dla 
potrzeb poligrafii, oraz pracą w szkolnictwie artystycznym. Jestem wykładowcą na ASP w Katowi-
cach”.

Czas: do 24.01.2008
Miejsce: Warszawa, Galeria STGU, Foksal 11
www.stgu.pl
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Plakat, projekt: Bogna Otto-WęgrzynPlakat, projekt: Bogna Otto-Węgrzyn
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UŚPIENI

Wystawa Joanny Nowek to seria kompozycji fotograficznych zestawiających akt kobiecy inspirowany 
klasycznymi dziełami  malarstwa figuratywnego ludzkiej postaci (Boucher, Velazquez, Gaugin, Manet 
etc.) z martwymi naturami dawnych mistrzów niderlandzkich (Snyders, Brueghel, Fyt, Heem, Utrecht, 
Willem van Aelst, Ceruti, Beyeren). Nagie kobiece ciało, odaliska w wielkim łożu, soczyste owoce, 
nabrzmiałe warzywa, bar-wne pióra ptactwa o zmętniałym już spojrzeniu, aksamitna sierść upolowa-
nych zwierząt - wszystko to może zastygnąć w formę piękna uśpioną w obrazie. Zestawiając piękno 
zmysłowych form materialności i cielesności, autorka uwypukla wspólnotę w estetycznym podejściu 
do obu wiodących tematów - aktu kobiecego i martwej natury. Jednak jednoczesość tych pozornie 
bliskich tematów mąci czyste zwierciadło estetycznej kontemplacji piękna. Piękne kszałty wskazują 
czym są poza ramami obrazów - na stole i w łożu, a kompozycje autorki uzmysławiają funamentalną 
dwuznaczność estetyki, jej niejawną eschatologię jaką jest użycie i zniszczenie. Przenosząc reguły 
malarstwa martwych natur na akty kobiece autorka zadaje pytanie o naturę snu piękna i o to, kto 
jest uśpiony?

Czas: do 28.12
Miejsce:  Wrocław, Galeria Entropia, ul.Rzeźnicza 4
www.entropia.art.pl

PLAC PRZYJAŹNI

Projekt autorstwa Marcina Chomickiego i Justyny Wencel przeznaczony jest dla przestrzeni publicz-
nej o charakterze skweru, placu lub parku. Jest to rodzaj siedziska - miejsca spotkań dla mieszkań-
ców Budapesztu. Istotna jest modułowość obiektu - ławki to moduły, z których zbudowany jest obiekt 
oparty na planie centralnym. Trzy koncentryczne koła tworzą tory, po których można przesuwać ław-
ki, łącząc je w dowolne konfiguracje. Punktem wyjścia jest taki układ ławek, który zawiera klarowny 
podział na dwie odrębne flagi - Węgier i Polski - zachowując jednak i podkreślając cześć wspólną. Biel 
łącząca obie flagi tworzy objętościowo niemal pełne koło. Ważna jest kwestia bezpieczeństwa. Koła 
są osadzone w szynach w taki sposób, że mogą być przesuwane tylko powoli (podczas szybszego czy 
zbyt gwałtownego ruchu są blokowane).
Najważniejsza jest interakcja - użytkownicy ławek mają udział w tworzeniu dowolnych układów 
kolorystycznych i przestrzennych w zależności od celu wizyty, charakteru spotkania czy nastroju. 
Punktem wyjścia była chęć odniesienia się do znanego i ciągle aktualnego powiedzenia „Polak - Wę-
gier - dwa bratanki” oraz do idei przyjaźni między narodami. Dopełnieniem podjętego przez autorów 
działania byłoby powstanie bliźniaczego obiektu w Poznaniu. 

Czas: do 6.01.2008
Miejsce: Budapeszt, Lengyel Intézet - Instytut Polski, Nagymező u. 15
www.chomicki.art.pl   www.wencel.art.pl

Joanna Nowek: Nadia I, 2007, fotografia na płótnie Marcin Chomicki i Justyna Wencel, Plac Przyjaźni
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STEMPLUJ!
ŁÓDŹ 2016

Na rozstrzygnięty na początku grudnia konkurs „Kreacja dla Łodzi”, mający na celu wybór najcie-
kawszych gadżetów promujących to miasto, starające się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, 
nadesłano 70 propozycji.
Główną nagrodę i 2000 Euro zdobyła grupa projektowa „a3” - Agata Łopuchowska i Adam Wojtalik 
– za pomysł na niewielki stempel, którym można stemplując co popadnie, rozsławiać Łódź w każdych 
okolicznościach, na wszystkich kontynentach. 
Przyznano też cztery wyróżnienia, wśród których prosto, ale uroczo przedstawia się łódzki kalendarz 

fotoimieninowy zaprojektowany przez Macieja Lebiedowicza, znanego współtwórcę świetnej strony 
lomograficznej www.lomuj.sie.pl, oraz  układanka inspirowana dziełami sztuki zaprojektowana przez 
Katarzynę Jasińską.
Konkurs zorganizowany został przez Urząd Miasta Łodzi, Łódź Art Center oraz Fundację Edukacji Wi-
zualnej.

www.lodz2016.pl

Zwycięski projekt grupy projektowej „a3”. Agata Łopuchowska i Adam Wojtalik zaproponowali stemple.
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Jak czułby się Pan jedząc ciastko w kształcie Pałacu Kultury?
Ciastko takie byłoby zapewne dosyć kiczowate w formie, choć miałoby jasny przekaz intencji, że jest 
to już symbol „warszawskości”, a nie rytualny pokarm, którego spożycie miałoby unicestwić osta-
tecznie skojarzenia z komunizmem. Pałac jako wieża zegarowa znacznie oddalił się od czegoś, co 
było budowlą im. Józefa S.

Pytam, bo jest taki projekt grupy AZE, na foremki do ciastek w kształcie symboli Warszawy 
(Syrenka, Złota Kaczka, Palma). Ciastka powstały, foremki jeszcze nie. Wcześniej powstały 
żelki w kształcie Pałacu, Palmy, Syrenki według projektu studentki warszawskiego Wydzia-
łu Wzornictwa ASP Agnieszki Mikołajewskiej...
Kaczkę Złotą bym zjadł. Nie wiem jak by wyglądała nadziana kremem Syrenka. Wydaje mi się, że 
symbolem Warszawy stał się też Most Świętokrzyski, choć paru artystów, ludzi w swoim fachu kom-
petentnych, bardzo wybrzydzało. To jest korona Wisły, jednocząca dwie Warszawy na przeciwległych 
brzegach. To się będzie upowszechniać w pocztówkach, medialnych widokach Warszawy, ale tortu w 
postaci tego mostu sobie nie wyobrażam. Wyrażenie „gadżet ” ma inną wymowę i siłę oddziaływania 
niż symbol. Miasta są – można powiedzieć – wieczne, gadżety są jednopokoleniowe. Dziś pokolenia 
różnicuje się według gadżetów (np. pokolenie i-Poda), a nie za sprawą przeżycia generacyjnego. Ga-
dżety są – użyję tu świadomie rusycyzmu, bo dobrze rzecz oddaje – miałkie, przemijające. Handel je 

generuje, a nie pamięć społeczna. W naszym typie kultury gadżety przychodzą i odchodzą falowo, 
trudno więc aby stały się znakami, współtworzyły trwale pamięć miejsca. Inaczej siła symboli, któ-
rych nie da się ogłosić zarządzeniem prezydenta miasta. Są one wytworem procesów długotrwałych, 
nie są – jak gadżety - dosłowne w planowanej dla nich funkcji, mają znaczeniową, mitopodobną nad-
wyżkę. Być może w innych miastach Europy gadżety nabierają znaczeń, stają się identyfikatorami 
miasta. Jak bawić się gadżetami w martyrologicznie wciąż jeszcze postrzeganej i waloryzowanej 
przestrzeni Warszawy! Gadżetami można próbować zabawiać przyjezdnych, turystów.

Czy symbole miast wpisują się w ich folklor? Czy kategoria ta jest w ogóle przydatna  
w analizie tego co dzieje się dziś w polskich miastach?
Folklor jest dziś terminem mylącym, lepiej mówić o zjawiskach folkloropodobnych. Kiedyś folklory 
różnicowały regiony, miejsca i środowiska lokalne. Dziś już tylko sztucznie można w mieście stworzyć 
„folklorystyczne krajobrazy” i to ma wzięcie, jako „cytat” z przeszłości wykreowany przez media. Bez 
mediów nie ma dziś kontaktu z treściami folklorystycznymi. Myślę, że w przestrzeni miejskiej dobrze 
udają się folklorystyczne inscenizacje. Z czasem mogą to być zjawiska trwałe, cykliczne, nawiązu-
jące do społecznej pamięci miejsca. Będzie niedługo gotowy przebudowany Trakt Królewski, będzie 
więc wreszcie miejsce dla urządzenia np. karnawału warszawskiego, czy karnawału mazowieckiego, 
który będzie się cieszył takim zainteresowaniem autochtonów i przybyszów, jak wielkie karnawały  

GADŻET. MIASTO ŁATWE DO 
STRAWIENIA

Walka o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, który zostanie przyznany jednemu 
z polskich miast w 2016 roku, staje się coraz bardziej konkretna. Konkurują ze 
sobą Lublin, Gdańsk, Łódź, Poznań, Toruń, Szczecin, Warszawa. Konkurują na 
pomysły, strony internetowe i na nowoczesne gadżety promocyjne. Po Warsza-
wie, Łódź także już ma swoje gadżety wyłonione w drodze konkursu.
Gadżety często starają się nawiązywać do symboli miasta. O ich relacji, z pro-
fesorem Rochem Sulimą, antropologiem kultury, autorem przesłynnej „Antro-
pologii codzienności”, rozmawia Joanna Turek

Agnieszka Mikołajewska: Żelki Warszawki, wyróźnienie w konkursie na nowoczesny gadżet dla Warszawy, 2007. Są już tacy, którzy 
ich posmakowali.
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w miastach i regionach Zachodu (Wenecja, Nicea, Binche, Brabancja, Szwabia i Szwarcwald).Taki kar-
nawał może obrastać swoimi znaczeniami, nawet folklorystycznymi. Lokalne tradycje folklorystycz-
ne wzmacniają znaczenie symboli identyfikujących z miejscem.  

A co według Pana wpisuje się w takie zjawiska „folkloropodobne”? Czy oprócz symboli, 
są to również znane, często uczęszczane a nawet modne miejsca? A czy w związku z tym 
„folklor” miasta może oddawać charakter upodobań indywidualnych?
Do zjawisk folkloropodobnych zaliczyłbym między innymi sposób noszenia się lokalnych kibiców 
sportowych (także starszych wiekiem), miejskie graffiti, nawiedzanie miejsc magicznych, bywanie 
w modnych klubach, grillowanie w parku, spotykanie się na placyku przez wejściem do metra stacji 
Śródmieście w Warszawie, czy wałęsanie się (do niedawna) po Stadionie X-lecia. 

A czy do zjawisk tych możemy zaliczyć także konkretne postaci z miastem związane, często 
wymienia się jako przykład uliczną kapelę z Chmielnej?
Raczej do kolorytu miejskiego. Zadbani panowie muzycy z Chmielnej nie są dziś „folklorem” War-
szawy. Może coś folklorystycznego jest raczej w życiu bezdomnych na Dworcu Centralnym. To dziś 
przedmieście Warszawy w samym środku miasta. Wszystkie, nawet najbardziej starannie obmyślane 
gadżety i symbole promocyjne bledną w smrodzie Centralnego. To jest też symbol Warszawy.

A działania młodych ludzi? Na przykład organizowanie akcji ulicznych, artystycznych, 
festiwali tematycznych jak np. „Niewinni czarodzieje”, nawiązujący do Warszawy lat 50.  
i ’60.?
Warszawa odzyskuje bardzo powoli przestrzeń publiczną, która zachęca do spontanicznych ekspresji. 
Zwija się - anarchizujący kiedyś tą przestrzeń – handel uliczny, demonstracji ulicznych też jest mniej. 
Charakterystyczna cecha współczesnej kultury to przenikanie i nakładanie się tego, co publiczne  
i tego co prywatne, a nawet intymne. Ponadto, kultura zdominowana przez media, kultura odbiorcy, 
wytwarza potężny głód uczestnictwa, działania, bycia w środku wrzawy życia, nawet inscenizowane-
go. Festiwale oraz akcje uliczne mają przyszłość, pozwalają identyfikować się z miastem, mogą stać 
się też pożądaną osobliwością miejsca, symbolizować koloryt miasta. 

***
Warszawa, listopad 2007

Prof. Roch Sulima – antropolog kultury, wykłada na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Wyż-
szej Psychologii Społecznej.

Katarzyna Jasińska: układanka z pracą Karola Hillera, wyróżnienie w konkursie na gadżet dla Łodzi, 2007

Marcin Lebiedowicz: Łódzki kalendarz fotoimieninowy, wyróżnienie w konkursie na gadżet dla Łodzi, 2007
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NA BUDOWIE,  
NA DŹWIGU,  
NA NOWO.

Z Małgorzatą Ratajską, studiującą w Paryżu (Université de Paris 1 Sorbonne-
-Panthéon) realizację projektów kulturalnych w przestrzeni publicznej, sty-
pendystką rządu francuskiego, rozmawia Bogna Świątkowską

Co to za studia, na których jesteś w Paryżu? 
Studia nazywają się „Projekty kulturalne w przestrzeni publicznej”. Przestrzeń publiczna jest do-
syć enigmatycznym zwrotem, ale we Francji tłumaczy się to jako otwartą przestrzeń, dostępną dla 
wszystkich, nie tylko w sensie placów, parków, ale może to być również przestrzeń prywatna, ale 
upubliczniona, taka jak np. sklepy, albo centrum handlowe, która należy do kogoś, ale jest w jakimś 
tam stopniu otwarta dla wszystkich.

I czego się uczycie? 
Mamy dwie ścieżki. Jedna dotyczy zagadnień związanych z historią, albo prądami, czy trendami 
dotyczącymi sztuki współczesnej dziejącej się w przestrzeni publicznej, a druga dotyczy zarzą-
dzania, marketingu, księgowości, rachunkowości czyli wszystkiego, co jest związane z obsługą 
administracyjną projektów artystycznych w przestrzeni publicznej. 
Naszymi wykładowcami są osoby zajmujące się na co dzień realizacją takich projektów, mamy 
kilku nauczycieli akademickich, ale właściwie bardzo ściśle związanych z kwestiami architektury, 
czy przestrzeni publicznej i podejmującymi tę problematykę w analizie teoretycznej. We Francji 
istnieje bardzo długa tradycja czegoś, co się tłumaczy na polski „sztuki uliczne”, co się kojarzy 
najczęściej...

...z kuglarzami.
Z kuglarzami, połykaczami ognia, co również należy do tego prądu, ale we Francji, jeśli mówi się  
o sztukach ulicy, to ma się na myśli te związane z teatrem (performancem i happeningiem), ale też 
architekturą i urbanistyką. Sztuka i przestrzeń - to są dwa kluczowe słowa.

Twoje ogólne spostrzeżenia jeśli chodzi o realizowanie projektów w przestrzeni publicznej 
w Paryżu - czy to jest praktyka często stosowana przez artystów?
Bardzo często większość miast inwestuje w tego typu działalność, bo rewaloryzuje ona ich wizeru-
nek. Kiedy mówi się we Francji „sztuki ulicy”, to ma się zupełnie oddzielną dyscyplinę w głowie. Tę 
tradycyjną, związaną z happeningiem i performancem, ale też tę część urbanistyczną, związaną np.  
z projektami wykorzystującymi światło i poruszanie się w mieście. Powstało nawet nowe słowo - 
„promenadologia”, które oznacza poszukiwanie nietypowych ścieżek chodzenia po mieście. Paryż 
walczy ze swoim wizerunkiem miasta-muzeum i próbuje stworzyć nowe trasy w dzielnicach, które 
nigdy nie były odwiedzane, bo uznawane są za nieciekawe, albo wręcz niebezpieczne.

Teraz już okiem zawodowca przyglądasz się projektom realizowanym w przestrzeni. Pew-
nie zastanawiasz się nad ich stroną techniczną, sposobem przeprowadzenia, logistyką. Czy 
jest jakiś, które zrobił na tobie szczególne wrażenie?

Przykładem niech będzie projekt, który był realizowany miesiąc temu w XIX dzielnicy Paryża Saint Bla-
ise - bloki, imigranci, mało znana dzielnica. We Francji działa bardzo popularna grupa, która nazywa 
się Komandosi Poezji (Commandos poétique). Ich motywem jest spowalnianie czasu. Ich interwencje 
w przestrzeni publicznej są dość trudne do opisania, raczej należy to zobaczyć.  Jest to grupa 10 osób, 
które działają na terenie miasta. Pojawiają się niezapowiedziani w jakimś miejscu, ubrani na czarno, 
wyposażeni w długie tuby, które raczej przypominają karabiny, wybierają sobie z tłumu słuchaczy i przez 
te tuby szepczą im wiersze na ucho. Inną akcję, którą widziałam, przeprowadzili na blokowisku. Poja-
wili na takich podwyższeniach, jak dźwigi do mycia okien, zostali podniesieni na wysokość 8-9 piętra,  
i mówili te wiersze mieszkańcom przez okno. 
Każdy z mieszkańców otrzymał słowa na cienkich karteczkach części wierszy. I na końcu zostały to 
rzucone jak taki deszcz, śnieg słów. Trwało to kilkanaście minut, zanim karteczki opadły, wirowały w 
powietrzu, bo na ziemi ustawiony były specjalne dmuchawy. Akcje tego typu są spektakularne, a  nie 
wiążą się z jakimiś niesamowitymi nakładami finansowymi.

Jeden z projektów, który możecie obecnie opracowywać jest związany z rozbudową drogi 
szybkiego ruchu pod Paryżem. Opowiedz o tym, bo mają teraz ruszyć w kraju intensywne 
budowy dróg i autostrad.
Jest to projekt wymyślony i zainicjowany przez Stefana Schanklanda, który pracował jakiś czas  
w Wielkiej Brytanii, później w Berlinie z RaumLabor, którzy gościli ostatnio w Warszawie podczas 
festiwalu Passengers. Przedsięwzięcie jest długoterminowe, rozpisane na co najmniej 10 lat, na 
okres związany z przebudową i aranżacją drogi szybkiego ruchu, prowadzącej z Paryża do bliskich 
przedmieść. Przebudowa łączy się z wyburzeniem części stojących tam budynków i wybudowaniem 
innych. Stefan zdołał uzyskać zgodę urzędu miasta Ivry na  zainwestowanie pewnej sumy pieniędzy 
w projekty artystyczne, które mają nadać tej przebudowie wysoką jakość artystyczną i kulturalną. 
Miasto zgodziło się zainwestować pieniądze nie wiedząc dokładnie w co  - bo ten projekt nie został 
jeszcze zdefiniowany. 

Jest ogólny zarys, a szczegóły będą ustalane w czasie najbliższego roku czy dwóch?
Najprawdopodobniej tak. Można to śledzić na www.trans305.org

A czy znany jest budżet?
Stefan go zna. On założył stowarzyszenie, które otrzymało na ten cel subwencję. Jaką - dokładnie nie 
wiem. Na razie istnieje metodologia. On tworzy tę metodologię. Pracuje na zasadzie „leader artist” 
- to jest ktoś więcej niż dyrektor artystyczny. Leader artist jest z jednej strony buforem między ar-
tystami a miastem, układa ich wzajemne relacje, a z drugiej jest po części kuratorem, który zaprasza 
innych artystów, żeby razem tworzyć. 

Czym różni się publiczność paryska od publiczności polskiej? Czy stopień obycia robi róż-
nicę? 
Na pewno. Ale przede wszystkim robi różnicę to, że  publiczność umiejscowiena jest w centrum zain-
teresowania. Większość tych projektów skierowana jest na społeczność mieszkającą w mieście, na 
publiczność. Na początku października organizowana jest w Paryżu Biała Noc (Nuit Blanche)  podczas, 
której w całym mieście mają miejsce efemeryczne akcje kulturalne, artystyczne. Przy tego typu ak-
cjach bardzo ważne jest branie pod uwagę publiczności, konstruowanie dobrego systemu informacji, 
dobrego dostępu do dzieła, możliwości przemieszczania się, bo noc październikowa nie jest najcie-
plejsza. W Polsce tego typu myślenia jeszcze nie ma. Mówiąc o akcjach artystycznych w przestrzeni 
publicznej mówi się we Francji zawsze o tym, jak publiczność będzie brała w tym udział. Interakcja 
między widzami, a artystą, jest najważniejsza. Dobre projekty to te, które stawiają na dialog, współ-
udział, aktywne oglądanie. Nie wiem, czy w Polsce się w ogóle o tym mówi.

No przecież mówi się, na przykład w notesie się mówi.

Warszawa, listopad 2007
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NOIZE MIASTA.
DŹWIĘK 1:1.

Nowa praca dźwiękowa gdańskiego artysty Adama Witkowskiego „Warsaw 19 
- 25 VI 2007” to dokumentacja jego wędrówek z mikrofonem po stolicy podczas 
czerwcowej rezydencji w Warszawskim Aktywie Artystów. Podsłuchać co się 
wtedy działo, a działo się sporo, można na www.radiosimulator.org
Z Adamem Witkowskim rozmawia Jacek Skolimowski

Adam Witkowski, fot. Andrzej Rerak
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Zarejestrowałeś kilka godzin nagrań w terenie. Jaki wyłania się z nich obraz miasta?
Warszawa okazała się bardzo politycznym miastem. Może nie jest to niespodzianką, w każdym 
razie, nie założyłem sobie planu nagrywania „dźwięków politycznych”. Jedyny plan, jaki miałem, 
to zawsze mieć przy sobie sprzęt. Zaczęło się od tego, że trafiłem na pana Adama, z którym mój 
kolega remontował restaurację.  Nagrałem jego opowieści o tym, jak zmieniała się sytuacja Polski 
po drugiej wojnie światowej - taki mnóstwo klasycznego polskiego biadolenia. Później poszedłem 
pod Kancelarię Premiera, gdzie protestowały pielęgniarki. To była sytuacja skrajnie polityczna, 
ale nie chciałem rejestrować żadnych komentarzy i skandowania, tylko ten niesamowity odgłos 
butelek i grzechotek. Bardzo zależało mi na tym „pielęgniarkowym noize”, ale kiedy przyszedłem 
w miejsce protestu, okazało się, że do pielęgniarek dołączyli górnicy i nie obeszło się bez różnych 
okrzyków. Potem, kiedy wysiadałem z metra Centrum, postanowiłem włączyć nagrywanie. Wie-
działem, że zawsze ktoś tam coś śpiewa, krzyczy albo gra. Traf chciał, że facet, który występował 
tego dnia, śpiewał songi o „przewodniczącym Kaczyńskim”. Wreszcie na koniec, ostatniego dnia 
nagrań, miałem możliwość pojechać na Okęcie, a tak się złożyło, że kilka dni wcześniej przegląda-
łem statystyki dotyczące liczby emigrantów. Tak więc, to było takie symboliczne zakończenie tej 
opowieści wylotem z Warszawy. Podobnie jak w codziennym życiu tak i w sztuce, kiedy widzę, że 
coś samo dąży w jakąś konkretną stronę, poddaje się tej sytuacji i patrzę, co się z tego ułoży. Tu 
akurat wyszła na wierzch polityka, ale to też kwestia interpretacji i być może tylko moje subiek-
tywne spojrzenie na ten materiał dźwiękowy. 

Wśród tytułów utworów zamieszczonych na stronie pojawiają się nazwy Rondo Roma-
na Dmowskiego, Metro Warszawa Centralna czy Okęcie Terminal Odlotów. Wybór tych 
ważnych węzłów komunikacyjnych wskazuje na to, że chciałeś też uchwycić zgiełk życia  
w stolicy?
Nie jestem z Warszawy, w związku z tym, ile razy tu przyjeżdżam, zawsze trafiam w te same miej-
sca. Zazwyczaj mam do załatwienia jakieś sprawy w instytucjach kulturalnych, które rozlokowane 
są w centrum. Jeżdżę metrem na Ursynów, bo tam nocuję u znajomych, prawie zawsze odwiedzam 
pracownię Tomka Kopcewicza na Pradze. Znam też oczywiście Okęcie jako pasażer. Moja osobi-
sta Warszawa istniej wokół węzłów komunikacyjnych i w komunikacji publicznej. Jest też kilka 
miejsc, do których koniecznie chciałem pójść z mikrofonem. Na przykład tunel pod placem Na 
Rozdrożu ma niesamowitą akustykę. Pogłos i zagęszczenie ruchu jest tam takie duże, że ginie 
w nim każdy szczegół dźwięku. Kiedy samochód przejeżdża nawet metr obok ciebie, słyszysz 
tylko jakąś nieokreśloną magmę. Interesowało mnie też metro, które jest chyba najgłośniejsze 
na świecie. Jakie szczęście, że Warszawa ma taką krótką trasę, bo gdyby trzeba było jeździć  

w takim hałasie na dłuższych odcinkach, to ludzie nabawiliby się poważnych schorzeń nerwowych. 
Podejrzewam, że natężenie dźwięku w wagonach nie mieści się w żadnej normie.
 
Nagrania zgromadzone na stronie Radia Simulator traktujesz jako swego rodzaju „pocz-
tówki dźwiękowe” czy może raczej kompozycje muzyczne?
Każde z tych czerwcowych nagrań zostawiłem w nienaruszonym stanie. Jeśli chodzi o pojedyncze 
tracki, to nie ma tu mowy o kompozycji. Chyba, że tak określimy sposób nagrań, ponieważ kolosalne 
znaczenie dla nagrania ma odległości i czułością, z jaką rejestruje się obiekt. Inną sprawą jest na-
tomiast ułożenie tego materiału w całość, tu na pewno możemy mówić o przemyślanej kompozycji. 
Testowałem wiele zestawień i dokonałem mocnej selekcji materiału. Z przyczyn praktycznych, po-
dzieliłem cały materiał na poszczególne ścieżki, które można ściągnąć ze strony. Natomiast razem 
tworzą one spójną całość według pewnej chronologii, bo właśnie taka kompozycja z małych elemen-
tów bardzo mnie interesuje.  

Nagrywając otoczenie, jak ważną rolę odegrał sprzęt, którego używałeś - pod względem 
jakości dźwięku oraz możliwości swobodnego poruszania się w środowisku?
Mój sprzęt jest przykładem kompromisu między jakością nagrań i wielkością sprzętu. Używam przenośnego 
Flash Discu oraz mikrofonów Soundman OKM, które wyglądają jak słuchawki. To mi zapewnia optymalną ja-
kości, swobodę poruszania się i możliwość nie ujawniania się. Tak było w przypadku pana Adama, kiedy pod-
słuchiwałem jego rozmowę z kolegą. Gdybym miał większy sprzęt, może jakość byłaby jeszcze lepsza, ale na 
pewno nie mógłbym już tego wszystkiego zarejestrować. Uważam, że zawsze można iść w stronę lepszego 
sprzętu, ale kiedyś trzeba się zatrzymać w tej pogoni za technologią, bo może się okazać, że przeszkadza ona  
w pracy. 

A w jakich warunkach najlepiej słuchać „Warsaw 19 - 25 VI 2007”? Lepiej na domowym 
sprzęcie czy na słuchawkach przemieszczając się po mieście?
Pewnie byłoby ciekawe założyć słuchawki i przejść się po tych miejscach słuchając ich swego rodzaju 
historii. We mnie jest natomiast mało miejsca na taką poetykę i wybrałbym sprzęt domowy. Uważam, 
że dźwięk, muzyka są taką czystą abstrakcją i nie wymagają nadawania im dodatkowych znaczeń. 
Dlatego niespodzianką był dla mnie ten polityczny kontekst. Ja lubię dobrze zrealizowane nagrania, 
tak jak lubię dobrze zmontowany film, czy rzetelnie namalowany obraz. Zawsze kłóci się we mnie 
konceptualista z formalistą. Inną sprawą jest też to, że nie rozumiem zupełnie słuchania muzyki pod-
czas spacerów. Świat ma tyle ciekawych dźwięków, a ich czysta, nieprzefiltrowana przez mikrofony  
i mikroprocesory forma jest cudowna. Ja zwykle wybieram słuchanie świata 1:1.
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POTENCJAŁY 
PRZESTRZENI, 
WEKTORY WY-
OBRAŹNI.

-To nie jest tylko historia o pięknie podeptanym, ale też o punktach uwagi, 
skrajnej prostoty, perfekcjonizmu. Nie mogę zagwarantować każdemu, że na 
niego będzie to działać.  
To jest generalnie o wektorach wyobraźni i zdecydowanie pływa w dualizmie 
między harmonią i pięknem absolutnym, a absurdem. Czasami moment ab-
surdu jest przeważający, czasami moment piękna jest przeważający - mówi 
o albumie „W-WA” Maurycy Gomulicki. Przyleciał do Warszawy na chwilę by 
otworzyć wystawę 72 zdjęć z liczącego kilkaset fotografii cyklu dokumentują-
cego Warszawę. Wraz z kilkoma fotografiami z książki prezentujemy fragmen-
ty jego wypowiedzi ze spotkania autorskiego, promującego wydany przy okazji 
wystawy album.
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***
To nie jest projekt, który jest obiektywny. Nigdy nie pretendował do obiektywności. Zaczęło się 
oczywiście od Żoliborza, bo ja jestem z Żoliborza. Możemy mówić o funkcjonalizmie, moderni-
zmie, nowoczesności, powidokach futuryzmu i to płynie z mojego doświadczenia. Wychowałem na 
Żoliborzu. Kiedy byłem małym chłopcem mama moja dała mi „Kroniki Marsjańskie” Ray’a Bradbu-
ry’ego, czyli generalnie nostalgię za przyszłością, kosmosem, to wszystko na mnie bardzo dobrze 
działało.

***
Na moich fotografiach nie ma ludzi, bo ja nie kocham ludzi. Ja nie jestem humanistą. Ja kocham piękno. 
Interesuje mnie przestrzeń. To jest książka o mieście. Ona się odbywa wobec ludzi, ale ci ludzie rezonują 

w tej przestrzeni. To nie miało być opowiadanie o ludziach i o tym jak się oni zachowują, tylko o poten-
cjałach w czystej przestrzeni miejskiej. Jasne, że te potencjały na nas działają. Np. masz schody, które 
mają bardzo drobny uskok, w związku z czym to nie jest wspinaczka wysokogórska, tylko to jest uczu-
cie lekkości. Dwa dni temu rozmawialiśmy z Pawłem Dunin-Wąsowiczem o murkach. Wytłumacz komuś  
w Meksyku, co to jest murek. Murek z Tytusa: „Tytus, cały czas tutaj stałeś? Nie, trochę siedziałem na 
murku”. Dla mnie murek jest taką przestrzenią, która umożliwia chodzenie 30 cm nad ulicą, lekkość, 
forma latania. Na Cytadeli i różnych takich przestrzeniach nadwiślańskich, które są semi-ludzkie, semi-
-nieludzkie, semi-użyteczne, semi-nieużyteczne, tam znowu jest taka architektura pół-funkcjonalna, 
pół-porzucona i tam masz np. schody, które się bardzo lekko wspinają i na które wchodzisz bez żadnego 
wysiłku. W związku z tym, jak po czerwcowej burzy w słońcu, wychodzisz na takie schody, to jest to 
doświadczenie absolutnej lekkości. 

Fot: Maurycy Gomulicki, W-WA
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Ludzie spotykają się w klubach, kawiarniach, to są takie podstawowe miejsca spotkań. Ja z reguły cho-
dzę potańczyć do barów, a nie porozmawiać, natomiast lubię chodzić na spacery. W jakiej przestrzeni ja 
się znajdę, tak ona definiuje moje czucie, przeżywanie, myślenie. Inaczej rozmawiasz na kanapie, inaczej 
jak się wspinasz pod górę na Cytadeli. To działa, to jest to, co nazywam przestrzenią liryczną.

***
Ja jestem dobry do afirmacji, nie do negacji, ale jeśli rozmawiamy w ogólnie o koncepcie miasta, 
to mi bardzo jest bliska koncepcja miasta-parku. Mówiłem kilkakrotnie przy okazji tej książki,  
o takiej koncepcji Warszawy, która jest stołeczna i prowincjonalna jednocześnie. I mam nadzieję, 
że nikt tutaj się nie obraża za tę prowincjonalność, bo moim zdaniem to jest wielki atut Warszawy. 
Warszawa jeśli chodzi o stołeczność nie może rywalizować z wieloma miejscami Europy, ale jeśli 
chodzi o strategiczną przestrzeń, że można tu nagle zwolnić, że przestrzeń publiczna staje się prze-
strzenią prywatną, to jest dla mnie strasznie ważna rzecz. Ja mieszkałem w kilku dużych miastach  
w swoim życiu i one wszystkie były szalenie kolorowe, bujne, namiętne, pełne rozmaitych insty-
tucji kultury, rozrywki, pełne form, szału, krzykliwe, ale tam nie było szansy, żeby sobie pożyć. 
Tam nie było szansy, żeby sobie pograć w warcaby na ławeczce, żeby się potulić, pogadać, po-
marzyć. Osiągnięcie takiej kondycji miasta było dla mnie bardzo ważne. Natomiast na poziomie 
oficjalnym widzę raczej ruchy wstecz, to znaczy jeśli jest piękny kawałek przestrzeni, to się go  
z reguły plombuje. 

***
Nie przez przypadek album otwiera muchomor, który jest rośliną taką dość nikczemną. W Polsce 
mamy rzeczywistość szaro-zieloną, nie mówię tutaj o mieście, tylko rzeczywistość czysto przyrodni-
czą. Niewiele mamy zdarzeń innego koloru. Natomiast jesienią w polskim lesie to jest rafa absolutna 
przez te muchomory. Podoba mi się, że na jakimś takim zaniedbanym osiedlu jest krzyk, który mani-
festuje potrzebę fantazji. I z tego powodu on się tutaj pojawił.

***
Futurystyka, szczątki ławki, ale gdzieś tam pulsuje historia transatlantycka, gdzieś tam jest nostal-
gia marsjańska, gdzieś tam jest rzeźba nowoczesna, która powstała sama z siebie. Jakości, które się 
same generują. 
Mówiąc o powidokach, tutaj możemy się np. doszukiwać śladów Mondriana. Jasne, że będą to ślady 
dalekie, ale też interesuje mnie w jaki sposób kultura i sztuka są realne. Na ile one odbywają się  
w tej przestrzeni, w której są komentowane przez krytyków. Sztuka odbywa się w muzeach, a na ile 
ona się przesącza. I że ten dialog rzeczywiście się odbywa w obie strony. O tym, że kultura popu-
larna zapładnia kulturę wysoką - to wszyscy wiemy. Bo kultura wysoka już się do tego przyznaje. 
Natomiast kultura wysoka również się przesącza do kultury popularnej. Bardzo mi się podobało, że 
kiedy robotnicy musieli w blachach borować jakieś otwory wentylacyjne, to jeśli oni to robili w la-
tach 40., to mieli jeszcze powidoki z nowoczesności lat 30. i jeszcze robili je w formie zaokgrąglonej,  

Fot: Maurycy Gomulicki, W-WA Fot: Maurycy Gomulicki, W-WA
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w latach 80. robili w formie trójkątnej, bo lata 80. były asymetryczne. Mamy do czynienia z działania-
mi kogoś, kto nie ma nawet świadomości istnienia takiego terminu jak estetyka, ale jest tą estetyką 
zapłodniony i ją kreuje. 

***
Ja się niestety sztuką nie interesuję, ja się interesuję wszystkim.

***
W Meksyku mam rzeczywistość, która kwitnie i która jest na pewnym poziomie zahamowana różny-
mi pretensjami - tym, że Meksyk ma kompleksy wobec Paryża i Nowego Jorku, tym, że tam jest za 
dużo pieniędzy. Ale tam ludzie nie boją się przyjemności i urody. Tutaj jest kultura krytyczna głęboko  
w nas wpisana. Ludzie więcej wiedzą, więcej czytają, sprawniej kontrapunkty widzą, sprawniej ko-
mentują i krytykują, ale mają nieśmiałość pewną do tej naszej rzeczywistości, bo ona u nas jest 
jakby nie na miejscu, bo my Oświęcim mieliśmy i generalnie łzy. I jeszcze kultura katolicka,i i zima 
i błoto polskie, które nie dorównuje błotom Stalingradu, ale każdy z nas swój Stalingrad przeżywa. 
Natomiast w Meksyku ta kultura może być dużo bardziej infantylna, naiwna, pretensjonalna, no-
wobogacka, jaka chcesz, ale istnieje tam taka kategoria jak „baw się dobrze” - to jest komunikat 
wyjściowy . Nikt nie kwestionuje płynących bioderek, tańca, rozkoszy, przyjemności, a co za tym idzie 
- ja tam jako designer kwitnę. Tutaj nikt nie zamówi ode mnie mozaiki do sadzawki w ogrodzie, a tam 
tak. A ja chciałbym konstruować ogrody i parki. To jest dla mnie takie konkretne wyzwanie. Mam za 
sobą kilka lat doświadczeń w Meksyku, chciałbym tutaj też coś zrobić.

Warszawa, 10.12.2007, zapis nieautoryzowany, lekko chropawy.

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

W-Wa, wystawa: 2-7.12.2007, Warszawa, kino Iluzjon (dawniej Stolica), Narbutta 50a
Wieczór autorski: 10.12.2007, Warszawa, Czuły Barbarzyńca.
Prowadzenie: Piotr Rypson, autor tekstu „Miasto pogięte”, kończącego album „W-WA”.

Organizator wystawy i wydawca albumu: Fundacja Bęc Zmiana
Projekt zrealizowano dzięki pomocy finansowej Miasta Stołecznego Warszawy
Partnerzy projektu: Filmoteka Narodowa, Czuły Barbarzyńca

Fot: Maurycy Gomulicki, W-WA

Fot: Maurycy Gomulicki, W-WA
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NOŚNA NIECKA.

Stadion X-lecia - złote lata. Pocztówka z kolekcji Mikołaja Długosza. Fot. Adam Kaczkowski, dzięki uprzejmości Piotra Kaczkowskiego 
i Oli Kaczkowskiej. Dziękujemy.

Minister Sportu ogłosił, że nowy Stadion Narodowy 
ma powstać w niecce Stadionu X-lecia. Nowy ma 
zostać „przybity” do starego za pomocą 2000 pali. 
Nowy stadion zostanie zbudowany według projektu 
firmy JSK. Prace rozpoczną się we wrześniu 2008 r. 
Finisaż Stadionu X-lecia i Jarmarku Europa, liczący 
6 odcinków, damy więc radę przedstawić w całości 
jeszcze przed rozpoczęciem prac przygotowujących 
stadion do Euro 2012.
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Kiedy przykładni turyści wyjazdów zorganizowanych zwiedzają starożytne ruiny południowej Euro-
py, wyobrażają je sobie zwykle w kontekście ich minionego dnia codziennego: wypełnione widzami 
amfiteatry, bieżnie podczas igrzysk sportowych, place z tłumem handlarzy. Na pozostałości miast 
wyobraźnia, naiwnie i bezpośrednio, nakłada zwykle nie tylko ich pełny architektoniczny kształt, 
ale przede wszystkim ludzi, którzy w nich funkcjonowali oraz społeczne sytuacje, w których funk-
cjonowali. Warszawski Stadion X-lecia zbudowany po wojnie z ruin zburzonego miasta, sam po 60 
latach stał się (meta)ruiną. Epoka realnego socjalizmu doczekała się więc – jednak nie na stale - 
ruiny równie inspirującej, co starożytne colosea. Projekt Finisaż Stadionu X-lecia i Jarmarku Europa 
w odcinkach wykorzystuje ten moment kulturotwórczej energii tymczasowej ruiny, żeby uruchomić 
siłę wyobraźni i pozwolić zobaczyć jej coś innego: artystę sztuki współczesnej jako gwiazdę piłki 
nożnej; starszego pana na kolażówce czyli triumfującego w Wyścigu Pokoju ‘56 Stanisława Królaka; 
czy siebie (konsumenta sztuki) jako żarliwego kibica futbolu, albo tancerza schematycznych układów 
masowych w czasie imprez dożynkowych. Finisaż Stadionu X-lecia i Jarmarku Europa snuje także 
projekcje na temat Warszawy wielokulturowej, w której Wietnamczycy są społecznością widoczną, 
zasymilowaną i docenianą. 

Sezon 2007
Odcinek 1. Boniek! Jednoosobowe odtworzenie meczu Polska-Belgia przez Massimo Furlana do ko-
mentarza Tomasza Zimocha, 14.10.2007
Odcinek 2. Wizja lokalna na Stadionie X-lecia (w formie teatru dokumentalnego), 18.11.2007
Odcinek 3. Likwidacja Jarmarku Europa. Debata o społeczności Wietnamskiej i pokaz filmu o Wiet-
namczykach wracających ze Stadionu do Hanoi, 16.11.2007

Sezon 2008
Odcinek 4. / marzec 
Odcinek 5. / kwiecień
Odcinek 6. / maj

Na wiosnę książka i DVD z serialem w odcinkach marzec-maj 2008.

Organizatorzy: Fundacja Bęc Zmiana i Fundacja Laury Palmer
Joanna Warsza, kuratorka projektu

FINISAŻ STADIONU X-LECIA  
I JARMARKU EUROPA  
W ODCINKACH.  
SEZON 2007/08

TOMASZ ZIMOCH
BONIEK!

„W dzieciństwie grałem samotnie w piłkę we własnym pokoju, słuchając jedno-
cześnie radiowych transmisji z meczów. Spiker relacjonował rozgrywki,  
a ja strzelałem gole do kuferka i upadałem na wykładzinę” - Massimo Furlan 
(nn6t #36)

Jednoosobowe odtworzenie meczu Polska – Belgia 1982 (3:0) przez Massimo 
Furlana było I odcinkiem Finisażu Stadionu X-lecia w Warszawie. Szwajcarski 
artysta posłużył się „choreografią” kluczowego piłkarza – Zbigniewa Bońka. 
Mecz był „na żywo” relacjonowany przez Tomasza Zimocha, wybitnego spra-
wozdawcę radiowego, komentującego spotkania piłkarskie z niezwykłą dawką 
kwiecistych porównań i wątków edukacyjnych. Są tacy, którzy dzięki niemu, 
bardziej niż oglądać piłkę nożną, wolą jej słuchać.
Kiedy widzowie patrzyli na Massimo Furlana, Tomasz Zimoch oglądał na mo-
nitorze mecz, jaki nasza reprezentacja rozegrała w Barcelonie w czerwcu 1982 
r.  Dzięki jego komentarzowi powstała zupełnie wyjątkowa kompilacja naocznej 
relacji, wiedzy z przeszłości, z przyszłości i porywających emocji.
Poniżej drukujemy obszerne fragmenty relacji Tomasza Zimocha (Warszawa, 
14.10.2007 – Barcelona, 28.06.1982).
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***
Lato, 32 lata, najstarszy zawodnik w naszej drużynie, kolejny turniej mistrzostw świata, 8 lat temu 
król strzelców w Niemczech, później nadzieje na występ w Argentynie i nawet na tytuł mistrzowski . 
Ale Lato, tak jak i pozostali zawodnicy, wierzy, że turniej w Hiszpanii znów będzie udany dla naszej 
reprezentacji. (...)
Szkoleniowiec Belgii sięgnął po kolejną cygaretkę. Już dopalona do połowy, po trzech takich odde-
chach do połowy, żarzący gdzieś tam płomień, gdzieś ogień, gdzieś dymek cały czas, jakby te nerwy, 
stres, rozładowuje, męcząc tę cygaretkę. (...)
***
Custers, kędzierzawe włosy zakrywają prawie całą jego głowę, także i broda – jeśli mówiłem, że 
któryś z Belgów jego kolegów musiałby spędzić godzinę u fryzjera, to żeby ostrzyc dobrze i ogolić 
bramkarza Belgów trzeba by poświęcić co najmniej 2 i pół godziny. (...)
***
Smolarek już do Dziuby, już do Janusza Kupcewicza, Kupcewicz dośrodkowanie, Kupcewicz przerzut 
piłki z lewej strony, Buncol, Boniek głową – GOOOOOOOOOOL, GOOOOOOOOOOL, dwa do zera. Jeśli 
przy pierwszym golu biegł tak szybko jak daniel , to przy drugim golu był tak zwinny jak wiewiórka!!! 
Kapitalna akcja polskiej drużyny, Buncol głową w powietrzu, jakby tańczył, jakby był Armstrongiem 
gdzieś na Księżycu, tak lekko się odbił Boniek i przerzuca piłkę uderzając głową ponad tym kędzie-
rzawym bramkarzem Theo Custersem. Dwa do zera prowadzi polska drużyna. Szczypię się rzeczy-
wiście w policzek, bo to rzeczywiście prawda, prowadzimy z Belgami dwa do zera, akcja filmowa, 
filmowa, filmowa, można ją pokazywać chyba przez lata. Milion osiemset tysięcy dolarów zapłacił 
Juventus za Zbigniewa Bońka, ale przecież po tych dwóch akcjach wartość polskiego piłkarza musia-
łaby chyba skoczyć co najmniej o 100 procent, ale już transakcja dokonana – Boniek z Widzewa do 
Juventusu Turyn. (...)
***
Słychać tylko jedno nazwisko wymieniane przez kibiców na stadionie – Boniek, Boniek , Boniek 
i tylko uśmiecha się Giovanni Trapattoni, obecny na tym stadionie trener Juventusu Turyn, że 
ten piłkarz będzie już niedługo graczem słynnej włoskiej drużyny, ale na razie Boniek chce jak 
najpóźniej przyjechać na obóz treningowy przed sezonem do Turynu, bo chce jak najdłużej być  
z polską drużyną... (...)
***
Majewski do Władysława Żmudy, Żmuda przez nikogo nie atakowany, wzdłuż linii pola karnego do 
Pawła Janasa, króciutkie spodenki, chyba najkrótsze chyba właśnie u Pawła Janasa, niemal odsłaniają 
pośladki, ale teraz to już nieważne, bo już akcja drużyny Belgii. (...) Prawy narożnik boiska, lekki 
wiaterek, jakby znad morza. Barcelona, XV wiek, Krzysztof Kolumb tu w tym mieście gdzieś niedale-
ko stadionu mówił o odkryciu Indii Zachodnich, ale co tam Kolumb – przecież ważne co robi Boniek  
i pozostałych 10 naszych piłkarzy. (...)

O moja ukochana Belgio, za króla, za prawo za wolność! - takie są słowa śpiewane przez kibiców z Bel-
gii. A teraz Mazurek Dąbrowskiego, tu, w czerwcu 1982 roku będzie brzmiał jeszcze inaczej. Mazurek 
Dąbrowskiego, biało-czerwone flagi polskich kibiców, napisy Solidarność mówią zupełnie co innego, 
ale mówią także, że trzeba być solidarnym z reprezentacją Polski. (...)
***
(...) Trzecia minuta dobiega końca, Polska-Belgia zero do zera, druga faza turnieju Mistrzostw Świata 
(...) Majewski do Buncola, Buncol na środku. Jest tu Paweł Janas, Janas jakby wolniutko do Andrzeja 
Buncola, Buncol – może teraz będzie dobre podanie do Marka Dziuby, Dziuba z prawej strony obok 
niego blisko Belg, oddaje do Grzegorza Laty, Lato wysokość pola karnego, Lato do końcowej linii 
boiska, Lato boczna linia pola karnego, Lato do Bońka... Strzał i GOOOOOOOOOOL!!! Jeden do zera!! 
Zbigniew Boniek wbiegał z szybkością daniela w pole karne!!! I fantastycznym strzałem z prawej 
nogi, piłka odbija się od poprzeczki i zaskakuje bramkarza Theo Custersa. Czwarta minuta spotkania, 
kapitalnie rozpoczyna się spotkanie Polska – Belgia, fantastyczny strzał Zbigniewa Bońka. Złożył 
się, jak w podręczniku do nauki piłki nożnej, kapitalne także zagranie od Grzegorza Laty – markował, 
oszukał obrońców, wszyscy spodziewali się dośrodkowania. Krzyknął mu chyba Boniek: oddaj - oddał 
i tuż zza linii pola karnego kapitalnym strzałem Boniek zdobywa pierwszego gola. Cudowna reakcja 
polskich kibiców, cudowna reakcja trenera Antoniego Piechniczka, schowanego gdzieś tam za Bogu-
sławem Hajdasem.
***
11 minuta, gorący wieczór w Barcelonie, gdzieś tam słychać odgłosy z Ramblas, gdzieś tam słychać 
odgłosy z portu. Barcelona bawi się każdego dnia o tej porze.(...)
***
Kapitalna akcja Zbigniewa Bońka. Boniek, Boniek, już pole karne, Boniek, WŚLIZG! Millecampsa  
i będzie rzut rożny dla polskiej drużyny. Biega z szybkością daniela – tak powiedział Vargas Llosa, 
peruwiański pisarz, który obserwował Bońka w poprzednim meczu Polska – Peru. Dziś Boniek ma  
i szybkość daniela, ale ma i spryt wiewiórki. Może to będzie jego mecz. (...)
***
12 minuta gry za nami, 78 do końca meczu, ciężkiego spotkania, rozpoczęliśmy walkę w drugiej fazie 
turnieju, 2 tygodnie temu, kiedy zaczęliśmy tutaj walkę w niemrawym meczu z Włochami, później 
także remis w spotkaniu z Kamerunem, niektórzy mówili już o tym, że Polacy szybko wrócą do kraju, 
działacze kupowali pomarańcze i banany, bo przecież tych produktów nie ma w Polsce, by z wypcha-
nymi torbami wracać i by choć pod tym względem był Mundial udany, a tu w spotkaniu z Peru nasi za-
grali fantastycznie i miejmy nadzieję, że wrócimy z Hiszpanii dopiero ostatniego dnia turnieju. (...) 
***
Znów wybita piłka przez naszych, rzutem z autu rozpoczęli nasi rywale, Millecamps – broda. Godzinę 
chyba byłby spędził u fryzjera, gdyby ten miał mu tę brodę zgolić, bo owłosienie zakrywa mu niemal 
całą twarz. (...)
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***
Millecamps będzie ustawiał mur. Blisko sędzia z Kostaryki – czarny strój, czarny czarne włosy, czarny 
wąsik. (...) STRZAŁ!  I znów omal Boniek nie zaskoczył Theo Custersa. Dwa gole, trzeci blisko. Czyż 
nie za dużo chcemy? No ale jeśli Boniek jest w tak wybornej formie, to przecież należy wykorzystać 
to, należy też karcić pewnych siebie Belgów, bo to oni uważali, że łatwo wygrają z Polakami.  
(...)
***
I Młynarczyk przy prawym słupku. Piłka odbiła się, ale natychmiast zgasił, jakby zgasił świeczki  
w kościele, tak upadł Józef Młynarczyk na tę piłkę. Już ją wypuścił ją z rąk i rozgląda się – gdzie jest 
Zbigniew Boniek. Na środku biała koszulka, 20 numer, wtopi się na zawsze w trybuny tego stadionu, 
wtopi się na zawsze w murawę Nou Camp (...) 
***
Boniek ładnie ogrywa Belga. Nie będzie gola! Smolarek nie zdążył do tej piłki. Coś sobie tam wy-
mieniają, coś sobie tam krzyknęli. Smolarek pomyślał pewnie o Euzebiuszu Smolarku, który ma nie-
spełna półtora roku i gdzieś tam z żoną w Aleksandrowie pod Łodzią słucha matki, jak przebiega ten 
mecz. Może gdzieś w przyszłości Euzebiusz Smolarek także będzie grał w reprezentacji Polski, bo jest 
niemal pewne, że przejmie od ojca te piłkarskie geny. (...) 
***
Mówiłem o szybkości daniela, ale to określenie Varga Llosy, który był pod wrażeniem gry Bońka  
w spotkaniu z Peru. Mówiłem o zwinności wiewiórki, jaką pokazuje Zbigniew Boniek, ale mówiłem  
o głowie na karku, o zadowoleniu Antoniego Piechniczka, o zadowoleniu szkoleniowca Juventusu 
Turyn Giovanniego Trapattoniego, o zadowoleniu mamy i taty gdzieś tam w mieszkaniu w Bydgosz-
czy, którzy przecież są szczęśliwi, że syn zaczął uprawiać piłkę nożną. Miał więcej może nie talentu, 
ale więcej zaciętości, upartości, nie tylko od swojego brata, ale także wielu innych wychowanków 
Zawiszy Bydgoszcz, choćby od Henryka Miłoszewicza, bo jak Boniek mówił, to tak i postępował. Jak 
twierdził że będzie wielkim piłkarzem, tak już nim został, jak odpowiedział krnąbrnie pani w jednej 
z klas szkoły podstawowej – kim ty Zbyszku będziesz? – a on mówi: będę piłkarzem. A pani: To nie 
zawód. Proszę pani, jak ja będę grał w piłkę nożną, to to dopiero będzie zawód. No i Boniek znów ma 
rację. (...)
***
Guy Thys sięgnął po drugą paczkę tych ciemnych cygaretek. Jedna wypalona, rzucone pudełko gdzieś 
z prawej strony, a teraz gniecie już drugą cygaretkę i tylko widać ten żar, a widać coraz wyraźniej, bo 
robi się coraz ciemniej i to zielona tło z murawy Camp Nou jest jeszcze piękniejsze niż wtedy, kiedy 
rozpoczynał się pojedynek. (...)
***
Dośrodkowanie, głową, nie – nogą wybija piłkę Władysław Żmuda, piłkę przejmuje Zbigniew Boniek, 
to jeszcze na naszej połowie, Boniek z prawej strony, zastanawia się do kogo podać, minął środkową 
linię boiska, Boniek kapitalny przerzut, piłka 50 metrów leci i trafia na pierś Włodzimierza Smolarka, 
Smolarek, jest w środku Grzegorz Lato, Boniek już blisko pola karnego, Smolarek do środka. Smo-
larek oddaje do Grzegorza Laty, Lato ładnie oszukuje belgijskich obrońców, piłkę przejmuje Boniek, 
Boniek sam na sam z Cuijstersem, Boniek ogrywa go, Boniek GOOOOOOOOOOL!!!! GOOOOOOOOOOOL!! 
ZBIGNIEW BONIEK TRZECI GOL DLA POLSKIEJ DRUŻYNY! Boniek jak w Luwrze piłkarskim, jak Leonardo 
da Vinci Giocondę, tak Boniek trzy razy stempluje murawę Camp Nou, trzy razy zostawia polski ślad, 
bo Boniek to jest Boniek – 4 minuta, 27 i 55 minuta gry. Trzy do zera prowadzi Polska z reprezentacją 
Belgii.
***
Zbigniew Boniek na ustach wszystkich kibiców. Uśmiechnął się Antoni Piechniczek, uśmiechnął się 
trener Bogusław Hajdas, Zbigniew teraz poprawił ten złoty łańcuch, który odbija się na jego szyi.(...) 
Biało-czerwone flagi, uśmiechnięci Polacy, jak dużo nam daje Zbigniew Boniek. On właściwie w przy-
szłości nie będzie musiał produkować wizytówek, bo jego wizytówką będzie właśnie to, co pokazuje 
na stadionie w Barcelonie. (...) To, co on pokazuje dzisiaj to właściwie paluszki lizać. Państwo te pa-
luszki zaciskają w kraju. My tu siedzimy z grupą wielu kibiców, którzy w stanie wojennym wyjechali, 
osiedli tutaj w Hiszpanii, ale tworzą prawdziwą grupę fantastycznych kibiców i cały czas dopingują 
naszą drużynę.(...)

***
I będzie znów rozpoczynał Józef Młynarczyk. Ma gdzieś w kieszeni tych czarnych spodni zaszyty gro-
sik, zawsze to czyni jego żona przed wyjazdem na ważny mecz. Ten grosik ma przynosić szczęście na-
szemu bramkarzowi.(...)Musi widzieć biało-czerwone flagi, musi słyszeć skandowanie Polska! Polska!, 
musi widzieć napis Solidarność na biało-czerwonych flagach. Mnóstwo polskich kibiców, kupowali 
tutaj bilety, choć nie jest tutaj takie zainteresowanie, jak spodziewali się organizatorzy, bo przecież 
stadion wypełniony tylko w połowie. (...)
***
Buncol na pewno jest jednym z wyróżniających się piłkarzy, ale kogo tu nie wyróżniać. Boniek na 
pewno zasługuje na określenie człowieka z Marsa, ale pozostali także nie są gorsi i grają niczym 
piłkarze z kosmosu. (...)
***
[Boniek] jest pazerny, pazerny na kolejne dobre akcje, na kolejne bramki, ale tak jest w sporcie i tak 
jest w piłce nożnej. Gdy zawodnik czuje, że jest świetnie dysponowany, to właśnie tak jest na stadio-
nie Camp Nou w wykonaniu Zbigniewa Bońka. Jeszcze parę dni temu był skruszony, jeszcze parę dni 
temu ze spuszczoną głową – ale wiedział, jak to on, zadziorny, opryskliwy, niektórzy mówią, że nawet 
chwilami zarozumiały, ale jeszcze powiedział – nie spieszcie się jeszcze tak do powrotu do Polski, bo 
my tu zostajemy jeszcze dłużej i jak to u Bońka w większości przypadków, ma rację. (...)

Fot. Joanna Kinowska, www.askinowska.k15.pl
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***
Warto było uciekać z lekcji, warto było wagarować, warto było w tej Bydgoszczy w czasie mroźnej 
zimy, kiedy było małym chłopcem, uciekać i podglądać, jak ćwiczą piłkarze Górnika Zabrze, którzy 
przyjechali na zgrupowanie do rodzinnego miasta Zbigniewa Bońka. Wtedy chłonął, otwierał usta i 
patrzył na Włodzimierza Lubańskiego i innych zawodników Górnika Zabrze. I wtedy pomyślał „będę 
piłkarzem”. Ale kiedy wracał do domu, musiał pomagać mamie, szyć rękawice dla wojska. Matka szyła 
tych rękawic po 200-300 sztuk dziennie, a Zbigniew Boniek musiał je wywijać szybko następnego 
dnia, odstawić zamówienie do jednostki wojskowej, ale później miał czas, by grać z chłopakami 
 w piłkę nożną, marzyć, nie tylko marzyć, ale i uczyć się wielkiej piłki nożnej. (...)

***
Boniek był blisko strzelenia czwartego gola, ale to przecież byłaby już fantazja. Trzy gole  
w jednym meczu. Tego przed laty dokonał w spotkaniu z Belgią Janusz Żmijewski, ale 4 gole  
w finałach mistrzostw świata – to już kiedyś strzelił Polak, Ernest Wilimowski, także wspania-
ły piłkarz, przed wojną na mistrzostwach świata we Francji, w przegranym pamiętnym meczu 
Polska-Brazylia.(...)
***
Majewski, lekka broda, ale on u fryzjera by nie spędził dwóch i pół godzin. Żeby ogolić się i wyglądać 
jak noworodek, Majewski musiałby spędzić tylko pół godziny u fryzjera. (...)

Fot. Joanna Kinowska, www.askinowska.k15.pl
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***
Zbigniew Boniek – czego on nie potrafi. Pierwszy gol – siłą, bo strzał był taki, że właściwie piłka zła-
mała poprzeczkę. Drugi gol – no to miał głowę na karku, bo przepiękny strzał, a trzeci gol – to już była 
fantazja, spryt, cwaniactwo i duża umiejętność Zbigniewa Bońka, który fantastycznie wykorzystał 
podanie od Grzegorza Laty i wygrał pojedynek sam na sam z bramkarzem Custersem. (...)
***
Dośrodkowanie i znów Józef Młynarczyk. Można prowadzić 3 do zera, ale można i w takim meczu być 
bohaterem. Na razie nie popełnia żadnego błędu, pewnie łapie piłkę w te ogromne ręce. Piłka niczym 
bochen chleba,trafia do polskiego piekarza czyli Józefa Młynarczyka. (...)
***
Boniek poza linią środkową boiska, na razie niemrawo, ale wierzę że jeszcze będzie nie jedno, nie 
dwa, nie trzy przyspieszenia ale kilka przyspieszeń Murzyna, jak zwą Bońka koledzy z drużyny. 
 A Murzyn wzięło się stąd, że kiedyś przyszedł w upalny dzień na trening i Józef Młynarczyk mówi,  
a coś ty taki Murzyn Zbyszku? Boniek tylko się zaczerwienił i powiedział – jeszcze się będziesz ze 
mnie śmiał w przyszłości. (...)
***
Proszę państwa co tu się będzie działo za kilka dni, gdy będziemy tutaj grali ze Związkiem Radziec-
kim. To dopiero będzie mecz. To dopiero spotkanie w lipcowy wieczór, przecież u nas stan wojenny  
i ten mecz nabierze zupełnie innego podtekstu. (...) 
***
Niech te minuty płyną – trzy gole to ogromna zaliczka. Jeśli co najmniej zremisujemy ze Związkiem 
Radzieckim, to będziemy grali dalej no i, panowie działacze, te banany i pomarańcze trzeba będzie 
wyjmować z turystycznych toreb, a przecież już je zabieraliście do kraju. (...)
***
Strzał z daleka i znów piłka trafia w obiektyw jednego z fotoreporterów. A tam Marek Wielgus, fo-
toreporter z Polski, który na szyi ma akredytację Stefana Majewskiego. Polski sposób, polski foto-
reporter – mimo że nie ma oficjalnie pozwolenia na dokumentowanie tego spotkania, to znalazł się 
sposób, by oszukać organizatorów i znalazł się sposób, by robić fantastyczne zdjęcia z fantastycz-
nego meczu. (...)
***
Płakał, jak już był zawodnikiem Zawiszy Bydgoszcz, to był mecz gdzieś w Solcu Kujawskim, był chyba 
młodzikiem i w ostatniej minucie meczu nie strzelił rzutu karnego! Płakał, rozpaczał, trener musiał 
wezwać matkę, by uspokoiła tego krnąbrnego, i wydawałoby się niemożliwie płaczącego młodego 
zawodnika. Ale tak było w młodości – uczył się tego hartu, tej twardości i niech mi państwo wierzą, 
Boniek w najbliższych latach to dopiero pokaże, na co go stać. Był Zawisza Bydgoszcz, był Widzew 
Łódź, a teraz Juventus Turyn. (...)
***
Nie ma już sił ten piłkarz z Marsa, jak mówią o nim obserwatorzy tego meczu. Wolniutko, dostojnie 
– Camp Nou bije brawa, Boniek dostojnie wraca, a tymczasem Belgowie już blisko naszego pola kar-
nego. (...) Cudowny wieczór, już blisko północ w naszych domach, a tu Ramblas w Barcelonie – co tam 
się będzie działo. Dzieje się każdego dnia, ale to Ramblas będzie polskie, będą wszyscy tańczyli, 
pili, wznosili toasty, będzie Barcelona polskim dniem i oby tak było w kolejnym meczu ze Związkiem 
Radzieckim. (...) 
***
22 metry, jupitery na Bońka, to jakby dodatkowa smuga światła, to wprawdzie złudzenie, ale Boniek 
ustawia piłkę. Custers tam krzyczy, żeby ustawić szczelny mur. Zaprawą ma być bliskość ciała jed-
nego i drugiego Belga. Jest Boniek, jest także trzeci nasz zawodnik... BONIEK! Odbita piłka od ciała 
jednego z zawodników i tylko rzut rożny. (...)
***
Jakież emocje w tym meczu, trzy do zera, powinien być spokój, powinienem właściwie mówić – Boniek 
– Lato – Smolarek. Ale jak się nie cieszyć tak fantastyczną grą naszej drużyny. Rzut wolny. Plessers 
jeszcze na boisku. Jakby stopa go jeszcze bolała, jakby but piłkarski, to sznurowadło niczym jakiś 
taki skobel mocno zaciśnięty i ból był mocny, a w tym czasie Boniek z Buncolem wznawiali grę rzutem 
wolnym. (...)

***
Która to minuta? Ciemniutko. Nie ma żadnej lampki na stanowisku sprawozdawczym polskiego radia 
w Barcelonie, a przydałaby się choćby jakaś lampka, no może żarówka , może jakiś ogarek, może 
lampa naftowa ale na moim stoperze to jest 89 minuta gry. Belgowie wiedzą że są przegrani. Polska 
zapisuje tutaj kawałek historii do historii tego obiektu piłkarskiego, do historii mistrzostw świata. 
To był fantastyczny mecz naszej drużyny, to był mecz, o którym będziemy mówili latami. (...)
***
Brawa nie tylko od polskich kibiców, ale także od Hiszpanów. Tak gra nasza drużyna. To był futbol 
piękny, urozmaicony, widowiskowy i przecież wymagająca publiczność w Barcelonie nagradza za-
wodników drużyny polskiej. Boniek przed polem karnym czyha jak ten lis, ale teraz sprytniejsi od 
niego Belgowie. (...)
***
Boniek nie otrzyma piłki od Włodzimierza Ciołka, bo jest końcowy gwizdek. Boniek! Król Zbigniew 
Boniek. Ściągnie tę koszulkę czy nie? Niech ściągnie, niech się wymieni z kimś z przeciwnej drużyny, 
ale może niech rzuci tę białą, ale przecież biało-czerwoną koszulkę reprezentanta. Boniek bohaterem 
tego meczu. Polska nadaje rytm i ton mistrzostwom świata. Polska po niemrawym początku, kto wie 
czy nie będzie miała wspaniałego turnieju. Boniek: 4 minuta, Boniek 27, Boniek 55 minuta. Solidarnie 
byliśmy z naszymi piłkarzami, a zatem do usłyszenia. Dobranoc. Jesteśmy wspaniali. 

Warszawa, 14.10.2007 – Barcelona, 28.06.1982

Zapis komentarza Tomasza Zimocha dzięki Radiu Kampus 97,1 FM

Organizatorzy: Fundacja Bęc Zmiana, Fundacja Laury Palmer, Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro 
Helvetia, Stołeczna Estrada, Radio Kampus.
Partnerzy: On Board Public Relations, EURO RSCG, TVP Kultura, CDH Stadion, Mama Studio.
Patronat honorowy: Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Partner Strategiczny: Centralny Ośrodek Sportu.

Kuratorka projektu: Joanna Warsza

17 listopada 2007 r. na stadionie w Chorzowie Polska wygrała w eliminacjach do Mistrzostw Europy 
mecz z Belgią 2:0. Oba gole strzelił Ebi Smolarek, syn Wlodzimierza Smolarka, tego samego grał  
w polskiej reprezenatacji w zwycięskim meczu z Belgią, rozegranym na Mistrzostwach Świata w Bar-
celonie 25 lat wcześniej. 
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KAŻDE MIEJSCE MA 
SWÓJ POTENCJAŁ 

Fajnie byłoby, gdyby do rozwiązania problemów czyhających w przestrzeni 
polskich miast, wykorzystywano wizjonerskie projekty, zaskakujące, świeże  
i porywające. 
Dla architektów coraz częściej inspiracją jest biologia. Tym tematem od dawna 
zajmuje się Jarosław Kozakiewicz, rzeźbiarz, autor wielu projektów, w których 
przestrzeń i natura tworzą zaskakujące połączenia. Jego praca „Transfer” była 
prezentowana podczas X Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji 
w 2006 roku, co nie przez wszystkich architektów zostało przyjęte z entuzja-
zmem. Realizuje Projekt Mars, z którego powstało już lewe ucho, rekonstruuje 
pałac w Broku, a ostatnio opiekuje się grupą studentów Wydziału Wzornictwa 
Przemysłowego warszawskiej ASP pracującą nad pomysłem zagospodarowania 
metalowych rzeźb powstałych jeszcze w latach 60., a stojących wzdłuż ulicy 
Kasprzaka na Woli.
O twórczych propozycjach młodych projektantów oraz projektach architek-
toniczno - biologicznych, z Jarosławem Kozakiewiczem rozmawiają Joanna 
Turek i Bogna Świątkowska.Ulica Kasprzka, Przystanek Galeria. Projekt Alexandre Tessier, Wydział Wzornictwa Przemysłowego ASP
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Porozmawiajmy o projektach studentów zagospodarowania rzeźb stojących na Woli...
Tak... Jest duże zainteresowanie rzeźbami, jestem zaskoczony...

JT: Wydaje się, że jest to jakoś związane z ogólnym zainteresowaniem tym, co pozosta-
ło nam w przestrzeni miejskiej po minionej epoce. Neony, rzeźby, architektura, także li-
teratura, film. Zauważam to też w środowisku studentów, to wszystko stało się ciekawe  
i inspirujące dla młodych ludzi. Może stąd to zainteresowanie..
Być może. W Warszawie jest niewiele rzeźb, które pochodziłyby z tamtych czasów, a nie byłyby zo-
rientowane ideologicznie. Większość pomników powstała w ściśle określonym celu - jako narzędzie 
propagandowe.

Kiedy powstał pomysł na zajęcie się tymi rzeźbami?
Wydział Wzornictwa Przemysłowego zaproponował mi prowadzenie pracowni gościnnej. Wyzna-
czyłem studentom w tym semestrze dwa zadania. Jednym z nich była rewitalizacja pasa zieleni  
z obiektami rzeźbiarskimi wzdłuż ulicy Kasprzaka. Zadanie dotyczyło zaaranżowania na nowo tej 
przestrzeni po 40 latach przy wzięciu pod uwagę nowych warunków: obecności billboardów, wia-
duktów z kolorowymi osłonami, nowych budynków oraz wzmożonego ruchu pojazdów. Poszukiwania 
studentów poszły w kilku różnych kierunkach. Uformowała się na przykład grupa, która pracowała 
nad zachowaniem obiektów i wkomponowaniem ich w nowy krajobraz. Jedna z ciekawszych propozycji 
zakładała rozpostarcie nad pasmem rzeźb ogromnego dachu - inaczej mówiąc stworzenie przystanku 
- galerii, na którym ludzie wsiadają do tramwajów i autobusów, wysiadają z nich, a przy okazji mają 
stały kontakt/ obcują ze sztuką. Projekt zakłada wykonanie płaszczyzny dachu z barwionego szkła 
– w ten sposób obiekty przez cały czas pozostawałyby w świetlistej różnokolorowej poświacie. 

Był jeszcze projekt przeniesienia jednej z rzeźb na chodnik przy metrze Centrum.
Rzeczywiście. Kolejna grupa studentów zdecydowała się na wykorzystanie rzeźb z ulicy Kasprzaka 
do zaaranżowania innych przestrzeni w mieście. Jedna ze studentek III roku wybrała spośród rzeźb 

pracę Józefa Markiewicza i zaproponowała przeniesienie jej w okolice stacji metra Centrum. Charak-
terystyczne dla tej formy czerwono-czarne występowałyby w postaci grafiki na posadzce zagłębienia 
mieszczącego wejście do metra. Pasażerowie mieliby okazję zetknąć się z obiektem przestrzennym, 
jak również z ciągiem rozsypanych na trotuarze kwadratów. 

Czy przeniesienie rzeźb z tamtej przestrzeni, na Woli, nie zmienia zupełnie odbioru? Czy 
taki jeden obiekt jest zrozumiały, czytelny dla widza?
Należy pamiętać, że wspomniane propozycje są odpowiedzią studenta na zadanie związane z jego 
procesem edukacyjnym. Na ćwiczeniach możemy robić różne rzeczy: możemy latać w kosmos, może-
my schodzić pod ziemię, zmieniać ukształtowanie terenu itd. 

A jakie jest Pana zdanie na temat rzeźb na Woli?
Uważam, że najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby objęcie pasa zieleni z rzeźbami ochroną kon-
serwatorską i zadbanie o odtworzenie całości tego odcinka – co za tym idzie - uzupełnienie rzeźb, 
które stamtąd zniknęły. Były tam przecież dzieła wartościowe. Być może należałoby poszerzyć tę ko-
lekcję o współczesne realizacje. Jestem przekonany, że taka trzykilometrowa galeria samochodowa 
byłaby ogromną atrakcją Warszawy.

Pańskie prace, jak ta dotycząca Osiedla za Żelazną Bramą, Transfer, Wieże tlenowe, to 
wszystko pełni jakąś funkcję, zawsze mówi pan o funkcjonalności konstrukcji w mieście 
– po to, żeby ułatwić kontakt człowieka z przestrzenią miejską, z naturą. Wszystko jest tu 
połączone. Czy takie projekty mają większą szansę na realizację, niż rzeźby, które pełnią 
funkcję czysto estetyczną? Jaki jest odbiór takich instalacji? Dla kogoś kto jest związany 
ze światem sztuki, architektury to wszystko jest spójne i czytelne, czym natomiast takie 
rzeźby mogą być dla zwykłego przechodnia?
Myślę, że sztuka typu site-specific jest obliczona na zmianę odbioru przestrzeni - bez względu na to 
czy jest funkcjonalna, czy nie. Natomiast, co ma większą szansę realizacji – nie wiem... Prawdopo-

Ulica Kasprzaka, Kosmos. Projekt: Jarosław Szaran, Wydział Wzornictwa Przemysłowego ASP  w Warszawie Ulica Kasprzaka, Kosmos. Projekt: Jarosław Szaran, Wydział Wzornictwa Przemysłowego ASP  w Warszawie.
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dobnie funkcjonalne rozwiązania są bardziej przekonujące dla osób decydujących o przyznawaniu 
funduszy. 
Wracając do rzeźb na Kasprzaka, to myślę, że zarówno piesi, jak i użytkownicy samochodów mają dziś 
poważny problem z recepcją rzeźb umieszczonych wzdłuż jezdni. Składa się na to wiele czynników. 40 
lat temu, na przykład, Warszawa nie była tak kolorowa jak dzisiaj. Gdybyśmy zdecydowali się zosta-
wić rzeźby w tym samym miejscu, to nowe ich życie uzależnione byłoby od siły koloru; co nie znaczy 
oczywiście, że kolor niebieski mamy zastępować czerwonym, bo jest bardziej agresywny – ale moż-
na nadać kolorowi niebieskiemu bardziej czytelny i intensywny odcień. Na siłę oddziaływania dzieł 
sztuki składa się wiele elementów. Oczywiście - zawsze istnieje spore prawdopodobieństwo, że prze-
chodzień nie nazwie umieszczonego na ulicy obiektu dziełem sztuki, ale to zupełnie inny problem.

Na przykład „Dotleniacz” Joanny Rajkowskiej. Ludzie, zazwyczaj starsi, jeździli na Plac 
Grzybowski po to, by poprzebywać w otoczeniu stawu, i wdychać tlen wierząc, że to im 
pomoże. To obiekt przydatny, który spełnia pewną funkcję. Czy tylko takie obiekty mają 
szansę powodzenia..?
Takie, które docierają do odbiorcy na poziomie użytkowym? Nie, sądzę.

Czy wystarczy czysto estetyczne doznanie?
To złożona kwestia - doznanie estetyczne jest bardzo indywidualną sprawą.

BŚ: Przejdźmy więc do biodegradacji betonu. Tym bardziej, że po tegorocznej wystawie 
„Dziedzictwo betonu”, prezentowanej w warszawskim CSW, następnym krokiem powinna 
być dyskusja o tym co dalej z tym betonem, czy resajkling, czy wyburzanie, czy też może 
nic nie robić...
Pański projekt jest dla mnie fascynujący dlatego, że ja od dziecka żyłam w cieniu wojny 
atomowej i zagrożenia wybuchem. Pan na pewno też to pamięta. Mówiono nam wtedy, że 
jest możliwe użycie bomby neutronowej, która nie niszczy substancji stałej, tylko zabija 

ludzi. Sporo czasu spędziłam fantazjując na temat bomby o działaniu odwrotnym, która 
nie zabija ludzi, ale absolutnie zmiata z powierzchni Ziemi substancję stałą, którą można 
nazwać blokiem mieszkalnym. Wyobraziłam sobie bombę, która zmiata te wszystkie PGR-
-owskie bloki z pięknych wsi jakie zastaliśmy na tzw. ziemiach odzyskanych, i te wszystkie 
straszne osiedla, blokowiska jakie po wojnie zostały zbudowane w centrach miast. To jest 
oczywiście fantazja osoby, która wyrosła w warunkach estetycznie trudnych, ale zdaje się, 
że nadchodzi właśnie ten moment, kiedy będziemy dyskutować o tym, jak to zużyć, żeby 
zniknęło, a nie podziwiać, że takie bloki nam wyrosły. Czy Pański projekt „Natura (do) 
mieszkania”, to jest jakaś trauma z dzieciństwa, czy coś jeszcze innego? 
To jest projekt z gatunku science-fiction. Grzyby, o których opowiadam w filmie są prawdziwe – żyją 
w ścianach budynków; lubią takie materiały, jak papier drewno czy kurz. Podobno kilka wieków temu 
te „drewnolubne“ - zupełnie nieszkodliwe dla ludzi - zniszczyły w znacznym stopniu drewnianą za-
budowę polskiej wsi... Nie ma natomiast grzybów zjadających beton, chociaż w kontekście naszego 
budownictwa - chciałoby się powiedzieć – szkoda. 
Miejscem akcji tego filmu są budynki osiedla Za Żelazną Bramą. To osiedle nie jest z „wielkiej pyty“ 
– przy jego realizacji zastosowano nowoczesną wówczas technologię „Stolica“ - szalunki bloków 
zalewało się betonem bezpośrednio na placu budowy. W tak przygotowanej zaprawie pozostawało 
dużo wody, a po wyschnięciu wodę zastępowało powietrze. Założyłem, że w wysokich temperaturach 
spowodowanych np. globalnym ociepleniem mikroorganizmy zyskują zdolność rozwijania się w ścia-
nach budynków. Jednocześnie stwarzają bardzo dobre podłoże dla zagnieżdżania się w porach ścian 
kolejnych gatunków. Film przedstawia efekt tego procesu - zarastanie betonowych budynków przez 
organizmy żywe. Warto przy tej okazji wspomnieć, że na warszawskim Pałacu Kultury i Nauki „miesz-
ka“ około 100 różnych gatunków drobnych rośliny – porostów, mchów i innych.

Co było iskrą, która spowodowała pańskie zainteresowanie tym tematem? Jak to było? 
Którędy myśl podążyła?
Mikro i makroświaty w moich pracach pojawiają się bardzo często, tak jak na przykład rośliny zielone. 
Prawdopodobnie projekt ten stanowi wypadkową różnych doświadczeń.

Jest to projekt, na który dałoby się znaleźć producenta. A może nawet fabrykanta?
To jest naukowa fikcja. Podczas pracy konsultowałem ten projekt z Marcinem Grynbergiem, który 
jest naukowcem. Próbowaliśmy znaleźć szczególne rodzaje organizmów, które rzeczywiście byłby  
w stanie zmienić strukturę ścian z mineralnej na biologiczną. Marcin jest otwarty na takie szaleń-
stwa. Element fikcji jest w tym filmie dość duży, choć nie całkiem – że tak powiem - od czapy. Pewne 
jest jedno, że skutki procesu ukazanego w filmie są mniej przewidywalne, niż na przykład efekty 
globalnego ocieplenia.
A jeżeli chodzi o producenta...? Mhmm... Aktualnie dostępna jest na rynku metoda opracowana przez 
Patricka Blanca - chętnie wykorzystywana przez duże pracownie architektoniczne. Dzięki niej ro-
śliny mogą rosnąć na pionowych ścianach, bez ziemi. Przyjemność ta jest jednak dość kosztowna  
w utrzymaniu. 

Pana prace odnoszą się do biologicznego funkcjonowania człowieka. Na przykład jak się 
ma Projekt Mars, gigantyczna rzeźba ziemna przedstawiająca lewe ucho, zrealizowany  
w niemieckim Boxbergu?
Jeszcze przed oficjalnym otwarciem, które odbyło się 7 października tego roku, Marsa odwiedziło 35 
tysięcy ludzi. Na Uchu posiano około 200 gatunków traw – czekamy aż się w pełni zazieleni.

Obserwuje Pan to z Google’a?
Nie. W lipcu latałem nad Uchem helikopterem. 

Wróćmy do biodegradacji. Poza projektem - jakie jest pańskie zdanie na temat przyszłości 
pejzażu złożonego z bloków w Polsce?
Jeśli Polska będzie się bogaciła, to istnieje szansa, że bloki znikną z naszego krajobrazu, a ludzie 
będą mieszkać w bardziej przyjaznych warunkach.

Ulica Kasprzaka, przy stacji metra Centrum. Projekt: Helena Czernek, Wydział Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie
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Ale raczej modyfikacja niż działanie radykalne?
Za Żelazną Bramą mieszka 25 tysięcy ludzi. Nie wiem, ile musiałyby kosztować działki, żeby opłacało 
się ich właścicielowi przenieść mieszkańców osiedla w inne miejsce i ponieść koszty wyburzenia.  
W miastach dawnego NRD, z których ludzie wyjechali na zachód, bloki są rozbierane. Ale z Warszawy 
nikt nie wyjedzie - wręcz przeciwnie. Nie wiem... technologie rozwijają się w szalonym tempie - może 
znajdzie się sposób na modyfikację osiedli z wielkiej płyty.

A Wieże tlenowe...
Wieże tlenowe zaprojektowałem dla Rzymu, dla dzielnicy bardzo podobnej do warszawskich bloko-
wisk.

Czy podejmował pan jakieś próby realizacji swoich projektów w Warszawie?
Nie. Specjalnie o to nie zabiegam, bo traktuję swoją pracę za skończoną w momencie koncepcji. Inny 
charakter ma projekt w Broku. Na miejscu dawnego Pałacu Biskupów Płockich ma powstać ośrodek 
inicjujący różnorodne działania artystyczne oraz informatorium przyrodnicze. Traktuję ten projekt 
bardziej jak wirus, który wpuszczony do powiatu spowoduje wzrost aktywności kulturalnej w tym 
rejonie. Sądzę, że się uda...

Jesienią miało miejsce w Broku “Wyjście do miasteczka”. Był to ciekawy eksperyment dla 
społeczności lokalnej, która chcąc nie chcąc bierze udział w całym projekcie. A jakie ma pan 
doświadczenia, jeśli chodzi o partycypację ludności lokalnej na przykład przy realizacji rzeźby 
ziemnej. Czy konsultacje społeczne były przeprowadzane przy realizacji tego projektu? Czy 
pan uważa, że należy wciągać ludność lokalną do czegoś, co wpływać ma na życie okolicy?
W Niemczech proces przygotowujący podjęcie prac nad zmianą pokopalnianego krajobrazu był bardzo 
długi i złożony. Już wcześniej istniało tam przedsiębiorstwo zajmujące się rekultywacją tych terenów. 
Ludność była sukcesywnie przygotowywana do nowej koncepcji zagospodarowania. Ogłoszono kon-
kurs poprzedzony preeliminacjami; 6 zespołów z różnych krajów przedstawiło swoje koncepcje; po-

wołano kilkunastoosobowe międzynarodowe kuratorium, którego zadaniem było wyselekcjonowanie 
z tych propozycji najlepszego ich zdaniem projektu. Wybrany został Projekt Mars - czyli Ucho.

Czyli lokalna społeczność była przygotowana?
Takim wielkim przedsięwzięciom jak Projekt Mars zawsze towarzyszą wątpliwości, ale dzisiaj miesz-
kańcy Boxberg są zadowoleni - wnioskują nawet o wpisanie ucha do księgi Guinessa - czyli jakoś się 
z tym projektem identyfikują. 

A jak ten proces wygląda w Polsce?
Mam złe doświadczenia. No cóż... Samorządowcy, z którymi spotykam się czasami są na ogół zajęci 
polityką i nie mają czasu na podejmowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych. 

No dobrze, to zaatakujmy teraz inną grupę społeczną, nie radnych, ale kręgi naukowe. 
Pana projekty są modelowo interdyscyplinarne, ale nie dotyczą takich humanistycznych 
kierunków jak psychologia społeczna czy socjologia, ale angażuje pan biologów, pracuje 
z ludźmi, którzy dostarczają panu wiedzy, uprawdopodobniają pana projekty, do których 
potrzebna jest wiedza naukowa. Czy nie uważa pan, że tego typu interdyscyplinarnych 
działań jest u nas za mało? 
Jest niewiele...

Artyści nie czytają “Świata Nauki”?
Nie wiem... Może czytają. Jestem daleki od wydawania osądów... Do jakich wniosków to prowadzi?... że 
jeżeli arysta maluje obrazy, to jest mniej ważny od artysty współpracującego z naukowcami? Warto-
ściowanie artystów pozostawmy galeriom komercyjnym.

No dobrze, a z czego to wynika. Jest to nie interesujące?
Myślę, że jest to dość trudne. Ja lubię robić różnorodne rzeczy, spotykać ludzi o niecodziennych za-

Jarosław Kozakiewicz: Projekt Mars, w trakcie budowy Jarosław Kozakiewicz: Projekt Mars, 2003-2007
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interesowaniach... Jestem ciekaw świata. Nie ograniczam się do powielania czegoś, co raz się komuś 
spodobało. Ostatnio na przykład, współpracowałem z hydrodynamikiem nad projektem strumienia 
do parku w Poznaniu. Jego zadaniem było określenie siły turbulencji powstałych przy spadku wody. 

A kiedy realizacja?
Nie wiadomo - konserwator nie jest zwolennikem rewitalizacji parku.

A jakie jeszcze elementy zaprojektował pan dla parku?
Drewniane schody z miejscami do siedzenia dla dzieci. Projekt zakłada potraktowanie parku jako 
wnętrza i odizolowanie go od niezwykle hałaśliwej arterii komunikacyjnej. Temu ma służyć „zagięcie“ 
powierzchni parku od strony ulicy. W zaproponowanej przeze mnie wertykalnej formie porośniętej 
od strony parku zielenią są też okna. Dzisiaj park jest miejscem martwym - „landszaftem“ oglądanym 
jedynie z okien samochodów.

Nie jest to jedyny projekt dla Poznania, w którym można teraz oglądać wystawę Pana 
prac.
Jest jeszcze Góra Przemysła. W Poznaniu w XIII wieku stał zamek Przemysła II. Nie wiadomo, jak ten 
zamek wyglądał - nie zachowała się bowiem żadna dokumentacja. Mimo protestów historyków sztuki, 
mediewialistów postanowiono w tym miejscu wybudować imitację średniowiecznego zamku - czegoś 
w rodzaju pomnika budowli stojącej w tym miejscu przed wiekami. Prezes Zachęty Wielkopolskiej 
zaproponował mi przedstawienie innego sposobu zagospodarowania tego wzgórza. 

Pańskie projekty wynikają z wiedzy, z dokładnego rozpoznania miejsc, z wiedzy historycz-
nej, geologicznej, mitologicznej. Wykorzystuje Pan wszystkie elementy dostępne w prze-
strzeni?
Każde miejsce ma swój potencjał. Zawsze wnikliwie analizuję teren, który zamierzam zagospodaro-
wać. W przypadku powstania projektu Muzeum Sztuki Współczesnej w Toruniu inspiracją dla mnie 
był dziwny zygzak murów bastionu ziemnego stojącego przed wiekami w tym miejscu. „Wyciąłem“ 
z ziemi kształt budynku oparty na tym zarysie i wydźwignąłem jego jedną część do góry. Na dachu 
muzeum pozostała połać ziemi pokrytej trawą. Dzięki temu zabiegowi obszar zielony parku nie uległ 
redukcji. 

Warszawa, listopad 2007
Więcej o projektach Jarosława Kozakiewicza:  www.kozakiewicz.art.pl

Jarosław Kozakiewicz: Wieże Tlenowe, 2005

Jarosław Kozakiewicz: Muzeum Sztuki Współczesnej w Toruniu, 2004
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Krótka rozmowa z Marcinem Grynbergiem, adiunktem w Instytucie Biochemii 
i Biofizyki PAN. . Zajmuje się głównie chorobotwórczymi bakteriami i grzybami 
nitkowatymi. Nie jest mu obca biologia molekularna i bioinformatyka. Współ-
pracował z Jarosławem Kozakiewiczem przy projekcie „Natura (do) mieszkania”. 
Jest popularyzatorem nauki, twórcą projektu interdyscyplinarnego Humani-
ści-Przyrodnicy.

Co było dla ciebie najbardziej interesujące w pracy nad projektem Natura 
(do) mieszkania Jarosława Kozakiewicza?
Że się tak pięknie różnimy.

Rozwój fantastycznej koncepcji biodegradacji betonu wymagał pionier-
skich wysiłków, czy może tego rodzaju badania są prowadzone (a my nic 
o tym nie wiemy)?
Tak, są prowadzone tego typu badania. Korzystałem zarówno z literatury jak 
i pomocy specjalistów zajmujących się mikrobiologicznymi badaniami mate-
riałów budowlanych. Bardzo pomogły mi dr Beata Gutarowska z Politechniki 
Łódzkiej oraz mgr Hanna Jóźwiak z Instytutu Techniki Budowlanej w Warsza-
wie. Co do badań materiałów budowlanych, to daleko mi do speca w dziedzinie. 
Wiadomo natomiast, że „każdy mikroorganizm tworzy albo kwasy organiczne, 
albo aldehydy, albo związki gazowe, albo barwniki, które powodują uszkodzenie 
betonu”, jak powiedziała dr Gutarowska. Dla porządku trzeba dodać, że jedne 
niszczą bardziej a inne mniej. Jak w życiu.
W ogóle badania nad biodegradacją mogą być fascynujące. Z jednej strony 
ludzie się starają, żeby inne stwory nie zżerały im betonu, drzewa czy masła,  
a z drugiej szukają sposobów na biodegradację paskudztw, które sami wytwo-
rzyli. Na świecie istnieją zastępy ludzi pracujących nad taką modyfikacją mi-

DZIWACTWO  
A NIEPEŁNE 
ZROZUMIENIE

Jarosław Kozakiewicz: Natura (do) mieszkania, 2007

Jarosław Kozakiewicz, Natura (do) mieszkania, 2007
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kroorganizmów, żeby były w stanie zjadać świństwa, które zanieczyszczają na-
szą planetę. Co gorsza, ludzie wytwarzają substancje, których świat nie widział, 
więc bakterie nie miały szans żeby się z tym oswoić. Trzeba im pomóc żeby 
mogły się tym żywić, a światu pomogły. Stąd bezpośrednie korzyści z biologii 
molekularnej i biotechnologii.

Sztuka czasem korzystnie współpracuje z nauką. A do czego tobie w pracy 
naukowej przydałby się artysta?
Nie wiem czy przydał to dobre słowo. Raczej inspirował. Potrzebuję sztuki, bo 
mnie rozwija. W wielu uczelniach, instytutach naukowych, czy firmach bio-
technologicznych sztuka jest obecna, i to nie, ot tak, ale dlatego, że ludzie jej 
potrzebują. A nuż zainspiruje czy pomoże otworzyć głowę na nowy pomysł? Da 
oddech od codzienności? Będzie ucieczką, dzięki której coś nowego się w głowie 
urodzi?

Jakie znasz najciekawsze, najbardziej niepokojące formy życia, które mimo 
mikrego wzrostu na przykład, prowadzą żywot imponujący złożonością lub 
dziwacznością obyczajów?
To jest lista bez końca. Im bardziej zagłębiamy się w życie mikrobów, tym le-
piej widać jak niesamowite mogą mieć przystosowania do środowiska, w którym 
żyją. Boję się, że cokolwiek powiem, ktoś powie: phi, to przecież dawno wiadomo, 
a przecież to nie znaczy, że nie jest to niesamowite, prawda? Ostatnio zadziwiła 
mnie budowa bakterii Borrelia, której wici znajdują się nie na zewnątrz, lecz 
między błoną komórkową, a ścianą komórkową. Jak ta Borrelia macha tymi wi-
ciami, żeby się ruszać? Jakoś ciężko mi się do tego przyzwyczaić...

W świecie istnieje tyle różnorodnych stylów bycia organizmów żywych - 
znamy powierzchownie zaledwie ich skromną cześć. Czy jako biolog mo-
żesz polecić naszej uwadze jakieś szczególnie interesujące, o dziwacznych 
zwyczajach, nielogicznych wyborach życiowych?
Dziwactwo życia organizmów nie polega na ich dziwactwie, tylko na naszym 
niepełnym zrozumieniu tego co widzimy. Wydaje mi się, acz dowodów wprost 
nie mam oczywista, że organizmy nie mogą sobie pozwolić na jakąś rozrzut-
ność, jak my. Życie w Naturze wymaga bycia do niej jak najlepiej dostosowa-
nym. Inaczej się ginie.

Jarosław Kozakiewicz, Natura (do) mieszkania, 2007
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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
GORZóW WIElkOpOSkI Klub MCK Magnat ul. Drzymały 26. www.emceka.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; Galeria Camelot & Księgarnia fotograficza f5, św. Tomasza 17, www.f5-ksiegarnia.pl;  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 ASP Wydzia Komunikacji Multimedialnej Al. Marcinkowskiego 29; Bookarest Księgarnia, Stary Browar - 
Dziedziniec, ul. półwiejska 42, www.bookarest.pl; Café Mięsna, ul. Ratajczaka 14,  
www.myspace.com/cafemiesna; Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 3, www.arsenal.art.pl; Kisielice klub i galeria, 
ul. Taczaka 20, www.kisielice.com; Moa, ul. Słowackiego 31/33 m.6, www.moa.pl; Stary Browar, Kulczyk Foundation, ul. 
półwiejska 42, www.kulczykfoundation.pl
RZESZóW Twarz Miejska, ul. Joselewicza 6
SANOk BWA Galeria Sanocka, Rynek 14, www.galeriasanocka.pl
SłupSk Galeria Interdyscyplinarna, Młodzieżowe Centrum Kultury, ul. 3-go Maja 22, www.emcek.pl  
SOpOT lalala bar, ul. Rzemieślnicza 42, www.lalala.lu
SZcZEcIN Miejsce Sztuki OFFicyna, ul. lenartowicza 3/4, www.officyna.art.pl; Piwnica Kany, pl. piotra i pawła 4/5, www.kana.art.pl
TORuń Klub NRD/Galeria Dla…, ul. Browarna 6, www.techno.torun.com.pl/nrd/galeria.php; Dom Muz, ul. podmurna 1/3, 
www.dommuz.pl; Piwnica Pod Aniołem, Rynek Staromiejski 1, www.podaniolem.art.pl; Kino Orzeł, Strumykowa 3,  
www.kinoorzel.pl
WARSZAWA Ania Kuczyńska, Solec 85, www.aniakuczynska.com; Bęc, Radna 10, www.funbec.eu; Café 6/12, ul. Żurawia 6/12;
Café Karma, pl. Zbawiciela 3/5; Chłodna 25, ul. chłodna 25, http://chlodna25.blog.pl; Czuły Barbarzyńca, ul. Dobra 31, 
www.czulybarbarzynca.pl; Galeria Klimy Bocheńskiej, ul. Ząbkowska 27/31 [koneser], www.bochenskagallery.pl;
Galeria Leto, ul. Hoża 9c, www.leto.pl; Galeria M2, Oleandrów 6, www.m2.art.pl; Kafka, ul. Oboźna 3; Kolonia, róg ładysława 
i łęczyckiej; Księgarnia „Spis treści“ centrum Sztuki Współczesnej Zamek ujazdowski, Al. ujazdowskie 6, www.spistresci.pl;
Kawiarnia Lokalna, ul. Różana (między kwiatową a al. Niepodległości); Mufka, ul. Solec 101, www.mufka.waw.pl; Numery 
Litery, ul. Wilcza 26,  www.numerylitery.pl; Okna, Zamek ujazdowski, al. ujazdowskie 6; Piksel, ul. Noakowskiego 12/43, 
www.piksel.art.pl; Pasta Café, ul. kamionkowska 48a, www.pastacafe.pl; Pracovnia, ul. popiełuszki 16, http://pracovnia.pl; 
Raster, ul. Hoża 42/8, www.raster.art.pl; Tarabuk, ul. Browarna 6, www.tarabuk.pl; Sklep Filmowy Celuloid w kinie Muranów, 
ul. Gen. Andersa 1, www.muranow.gutekfilm.pl; Szczotki pędzle, ul. Tamka 45b, www.szczotkipedzle.pl; 
TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8, www.trwarszawa.pl; Yours Gallery, krakowskie przedmieście 33, www.gallery.yours.pl;
ZOOM, ul. Nowogrodzka 84/86, www.zoomzoom.pl; Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3, www.zacheta.art.pl 
WROcłAW Art-Cafe Pod Kalamburem, al. kuźnicza 29 a, www.kalambur.art.pl; Chillout Club, ul. kazimierza Wielkiego 45, 
www.chillout-club.pl; Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza 4, www.entropia.art.pl; Instytut Kulturoznawstwa, uniwersytet 
Wrocławski, www.uni.wroc.pl; Jadłostacja, ul.Więzienna 31; Ośrodek Postaw Twórczych, ul. Działkowa 15, www.opt-art.net
Pracownia, ul. Więzienna 6
ZIElONA GóRA Galeria BWA, al. Niepodległości 19, www.bwazg.pl

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

uWAGA, JEŚlI TWOJEGO MIASTA NIE MA NA lIŚcIE – DAJ ZNAkA W JAkIM MIEJScu – DOBREJ kAWIARNI, GAlERII, 
NN6T pOWINIEN SIę pOJAWIAć. cZEkAMY NA pODpOWIEDZI NN6T@FuNBEc.Eu




