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JAK WYSTARTOWAĆ  
W ZAWODZIE 
PROJEKTANTA

Warsztaty pod tym tytułem skierowane są do projektantów i studentów wzornictwa V roku. Na 
zajęciach zostaną omówione takie zagadnienia jak: ochrona praw autorskich, rodzaje umów regu-
lujących stosunek prawny projektant – producent, czyny nieuczciwej konkurencji najczęściej wy-
stępujące w praktyce gospodarczej - środki zapobiegawcze, sankcje cywilne i prawne (blok Prawo 
w pigułce- dzień 1, 6 godzin) oraz nawiązywanie relacji z klientem, Podstawowe zasady negocjacji 
handlowych oraz prezentacja ceny i zarządzanie ustępstwami, Aktywne słuchanie i badanie potrzeb 
klienta, Prezentacja oferty, Przezwyciężenie obiekcji, Szczegółowe techniki wywierania wpływu na 
ludzi, Cztery sposoby finalizowania kontraktów (blok negocjacje handlowe i profesjonalne techniki 
sprzedaży - 8 godzin). Warsztaty poprowadzą specjaliści z zakresu prawa autorskiego i patentowego 
oraz doradztwa: prof. Ewa Nowińska, Andrzej Masłowski i Janusz Buzek. Liczba miejsc na warsztatach 
jest ograniczona.

Czas: 3-4.04   
Miejsce: Cieszyn, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości, ul. Zamkowa 3
www.zamekcieszyn.pl - m.in. formularz zgłoszeniowy do pobrania
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SAMSUNG ART MASTER

Większy akcent na działania w przestrzeni publicznej i projekty realizowane w otoczeniu miejskim, to 
nowości w tegorocznej 5. Edycji ogólnopolskiego konkursu Samsung Art Master.
Konkurs skierowany jest do młodych artystów: studentów i absolwentów uczelni artystycznych, któ-
rzy obronili dyplomy w czasie dwóch ostatnich lat. Ideą konkursu jest wspieranie i nagłaśnianie no-
wych interesujących osobowości artystycznych; Samsung Art Master stawia na to, co zawsze jest siłą 
młodej sztuki: niezależność intelektualną, bezkompromisowość, artystyczną odwagę i oryginalność, 
świeże spojrzenie na sztukę i rzeczywistość.
Obecnie SAM jest największym w Polsce przedsięwzięciem powołanym z myślą o  debiutujących arty-
stach. W formule konkursu mieszczą się wszystkie używane we współczesnej sztuce media, od ma-
larstwa, przez wideo i fotografię, po performance, realizacje intermedialne i instalacje oraz projekty 
przeznaczone do przestrzeni publicznej.
Prace konkursowe oceniać będzie jury w składzie: Anda Rottenberg (historyk i krytyk sztuki), prof. 
Maria Poprzęcka (historyk sztuki, Uniwersytet Warszawski), Bogna Świątkowska (szefowa Bęc Zmia-
ny), Jarosław Suchan (dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi), Andrzej Chyra (aktor teatralny i filmowy, 
związany z TR Warszawa), Paweł Susid (artysta, malarz) oraz Stach Szabłowski (krytyk i kurator CSW 
Zamek Ujazdowski w Warszawie).
Nagrody pieniężne w w tym roku to: pierwsza - 15 000 PLN, druga - 10 000 PLN, 
trzecia – 5 000 PLN.
Tegorocznych laureatów Samsung Art Master poznamy pod koniec kwietnia. Laureaci oraz wybrani 
uczestnicy zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich prac na zbiorowej wystawie pokonkurso-
wej w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, która odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2008.

Czas: do 31.03
Więcej info: www.artmaster.org.pl

GADŻET DLA  
MUZEUM PLAKATU

Z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia Muzeum Plakatu ogłasza konkurs na gadżet pamiątkowy dla 
Muzeum. Nagroda: 5000 PLN.

Czas: do 13.04
Więcej info: www.postermuseum.pl/polski/muzeum/aktualnosci.htm

PRZEGLĄD SZTUKI 
EKSTREMALNEJ

Fundacja ART TRANSPARENT ogłasza konkurs na prace, które zostaną  zaprezentowane w 6. edy-
cji Przeglądu Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL, który odbędzie się w dniach  
29 czerwca -1  lipca 2008 we Wrocławiu.
Do wzięcia udziału w szóstej edycji Przeglądu organizatorzy zapraszają zarówno młodych począt-
kujących twórców, jak i dojrzałych, uznanych artystów. Nowością w tegorocznej edycji SURVIVALU 
jest wprowadzenie – poza tradycyjnym dla Przeglądu systemem konkursowym – również systemu 
kuratorskiego oraz pozyskanie artystów, którzy zrealizują projekt trwale wpisujący się w przestrzeń 
publiczną Wrocławia. Zaproszenie do współpracy przy szóstej edycji SURVIVALU przyjęli uznani kura-
torzy: Magdalena Ujma, Kaja Pawełek, Adrianna Prodeus, Piotr Stasiowski). Kuratorami generalnymi 
Przeglądu są Michał Bieniek i Anna Kołodziejczyk.
Jak można przeczytać w materiałach prasowych, "SURVIVAL stawia na entuzjazm i nieograniczoną 
swobodę twórczą. Organizatorzy starają się zmierzyć z istotnym w Polsce problemem – nieznajomo-
ścią współczesnej sztuki i dotyczących jej zagadnień, a przez to także brakiem zrozumienia dla form, 
jakie sztuka przybiera oraz narzędzi, którymi się posługuje. Na potrzeby Przeglądu wybierane są 
budynki, kompleksy zabudowań, hale, które znajdują się w pobliżu głównych centrów wydarzeń, two-
rząc ich tło, a także przestrzenie użyteczności publicznej, w których koncentruje się codzienne życie 
miasta. Specyfika tych miejsc jest wykorzystywana przez artystów tworzących realizacje z gatunku: 
instalacja, environment, performance, video".

Czas: do 16.03
Więcej info: www.survival.art.pl



6 7

HISTORY WILL 
REPEAT ITSELF

Wystawa "History Will Repeat Itself" powstała w Niemczech, była pokazywana już w Berlinie, teraz 
dotarła do nas. Jest to międzynarodowa prezentacja prac dotyczących powtórzeń i rekonstrukcji 
w sztuce i życiu codziennym. Wśród pokazywanych prac, znajdują się także polskie - Zbigniewa Libe-
ry i Artura Żmijewskiego.
Rekonstrukcje stają się coraz bardziej popularne w ostatnich latach, podobnie do innych popkultu-
rowych praktyk, takich jak „Living History” czy gry fabularne. Odtworzenia historycznych bitew lub 
ważnych wydarzeń budzą fascynację szczególnie poprzez stworzenie możliwości uzyskania innego 
sposobu wejścia w historię poprzez jej ponowne doświadczenie.
Inaczej niż w popularnych historycznych inscenizacjach, artystyczne odtworzenia nie są performa-
tywnymi odegraniami historycznych sytuacji i wydarzeń, które miały miejsce dawno temu. Zamiast 
tego, odtwarzane są wydarzenia (często o traumatycznym charakterze), które uznaje się za bardzo 
istotne dla teraźniejszości. Tym samym artystyczne rekonstrukcje nie potwierdzają w prosty sposób, 
tego, co zdarzyło się w przeszłości, ale kwestionują teraźniejszość.
Historia i pamięć rzadko stanowią przedmiot bezpośredniego doświadczenia, a o wiele częściej zo-
stają zapośredniczone poprzez media, a powtórzenia reprezentują tym samym także artystyczną 
analizę medialnych obrazów. Nie pytają naiwnie, co wydarzyło się naprawdę poza reprezentacjami 
historycznych wydarzeń. Zamiast tego, zastępują medialne obrazy bezpośrednim i często fizycznym 
doświadczeniem, tym samym uwidaczniając sposób, w jaki nasza pamięć zbiorowa jest kształtowana 
przez media.

Czas: 15.02 - 16.04
Miejsce: Warszawa, CSW, Zamek Ujazdowski, al. Ujazdowskie 6
 www.csw.art.pl

Heike Gallmeier, War & Peace Show: Minipanzerschlacht, fotografia, 2004

The Milgram Re-enactment, Rod Dickinson in collaboration with Graeme Edler and Steve Rushton, 2002
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DOUBLE AGENT

Double Agent to wystawa grupowa artystów, którzy "używają innych osób jako medium". Pokaz sta-
wia pytania o naturę i etykę performance'u i autorstwa. W niektórych przypadkach artysta nie jest 
już niepodzielnym panem swojej pracy, ale tworzy ją, współpracując w ramach grupy lub posługując 
się innymi osobami.  Pokaz będzie się odbywał z użyciem kilku różnych mediów - m.in. wideo i per-
formance'u na żywo.
W wystawie bierze udział dwóch artystów z Polski. Zobaczyć można pracę Artura Żmijewskiego - "Oni" 
(2007), w której pokazał serię inscenizowanych  warsztatów z udziałem Żydów, członków Młodzie-
ży Wszechpolskiej, działaczy lewicowych i starszych pań manifestujących swoje przywiązanie do 
kościoła katolickiego.  Paweł Althamer pokazuje m.in. ceramiki autorstwa osób z Grupy Nowolipie 
- warsztatów dla osób cierpiących na miażdżycę. W wystawie biorą też udział artyści z Niemiec 
(Christoph Schlingensief), Holandii (Barbara Visser), Hiszpanii (Dora Garcia), USA (Donelle Woolford) 
i Wielkiej Brytanii (Phil Collins).

Czas: 14.02 - 6.04
Miejsce: Londyn, Institute of Contemporary Arts, The Mall, London, SW1Y 5AH
http://ica.org.uk/

ENERGIE SZTUKI

Zmysłowe i schematyczne postacie w obrazach, grafikach i kolażach  Gutorowa pełne są odniesień mi-
tologicznych, przeplatając się z motywami o zagadkowej symbolice. Sztuka melancholijna a zarazem 
pełna pasji,stanowi doskonały przykład tego, że kolaż może stać się znakiem symbolizującym frag-
mentaryczność zycia, ludzkiej egzystencji. Kontrasty i przenikanie się różnych kompozycji w pracach 
artysty to przykład arbitralnego wykorzystywania fragmentów obrazów wyjętych z najrozmaitszych 
kontekstów w celu zademonstrowania, iż mogą one posiadać wartość czysto formalną, nie zaś narra-
cyjną. Gutorow stosuje z postmodernistycznym cynizmem metodę, stanowiącą odzwierciedlenie już 
to pełnej powagi, powściągliwej duchowości,już to dramatycznej wrażliwości.

Czas: 6.02 – 29.02, pon. – pt. godz. 11- 19
Miejsce: Warszawa, Galeria Czynna, ul. B. Chrobrego 27

Leon Gutorow: z wystawy Energie sztuki

Phil Collins: you’ll never work in this town again (mark) + (claire), 2006
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DROBNE MACHLOJKI

Zaledwie rok minął od debiutu prac Janusza Łukowicza na łamach notesu.na.6.tygodni #30, a cieszy-
liśmy się z pierwszej indywidualnej  wystawy artysty w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.
O wystawie "Drobne machlojki" tak pisał jej kurator Stach Szabłowski:
"W wyniku jakieś wielkiej machlojki znaleźliśmy się od początku  na manowcach i jest to zdaje się stan 
normalny. Niestety, nie  wszyscy zgodziliby się, że da się wytrzymać. Przydałby się jakiś podręcznik 
przetrwania na manowcach – mówi Janusz  Łukowicz. Jego prace takim podręcznikiem z pewnością 
nie są. Potęgują raczej chaos, jawiąc się jako seria drobnych machlojek:  bezużytecznych narzędzi, 
zdradzonych przedwcześnie niespodzianek, komunikatów, które zaprzeczają własnemu sensowi  
i, być może  nade wszystko, momentów, w których artysta, zamiast interpretować  rzeczywistość, 
przedrzeźnia ją, sprowadzając egzystencjalny dramat „współczesnego człowieka“ do absurdu. Łuko-
wicz potwierdza swoje prawo do miejsca na scenie artystycznej, legitymując się prestiżowym Pasz-
portem Polityki. Kto wydał mu ten dokument? Czy jest on autentyczny? Czy nie mamy przypadkiem do 
czynienia z kolejną drobną machlojką? Niewykluczone.  Czymże są jednak drobne machlojki Łukowi-
cza wobec wielkiego szwindla rzeczywistości!  Odpowiedź jest prosta: są oczywiście, sztuką...".

Czas: do  3.02
Miejsce: Warszawa, CSW, Zamek Ujazdowski, al. Ujazdowskie 6 
www.csw.art.pl

Janusz Łukowicz: Koniec świata
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UPADAJĄC  
POWSTAJĄC

Projekt Daniela Malone’a został w całości przygotowany dla Kordegardy i jest rodzajem multimedial-
nej instalacji, na którą składają się rzeźby (z metalu i gliny), neon i podświetlany obiekt z plastiku, 
fotografia cyfrowa, ślady działań performatywnych autora, a także specjalny rodzaj malarstwa i ry-
sunku na płótnie.
Ekspozycja wpisuje się w dyskusję na temat tożsamości narodowych we współczesnym zglobalizowa-
nym świecie. Strategią artysty jest swobodne zestawianie znalezionych elementów w nowe zaskaku-
jące całości; metaforyczno-przekorne tworzenie symboli ze znaków już istniejących. 
Główne źródła inspiracji Malone’a stanowiła historia Polski i jej stolicy (szczególnie II Wojna Świa-
towa, Powstanie Warszawskie aż po trwającą do dziś rekonstrukcję Warszawy). Artysta dokumentuje 
pejzaż miasta, w którym cykle konstrukcji, destrukcji i rekonstrukcji są szczególnie boleśnie wi-
doczne. Symbole Polski walczącej odnajduje na pomnikach i murach, ale ich ślady dostrzega także 
w banalnych elementach miejskiego krajobrazu.
Dla twórczości Daniela Malone’a typowy jest wieloznaczny język. Jednym ze źródeł inspiracji stał się 
odbywający się pod oknami Kordegardy remont Krakowskiego Przedmieścia, odkrywający głebsze 
warstwy historyczne. Niektóre elementy remontowego pejzażu wtargnęły do wnętrza galerii.
Malone, od kilku miesięcy mieszkający i pracujący w Polsce, pochodzi z Nowej Zelandii. Praca nad 
projektem trwała z przerwami półtora roku. Pozycja outsidera dała artyście możliwość spojrzenia 
z zewnątrz, które dopuszcza wielość interprertacji, nowatorskie kojarzenie faktó, a także możliwość 
błędnych odczytań.

Czas: do 9.03 
Miejsce: Warszawa, Galeria Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
 www.zacheta.art.pl

Daniel Malone: Kotwica

3 tomy: architektura, sztuka, teoria miasta
echa, przeczucia, powidoki 

Czy to prawda, że im dalej stoisz, tym więcej widzisz?
Czy widać Warszawę z daleka? Z jak daleka?
Co przychodzi do głowy, gdy myśl trafia na Warszawę?

W [jak Warszawa]  
jest częścią projektu “Alfabet” bytomskiej Kroniki 

szukaj w bęc sklepie: www.funbec.eu

WARSAW 
DOES NOT 
EXIST

BęC ZmiAnA FoundAtion presents 
an exhibition as a book
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RŻNIĘTY KRYSZTAŁ: 
PLAYGROUND

Debiut artystyczny i kuratorski grupy Rżnięty Kryształ, która powstała ona pod koniec 2007 roku za 
sprawą dwóch studentek ASP w Poznaniu: NataliI Całus(1983) i Agnieszki Grodzińskiej(1984). Tworzą 
wspólnie filmy oraz instalacje, ostatnia ich wystawa odbyła się w Skokach na plenerze Janem i Mar-
cinem Berdyszakami pt. "I'm so scared". "Playground" jest ich pierwszym projektem zarówno arty-
stycznym , jak i kuratorskim. Do współpracy zaprosiły Iwonę Krzyżaniak(1982) absolwentkę Edukacji 
Artystycznej Uniwersytetu Opolskiego. 
Wg autorek „ideą projektu jest próba sięgnięcia w głąb pamięci w celu odszukania w niej składni-
ków tworzących indywidualny kod naszego dziecięcego świata. Zapis ten, dany nam przez rodzinę 
i otoczenie, tkwi w nas silnie i często ujawnia się w zaskakujących momentach naszego dorosłego 
życia.`Dziecięca percepcja i wyobraźnia zaskakuje, przeobrażając kocyk w namiot, a  koparkę w po-
twora. Oto mikroświat z makroproblemiami,  któremu dziś możemy nadać nowy sens i odszukać nowe 
znaczenia“.
Projekt realizowany jest w zaadoptowanym na galerię  mieszkaniu w kamienicy.  Jego przestrzeń 
została przekształcona w konstrukcję, która zawęzi pole widzenia, pozostawiając  jednocześnie moż-
liwość „podglądania” artystek na ich placu zabaw. 

Czas: 15.02, godz. 19 - 17.02 (godz. 16-18) oraz 18.02-21.02 
(po telefonicznym umówieniu)
Miejsce: Poznań, Galeria Starter, ul. Dąbrowskiego 33
www.starter.org.pl

Logo grupy Rżnięty Kryształ.

MIAMI DREAM

"Milczenie jest złotem a kompromis cechą demokracji. Idąc na kompromisw sztuce poddajemy się 
obowiązującym modom i zapotrzebowaniom rynku, spełniając warunki funkcjonowania w określonym 
systemie zaspokajamy pragnienia kolekcjonerów. Co było pierwsze - sztuka Wilhelma Sasnala czy 
moda na nią? Komu śnią się palmy Miami Beach ? Indywidualna wystawa Małgorzaty Szymankiewicz 
testuje zastaną rzeczywistość beztrosko lecz świadomie" - można przeczytać w materiałach promo-
cyjnych wystawy Małgorzaty Szymankiewicz.

Czas: 25.01 - 31.01 (po telefonicznym umówieniu (609 794 651)
Miejsce: Poznań, Galeria Starter, ul. Dąbrowskiego 33
www.starter.org.pl

Małgorzata Szymankiewicz: bez tytułu, 2007, 150 x 200 cm
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DOWCIP I WŁADZA  
SĄDZENIA / ASTEIZM  
W POLSCE.

Wystawa jest próbą przemyślenia twórczej mocy dowcipnych pomysłów w sztuce i postsztuce - w fil-
mie, w sztuce performance i w plastyce, która stara się nie redukować tego zagadnienia do estetycz-
nej kontemplacji komizmu czy śmieszności. 
Czy możliwe jest uczynienie z asteizmu (z gr. asteios - dowcipny, wykształcony, miejski) - jednego 
z tropów retorycznych, oznaczającego dowcip pozbawiony prostactwa - kategorii opisującej kondycję 
mentalności obecnej? Dlaczego sztuka współczesna coraz bardziej usiłuje być dowcipna? Ale czy tym 
samym staje się asteiczna?
Wystawa podejmuje kwestię dowcipu jako nasilającego się mentalnego procesu nie tylko w polskiej 
sztuce, szczególnie począwszy od lat 70., śledzi sytuacyjny komizm i absurdy PRL-u oraz zabawną 
i śmieszną pomysłowość sztuki kolejnych wcieleń RP. 
Postrzegając dowcip z pragmatycznego punktu widzenia, w oparciu o pewien model asteicznej inteli-
gencji, sięgamy aż do korzeni antycznej kultury i ówczesnych prób wychowania niewtajemniczonych 
(idiotes) do dowcipu.

Czas: do 24.03
Miejsce: Gdańsk, CSW Łaźnia, ul. Jaskółcza 1
www.laznia.pl

SĄSIEDZI

Celem cyklu wystaw Sąsiedzi jest przede wszystkim stworzenie platformy do wymiany doświadczeń 
oraz edukacji z zakresu najnowszej sztuki współczesnej krajów sąsiadujących z Polską. Zainicjowanie 
formy „sąsiedzkiej” prezentacji to okazja do wzbogacenia naszej wiedzy na temat tego, co dzieje się 
w przestrzeni artystycznej tuż za granicą kraju. 
Pierwsza odsłona z cyklu wystaw „po sąsiedzku” organizowana na terenie Polski ma reprezentować 
prace młodych artystów niemieckich. Tytuł wystawy w przypadku  prezentacji niemieckiej nabiera 
silnie politycznego i historycznego kontekstu. Ale na przekór jednoznacznym interpretacjom kurato-
rom zal eżało na pokazaniu tego, jak wygląda sztuka niemiecka „tu I teraz“. 
Galeria Starter zaprasza do udziału w Sąsiadach młodych artystów działających z różnymi mediami 
(video, malarstwem, instalacją),  których prace już gotowe lub będą wykonane z myślą o tym projek-
cie. Galeria posiada własny kontekst historyczny – jest to opuszczone mieszkanie w secesyjnej ka-
mienicy, która mieści się w jednej z najładniejszych dzielnic Poznania, niegdyś zamieszkałej przede 
wszystkim przez niemieckich obywateli miasta.  

Czas: 7.03-15.03 
Wernisaż: 07.03, godz.: 19.00
Miejsce: Poznań, Galeria Starter, ul.Dąbrowskiego 33
www.starter.org.pl

Gabriela Oberkofler: Hochzeit Leszek Knaflewski: Spirit, 2005
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MARY KOSZMARY

Film izraelskiej artystki Yael Bartana „Mary Koszmary” przedstawia Sławomira Sierakowskiego, który 
na pustym Stadionie X-lecia w Warszawie wygłasza przemówienie. Oto jego fragment:
„Żydzi! Rodacy! Ludzie! Luuudzieee!!!!! To apel, ale nie apel poległych, tylko apel dla życia. Chcemy, 
aby do Polski wróciło 3 miliony Żydów i abyście znowu z nami zamieszkali. Potrzebujemy was! Pro-
simy, wróćcie!
Kiedy was zabrakło, cieszyliśmy się skrycie. Powtarzaliśmy: nareszcie jesteśmy sami we własnym 
domu. Polski Polak w Polsce, któremu nareszcie nikt nie przeszkadza. A ponieważ ciągle nie by-
liśmy szczęśliwi, czasem udawało nam się znaleźć jeszcze jakiegoś Żyda i wyprosić go z naszego 
kraju. Nawet, jak już było wiadomo, że nikogo z was nie ma, ciągle byli tacy, którzy was wyrzucali 
i wyrzucali. I co? Dziś ze znudzeniem patrzymy na nasze podobne do siebie twarze. Na ulicach 
wielkich miast wypatrujemy obcych i wsłuchujemy się w ich mowę. Tak, dziś już wiemy, że nie 

Yael Bartana: Mary koszmary, kadry z filmu 

możemy żyć sami. Potrzebujemy innego, a nie ma innego bliższego nam niż wy! Przybywajcie! Ci 
sami lecz odmienieni. Zamieszkajmy razem. I bądźmy inni, ale niech jeden na drugiego ręki nie 
podnosi. I głosu niech nie podnosi”.

Reżyseria: Yael Bartana. Tekst: Kinga Dunin, Sławomir Sierakowski. Wykonanie: Sławomir Sierakow-
ski

Czas: do 29.02, pokazy poniedziałek-piątek, godz. 16, 17, 18
Miejsce: Warszawa, Fundacja Galerii Foksal, ul. Górskiego 1A
www.fgf.com.pl
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WALKA Z HISTORIĄ 
I PAMIĘCIĄ

Paryska wystawa jest pierwszą odsłoną polsko-japońskiego projektu "Tranzit". Pokazywane będą na 
niej projekty i prace artystów oraz architektów - m.in. Artura Żmijewskiego, Jerzego Sołtana, Alek-
sandry Wasilkowskiej, Kenzo Tange Associates. O wystawie jej kurator Sylwia Serafinowicz pisze tak: 
„Przestrzeń publiczna jest polem walki. Jej uczestnikami są politycy, architekci, artyści, społeczeń-
stwo. Wyjątkowe reguły dyskusji na temat wyglądu tkanki miejskiej stworzyła II wojna światowa. 
Zniszczone miasta były białą kartką, gotową do zapełnienia przez nowe projekty architektoniczne. 
Jednak plac budowy był jednocześnie miejscem pamięci“.
Polską stronę projektu ,,Struggling with History, Struggling with Memory” zaprezentują architekto-
niczne propozycje zagospodarowania terenu w okół Pałacu Kultury w Warszawie. Na wystawie zosta-

ną pokazane m.in. projekty Jerzego Sołtana, pochodzące z 1993 roku. Propozycja Sołtana miałaby 
obejmować zarówno budynki użyteczności publicznej, jak i biurowce. O wszystkich napięciach, które 
powoduje obecny stan centrum Warszawy, mówi w filmie ,,Sen Warszawy”, zrealizowanym w przez 
Artura Żmijewskiego, Oskar Hansen.
Dialog z Pałacem Kultury podejmują także architekci młodego pokolenia, jak Aleksandra Wasilkow-
ska. Jej projekt ,,Ville symbiotique” zakładał stworzenie na terenie Placu Defilad, elastycznej struk-
tury, która podejmie dialog ze (społecznym i politycznym) charakterem tego miejsca.
Polka współpracowała wcześniej m.in z architektem François Roche przy projekcie mostu, który miał 
połączyć polską i czeską stronę Cieszyna. Negocjacje na temat ostatecznego kształtu projektu wciąż 

Aleksandra Wasilkowska: Miasto symbiotyczne, 2005,  projekt zagospodarowania terenów wokół Pałacu Kultury

Aleksandra Wasilkowska: Miasto symbiotyczne, 2005,  projekt zagospodarowania terenów wokół Pałacu Kultury
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trwają. Jego losy pokazują problemy, z jakimi zajmują się architekci pracujący nad przekształeceniem 
miejsca dotkniętego historią. Próba nawiązania współczesnego dialogu wymaga zawsze zmierzenia 
się z pamięcią o wydarzeniu, czasami z osobistą traumą, której wyrazem są np. spersonalizowane 
pomniki pamięci w Hiroshima Peace Memorial Park. Jest to także dialog z wcześniejszymi formami 
architektonicznymi. Tworzenie projektów dla takich miejsc można porównać do przechodzenia przez 
ów nieistniejący jeszcze most na Olzie. W pierwotnej wersji miał być on spiralą, która zmuszała prze-
chodzącego, po opuszczeniu jednego z brzegów do ponownego spojrzenia w jego stronę.

Czas: 1 – 7 . 02. 2008
Miejsce:  Paryż, Korczynski Polish Concept Store, 26, rue Biot  75018 Paris

Hiroszima: Peace Memorial Museum, proj. Kenzo Tange, kontynuacja Kenzo Tange Associates, 1955 - 1995 r.

Hiroszima: Peace Memorial Park 
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MODZELEWSKI:  
AMATOR ASTRONOMII

Najnowsza seria obrazów Jarosława Modzelewskiego nie tworzy jakiejś spójnej całości. Ich wspólnym 
odniesieniem jest rzeczywistość doświadczana przez autora w jego codziennym otoczeniu, miejscu, 
w którym mieszka i pobliskich okolicach. „Ogród w nocy“ (2008) czy Bar „Barka” (2007) sięgają do 
scenerii znanych ich twórcy z codziennych obserwacji lub wycieczek nad Zalew Zegrzyński. Niemniej, 
w ich sugestywnej wizyjności trudno byłoby upatrywać zapisów rzeczywistości. 
Obrazy rozproszone są raczej o sposobie doświadczania, widzenia i odczuciach malarza ciągle znaj-
dującego w swym otoczeniu „mnóstwo powodów do malowania”.
Zatrzymane w kadrze pejzaże z ich wykreowaną, nasyconą kolorystyką nabierają znamion miejsc nie-
rzeczywistych. Mimo powściągliwości przedstawień, wielkoformatowe obrazy nasycone są emocjami, 
ale i ironicznym dystansem wobec ich przekładu na środki malarskie. Tak, jak przewrotny Amator 
astronomii (2007), czyli - jak podpowiada artysta – on sam wpatrzony w teleskop, skierowany jednak 
nie ku niebu, lecz światłu lampy ogrodowej, częściowo rozświetlającej oglądaną scenę.

Czas:  do 9.03
Miejsce:  Warszawa, Galeria Le Guern, ul. Widok 8
 www.leguern.pl

ZASPA ZERKA

„Zależało mi na pokazaniu tej przestrzeni jako zbioru znaków i form o niezwykle silnej, nierzadko 
monumentalnej bryle. Pewną specyfiką tego miejsca jest jego niedoskonałość, ułomność, to że ma 
w sobie coś zagadkowego, bo wahającego się pomiędzy jeszcze niewykończeniem, a już rozkładem” - 
mówi o swoich pracach Tomasz Zerek.
Zaspa Zerka to zestaw zdjęć będących subiektywnym spojrzeniem artysty na jedno z gdańskich osie-
dli z „wielkiej płyty”. Jest opowieścią o specyficznej przestrzeni, która wypełniała znaczne obszary 
polskich miast.

Czas: do 15.02
Miejsce: Warszawa, Galeria Obok ZPAF, Pl. Zamkowy 8

Tomasz Zerek: z wystawy Zaspa Zerka

Jarosław Modzelewski: Bar "Barka", 2007, tempera żółtkowa, płótno, 180x240 cm, dzięki uprzejmości Galerii Le Guern
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LAST MINUTE

Z początkiem września 2007 roku ruszyła Mała Czarna, czyli  witrynka w bramie kamienicy, w której 
dwa piętra wyżej ma swoją siedzibe Czarna Galeria. W przeszlości służyła do ekspozycji  wszelkiego 
rodzaju usług świadczonych w lokalach na parterze  budynku. Dziś stała sie małą niezależną prze-
strzenią zajmowaną przez krótkie i częste ingerencje artystów, inicjujących w ten sposób dialog 
z publicznością świata pozagleryjnego. W styczniu  pracę "Last Minute" zaprezentowała w witrynie 
Anna Okrasko. Tekst o charakterze lużnej impresji, towarzyszący pracy, napisał Andrzej Pałys.

Miejsce: Warszawa, Marszałkowska 4/3
www.czarnagaleria.art.pl

Wityna Mała Czarna na ul. Marszałkowskiej, w środku praca Anny Okrasko "Last Minute"

Czułe, cielesne, seksowne, czasem nieco cierpkie ale zawsze niezwykle zajmujące – w takim klima-
cie Future Shorts wkracza w walentynkowy miesiąc. W programie, jak zwykle smakowitym, zostaną 
zaprezentowane krótkie filmy i teledyski w rozmaitych odcieniach miłości i seksu. Luty to ponadto 
miesiąc, w którym po raz pierwszy pokaz odbędzie się w we Wrocławiu. Tym samym Ośrodek Działań 
Artystycznych Firlej dołączy do mapy geograficznej platformy Future Shorts.

Czas: luty 2008
Miejsce: Poznań, Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Białystok, Gorzów Wlkp., Lublin
www.futureshorts.pl

SEXY SHORTS

Kadr filmu "Elephant Gun" Alma Har’el
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Praca Macieja Kuraka "Bicie rekordu" wychodzi od następującej refleksji: coraz większa ilość wiedzy 
powoduje, że rośnie liczba ekspertów w bardzo wąskich specjalizacjach. W ten sposób może powstać 
sytuacja, że obrany przez nas przedmiot badania nikogo już nie interesuje (przykładem niech będą 
nagrody anty-Nobel, IG Noble). Wybitne osiągnięcia w danej dziedzinie przestają kogokolwiek ob-
chodzić, bo np. zmienia się sposób rozumowania albo powstają ważniejsze dla człowieka problemy.
Samotność naukowca porównywalna jest z samotnością nurka bijącego rekord. W pewnym sensie 
spełnia on marzenia każdego sportowca. Ustanawia ciągle nowy rekord aż po kres własnej egzysten-
cji. Ciągle wygrywa, jest niepokonany. Równocześnie jest osamotniony. Praca "Bicie rekordu" jest 
analogiczna do sytuacji, jaką często można zaobserwować u dzieci bawiących się w "chowanego". 
Zdarza się, że zostawiają osobę liczącą i udają się do domu.

Czas: 12.02 - 16.03
Miejsce: Warszawa, Witryna, Pl. Konstytucji 4
www.dobrawitryna.com

BICIE REKORDU

Maciej Kurak: Bicie rekordu
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3 WYSTAWY NA 
TRZECIE URODZINY 
ZAMKU 

Z okazji 3 rocznicy swojej działalności Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości zaprasza na prezen-
tacje osiągnięć młodych polskich projektantów. Wśród nich „Najlepsze dyplomy projektowe”, czyli 
efekt dorocznego konkursu organizowanego wspólnie z kwartalnikiem 2+3D. Ta inspirująca i co roku 
zaskakująca wystawa 26 absolwentów polskich uczelni projektowych w tym roku zostanie pokazana 
także w Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Ponadto zaprezentowane zostaną dwie wystawy powarsz-
tatowe będące rezultatem pracy studentów podczas parodniowych spotkań z Tomkiem Rygalikiem 
w Katowicach „Wnętrze zaradne” i Stefanem Kleinem w Cieszynie „Eko-mobile ”. 
Wystawom towarzyszy promocja publikacji ASP w Warszawie „O wzornictwie przemysłowym. Defini-
cje, procedury, korzyści”. W sekcji poświęconej case studies swoim doświadczeniem dzielą się młodzi 
projektanci, którym udało się osiągnąć sukces: Michał Latko (Latcom), Jakub Gołębiewski (Marad de-
sign), Wojciech Łanecki (Moa) oraz Magda Juszczak, Dorota Kabała i Maya Ober (Knock Out design).

Czas: do 2.03
Miejsce: Cieszyn, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości, ul. Zamkowa 3
www.zamekcieszyn.pl

TRANSPHOTOGRAPHIQUES

Od 2001 roku Transphotographiques upowszechnia i wspiera działalność fotograficzną w środowisku 
europejskim. Z tego też powodu festiwal, odbywający się w samym sercu Europy – francuskim Lille, 
stanowi istotną część pejzażu międzynarodowej fotografii. 
Wystawa jest selekcją najbardziej znaczących dzieł pokazanych w ramach wszystkich dotychczaso-
wych edycji festiwalu, podkreśla tę charakterystyczną różnorodność. Jednocześnie stanowi przed-
smak tego, co będzie się działo podczas Transphotographiques w 2011 roku, z okazji dziesięciolecia 
istnienia festiwalu.

Czas: do 2.03
Miejsce: Poznań, Galeria Stary Browar, ul. Półwiejska 42
www.starybrowar.pl

Peter Lindbergh: Images of Womens

Efekty Wnętrza zaradnego
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FLUXUS WSCHÓD

Fluxus to bardzo znany (anty-)artystyczny, międzynarodowy ruch, rozwijający się w latach 60. i 70. 
XX wieku, głównie w Stanach Zjednoczonych, Zachodniej Europie oraz Japonii. Fluxus charakteryzował 
się znoszeniem granic między tradycyjnie pojmowaną sztuką a prozą życia. Artyści mieszali sztuki 
wizualne z poezją, muzyką, akcjami, obiektami tworząc tym samym sztukę intermedialną. Fluxus 
był pełen poczucia humoru, czasem nawet ironii, ale mimo to przypominał dziecięcą radość, zabawę 
w sztukę, zabawę sztuką, sztukę zabawy. Ruch okazał się również trafną refleksją i ważnym głosem 
w dialogu o miejscu i roli sztuki.
Kuratorka wystawy Petra Stegman zwraca uwagę na region Europy Środkowowschodniej. Stawia py-
tania o specyfikę Fluxusu w państwach dawnego Bloku Wschodniego. Po 1962 roku, dzięki szerokim 
kontaktom i kreatywnej wymianie między reprezentantami ruchu zza „żelaznej kurtyny”, wykrystali-
zowała się wschodnia frakcja Fluxusu. Działalność ta doprowadziła do organizacji festiwali Fluxusu 
w Wilnie (1966), Pradze (1966), Budapeszcie (1969) i Poznaniu (1977).
Wystawa wskazuje podobieństwa w artystycznych praktykach inspirowanych Fluxusem w państwach 
Bloku Wschodniego, a także uświadamia, że idee te są ciągle wykorzystywane przez twórców młod-
szych pokoleń. Obok „klasycznych” prac reprezentantów Fluxusu na wystawie znajdą się fotografie, 
filmy, korespondencje, wywiady i nagrania muzyczne z okresu rozwoju ruchu w Europy Środkowow-
schodniej. W Bunkrze Sztuki obejrzeć będzie można prace największych sław Fluxusu: m.in. Dicka 
Higginsa, Tadeusza Kantora, Milana Kniżaka, Júliusa Kollera, Gábora Tótha, Jiri’ego Valocha, Emmetta 
Williamsa.

Czas:  do 23.03
Miejsce: Kraków, Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a
www.bunkier.art.pl

BRZUCH

Brzuch to wystawa twórców, którzy reagują impulsywnie i odważnie. Łączy ich podobna wrażliwość 
i charakter ekspresji, skłonność do ryzyka i brak pruderii. To ekspresja, która nie unika brudu i za-
kłóceń, przypadku, rozmyślnie „zanieczyszcza” dzieło. Lubi dysonans i zgrzyt. Pozostaje poetycka 
i fantazyjna. Odrzuca oficjalny język sztuki – zespół tematów i rozwiązań formalnych jest inny, niż 
w „głównym nurcie”. Nie pojawia się tematyka społeczna i „zaangażowanie” w sensie politycznym. 
Wizja świata wychodzi od pojedynczego człowieka, jest staromodnie indywidualistyczna. Równie 
staromodne jest jej przywiązanie do stylu – każdy z artystów wypracował autorski język wypowiedzi. 
Stąd świeżość i komunikatywność tej sztuki – minimalizując do kpiarskiej ironii wątki autotematycz-
ne otwiera się na komunikację z widzem, na wymianę doświadczeń. Często posługuje się dźwiękiem 
w przekonaniu, iż jest to komunikat równoprawny i równie czytelny, jak słowo i obraz. Na wystawie 
zostaną pokazani artyści: Wojciech Bąkowski, Piotr Bosacki, Tomasz Mróz, Konrad Smoleński, Radek 
Szlaga, Magdalena Starska.

Czas: 22.02 - 9.03
Miejsce: Poznań, Stary Browar, Słodownia, ul. Półwiejska 42
www.starybrowar.pl

Magda Starska: bez tytułu, rysunek Milan Kniżak: Gazetki ścienne, Galeria Potocka, 1987, fot. M. A. Potocka
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BONIU JAK CIERPIĘ

Zmysłowe malarstwo Basi Bańdy przesycone jest erotyką i subtelną dowcipną ironią. Ulubiona ko-
lorystyka to róż i czerwień. Stylistyką często nawiązuje do dziecięcej ekspresji. Ma na swoim koncie 
kilka indywidualnych wystaw w Polsce i w Niemczech (m.in. "CI, CI", 2006, "Lekcje angielskiego", 2007, 
Galeria Zderzak, Kraków; "Potwór", 2006, Galeria Szara, Cieszyn; "Kunst in der Mode, Mode in der 
Kunst", 2006, ALLUDE GMbH, Monachium). Brała udział w kilku wystawach zbiorowych, m.in. "Terra 
Polska" Vol. 2 Kleine Madchen, Kesselhaus, Kulturbarauerai, 2006 Berlin;  Malarstwo Polskie XXI wie-
ku, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, 2006/2007 Warszawa. Jej malarstwo zostało zauważone przez 
polską i niemiecką krytykę, wzbudziło także polemikę na łamach Gazety Wyborczej. Prace znajdują 
się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Niemczech i Austrii. Mieszka i pracuje w Zielonej Górze.

Czas: do 20.02 
Miejsce: Wrocław, Galeria Entropia, ul.Rzeźnicza 4
www.entropia.art.pl 

GLEICHHEIT  
CZYLI RÓWNOŚĆ

„TRZY KOLORY  - BIAŁY” - tak brzmi tytuł 14. edycji festiwalu Rohkunstbau. Tytuł wystawy odnosi się do 
filmowej serii Krzysztofa Kieślowskiego „Trzy kolory – niebieski, biały, czerwony”. Analogicznie do filmu 
na pierwszy plan wystawy Rohkunstbau wysunęło się osobiste podejście autorów do tej  podstawowej 
demokratycznej wartości. Jako kontynuacja i rozszerzenie drugiej części trylogii Rohkunstbau prace 
z poprzednich lat zostaną pokazane w Warszawie w styczniu i lutym 2008 roku w ramach współpracy 
z Galerią Program. Inspiracją również w tym przypadku jest film Kieślowskiego, którego akcja w du-
żej mierze rozgrywa się w Warszawie. W ramach współpracy wspieranej przez niemieckie MSZ, Instytut 
Goethego I Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej pokazywane będą prace polskich i niemieckich 
artystów, oraz tych, którzy z Polską są ściśle związani. W udzielającej się na arenie międzynarodowej 
Galeria Program swoje prace zaprezentują: Maria Chevska, Jarosław Fliciński, Thomas Florschütz, Mela-
nie Manchot i Thomas Rentmeister. Ponownie temat „Równość - Biel” – jak muzyczny wątek przewodni, 
lecz na różne, indywidualne sposoby - będzie towarzyszył wystawionym pracom.

Czas: do 23.02
Miejsce: Warszawa, Galeria Program, ul. Gen. Andersa 20

Maria Chevska: z wystawy "Trzy kolory - biały'" Basia Bańda: z wystawy "Boniu jak cierpię"
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FADE INTO BLACK 2

Fade Into Black to projekt, który po raz pierwszy był pokazywany w Galerii Klimy Bocheńskiej w 2007 
roku. Nawiązuje on w warstwie formalnej do fascynacji imagem subkultury metalowej. Do starego 
składu (Ania Witkowska, Adam Witkowski,  Piotr Stasiński, Tomek Kopcewicz) dołączyli Laura Pawela 
i Hubert Czerepok. Wątkiem, który najczęściej można odnaleźć wśród  prezentowanych prac jest re-
fleksja nad dojrzewaniem, edukacją, wrastaniem w społeczeństwo z pozycji buntownika.

Czas: 22.02. - 07.03
Miejsce: Wrocław, Studio BWA, ul. Ruska 46a
www.bwa.wroc.pl

MIESZKAŃCY

Po doświadczeniach zdobytych przy realizacji zdjęć do przewodnika "Niewidzialna mapa Wrocła-
wia", Karol Krukowski prezentuje cykl fotografii ukazujący jego własną wizję miasta. Nie operuje 
pocztówkową estetyką, nie wyszukuje reprezentacyjnych postaci miasta czy przykuwających uwagę 
przechodnia miejsc. Mieszkańcy to zwyczajni ludzie uchwyceni w naturalnym dla siebie otoczeniu. 
Czasem jedynie, przez krótką chwilę starając się być kimś innym, przykuwają uwagę autora. Właśnie 
ta gra człowieka z rzeczywistością i rzeczywistości z jej obrazem jest tematem prezentowanych zdjęć. 
W oczekiwaniu czegoś więcej, od zatrzymanego w kadrze, własnego odbicia, klatka po klatce, zaczy-
namy odkrywać znaczenie bycia tu i teraz. 

Czas: do 29.02
Miejsce: Wrocław, Teatr Polski - Foyer, ul. G. Zapolskiej 3

fotografia: Karol Krukowski z serii "Mieszkańcy"

Tomek Kopcewicz: Ławka, porysowany obiekt, 2007
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ODCZAROWYWANIE 
PROCES CIĄGŁY

Wystawa Odczarowanie, która na jesieni pokazywana była w Zielonej Górze przenosi się do Wrocła-
wia. Inspiracją dla zrealizowanego na przełomie września i października 2007 roku projektu była 
lokalna historia. W latach 1652-1669 na terenach dzisiejszej Zielonej Góry miały miejsce jedne z 
najgłośniejszych w tej części Europy procesy o czary. W ciągu kilkunastu lat za domniemane kontakty 
z diabłem torturowano i zabito 13 kobiet. 
Wydarzenia te stanowiły pretekst dla ukazania rozbieżności między historią a zmitologizowanymi i 
okrojonymi wersjami pamięci o niej. Pamięci faktów uległy procesowi oswojenia czy wręcz infantyli-
zacji, zapełniając ciepły i wygodny obszar baśni i mitu. Niewygodne treści zastąpione zostały łatwą 
do zaakceptowania uproszczoną legendą. 
Wrocławska kontynuacja rozpoczętego w zielonogórskim BWA przedsięwzięcia, będzie odwoływać 
się do wielu wymiarów mówienia o minionym czasie. Przedmiotem projektu będzie refleksja nad 
mechanizmami rządzącymi pamięcią. W jaki sposób pamięć, czy raczej post-pamięć istnieje we 
współczesnej świadomości, zarówno zbiorowej, jak indywidualnej? Jak historia bywa kreowana, ma-
nipulowana i wypierana?
Prace zebrane na wystawie ukazać mają zagadnienia pamięci i historii również w kontekście specy-
ficznego miejsca, jakie zajmuje na mapie historii Wrocław. 
Zaproszeni artyści: Paweł Althamer, Anna Baumgart, Tomasz Bajer, Bogna Burska, Rafał Jakubowicz, 
Jerzy Kosałka, Tomasz Kozak, Robert Kuśmirowski, Anka Leśniak, Joanna Rajkowska, Aleka Polis, Sę-
dzia Główny (Karolina Wiktor, Aleksandra Kubiak)

Czas: 22.02.2008, godz. 18 – 30.03.2008
Miejsce: Wrocław, BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej
www.bwa.wroc.pl

ALTERNATYWNA EKONOMIA,  
ALTERNATYWNE SPOŁECZEŃSTWO

Oliver Ressler jest artystą podejmującym poprzez wystawy, projekty w przestrzeni publicznej i pra-
ce wideo zagadnienia takie jak globalny kapitalizm, formy oporu, alternatywy spoleczne, rasizm, 
inżynieria genetyczna. Wziął udział w ponad stu wystawach zbiorowych, w tym biennale w Pradze, 
Sewilli, Moskwie oraz Biennale Błltyckim. W 2002 roku jego wideo “This is what democracy looks 
like!” zdobyło pierwszą nagrodę na International Media Art Award w ZKM. 
Projekt “Alternative Economics, Alternative Societies" skupia się na różnych modelach alternatyw-
nych ekonomii i społeczeństw odrzucających kapitalistyczny system reguł. Książka zaś stanowi 
wspólny wysiłek artysty i Instytutu Sztuki Wyspa będący kontynuacją prezentacji z wystawy „BHP” 
(Instytut Sztuki Wyspa, 2004), a co się z tym wiąże - pokazaniem obecnego stanu ciągle trwającego 
projektu.
Publikacja zawiera wstęp autorstwa Anety Szylak, nowy esej Gregory’ego Sholette “Pytania od arty-
sty ktory przemawia (a takze czyta, pisze mysli i dziala)“ i 15 tekstów innych autorów, które zostały 
napisane w oparciu o filmowe wywiady przeprowadzane przez Olivera Resslera w ramach projektu w 
latach 2003 – 2007.

http://www.secesja.info/pustola-pl.html
www.austria.org.pl
www.ressler.at

Bogna Burska: One More
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GÓRSKA / SKAKUN 

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) od 3 lat zajmuje się propagowaniem dobrego di-
zajnu graficznego w Polsce. Organizuje m.in. doroczne wystawy członków STGU, cykliczne konferencje 
na temat projektowania oraz wykłady wybitnych zagranicznych i polskich praktyków i teoretyków 
dizajnu.
Nowa wystawa będzie pokazywać prace warszawskich projektantów – Joanny Górskiej i Jerzego Ska-
kuna (Homework) dla Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Od dwóch sezonów bydgoski teatr pod dyrekcją 
Pawła Łysaka jest jednym z najgorętszych punktów na mapie teatralnej Polski. Kolejne premiery mło-
dych reżyserów (Rubin, Kania, Wodziński) są nagradzane i szeroko dyskutowane. Tym teatralnym wy-
darzeniom towarzyszy świetna i spójna oprawa graficzna przygotowywana przez studio Homework. 
Dzięki ich projektom okolice bydgoskiego teatru sprawiają wrażenie, że jestesmy nie w kraju między 
Odrą a Bugiem, ale raczej gdzieś między Szprewą a Loarą!
Na wystawie zaprezentowane zostaną plakaty, bannery, druki i gadżety towarzyszące spektaklom 
i wydarzeniom specjalnym.

Czas: 15.02, soboty godz. 14-16
Miejsce: Warszawa, ul. Foksal 11 (2. brama)
www.stgu.pl
www.homework.com.pl

Motortown, plakat dla Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Studio Homework, offset, 2007
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TOYSTORE

„Najnowszy projekt Katii Shadkovskiej prezentowany w Simonis Gallery to wielowarstwowa instala-
cja operująca cytatami z literatury, filmu, muzyki i malarstwa. Wokół punktu centralnego wystawy 
– ikony oraz portretu Johnny‘ego Casha – zgrupowana jest reszta prac, połączonych ze sobą malar-
stwem ściennym. Ich głównym tematem jest napięcie pomiędzy cielesnością  a duchem. Shadkovska 
swobodnie i z rozmysłem używa znaków kultury wielkomiejskiej, jednak przy całej swojej prowoka-
cyjności, wręcz bezczelności, jej język wizualny bywa uwodzicielsko piękny.” - czytamy w informacji  
o wystawie.

Czas: do 23.02
Miejsce: Warszawa, Simonis Gallery, ul. Burakowska 9
http://simonisgallery.com

TRZECIA SIOSTRA

"Beata Borowa, siostra znanych, młodych artystek Agaty i Doroty Borowych jest niezwykle tajem-
niczą osobą, raczej nie pojawia się publicznie i stroni także od działalności duetu Siostry Borowe. 
Nie mniej zagadkowe są prace średniej z sióstr. Beata Borowa podjęła grę z popularnym w historii 
sztuki tematem marzeń sennych, zagłębiając się w zakamarki swojej duszy i kreując z niej nowe, 
fikcyjne światy. Pamiętajmy jednak, że łacińskie słowo ficto oznacza tworzenie, kreację i może uknuta 
tu została jakaś intryga, a siostry bawią się i powtarzają za złośliwym duchem Pukiem ze Snu Nocy 
Letniej "Przyjrzyjmy się ich ułudzie. Oj, co za głupcy ci ludzie!" - pisze o wystawie Karolina Łabowicz-
Dymanus.

Czas: do 9.02
Miejsce: Warszawa, Galeria XX1, Al. Jana Pawła II 36
www.siostryborowe.com

Beata Borowa: bez tytułu 3, 30 x 40 cm

Katya Shadkovska: Vu Carne, akryl, płótno 100 x 80 cm, 2007
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SZKOŁA TYSIĄCLATKA

Cykl „Millennium School“ Krzysztofa Zielińskiego składa się z 44 fotografii wykonanych w szkole 
podstawowej nr 3 w Wąbrzeźnie. To niczym nie wyróżniające się, małe miasto w północnej Polsce, 
gdzie artysta się urodził i wychował. Zieliński poświecił mu już swój najsłynniejszy cykl „Hometown“, 
wystawiany m.in. na 26 Biennale São Paolo (2004) i Biennale w Pradze (2003). Po kilku latach ponow-
nie wraca do tego miejsca.
Szkoła nr 3 w Wąbrzeźnie powstała w 1962 r. jako jedna z 1400 szkół w ramach rządowego planu „ty-
siąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego”. Potocznie nazywano je  „tysiąclatkami”. Jak na ówcze-
sne standardy budynki te były nowoczesne, miały przestronne sale gimnastyczne i wygodne klasy. 
Uczęszczanie do takiej szkoły było swoistym wyróżnieniem. Dziś szkoły te lata swojej świetności 
mają za sobą.
Seria zdjęć Millennium School powstała latem, w wakacje. Dla artysty była rodzajem wycieczki w dzie-
ciństwo. Artysta zainfekowany własnymi wspomnieniami fotografuje bajecznie kolorowe wnętrza 
i harmonijne kompozycje, w których opuszczone w wakacje klasy wyglądają niczym ilustracje z bajki. 

„Moja Pani od nauczania początkowego rozpłakała się na widok tych zdjęć“ – napisał Zieliński w sms-
ie z Wąbrzeźna. Tu kryje się tajemnica: pamięć sprawia, że przeszłość postrzegamy jako piękną, 
wspominamy ją z sentymentem. Pamięć jest wybiórcza i często zafałszowuje ocenę rzeczywistości. 
Obok pierwszoplanowego wątku prywatnego cykl Millennium School dotyka także wątków historycz-
nych. Do szkoły Krzysztof Zieliński poszedł w 1981 r., w kilka miesięcy później wybuchł stan wojenny. 
Ukończył ją natomiast w 1989 r. Gdy obierał świadectwo właśnie zakończyły się obrady „okrągłego 
stołu”. Rocznik Zielińskiego (1974) to chyba ostatnie pokolenie, które świadomie doświadczyło ko-
munizmu. Dziś jego rówieśnicy muszą odczuwać pewien dyskomfort, uznając, że nie były to dobre 
czasy, a przecież ich prywatne wspomnienia często temu przeczą.

Czas: 2.02 - 29.03
Miejsce: Berlin, Galerie Magazin, Lindenstrasse 35
www.galeriemagazin.com

Krzysztof Zielińskil z cyklu Millenium School

Krzysztof Zielińskil z cyklu Millenium School
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Poszło o to, że zdaniem laureatów II nagrody (55 000 PLN), projekt młodych warszawskich architek-
tów nie spełniał wymogów przedstawionych w regulaminie i ogólnie się nie nadawał – zarzutów było 
tak wiele, że trudno je wszystkie wymienić, m.in. zwycięski projekt wykorzystuje zbyt wiele koloru 
białego, który nie był zalecany, ze względu na symbolizowanie w kulturze chińskiej śmierci, a także 
nie spełniał wymagań postawionych w regulaminie konkursu – odniesienia się do głównego tematu 
Expo 2010 „Lepsze miasto, lepsze życie“. Ingarden & J. Ewý zdecydowali się jednak nie wnosić oficjal-
nego protestu – droga sądowa oznaczałaby znaczne opóźnienia w realizacji jakiegokolwiek projektu 

„SHADOWTASTIC“ 
WYCINANKA,  
ORIGAMI 

Troje młodych architektów, Marcin Mostafa (1979), Natalia Paszkowska (1981)
i Wojciech Kakowski (1965), zostało laureatami konkursu na projekt Pawilonu 
Polskiego sekcji polskiej podczas wystawy Expo 2010 w Szanghaju. Wygrali 
80 000 PLN, zaproszenie do negocjacji na temat realizacji projektu Pawilonu 
Polskiego oraz… reprymendę od zdobywcy II miejsca, uznanej krakowskiej 
pracowni architektonicznej K. Ingarden & J. Ewý.
Tekst: Piotr Kowalczyk

Marcin Mostafa, Natalia Paszkowska, Wojciech Kakowski: Projekt pawilonu na EXPO 2010
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Jakie będą losy tego projektu okaże się wkrótce, bowiem do końca lutego poznamy pracownię, z któ-
rą ostatecznie zostanie podpisana umowa na realizację Pawilonu Polskiego sekcji polskiej podczas 
Expo 2010.
– Zostaliśmy zaproszeni do rozpoczęcia negocjacji i jeśli wszystko potoczy się po naszej i zlecenio-
dawcy myśli, w połowie lutego podpiszemy umowę i rozpoczniemy intensywne prace nad projektem 
– mówi Natalia. - Czeka nas przede wszystkim przygotowanie dokumentacji, która zostanie zatwier-
dzona przez chiński Instytut Techniczny, a później nadzór nad powstającym obiektem. Liczymy na 
współpracę z wybitnymi biurami projektującymi konstrukcje i instalacje.
Natalia Paszkowska i Marcinem Mostafa współpracują ze sobą od 3 lat. Zdobyli m.in. I nagrodę oraz 
realizację małego pawilonu (przy Pawilonie Chemii w Warszawie) w konkursie „Miejsca“. Mostafa 
w 2007 r. zdobył wyróżnienie w konkursie na biurowiec, który ma stanąć na miejscu zburzonego kul-
towego warszawskiego „Supersamu“ (w zespole pracowni ARE). Trzecim współautorem jest Wojciech 
Kakowski – pracownik dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, od 1996 
prowadzący pracownię Pro-Invest.

www.polishpavillion.pl

***
Przewiduje się, że Wystawa EXPO 2010 w Szanghaju będzie największą w historii wystaw światowych. Ma ją odwiedzić 70 mln. osób. 
W 90-95% będą to Chińczycy, a gości spoza Chin około 5 mln.
Oficjalne ideolo: temat EXPO 2010, podobnie jak tematy poprzednich wystaw, wskazuje na potrzebę trwałego i zrównoważonego związ-
ku rozwoju cywilizacji i poszanowania praw natury. Ideą EXPO 2010 w Szanghaju jest harmonia pomiędzy ludzkością i naturą, prze-
szłością a przyszłością, będąca punktem wyjścia do tworzenia zrównoważonego zagospodarowania miast. Już obecnie jest to bardzo 
ważny problem, nie tylko w Chinach, gdzie aż w siedmiu miastach liczba mieszkańców przekracza 10 mln, ale i w Japonii, Brazylii, 
Meksyku, Indiach i w innych krajach.

www.expo2010.com

i w efekcie ryzyko braku polskiej wystawy w Szanghaju. To po raz kolejny demonstrowałoby fatalny 
zwyczaj kończenia konkursów architektonicznych w Polsce pieniactwem.
Kontrowersyjny przypominający wycinankę element elewacji jest zdaniem autorów projektu niedosłow-
nym nawiązaniem do polskich wzorów ludowych, a jednocześnie koresponduje światowymi trendami.
- Pomysł narodził się dosyć spontaniczne, w czasie rozmowy w samochodzie na temat wystaw Expo 
i potencjału polskiego wzornictwa. Jego dopracowanie zajęło więcej czasu, ale kolejne fazy – wymy-
ślenie formy, opracowanie wnętrza były logiczną konsekwencją wcześniej podjętych decyzji – opo-
wiada Natalia Paszkowska. Autorzy zdecydowali się na mocne, graficzne zagranie strukturą samej 
elewacji, chodziło o stworzenie czytelnej, rozpoznawalnej ikony.
– Zależało nam na wyrazistej elewacji, która byłaby lokalna, polska, jednocześnie poprzez specy-
ficzne załamania bryły nawiązywała np. do origami. Po drugie przez takie ukształtowanie tej bryły, 
wgięcie, wprowadziliśmy do niej pewną funkcję, na której nam zależało: chcieliśmy, żeby odwiedza-
jący nasz pawilon czuli się jakby przebywali w domu. Kształtując wnętrze pawilonu chcieliśmy, żeby 
odzwierciedlało ono wewnętrzne forum tego budynku. Czyli zwiedzający wchodzi w miejscu, w którym 
pawilon zaprasza do środka, gdzie jest styk świata zewnętrznego i wewnętrznego, poprzez odchyle-
nie ścian stworzyć zapraszające miejsce, które ludziom czekającym w kolejce daje schronienie przed 
deszczem czy słońcem. Później zwiedzający zostaje dopuszczony do głównej sali ekspozycji, przez 
którą przechodzi i zaczyna podążać spiralą w górę, wchodzi na rampę. Chcielibyśmy, żeby znajdowała 
się tam wystawa polskiego designu i na końcu tej drogi jest wejście na dach, a po jej pokonaniu 
zwiedzający znajduje się w punkcie wyjścia – mówiła broniąc projektu podczas spotkania w Polskiej 
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, współautorka projektu Natalia Paszkowska. W czasie 
dnia, dzięki temu że wnętrze otoczone jest specjalna powłoką z półprzezroczystej membrany z PCV 
(albo materiału typu Tyvek lub jeszcze innego tworzywa) do środka będzie się dostawać słońce i two-
rzyć ciekawe efekty światłocieniowe. Na jednym z forów internetowych poświęconych architekturze 
określono spodziewany efekt jako „shadowtastic“. 

Marcin Mostafa, Natalia Paszkowska, Wojciech Kakowski: Projekt pawilonu na EXPO 2010
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nn6t
W KAŻDYM
DOMU

ACH, TA POLSKA  
SUBWERSJA

Kto to jest dresiarz? Co to są Helmuty? Czemu słowo ziemniak niespecjalnie za-
bolało braci Kaczyńskich? Kto juma, kto jeździ na saksy, kto śpi na styropianie, 
a kto robi remanent? Gdzie leżą Jedwabne, Katyń, Westerplatte? Odpowiedzi 
na te i wiele innych intrygujących pytań dotyczących polskiej rzeczywistości 
obecnej, przynosi wydany niedawno w Niemczech „Słownik cudów polskich” 
(„Alphabet der Polnischen Wunder”, wyd. Suhrkamp) pod redakcją Stefanie 
Peter. Książkę w formie przystępnego leksykonu bogato zilustrował rysownik 
Maciej Sieńczyk. Hasła napisali m.in. Bartek Chaciński, Jacek Skolimowski, 
Paweł Dunin-Wąsowicz, Sebastian Cichocki, Kinga Dunin i Dorota Sajewska, 
oraz autorzy niemieccy: krytyk muzyczny Diedrich Diederichsen, biolog Cord 
Riechelmann, czy pisarzy jak Radek Knapp, Martin Pollack i były dyrektor 
Instytutu Goethego w Krakowie Stephan Wackwitz.
Oto co mówiła o publikacji jej pomysłodawczyni i redaktorka, Stefanie Peter, 
podczas styczniowego spotkania w bytomskiej Kronice. Spotkanie prowadził 
Marek Wasilewski [„Czas Kultury”].

„Alphabet der Polnischen Wunder”, Rysunek: Maciej Sieńczyk 
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Polska terenem dla antropologa
- „Alfabet polskich cudów“ to rodzaj antologii, uporządkowany według alfabetu, od A do Z. Są w nim 
pojęcia z kultury codzienności typu np. Fiat 126p, Hans Kloss , dresiarz. Ale są w nim także pojęcia hi-
storyczne – mity czy bardzo ważne postacie dla kultury polskiej, typu Chopin, Mickiewicz. Jest to taki 
przewodnik po Polsce początku XXI wieku. Jestem etnologiem i kulturoznawcą, co powoduje, że mam 
podejście do kultury i społeczeństwa raczej poprzez zjawiska codzienności, kultury popularnej oraz 
praktyki społecznej. W pewnym sensie traktuję obszar kultury polskiej jako teren do zbadania przez 
antropologa. Trzeba brać pod uwagę, że w kontekście polsko-niemieckim istnieje mnóstwo stereoty-
pów. Zetknęłam się zwłaszcza w Niemczech z niewiedzą na temat Polski. Chciałam więc spowodować 
pewien chaos, żeby nie była to książka encyklopedyczna w sensie dosłownym, raczej gra z formatem 
encyklopedii. Autorzy mieli być ludźmi, którzy potrafią barwnie pisać i mają wiedzę eksperta z bardzo 
różnych dziedzin. 

Niemiecki czytelnik dowiaduje się
W Niemczech tak naprawdę mało się wie o Polsce. Na temat Polski mówi się tylko w środowiskach 
ekspertów od spraw polskich - albo ludzi z polonistyki albo z historii Europy Wschodniej. Chcia-
łam, żeby „Alfabet” trafił nie tylko do środowiska ekspertów. Jest w nim bardzo dużo podstawowej 
wiedzy obok wiedzy bardzo specyficznej, jeśli chodzi o kulturę, sztuki wizualne, najnowsze zjawi-
ska, o język, który się ukształtował dopiero w okresie tzw. transformacji. Bardzo dużo jest w ogóle 
o języku - moim zdaniem język polski jest poetyckim i pięknym językiem, który szybko adaptuje 
takie zjawiska z rzeczywistości i to też w tej książce jest jakoś widoczne. 
W czasie produkcji tego słownika zetknęłam się z tym, że wielu autorów chciało pisać o politycz-
nych aspektach związanych z rządem Kaczyńskich. Musiałam od czasu do czasu to redagować, bo 
teraz się to zdezaktualizowało.. 

Dziwować się wszystkiemu
Tytułu "Alfabet polskich cudów" nie da się przetłumaczyć. Po niemiecku cud oznaczać może "cud nad 
Wisłą", "cud nad urną", "cud częstochowski", ale także rzecz fantastyczną – „sich wundern“ oznacza 
dziwić się. Nie można o wszystkich zjawiskach opisanych w tej książce powiedzieć, że one są cudami 
w sensie religijno-ezoterycznym, skoro są w nim opisane rzeczy codzienne i banalne. Chodziło o to, 
żeby czytelnik najpierw dziwił się temu wszystkiemu, gdy zaczyna czytać.Ciekawość jako impuls po-
znawczy. Poza tym są tam dwie perspektywy - autorów polskich i niemieckich. I co widać w niektórych 
tekstach, sa ze sobą w konflikcie. Np. tekst o pięknych kobietach napisany przez Niemca. Jest też 
hasło na temat krasnali ogrodowych i to też jest napisane przez niemieckiego autora i nie wiem, czy 
polski autor zgodziłby się z tym spojrzeniem. W hasłach pisanych przez Niemców widać, że niemieccy 
autorzy wciąż patrzą na Polskę jak na „obcego”.

Polacy mają dystans do siebie
Jest np. w Berlinie słynny „Klub polskich nieudaczników”, który tym swoim nieudacznikostwem od-
niósł wielki sukces. I to jest taka subwersja, którą ja w ogóle kocham w polskiej rzeczywistości, że 
są takie ambiwalentne sprawy, które moim zdaniem w tym Klubie polskich nieudaczników są bardzo 
dobrze pokazywane. Przede wszystkim to, że ma taką nazwę. To jest bardzo silna nazwa dla Niemców 
i jakoś do nich przemawia. To rodzaj gry. Myślę, że Niemcy odczytują to inaczej niż Polacy. Bo przy-
chodzi tam raczej niemiecka publiczność i trochę Polaków mieszkających w Berlinie, ale też publicz-
ność międzynarodowa.

„Alphabet der Polnischen Wunder”, Rysunek: Maciej Sieńczyk 

HELMUTY
Imieniem kanclerza Kohla, który zjednoczył Niemcy, nazywa się potocznie w kil-
ku polskich miastach pozyskane tanio w latach 90. z Niemiec stare tramwaje, 
budowane na przełomie lat 50. i 60. (np. typ Düwag T4 i GT6). Kursują one m.in. 
w Poznaniu, Szczecinie, Gorzowie Wiekopolskim i Krakowie. W tym ostatnim jeż-
dżą podobne do siebie wozy pochodzące z Norymbergi i Wiednia - zaliczane 
również do helmutów, choć nie ma ku temu państwowych przesłanek. 
Imię Helmut podobnie jak Fryc bywa także jednym z lekceważących określeń 
Niemców w ogóle, choć nie tak bardzo pogardliwym jak Szkop albo Szwab. (Paweł 
Dunin-Wąsowicz)
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BLOKERSI
Definicję „blokersa” można streścić w dwóch słowach „mieszkaniec osiedla”. Po 
medialnej histerii pod koniec lat 90. termin ten nabrał negatywnego znaczenia. 
Młodzież z bloków z „wielkiej płyty” wychowywała się burzliwym okresie prze-
mian społecznych i gospodarczych. Szukała sposobów na spędzenie wolnego 
czasu na nudnych blokowiskach, nieraz czerpiąc wzorce z kultury amerykań-
skiej. Jej aktywność pochopnie została zawężona do grupy ludzi, która pogłębia-
ła się w marazmie i charakteryzowała agresywnym zachowaniem, wulgarnym 
językiem, upodobaniem do używek i zabawy. (…) (Jacek Skolimowski)

TYTUS, ROMEK I A’TOMEK
Brzmi to paradoksalnie, ale jednym z młodzieżowych bohaterów czasów 
PRL-u była małpa. A dokładnie szympans płci męskiej o imieniu Tytus. Powstał 
z plamy tuszu w pracowni Henryka Chmielewskiego (znanego bardziej jako 
Papcio Chmiel), rysownika, których czuł się wówczas całkowicie wyjałowiony 
z pomysłów. Jest też druga wersja zdarzeń – Tytus został odkryty na pokładzie 
rakiety przez harcerzy, gdzie pełnił funkcję małpki doświadczalnej. Stać się to 
miało 22 października 1957 roku. Tak czy inaczej przez prawie pół wieku czytel-
nicy śledzili w kolejnych księgach próby uczłowieczenia małpy, która wpadła 
w sidła ideologii i regulaminów Związku Harcerstwa Polskiego. Nieodłącznymi 
kompanami Tytusa de Zoo, bo tak brzmi jego nazwisko, była dwójka zapalonych 
działaczy ZHP: Romek (chudy, fryzura a’la przerysowany James Dean, dandys, 
nieco nonszalancki – występował nieraz w apaszce i kowbojkach) i A’tomek (typ 
kujona, otyły, w mundurku i czapce z lilijką, niewątpliwie przyszły aparatczyk 
partyjny, obnaża się w jednym z epizodów mówiąc: „Dobra organizacja pracy to 
zwiększone efekty produkcyjne. A więc Romek ładuje, Tytus wozi a ja liczę tacz-
ki”). Kontakty bohaterów z Papciem były oparte na ojcowskim poczuciu przy-
zwoitości. „Przepraszam, że się wtrącam, ale jeżeli zamiast rzeczowej krytyki 
będziecie używać wyzwisk, przestanę was rysować” albo „zetrę was gumką i bę-
dzie koniec komiksu” – Chmielewski ostrzegał swoich bohaterów. Uczłowiecza-
nie szympansa – siła napędowa przygód całej trójki, było często równoznaczne 
z udręczeniem i cielesnymi mękami małpy, włączając w to tak mało wysublimo-
wane środki perswazji, jak wlewanie oleju do głowy za pomocą blaszanego lejka 
czy tzw. uplastycznienie. Skutkiem tego ostatniego było powstanie specjalnego 
kierunek w sztuce – dezooizmu. Pomysł Tytusa był następujący: „Z każdego zna-
nego mi obrazu wezmę jakiś fragment i namaluję go do góry nogami, w innym 
kolorze”. Krytyk występujący na kartach XVIII księgi przygód Tytusa, Romka 
i A’tomka komentował: „Jak na małpę genialne”. (Sebastian Cichocki)

***
Hasła pochodzą z „Alphabet der Polnischen Wunder”, wyd. Suhrkamp Verlag, 
2007.

„Alphabet der Polnischen Wunder”, Rysunek: Maciej Sieńczyk 

KSEROBOJ
Pogardliwe określenie osoby nie mającej własnego stylu, poglądów ani upodo-
bań tylko kopiujący niczym kserokopiarka cudze pomysły - rozpropagowane na 
początku XXI wieku w polskiej subkulturze hiphopowej – dotyczy tak stroju, jak 
własnej twórczości np. muzycznej albo plastycznej. Grupa Molesta wypromowa-
ła wyraz „xeroboy” (w tym właśnie angielskim brzmieniu) dzięki piosence pod 
tym samym tytułem: „Jak na xerowanie przyjdzie ci ochota / Ja przestanę grać 
czysto jak Andrzej Gołota”. Podobnie inny rapowy zespół Paktofonika w swoim 
największym przeboju „Ja to ja” deklarował: „Pragnę być nietypowy, niepowta-
rzalny / Jednorazowy i oryginalny / Jeśli kopiuję to tylko w punktach ksero / 
Gdy ktoś powiela kogoś / Uważam go za zero”. (Paweł Dunin-Wąsowicz)
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KOLEDZY  
ZNACZY KOLLEGEN

Przyjaźń oraz koleżeństwo, jak to relacja międzyludzka, wiadomo, rozwijają się 
czasem powoli, tak jak ta rozmowa. Artysta Karol Radziszewski i fotograf Kuba 
Dąbrowski opowiadają o swojej wspólnej wystawie, na której zaprezentują pra-
ce z ery wczesnorozwojowej, a także ujawniają wiele nieznanych szerzej fak-
tów ze wspólnej przeszłości. Nie dość, że znają się jeszcze z liceum, to jeszcze 
tworzyli grupę artystyczną ZEMBY. Pytania pomocnicze, wspomagające proces 
snucia wspomnień, zadawała Bogna Świątkowska

Fot. Kuba Dąbrowski
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KD: I w ten sposób trójkąt się zamyka. 
KR: Naprawdę, tak było.

To wzruszające jest. Zupełnie nie zdawałam sobie z tego sprawy. Czy po szkole wasze drogi 
się rozeszły, niczym moje i Machiny?
KD: Ja pojechałem do Krakowa, Karol pojechał do Warszawy, kiedy przyjeżdżałem do Warszawy, to się 
u niego zatrzymywałem.
KR: Prowadziliśmy długie rozmowy o twórczości, komentowaliśmy wystawy.

I które wystawy uzyskały wasze najwyższe notowania?
KR: Chyba wystawa Nan Goldin. Kuba zapoznał mnie z jej twórczością zanim się zrobił wokół niej 
szum. A potem jak się już nakręciliśmy, to okazało się, że będzie wielka wystawa jej fotografii w CSW, 
że ona przyjedzie do Warszawy. Byliśmy na jej konferencji prasowej, rozmawialiśmy z nią. Zrobiłem 
jej nawet zdjęcie Polaroidem i dostałem autograf.
KD: A ja mam jej autograf na książce "The Ballad Of Sexual Dependency".

Dyskutowaliście o sztuce, projektach. A kiedy zaczęliście znowu razem pracować?
KR: Zastanawiam się, jak to było. Cały czas w sumie pracowaliśmy. Na pewno jak Kuba się już spro-
wadził do Warszawy, to spotkania były częstsze i praca konkretna, szczególnie, jak zacząłem robić 
„ DIK Fagazine”. Kuba zaczął robić do niego zdjęcia i od tego czasu rozpoczęła się nasza regularna 
współpraca zawodowa.
To w takim razie  co będziecie na wystawie prezentować? Którą fazę waszej znajomości 
wybraliście?
KR: Pokażemy wszystko do tego czasu, kiedy zaczęliśmy działać jako tzw. profesjonalni ar-
tyści. 

Jak to się stało, że zostaliście kolegami?
Kuba Dąbrowski: Skąd się znamy?
Karol Radziszewski: Z Białegostoku
KD: Ale tak naprawdę moglibyśmy ustalić, w którym roku się poznaliśmy dokładnie. 
KR: Poznaliśmy się w liceum, ja byłem w klasie humanistycznej, a Kuba w klasie z rozszerzonym ję-
zykiem angielskim. 
KD: Spotykaliśmy się w autobusie piątce po drodze.
KR: I to było w roku chyba 1995?

Było wtedy raczej „Cześć, cześć” czy się przyjaźniliście?
KR: Najpierw widywaliśmy się tylko na korytarzu, potem kumplowaliśmy, potem zaczęliśmy...
KD: ... twórczość. 

Byliście w kółku artystycznym?
KR: Nie, Ja wtedy założyłem gazetkę szkolną, do której Kuba robił zdjęcia. 

A co widać tu na tych fotografiach?
KD: Deskorolki. 

O czym były te gazetki szkolne?
KR: Gazeta "Rysa" się nazywała. Ogólnie - o sprawach szkolnych, o muzyce, o kulturze, o deskorol-
kach. Ankiety były. Było pytanie, jakiej kto słucha muzyki – wtedy królowało techno. Taka popkultu-
rowa była raczej. Zresztą pracowała tam ze mną taka dziewczyna, z którą razem napisaliśmy pierwszy 
w życiu artykuł, do którego Kuba zrobił zdjęcia, a opublikowaliśmy to w Machinie. To było moje pierw-
sze honorarium w życiu podpisane przez Bognę Świątkowską.

Rys. Karol Radziszewski
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czasy bazarów. My jesteśmy z Białegostoku, a tam na każdym osiedlu jest rynek gdzie teraz sprzeda-
ją papierosy i wódkę, a wcześniej sprzedawano wszystko dosłownie. Śruby, śrubokręty, wszystko. Mój 
dziadek miał taką pasję - chodził tam i kupował po prostu wszystko. Mierniki elektryczne, magnesy. 
I dziadek kiedyś kupił mi reklamówkę klisz, czarno białe klisze nie pamiętam jak się nazywały.

A co masz tam jeszcze? To jest bardzo fajne.
KD: Legginsy... Tu dyskoteka szkolna i klocki lego. Klocki lego to pierwsze zdjęcie które zrobiłem w życiu.

Sprzed gazetki?
KR: Sprzed gazetki, z gazetki. Moje rysunki, zdjęcia, np. takie, kiedy jestem w Krakowie w Sukienni-
cach, albo zdjęcia Kuby telewizora...

Dlaczego fotografowałeś telewizor?
KD: Na samym początku fotografowałem telewizor. Chciałem mieć plakat na przykład z Henrym Rol-
linsem, nie mogłem go kupić i po prostu robiłem zdjęcie ekranu. Zdjęcia są czarno-białe, bo to były  

Rys. Karol Radziszewski
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KD: Dużo w ogóle ze sobą rozmawiamy ... Mało z kim tyle rozmawiam, co z nim.
KR: A już w kontekście kreatywności generalnie, to na pewno.
KD: Jeśli chodzi o „DIK Fagazine”, to nie rozmawiamy o twórczości. Ja po prostu umiem robić zdjęcia 
i ponieważ jesteśmy wieloletnimi kolegami, to po prostu pomagam Karolowi w tym i tyle. Koleżeńska 
pomoc. A tak to chodzimy na wystawy...
KR: Często rozmawiamy przed naszymi wystawami. Jak np. teraz miałem wystawę w Zamku Ujazdow-
skim, to Kuba wymyślił do niej tytuł. Często mówię, mówię, mówię o jakichś rzeczach, a on wtedy 
mówi: ale powiedziałeś to i to, może być fajne na tytuł. Albo np. przedstawiam trzy warianty i po-
trzebna jest decyzja, czy to zadziała. Szybka rozmowa i problem się rozwiązuje. Mało jest ludzi, którzy 
śledzą twoją twórczość od 13 lat. Rzadko kto wie od początku, co z czego wynikło. Rada takiej osoby, 
która cię dobrze zna jest dużo bardziej sensowna.
KD: Nie można niczego ściemnić.

Artyści i twórcy pojawiają się w momencie swojej pierwszej wystawy, czy znaczącej wypo-
wiedzi. To jasne, że są postrzegani przez pryzmat swojej twórczości. O was też już sporo 
napisano. A wy, skoro znacie się od tylu lat, jakbyście się wzajemnie scharakteryzowali, 
inaczej niż te wszystkie teksty?
KD: Konsekwentny. Mówią, że nie jest, a jest. Jest spójny w tym, co robi.
KR: Jest szczery -  i w życiu,  i w tym co robi - na każdym poziomie. Jest profesjonalny, jest mega-
profesjonalny, jedna z najbardziej profesjonalnych osób, jakie znam, w całej rozciągłości słowa. I też 
mogę powiedzieć, że jest konsekwentny, bo to działa jak lustro. Ta konsekwencja zawsze gdzieś się 
pojawia. 
KD: Jest mądry.
KR: Jest dobry. Kuba jest optymistą, nawet jak jest źle, to mówi, że spoko, że będzie dobrze.
KD: Karol z kolei ma czasem duże wątpliwości i się zawiesza... 

Macie wspólną bogatą przeszłość, macie wspomnienia z tego samego miejsca, macie dużo 
prac z tamtego okresu, które są cudowne w swojej naiwności i świeżości nastoletniej. Ale 
jakiego użyjecie klucza?
KR: Odkryliśmy, że kiedy zaczęliśmy układać te prace w zbiór, że jest w nich zapowiedź tego, co się 
wydarzyło potem, tego czym się teraz zajmujemy. U mnie to są zdjęcia, rysunki i prace, gdzie coś jest 
kopią czegoś. A u Kuby fotografia - do tego, co teraz robi, właściwie nieprzerwana linia się ciągnie. 
KD: To są zdjęcia, które moglibyśmy zrobić teraz...
KR: A które powstawały bez tej świadomości, którą teraz mamy. Okazało się, że to co teraz robimy 
wychodzi z tamtych rzeczy, które wtedy były w nas nieuświadomione.
KD: Dużo czasu zajęło mi, żeby dojść do tego z powrotem. 
KR: Nie chcemy udawać, że od dawna robimy takie rzeczy. Chcemy pokazać, że tamte naiwne rzeczy 
mają bezpośrednie przełożenie na to co robimy teraz. A zestawienie tych dwóch zbiorów powoduje, 
że one zaczynają grać między sobą. Pokazują jak dwie osoby, które mają bardzo podobne warunki, 
idą w trochę innych kierunkach.
KD: Wątki genderowe się pojawiają.
KR: Wątki genderowe - nie cierpię tego słowa. Chcemy pokazać po około 20 prac, pokazać punkty 
styczne, że jak jest telewizor, to żeby było widać, co było w jednym, a co było w drugim. Na moich 
rysunkach są np. projekty sukienek dla Barbie opisywane szczegółowo - w wieku od 9 do 11 lat two-
rzyłem ogromne albumy mody - moda wieczorowa, moda dzienna i całe sterty kartek zarysowane 
modelami sukienek.
KD: Ja to mam bardziej pistolety, dolce i kolegę z podstawówki przebranego za 2paca.
KR: Kuba hiphopu słuchał, a ja cały czas muzyki poważnej. Chodziłem do filharmonii, robiłem szkice 
do utworów muzycznych…
KD: A ja pod filharmonią jeździłem na deskorolce. 

I się spotykaliście - ty wychodziłeś z poranków muzycznych, a on ci zajeżdżał drogę i mówił 
„Joł!”? 
KD: Wszyscy się z niego śmieli, to było strasznie słabe. 
KR: Tak, to było słabe. Kuba był takim bardziej cool chłopakiem, a ja...
KD: Ale powiedziałem, żeby się z niego nie śmiali. 

Czy to czasem nie jest wystawa sentymentalna?
KD: Trochę pewnie jest, ale ma też takie wątki socjologiczne chyba, historie o byciu chłopakiem. Barbie 
i pies-syrenka w naszyjniku kontra gry komputerowe i Michael Jordan. Nazwij to sobie jak chcesz.

Jesteście tak skonfrontowani?
KR: W jakimś sensie tak. I dla nas to było ciekawe, że wynajdując prawie paralelne punkty w życiory-
sie można znaleźć zupełnie inne prace. Nie zostałem wprawdzie Arkadiusem projektantem - jeszcze 
nie... Choć na modę znowu się coraz bardziej otwieram. Nie bawiłem się samochodzikami, ale za to 
rysowałem limuzyny. Bardzo wiele limuzyn, rolls-royce'ów, z których księżniczki wychodziły.
KD: Ja miałem samochody i miałem żołnierzy - tyle że oni nie byli żołnierzami, tylko oni zawsze byli 
zespołem, który jedzie w trasę tym samochodem.

„Koledzy” pokazują więc rzecz ciekawą, że wysiłek systemu oraz edukacja niewiele w nas 
zmienia, skoro wasze wczesne fascynacje siedzą w was, że nabierając mułu podczas prze-
chodzenia przez różne etapy życia, to początkowe światło, którym się promienieje, w nas 
zostaje.
KR: Dla nas największy trud to było dotarcie do tych rzeczy ze świadomością. Nie żeby udawać naiwność, 
tylko dokopać się do czegoś, co jest prawdziwe. I jak się widzi, że to działa, to myślę, że to jest fajne i że 
najbardziej działa, jeśli współcześnie robisz coś, co nawiązuje do czegoś, co od początku było osią.

A czy dziś świadomie pracując jako artyści, osobno bądź wspólnie, czy wkładacie wysiłek 
intelektualny w to, żeby znaleźć wspólne punkty zainteresowań, pracując przy jakichś te-
matach, czy nadal raczej używacie intuicji?

fot. Kuba Dąbrowski
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KR: To robiło wrażenie. Zresztą w ogóle z perspektywy Białegostoku - ja czasem jeździłem do CSW 
albo do Zachęty na wystawy - to byli absolutni bogowie: Raster, Zamek, te rzeczy. To niesamowite, 
jak to szybko przeminęło... że się zmieniła perspektywa. Kiedy szedłem na akademię, to studenci 
wydawali się bogami pływającymi na Olimpie. Akademia to był zresztą mój największy zawód. Zanim 
poszedłem do szkoły podstawowej, to już wiedziałem, że będę studiować na ASP w  Warszawie. Byłem 
o tym przekonany. A kiedy zdałem już na tę akademię, to się strasznie rozczarowałem ludźmi. Nie 
było wielkiej komuny, bóstw, tylko picie wina, malowanie non stop brudnych szmat, wszyscy rozle-
niwieni, jakoś tak bez ducha... I znowu uruchomiły się we  mnie te same procesy, co w liceum, tzn. 
ja w liceum też byłem troszeczkę taki zniechęcony, dlatego zacząłem robić gazetę, żeby coś robić, 
kombinować. W podstawówce też miałem gazetę „Kurierek”.

Czyli kiedy jesteś w środowisku, które ci nie odpowiada, tym bardziej konsekwentnie kon-
centrujesz się na rzeczach dla ciebie najciekawszych i najlepszych. I to jest wybitny powód 
dla którego ASP powinny nadal istnieć.
KR: Absolutnie - jeśli ludzie nie mają się przeciwko czemu zbuntować, to popadają w letarg, więc  
w tym sensie ASP jest w stanie pobudzić do działania.

No to idealny układ. Czy robiliście już jakąś pracę razem?
KR: Robiliśmy taki eksperyment, ale nie wiem, czy dzisiaj byśmy się pod tym podpisali jako pod 
wspólną pracą. Mieliśmy grupę ZEMBY, która była prekursorska do Szu Szu. Gdyby nie nasz trzeci 
kolega, to by pewnie nie było Szu Szu, tylko byłyby ZEMBY. Jeszcze w Warszawie się spotykaliśmy 
i zrobiliśmy trzy wspólne obrazy, każdy po kawałku, to był bardziej taki eksperyment, niż... Na działce 
nad jeziorem też organizowałem plenery, na które ludzie przyjeżdżali robić różne rzeczy…
KD: Zrobiliśmy jeszcze wywiad z Kobasem, kiedy jeszcze mieszkaliśmy w Białymstoku. 
KR: Dla nas to był wielki znany artysta. 

Ale to było z powodu jego twórczości filmowej?
KD: No i okładek Kalibra…
KR: Bywania w klubie Metro, bywania didżejem jeszcze wtedy. To była legenda undergroundu wtedy 
dla nas - bo my jesteśmy 80. Rocznik. 
Pamiętam, że się ekscytowaliśmy wtedy pierwszymi papierowymi Rastrami i grupą Ładnie i tym, że 
jesteśmy tymi kilkoma osobami w Białymstoku, które kupiły Raster.
KD: W Galerii Arsenał do kupienia były dwa egzemplarze i ...

fot. Kuba Dąbrowski
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A co z grupą ZEMBY?
KR: Mam teczkę prac z pionierskiego okresu naszej działalności…
KD: Mieliśmy prawie mieć wystawę w Białymstoku, mieliśmy już projekty, ale do niczego nie doszło. 
Oprócz ZEMBÓW nigdy nie robiliśmy razem żadnej pracy.

Warszawa, styczeń 2008

Czas: 08.02 - 08.03
Miejsce: Kraków, GALERIA ZPAF i S-KA ul. Św. Tomasza 24
www.zpafiska.pl

***
Kuba Dąbrowski (ur. 1980 w Białymstoku). Skończył socjologię na UJ i fotografię w ITF w Opawie w Czechach. Pracuje jako fotoedytor 
i fotograf w tygodniku „Przekrój”. Oprócz działalności zarobkowej Kuba zajmuje się realizowaniem autorskich projektów, które od 
czasu do czasu można oglądać w galeriach. Miał indywidualne wystawy w ramach festiwali fotografii w Krakowie i w Łodzi, ponadto 
solowo wystawiał między innymi w Białymstoku, Berlinie, Budapeszcie i Tokio. Gra na perkusji w zespole Kapiszony.
www.kubadabrowski.com
www.accidentswillhappen.blogspot.com

Karol Radziszewski (ur. 1980 w Białymstoku) Mieszka i pracuje w Warszawie. Malarz, performer, publicysta. Autor instalacji, akcji, fo-
tografii i filmów wideo. Absolwent Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP. Pomysłodawca i współtwórca Latającej galerii szu szu (www.
szuszu.art.pl). Założyciel, wydawca i redaktor naczelny magazynu DIK Fagazine (www.dikfagazine.com). Stypendysta Ministra Kultury 
(2002, 2006). Laureat głównej nagrody III edycji konkursu Samsung Art Master oraz nagrody Fundacji im. Marcina Kołodyńskiego 
(2006). Uczestnik licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.
www.karolradziszewski.com

nn6t
W KAŻDYM
DOMU

prenumerata

Wyślij maila z potwierdzeniem wpłaty pod adres 
nn6t@funbec.eu 
Pamiętaj o podaniu informacji od którego numeru 
zamawiasz prenumeratę.

Aby zamówić 5 kolejnych numerów nn6t, zasil nasze konto  
darowizną co najmniej 40 PLN:  
ING Bank Śląski 79 1050 1038 1000 0022 6755 2020
Większe wpłaty przyjmujemy entuzjastycznie!

Wszystkie pozyskane 
w ten sposób fundusze 

przeznaczamy na działania  
statutowe fundacji, to  

znaczy na wydawaniem 
notesu.na.6.tygodni, płyt 

oraz inne fajne akcje 
przeznaczone dla Was.

fot. Kuba Dąbrowski
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TO RUŃ TO

To, że leżące poza centrum ośrodki są bardzo interesujące, to jasne. Taki na 
przykład Toruń. Ma wiele zalet. Ma też bardzo interesującą scenę artystyczną. 
W tym numerze nn6t prezentujemy tworzących w Toruniu artystów. Naszym 
przewodnikiem jest Monika Weychert Waluszko - organizatorka wielu wystaw, 
akcji artystycznych, do niedawna prowadząca i główny kurator Galerii DLA..., 
polonistka, kulturoznawczyni, menedżerka kultury, kuratorka sztuki, inicjatorka 
toruńskiego festiwalu sztuki internetu, autorka książki o wymianie pokoleń kul-
turowych 60/70 – 70/80 „Toruń to…" oraz programu objazdowych pokazów sztuki 
współczesnej w malutkich miasteczkach i wsiach pt. "Trójpolówka".

Klub NRD w Toruniu (ul.Browarna 6), wnętrze jednej z sal, foto: z archiwum NRD

Z Moniką Weychert Waluszko, założycielką Galerii dla… działającej w Toruniu 
przy klubie NRD, m.in. o dramatycznej końcówce roku i trudnościach funkcjo-
nowania galerii niezależnej, rozmawia Bogna Świątkowska

Co wydaje ci się najważniejsze w funkcjonowaniu takiej instytucji, jaką jest niezależna galeria?
Jestem zwolenniczką tego, żeby dookreślać tego typu działania. Tworzyć i uzmysławiać teorie dzia-
łań, które są na tyle klarowne, że mogą bronić sensowności funkcjonowania galerii niezależnych. 
I znajdować im odpowiednie miejsca na mapie życia społecznego.
Na Zachodzie jest dużo niezależnych galerii, które przez to, że są osadzone w konkretnych środowi-
skach mają niebywale terapeutyczny kontekst. Oparte na gronie przyjaciół, artystów, rozładowują 
emocje związane z tym, że bardzo mało artystów trafia do elity (która jest znana i ma moc wypowiedzi 
i oddziaływania z jednej strony, z drugiej się dobrze sprzedaje itp.), sprawiają wrażenie świetlic, 
pracowni czy laboratoriów. Która ma „swoich twórców” i „swoich odbiorców”. 
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Mnie do końca taki sposób istnienia nie wystarcza. 
Bardzo długo myślałam nad koncepcją związku galerii z miastem oraz związku galerii z klubem. Na 
początku przede wszystkim zależało mi na zalaniu przepaści między wystawiennictwem w Toruniu, 
a resztą świata. Dużo było edukacji, dużo zapraszałam osób bardzo uznanych, które nigdy do mojego 
miasta nie trafiały. Ale było w tym dużo naiwności, radości tworzenia, łączenie tego z życiem klubo-
wym, koncertami, itd. To był taki pierwszy etap, mocno zabawowy.
Potem zaczęłam pracować ze środowiskami aktywistycznymi, co zaowocowało mnóstwem wymian, 
wzajemnych przepływów. Pewne idee zaczęły się przekładać na to co się działo w galerii. Z galerii 
też płynęły pewne idee, które się przekładały na życie... Współpracowaliśmy z ruchem proanimali-
stycznym, KPH, Zielonymi czy, incydentalnie,z anarchistami. A także jako klub z np. Fundacją Stabilo 
(zajmującą się pomocą osobom chorym na depresję czy chorobę dwubiegunową), Toruńską Grupą 
Użytkowników Linuksa czy TSSA (Toruńskim Stowarzyszeniem Sportów Alternatywnych).
Nadal jednak reinterpretowałam założenia swej pracy.
Myśląc nad usytuowaniem instytucji niezależnej w świecie sztuki podjęłam pewien eksperyment. 
W 2006 roku uczyniłam obiektem wystawiania sam proces kuratorowania. Praktycznie nie robiłam 
żadnych wystaw w galerii, ale zaprosiłam mnóstwo młodych kuratorów z całej Polski. To były zarówno 
bardzo doświadczone osoby, jak i osoby, które chciały zrobić wystawę pierwszy raz w życiu. Odbyła 
się też bardzo duża konferencja na temat kuratoringu w sieci.
I wtedy chyba właśnie wysnułam te wątki, które mnie najbardziej interesują w pracy.
Moją niebywale silną inspiracją jest ułomność lub inaczej mówiąc: akceptacja błędu, przypadku lub 
niezgodności z założonym celem w mojej pracy kuratorskiej. Myślę, że ma to także konsekwencje 
dla myślenia o życiu społecznym. Pewien rodzaj zmian zachodzi nieuchwytnie. Skutki można będzie 
obserwować dopiero po czasie. Staliśmy się, mówiąc za Baudrillardem, milczącą większością, bez-
kształtną masą pomnażającą i zarazem dekonstruującą się jednocześnie przez media. Poddawani 
jesteśmy presji rytuału i powtórzenia. Społeczeństwo aktywuje się już tylko wyznaczając miejsca 
oporu – dla aktywistów oraz miejsca opieki – dla jednostek aspołecznych. A jeśli ludzie, ich działania 
i wytwory nie należą do żadnej z tych kategorii? Nie należą do kategorii „obcych”? Są to jednostki 
zwyczajne, ale oddające się nieprzydatnym, nieużytecznym i abstrakcyjnym czynnościom? Być może 
ten właśnie zgrzyt, ta zaskakująca i chwilowa odmienność od wzoru zachowań jest jedyną i jedynie 
skuteczną strategią dawania odporu unifikacji. Najcichszą rewolucją? Chcę być kuratorem nieprzy-
stającym do roli kuratora. Chcę pracować w instytucji nieprzystającej do hierarchii instytucji. I chcę 
prowokować „moich” odbiorców by nie przystawali do wyuczonych strategii odbioru. Tak samo wy-
daje mi się, że błąd jest cudownym korelatem myślenia, ponieważ myślenie nie jest powielaniem 
gotowych cytatów i klisz, tylko właśnie „wymyślania myślenia“, czyli właśnie błądzeniem też czasem. 
Jest to jakby zawarte w tym procesie i dlatego wydaje mi się, że nasza zabawa jest jednak lepsza 
niż zabawa takich instytucji bardziej już zdefiniowanych, ponieważ możemy sobie pozwolić na takie 
marginesy, w których być może coś się jeszcze ”magmuje”, coś się z tego rozwinie – może dobrego, 
może robaczywego. Tego jeszcze nie wiemy. 
Zawsze mi się też wydawało, że moim powołaniem jest także tworzenie „gromady” (w sensie Bey’ow-
skiej Tymczasowej Strefy Autonomicznej ;-)). 
I to mi się chyba udało. Stworzyłam WYSPĘ. Na której mogą mieszkać inni.

Dlaczego odeszłaś z Galerii Dla…?
Nie wspominaliśmy tu o jeszcze innym aspekcie niezależności. Stać nas na pracę bez ograniczeń. Stać 
nas z pańskim gestem oddawać na to swe własne życie. I tu się kończy to na co nas stać. Bowiem czę-
sto galerie takie powstają od remontu ruiny, finansowane są z prywatnych pieniędzy. Bo aplikowanie 
o pieniądze z niezależnych instytucji jest wyjątkowo trudne (brak zabezpieczeń finansowych). I trwa-
ją tyle ile człowiek wytrzyma. Toteż koniec 2007 roku zakończył działania Młodego Miasta (gestem 
dewelopera). Ja też z bólem porzuciłam „Galerię dla…”. Chociaż moja WYSPA ma spadkobierców i dalej 
będzie trwała. W tym roku ciągłe wizyty policji (z powodu hałasu), odebranie koncesji, problemy 
finansowe i ciągła potrzeba tłumaczenia wszystkim czym jest moje działanie odebrały mi moc. Po 
ośmiu latach odpowiedzialnej pracy na rzecz miasta odchodzę z niczym. Z niczym? Z pustymi kiesze-
niami, z wilczym biletem w Toruniu. Ale za to z masą miłych wspomnień i niezwykłych doświadczeń. 
I przyjaciół.

W Toruniu rozwija się teraz CSW. Tego rodzaju duże instytucje szykują się do tego, żeby 
zająć terytoria, o których ty mówisz. I co w tej sytuacji?
Owszem jest taki kierunek… gdzieś… w świecie szerokim… Nie w Toruniu. Nawiasem mówiąc to za-
bawne, że kompletnie nie ma dyskusji wokół tej toruńskiej instytucji, która już fizycznie jest (porów-
najmy z sytuacją w Warszawie). A przede wszystkim dyskusji nad modelami nowego wystawiennic-
twa, nad modelem tej instytucji. Odniosę się tylko do Torunia.
Tam wszystko jest złe. Począwszy od projektu budynku. Który sam w sobie niesie informacje do ja-
kiego typu wystawiennictwa jest stworzony. Przypuśćmy, że ten budynek ma ogrzewanie podłogowe. 
Co za tym idzie? Rozpuszczanie sztuki (np. takiego Beuysa) jest może śmieszną przenośnią, ale… 
Czyli sam projekt architektoniczny wskazuje, że jest to miejsce przygotowane pod prezentowanie 
obrazów na ścianach. A co za tym idzie takie jest tam myślenie o wystawiennictwie i sztuce. Chociaż, 
przepraszam, jest też podobno basen dla performerów… może to CSW nada nowy model polskiemu 
performance (coś w kierunku pływania synchronicznego), a może ma to służyć do łatwego zmywania 
krwi… Nie ma za to (przynajmniej tak to wygląda z zewnątrz): miejsc na rezydencje, laboratoria, 
biblioteki itp. Mamy tylko nadzieję, ze pomnik papieża (bardzo zły notabene) stojący z 50 metrów od 
wejścia będzie jakimś błogosławieństwem i przyświecać będzie zbożnym ideom CSW ;-)
Jeśli nie ma nawet rozmowy o tym jak źle zaprojektowany jest budynek, to tym bardziej nie ma dys-
kusji o tym, jak taka instytucja ma wyglądać w dzisiejszych czasach, czym powinna być, w jaki sposób 
pracować ze środowiskiem, jak budować swą „tożsamość i osobliwość” itp. I to mi na razie wystarcza, 
żeby pracować na swojej grządce.

Konkurs na logo CSW wyłonił bardzo dobry projekt, wystawa pokonkursowa miała miejsce 
w przestrzeni parkowej. Z perspektywy dalekiego obserwatora wygląda jednak na to, że to 
idzie w dobrym kierunku. Czy wobec tych ograniczeń o których mówisz, czy CSW nawiązuje 
kontakt z niezależnymi galeriami?
CSW Toruń nie interesowało się dotąd moją pracą. Zresztą z tym „idzie w dobrym kierunku” też by-
łabym ostrożna. Ja tam dotąd widziałam same błędy. Na razie jedyną dobrą rzeczą była idea po-
czątkowa: założenia CSW w Toruniu. Druga dobra rzecz jaka się wydarzyła to to, że Joanna Zielińska 
wygrała konkurs na program. Wiążę z tym duże nadzieje i życzę jej powodzenia. Trzymam kciuki, aż 
mi bieleją kostki.

Toruń jest specyficznym miejscem, już abstrahuję od tego złożenia religijno-politycznego, 
jednak dość odsuniętym od głównych centrów. Czy uważasz, że dzisiaj tego rodzaju wyspy, 
które nie są na głównym torze przepływu informacji, energii, kasy, itd. mogą tworzyć silne 
wypowiedzi, właśnie przez to, że są z boku?
Nie do końca. Miło jest tak myśleć z perspektywy takiego miejsca. Ale jeśli nikt nie usłyszy twojego 
głosu, to on ugrzęźnie, zniknie, zostanie pominięty i tyle.
Nawet jeśli będą powstawały bardzo dobre rzeczy nikt ich nie zobaczy. Trzeba je zawieźć do Centrum. 
A często trafiają tam np. zbyt późno…

A jednak w dzisiejszym świecie informacji jest nadmiar – czy on działa na korzyść rozwoju 
sztuki czy nie m żadnego znaczenia?
Nadal myślę, że nie ilość informacji jest ważna, a jakość. Interesowałam się Internetem i prowadziłam 
imprezę przez trzy lata zajmującą się różnymi aspektami sieci. Stąd często mi zadawano to pytanie. 
A mnie zawsze w pierwszej kolejności do głowy przychodzi taka powiastka Lema o zbójcy, który groma-
dził informacje aż mu nadmiar informacji przyniósł zagładę (Gębon i Demon Drugiego Rodzaju).
A w odniesieniu do sztuki: z informacją o sztuce jest tak samo jak z samą sztuką. Musi mieć nie tylko 
nadawców, ale i odbiorców… Informacja i sposoby jej dystrybucji to tylko środki, ale zasadniczej 
sytuacji nie zmieniają.

Warszawa, grudzień 2007

www.enerde.pl
www.galeriadla.pl 
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JACEK CHMIELEWSKI

Studiował na WSP UMK. Jacek jest fotografem z kompulsywnym przymusem naciskania guziczków 
w aparatach. Lubi zwłaszcza cyfrówki i wszelkie plastikowe zabawki typu Lomo, Holga, Druh itp.
Jacek chodzi po Toruniu i jest jego archiwistą, dokumentatorem, wielbicielem, krytykiem. Jego zdjęcia 
sprawiły, że kilka miejsc zaczęto remontować i ratować. Fotografowanie przekłada się u niego na misję spo-
łeczną. Jest wielbicielem architektury modernistycznej i inspirowanej modernizmem. Typologii. Ludzi.  
(MWW)

fot. Jacek Chmielewski

fot. Jacek Chmielewski



74 75

OLA SOJAK BORODO

Tworzy instalacje i obiekty. Jest zainteresowana przestrzenią codziennych wydarzeń, inspiracji i tema-
tów szuka we własnych doświadczeniach i przeżyciach. W jej akcjach i performances dokamerowych 
często pojawia się wątek medytacyjny. Potrzeba czy możliwość wyciszenia się, skupienia na własnym 
wewnętrznym świecie. Pozornie Ola zamyka się w jakiś przestrzeniach, np. kręgach kreślonych własnym 
ciałem, pomieszczeniach do których obserwatorzy mają ograniczony dostęp (widzą ją tylko częściowo) 
- otwiera się jednak na znacznie ciekawszy – swój własny intymny świat. Może choć w sztuce oderwać 

się od bieganiny, kobiecej krzątaniny i pozwolić sobie na nicnierobienie i odizolowanie, które może być 
potencjalnie źródłem nowej energii i siły. Drugim obszarem eksplorowanym przez Olę jest dzieciństwo. 
Design zabawek minionej epoki, przeskalowane klocki, które opowiadają historie jej codzienności, ry-
sunki z dzieciństwa, które po latach wychodzą na światło dzienne. W końcu, w niektórych swoich pracach 
Ola operuje dowcipem, skłaniając widza do zabawy i interakcji. Dotyczy to, na przykład, kolekcji pocztó-
wek Pozdrowienia z Torunia, instalacji Szaleństwo drukarki, czy projektu Sweetart. (MWW)

www.sojak-borodo.com
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GRUBA NAJGORSZA

Gruba Najgorsza grupa powstała jako kontratak na grupę Piernik Toruński (filia Paprykarza Szczeciń-
skiego).W skład grupy wchodzi dwóch młodych gniewnych: 2P oraz Arek-malaż olejny. Zauważamy ją 
wszędzie. Głównie dlatego, że grupa jest ekspansywna.
Ale także dlatego, że poszukując swojego stylu, podejmuje różne próby i tworzy wrażenie, że jest 
zasilana nieprzeliczonymi szeregami twórców.
Ciekawie wchodzi w dialog z miastem, które uległo całkowitej niemal skansenizacji. Dzięki GN widać 
jak skorupa miasta pęka i wylewa swoje brudy. W idealnym produkcie przygotowanym na sprzedaż 
dla turystów bije wewnętrzny puls małomiasteczkowego horroru.
Ciekawe są też próby komentarzy odnoszących się do samego medium: malarstwa.

GN o sobie:
Wachlarz działań artystycznych grupy jest ograniczony sytuacją powstałą poprzez znalezienie się w niej 
- tak samo jak sześć ścian tworzy sześcian - tak samo my, jako grupa, tworzymy Grubą Najgorszą. Malu-
jemy napisy na ścianach, takie jak buuuuuu, oraz aaaaaaa. Najwybitniejszym dziełem grupy jest ściana, 
na której jeszcze nic nie zrobiliśmy. Naszym celem jest wyrażanie Oburzenia i stwarzanie Nadziei oraz 
pokazanie światu „Bzdury" jako nowoczesnej formy wyrazu. Jako twórcy sztuki współczesnej, ale jednak 
dla ludu, uznajemy siebie za twórców ludowych -  tworzących bez ograniczeń i zobowiązań wobec panu-
jących kanonów. I jako tacy jesteśmy samozwańczymi królami strit artó w Polsce i kosmosie. Wspieramy 
się na ramionach prawdziwego, jedynego prawdziwego, artysty Pana Jana:  Jana Matejki. (MWW)

Gruba Najgorsza: Zło
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Gruba Najgorsza: Samochód, z cyklu Strzykawiaki
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DZIEWCZĘTA PRZESZANOWNE 
(WSPOMNIENIE)

Marcelina Gunia, Karolina Stępniowska, Natalia Turczyńska: studentki malarstwa sztalugowego WSP, 
w październiku 2003 roku na UMK w Toruniu, założyły grupę Dziewczęta Przeszanowne, sprzeciwiając 
się w ten sposób tyranii konserwatystów oraz męskiej hegemonii. Na początku prowadziły razem 
squat przy ulicy Prostej 13, mieszkanie, a zarazem galerię z salami wystawowymi i projekcyjnymi 
(Łazienka, Bedroom, Mashroom) oraz systemem rezydencyjnym dla odbiorców.
Za G.Drysem:
„Dziewczęta Przeszanowne zajęły się wszelakimi dyscyplinami sztuki i są prekursorkami sztuki sno-
bizmu, co oznacza nadmierne dbanie o swój wygląd oraz intelektualną stronę życia. […] Nie jest 
łatwe przystąpienie do tej grupy. Można by było zaryzykować stwierdzenie, że jest to wręcz niemożli-
we. Prócz pięknej buźki, koniecznie trzeba być kobietą, należeć do mistrza jedynego, mieć na pieńku 
z całym WSP, łącznie z sekretariatem (czyt. Grupą Trzymającą Władzę), no i oczywiście mieć dużo do 

powiedzenia na tematy dla większości abstrakcyjne ze względu na ich złożoność intelektualną."
Dziewczęta były Dziewczętami tylko w Toruniu. Po studiach rozjechały się i zaczęły kobiecieć (choć 
nieraz pokażą jeszcze dziewczęcą buźkę np. Orońsko 2008):
Marcelina – przysiadła w Warszawie; jest jedną z ubiegłorocznych laureatek konkursu Gepperta; ma 
mnóstwo projektów; współpracuje z Natalią i Paweł Bownikiem;
Karolina nadal zajmuje się performances, ostatnio zajęła się instalacjami i akcjami artystycznymi; 
prowadzi nomadyczny tryb życia w Polsce;
Natalia jest już nomadem na szerszą skalę (rezydencje, rezydencje) oraz zgłębia dokładnie warunki 
socjo-ekonomiczno-mentalne terenów nadmorskich; współpracuje z Marceliną.
Natalia i Marcelina działają również w Związku Pisakowców Polskich. Związek został powołany do 
życia tej jesieni… (MWW)

Dziewczęta Przeszanowne: Projekt rozbijania źródeł niewiedzy (Teorie dotyczące powstania - Powstałe z potrzeby aktywizacji)
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Dziewczęta Przeszanowne: Projekt rozbijania źródeł niewiedzy (Teorie dotyczące powstania - Wyrwane z gniazda orła)Dziewczęta Przeszanowne: Akcja Uwrażliwiania. Dziewczęta się nudzą, bo nie mają zainteresowań.

Dziewczęta Przeszanowne: Akcja Uwrażliwiania. Dziewczęta się sublimują  poprzez kontakt z naturą. Dziewczęta Przeszanowne: Projekt rozbijania źródeł niewiedzy (Teorie dotyczące powstania - Powstałe z uderzenia)
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DAGMARA POCHYŁA

Ukończyła WSP UMK. Jaj dyplom został wyróżniony udziałem w wystawie 4. edycji konkursu Samsung 
Art Master w CSW „Zamek Ujazdowski". W projekcie Projekcja bytu / byt projekcji wykorzystuje efekt 
blue boksu do podarowania widzowi szczególnego doświadczenia: po wejściu do pustej sali odkry-
wamy obraz samych siebie, transmitowany na ekran monitora. Widzimy też osoby przebywające 
w bliźniaczym pomieszczeniu. W ten sposób otrzymujemy możliwość spotkania się w czasie rzeczy-
wistym w elektronicznej przestrzeni z kimś, kogo nie ma obok nas w przestrzeni fizycznej. Zajmuje 
się projektami multimedialnymi (wideo, wideo-instalacja, instalacja, obiekty), fotografią, animacją, 
od niedawna również street art'em i performancem. Jeden z ostatnich projektów to instalacja wideo 
Od lewa do prawa (cztery monitory z ilustracją zdania McLuhana: Cywilizacja | opiera się | na | piśmie 
jako rodzaju szarady szyfrowanej w trzech rodzajach przedstawień). Poszukuje języka sztuki, którym 
można nie tylko mówić i komentować, ale przede wszystkim otwierać na spontaniczne doświadczanie, 
uwrażliwiać i łączyć.
Dagmara o sobie:
Bo tworzenie dla mnie to tyle tylko, że sobie coś pomyślę, potem wyobrażę i zostawiam z tego albo 
mechanizm, albo ideę, albo wrażenie.* A potem jak już wszystko to zostawię i wystawię to się niektó-
rzy łapią za głowę, niektórzy pogadają. Ale chyba są tacy, co po prostu coś z tego wyczują, chwycą, 
zrozumieją. To niby takie proste, ale długo mi zajęło żeby to w kilku zdaniach ująć.
Chyba dojrzewam...
Nie wiem jak to się dzieje, ale nie przeszkadza mi to i odkrywanie samego procesu nie jest istotne dla 
mnie. Niech się tym zajmą psychologowie i psychiatrzy. Ja tylko bym chciała żeby to się nie skończy-
ło, kiedyś,  jak już zawisnę nad biurkiem, zlewozmywakiem, łóżeczkiem dziecięcym. Może to naiwne, 
ale wierzę, że ludzie mają wielkie szczęście.
---
* i wtedy to się ma chyba z prawdziwym dziełem sztuki do czynienia
(MWW) 

Dagmara Pochyła, praca w przestrzeni publicznej
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DOROTA CHILIŃSKA

Uzyskała dyplom (z wyróżnieniem) na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (Zakład Plastyki In-
termedialnej) w pracowni prof. Wojciecha Bruszewskiego. Jest jednym z twórców sztuki polskiego 
wideo, tworzy także instalacje wideo (Wieża Babel czy Har-magedon). Jest współautorką projektu 
error z Andrzejem Wasilewskim.
Dorota o sobie:
Moja twórczość wartościuje mój wątpliwy talent.
Zazdroszczę ludziom iskry bożej, a zwierzętom tego, że nie myślą o końcu.
Zazdroszczę snobom, że się snobizują i tym wszystkim, którzy mają nieustającą wiarę w wartość 
dzieła sztuki.
Nie tylko w kontekście wartościowego przedmiotu, a przede wszystkim przedmiotu obdarzonego 
magiczną energią.
Nie wierzę w wartość dzieł sztuki, choć wielokrotnie potrafiłam się nimi zachwycać.

Wierzę w ich wymiar wyłącznie ludzki, czyli dotyczący również lub przede wszystkim mnie.
Artysta powinien odpowiedzieć na potrzeby emocjonalne odbiorcy i w sprytny sposób wtargnąć do 
jego duszy w celu dokonania oczyszczenia.
Czasem temu oczyszczeniu towarzyszą fizyczne objawy, a czasem nie.
Przyglądam się wyłącznie sobie i zawsze zaskakuje mnie to, co robię.
Ja wcale nie jestem surowa wobec siebie, podziwiam siebie, ponieważ ciągle poddaję w wątpliwość 
swój talent, a wszystkie wątpliwe efekty przyjmuję z zadowoleniem.
Lubię słowo pisane i lubię treść, bo treścią się można najeść do syta, a obrazem niewiele. Bywają jed-
nak prawdziwe szyfry, które otwierają wiele drzwi, nie rozpoznałam tego sposobu, a jednak czasem się 
udaje. Z zadowoleniem przyjmuję każde zainteresowanie moją osobą, ponieważ bywa to inspirujące, 
a najczęściej zaspokaja zwykłą ludzką próżność, która mnie przepełnia i wtedy wątpliwość maleje. (
MWW)

Dorota Chilińska: Har-magedon
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ANDRZEJ WASILEWSKI

Dyplom otrzymał na WSP UMK w Toruniu w 2000. Buduje elektroniczne obiekty, lutuje, instaluje nie 
tylko gniazdka, kręci i montuje wideo, smaruje obrazki, gryzmoli rysunki, wytwarza dźwięki i inne 
dziwne rzeczy.
Dorota Chilińska o Andrzeju Wasilewskim:
Jędrek tworzy świat uzbrojony.
Każda rzecz delikatna wymaga oprawy, nie tylko po to, by przetrwać, ale też, by zyskać tę cechę 
w kontekście. Potrzeba wiele kwarcu i metalu, żeby zobaczyć ruchome obrazy. Te wielkie skompli-
kowane urządzenia pulsują i wysyłają znaki. Właściwie nie wiem, czy te obrazy zostały zamknięte 
w metalowych puszkach, czy też te puszki zostały ożywione tym ruchem z ekranu.
Być może jego kolejne prace wychodzą z "zapuszkowania", ale nie pozbywają się tej chłodnej meta-
lowej oprawy.
Współcześni ludzie często odnajdują harmonię w rytmicznych dźwiękach maszyn. Maszyny bywają 

przyjazne, kiedy są oswojone i pozwalają się kontrolować. Maszyny Jędrka są niebezpieczne. Przy-
pominają urządzenia medyczne, które ingerują w organizm biologiczny i zawsze pozostają innym. 
Przywodzą na myśl cyborgi, które pozostają nieoswojone, nieludzkie. Powodują dyskomfort kiedy 
reagują na obecność człowieka. Być może dlatego z jego prac emanuje niepokój.
"Transfuzja" to bez przerwy pracująca maszyna. Emituje agresywne obrazy, ale też ulega
pewnemu rozdwojeniu, które jest poniekąd efektem ubocznym jej pracy. Kiedy czujnik rejestruje 
bezruch, maszyna uruchamia drastyczny obraz samospalenia człowieka. Napięcie wzrasta do granic 
lecz pętla powoduje, że nie ma końca i samoistnie nie wygasa. I wtedy zaczyna się transfuzja, ale 
wymiana płynu jest zamknięta, czyli właściwie nigdy się nie oczyszcza.
…pewna kobieta 11 września w Nowym Jorku oglądała przez okno swojego domu palące się wieże, 
ale widok ten był dla niej tak nie do wytrzymania, że wolała włączyć telewizor i oglądać transmisję 
tego obrazu. (MWW)

Andrzej Wasilewski: Transfuzja Andrzej Wasilewski: Jamoje
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ANDREAS WIDMER

Pewnego dnia, prawie dokładnie rok temu, na Rynku Staromiejskim w Toruniu, grupa artystów 
z Bazylei: Labor P i C Studio, podawało jesienny publiczny obiad. Wśród osób częstujących się 
szwajcarską zupą był też Andreas. Tak, zupełnym przypadkiem, „Galeria dla…" zyskała kolejną 
osobę w rodzinie. Szwajcara mieszkającego w Toruniu. Z miłości. Od tego czasu Andreas Widmer 
wziął udział w zbiorowych projektach, miał samodzielną wystawę „Nieznośna lekkość grawitacji" 
oraz interweniował w przestrzeń klubu enerde instalacjami (praca Knot/Węzeł, lampy).
Widmer ukończył Edukację Artystyczną i Sztuki Piękne /University of Arts and Design, Zürich/. 
Przebywał na stypendiach w Paryżu i Nowym Jorku. Brał udział w wielu przedsięwzięciach arty-
stycznych – ostatnio: Biennale w Taszkiencie.

Wykonuje głównie rzeźby na pograniczu sztuki konceptualnej i instalacje pozostające w ści-
słej relacji z przestrzenią architektoniczną. Wykorzystuje w swoich pracach przedmioty (np. 
konstruując lampy z kartonów i kubków plastikowych) i przestrzenie codziennego użytku, 
przez niewielkie czy zaskakujące transformacje zmieniając lub wzbogacając ich znacznie 
i kontekst. 
Andreasa interesują relacje przestrzenne, możliwość zmiany kontekstu pracy przez specyfikę uży-
tych materiałów, recykling. Większość prac powstaje in situ – mocno wchodząc w relacje z miej-
scem, jego historią /drobną prywatną narracją/ oraz niepowtarzalnymi cechami ukształtowania 
przestrzennego. (MWW)

Anreas Widmer: Lampa Anreas Widmer: Stół / Table
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SAMOTATA

Męska grupa performerska, która pragnie przełamać hegemonię kobiet w młodym ruchu performan-
ces. Pracują i „żyją" razem tworząc warsztat otwarty na inne osoby. Grupa dumnych ojców (biolo-
gicznych, rodzin, chrzestnych, przybranych, miasta, performances sportowego, duchownych i ducho-
wych):
Tomasz Cebo aka To Masz Cebo
absolwent Poznańskiej ASP, był członkiem nieistniejącej już grupy artystycznej PŁYTKI GROUP(PGR), 
muzyk-artysta zespołu, który gra na wszystkim tylko nie na instrumentach OLEJOCEBOLOMAJLOZA, 
prezes fundacji artystycznej "YouHaveIt", prowadzi działalność kuratorską w Galerii dla…, akto-mu-
zyk, współprowadzi eNeRDe;
Dominik Smużny aka Domines, Mistrz Miasta Torunia oraz wice-Mistrz Województwa Toruńskiego 
w kategorii budowy latawców skrzynkowych, konstruktor i oblatywacz latawców, aerodyn, wiatrolo-
tów, kolekcjonuje tzw. "pioruny", stare narzędzia laryngologiczne i chirurgiczne, studiował i studiuje 
(ASP w Poznaniu (projektowanie graficzne), Camerimage Film School (operatorka), Studia na Wydziale 
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (rzeźba)) - najmilsze wspomnienia ma jednak z liceum… Zajmuje się 
fotografią,  jest multidokumentalistą, Pełni obowiązki komisarza ds. ekspozycji w "Galerii Sponsora" 
działającej na Oddziale Hematologii Szpitala Miejskiego w Toruniu.
Stefan Kornacki aka Stefano Korleone
Jest absolwentem WSP UMK (grafika), też czasem lubi ze starszym bratem skleić jakiś model, nieko-
niecznie latający; Zajmuje się wystrojem wnętrz; Zajmuje się nowymi mediami w grafice, instalacjami 
graficznymi, grafiką przestrzenną i świetlną. Lubi fenomeny świetliste: instalacje graficzno- świetl-
no – przestrzenne. (MWW)

NOTESIK NA 1. TYDZIEN PON WT

ŚR CZW PT

SOB ND

NOTESIK NA 2. TYDZIEN PON WT

ŚR CZW PT

SOB ND

Samotata: Kto z kim jedzie
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NOTESIK NA 3. TYDZIEN PON WT

ŚR CZW PT

SOB ND

NOTESIK NA 4. TYDZIEN PON WT

ŚR CZW PT

SOB ND

NOTESIK NA 5. TYDZIEN PON WT

ŚR CZW PT

SOB ND

NOTESIK NA 6. TYDZIEN PON WT

ŚR CZW PT

SOB ND
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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
GDYNIA Kawiarnia Cyganeria, ul. 3 Maja 27;
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; 
kIElcE Galeria Winda, pl. Moniuszki 2b, www.kck.com.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 MOHO ul. Berka Joselewicza 21c; 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 Fibak ul. krakowskie przedmieście 5, www.galeriafibak.com.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 0
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