
1

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

okladka42pr.pdf   5/9/08   8:40:56 PM



2  1

ROZJECHANY ALBUM 
RODZINNY

Wystawa duetu Migacz/Czapczyński. „Nie wiadomo już, które z Nas użyło pierwsze tego określenia, 
teraz już nie ma to żadnego znaczenia. Ale miały to być nasze zdjęcia artystyczne, miały pokazywać 
otaczającą naszą rzeczywistość, miały rejestrować nasz czas. Ale wyszły „rozjechane”. „Rozjechane” 
nic wcześniej dla nas nie znaczyło, do chwili w ktorej sami nadaliśmy temu pojęciu znaczenia... i tak 
już pozostało. „Album rodzinny” to cykl zdjęć, które są rejestracją naszych wspólnych wypraw. I temu 
postanowiliśmy poświęcić się bez reszty” - piszą o swoich pracach. 

Czas: 27.05-3.06
Miejsce: Wrocław, Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza 4
www.entropia.art.pl

Migacz + Czapczyński, z wystawy "Album rodzinny"
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SPIS TREŚCI #42:

+ orientuj się!

+ NIEWIDZIALNE MIASTO to projekt, który próbuje zdać relację z tego, jak 
powstaje miasto i jak jest przez nas doświadczane, jego tytuł zaś wyjaśnia istotę 
obu procesów. Miasto bowiem tworzy przede wszystkim to, co umyka naszej 
uwadze – codzienne praktyki jego mieszkańców, prozaiczne gesty i działania, 
takie jak pielęgnowanie przydomowych ogródków, wieszanie prania, spacerowa-
nie, przesiadywanie na balkonie lub na ławce przed blokiem, mniej lub bardziej 
przyjazne miny przechodniów, zakupy, śmiecenie, biesiadowanie w otwartych 
przestrzeniach, muzyka sącząca się z samochodów i odgłosy rodzinnego życia 
dobiegające zza niedomkniętych okien – czytamy w opisie tego imponującego 
przedsięwzięcia. Z twórcami projektu: Markiem Krajewskim i Lechosławem 
Olszewskim, rozmawia Bogna Świątkowska.

+ Kiedyś czytałem książkę i jakiś kleks zrobił się drukarzowi na literze, która 
stała się wymowna w inny sposób… Odkryłem, że to też ma znaczenie. Według 
mnie ludzie zawsze chcą, żeby we wszystkim co robią była logika. Żeby była to 
komunikacja na bardzo czytelnym poziomie, jasna. Ja mam w sobie bardzo dużo 
chęci do zacierania, do absurdu - mówi grafik Edgar Bąk. O kadrowaniu rzeczywi-
stości i potrzebie ich zakłócania rozmawia z nim Joanna Turek.

+ Gdy artyści pragną przekraczania granic, naszym celem jest ideał poznania 
będący więcej niż wiedzą, odmierzaną przez standard naukowy, ale także więcej 
niż „intuicją”, na której wolno poprzestawać artyście. W nauce nadmiar emocjo-
nalny bez refleksji, „totalny odjazd” inspirowany pytaniem „co z tego wyniknie?” 
(albo i bez tego pytania nawet) nie może ustanawiać normy w polu wiedzy. Byłby 
jej zaprzeczeniem - piszą w swoim manifeście autorki filmu „Pseudo”, naukow-
czynie tworzące Archiwum Etnograficzne.

+ notesik na 6 tygodni

+ gdzie bywa notes
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DESIGN MAI 
YOUNGSTERS

Sky Is Not The Limit” to hasło szóstego przeglądu młodego designu w Berlinie. W festiwalu weźmie 
udział 150 projektantów z całego świata, w tym 10 wyselekcjonowanych twórców z Polski. Będą to 
m.in. Agnieszka Lasota, Oskar Zięta i Gogo Design czyli Marysia Makowska i Piotr Stolarski, którymi 
szczególnie zachwyciła się komisja DMY wybierająca Favourite Selection of the DMY Youngsters.
Tytuł projektu Lasoty, absolwentki architektury wnętrz ASP, to „Furnitures With Memory” (Meble 
z pamięcią): „Moje meble to wehikuł czasu wspomagany przez technologię. Elementy starych mebli 
traktuję jak artefakty muzealne, umieszczam je w szklanych gablotach - zamiast odnawiania, sta-
ram się zabezpieczyć ich aktualny stan. Pokazuję, jak wyglądają obecnie, z powrotem nadaję im ich 
oryginalną funkcję w nowej formie, przywracam w ten sposób staremu przedmiotowi dawny blask” 
- opowiada o nich.
Oskar Zięta, skończył studia na architekturze Politechniki Szczecińskiej (2000), obecnie mieszka 
w Szwajcarii i zajmuje się projektowaniem mebli ze specjalnie preparowanych blach. Interesuje się 
technologią cyfrową w obróbce metali. Na DMY przedstawi projekty mebli, efekty tych poszukiwań. 
Prezentacja nosi tytuł Plopp (dla Hay).
Trzy polskie projekty w gronie 10 najlepszych w tegorocznej edycji DMY to sukces jakiego do tej pory 
nie doświadczyliśmy podczas tej największej, najbliższej nam geograficznie imprezy designerskiej.

Czas: 21 - 25.05
Miejsce: Niemcy, Berlin, 33 różne miejsca; centralna sala wystawowa ARENA, 
Eichenstraße 4
www.dmy-berlin.com; www.agnieszka-lasota.pl; www.zieta.pl; www.gogo.com.pl

Oskar Zięta: The Stool Plopp

Gogo Design: Radio-z-metra-cięte czyli Radio Kłoda

Agnieszka Lasota: Table B With Memory 
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POOR DESIGN  
W BERLINIE

Prezentacja Poor Design Bartosza Muchy podczas DesignMai w Berlinie jest zwieńczeniem trzymie-
sięcznej praktyki, jaką w jego mentalnym studio odbyła, przybywszy z Portugalii, fajna dziewczyna 
Sofia Trindade. „Na potrzeby tego stażu, posprzątałem w piwnicy, by zaimprowizować jako takie wa-
runki pracy. Pobyt Sofii jest zaakceptowany przez jej macierzystą uczelnię (ESAD, Caldas da Rainha) 
i traktowany jako jej praca dyplomowa”. Jak przebiega współpraca i co z niej wynika można śledzić 
oglądając bloga: www.poor.pl/co-operation
W Berlinie duet Bartosz+Sofia zaprezentuje: spinacz pendrive, spinacz-ołówek, spinacz - nóż do ma-
sła, stolik tetris, duporet bujany, lampkę "niezasłania”.

www.poor.pl

Bartosz Mucha, Sofia Trindade:  duporet bujany Bartosz Mucha, Sofia Trindade: spinacz-nóż do masła
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EUROPEJSKI FESTIWAL 
SZTUKI PERFORMANCE

CSW Zamek Ujazdowski zaprasza artystów sztuki performance. Do udziału w programie otwartym 
podobnie jak w ubiegłym roku, warszawskie CSW chce zaprosić 10 wykonawców. Artyści, zakwalifi-
kowani do udziału w festiwalu otrzymają: materiały, sprzęt i przestrzeń CSW niezbędną do realizacji 
pracy, zakwaterowanie i wyżywienie podczas Festiwalu, dokumentację fotograficzną i wideo z per-
formance wykonanego podczas Festiwalu oraz honorarium w wysokości 1000 zł i zwrot kosztów po-
dróży. Wyboru performances do realizacji w ramach openEPAF dokona jury składające się z artystów 
i krytyków sztuki.
Decyzje zostaną ogłoszone w czerwcu 2008 roku na stronie www.obieg.pl

Termin zgłoszeń: do 30.05
Info: openepaf@csw.art.pl

KONKURS  
POLSKA POMOC

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na znak graficzny programu polskiej pomocy za-
granicznej, skierowany do studentów studiów magisterskich i doktoranckich, stacjonarnych i niesta-
cjonarnych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, 
Wrocławiu oraz Europejskiej Akademii Sztuk.
Pierwsza nagroda to 10 000 złotych netto.
Znak graficzny programu polskiej pomocy zagranicznej powinien m.in.: pozytywnie przedstawiać 
charakter programu polskiej pomocy zagranicznej; być zrozumiały zarówno dla Polaków, jak i obco-
krajowców; być przeznaczony dla szerokiej publiczności – zarówno wysokich urzędników organizacji 
międzynarodowych, jak i bezpośrednich odbiorców polskiej pomocy.
Regulamin konkursu: www.polskapomoc.gov.pl

Termin zgłoszeń: do 13.06

1
2008

Ulica
Nowy dizajn miejski
Ulica marzeƒ 
Pom prowincjonalny
Street art
Ulica odziana w zapach
Kobieta upad∏a. Na ulicy
Ulicznice
Portrety zaginionych
— 
Poezja: Niewiadomski, 
Zadura
Malarstwo: Sasnal,
Partyka, Szlaga
Muzyka: Piotr Bosacki

www.czaskultury.pl
redakcja@czaskultury.pl

Numer 1/2008 „Czasu Kultury” poÊwi´cony fragmentowi przestrzeni publicznej
otwiera tekst Konrada Miciukiewicza, który analizujàc wywiady przeprowadzone
z mieszkaƒcami Poznania, zastanawia si´ nad kszta∏tem „idealnej ulicy”. Z kolei Anna
Chudzik opisuje ma∏omiasteczkowà ulic´, podkreÊlajàc jej odmiennoÊç od du˝ej
aglomeracji. Marek S. Szczepaƒski i Weronika Âl´zak-Tazbir dostrzegajà wa˝nà rol´
zapachów w tworzeniu rzeczywistoÊci spo∏ecznej i namawiajà do uwzgl´dnienia tej
perspektywy przy opisie miast. Kolejne teksty poÊwi´cone sà ró˝nym sposobom de-
monstracji przekonaƒ w publicznej przestrzeni ulicznej. Aleksandra Jach pisze
o polskim i amerykaƒskim street-arcie jako aktywnoÊci spo∏ecznej, natomiast
Agnieszka Weseli analizuje motywy uczestnictwa feministek w organizowanych od
2000 roku Manifach. Ewa Tatar interpretuje trzy ró˝ne performance polskich artystek
jako dzia∏ania w radykalny sposób zmuszajàce ulicznych przechodniów do reagowania
na nietypowe zachowania. Agata Jakubowska stawia pytanie: czy nale˝y ˝a∏owaç,
˝e g∏oÊny plakat wyborczy Partii Kobiet nie pojawi∏ si´ w przestrzeni miasta? Micha∏
Podgórski przyglàda si´ obecnym na ulicy portretom zaginionych osób i zwierzàt,
uznajàc je za elementy wizualne, które zmieniajà nawykowe sposoby spo∏ecznego
doÊwiadczania miasta. Na zakoƒczenie rozmowa Justyny Knieç z twórcami parado-
kumentalnego filmu Doorman poÊwi´conego selekcjonerom, którzy funkcjonujà
mi´dzy ulicà a ekskluzywnymi zamkni´tymi przestrzeniami klubów nocnych. 

W numerze równie˝ rozmowa z Bohdanem Zadurà oraz wybór wierszy poety. 
Ponadto: recenzje ksià˝ek, relacje z wystaw artystów wspó∏czesnego malarstwa
polskiego – Wilhelma Sasnala, Tomasza Partyki i Radka Szlagi, felietony Agaty
Araszkiewicz oraz Edwarda Pasewicza. Do numeru za∏àczyliÊmy p∏yt´ CD z muzykà
Piotra Bosackiego. 

Notes CzK0102  27/8/56  2:09 PM  Page 1
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FUTURE SHORTS  
W MAJU

Comiesięczne wydania Future Shorts to już w Polsce tradycja. W maju festiwal obchodzi rocznicę 
rozpoczęcia regularnych pokazów w naszym kraju. To wydanie w związku z tym będzie wyjątkowe. 
Po raz pierwszy krótkim filmom i teledyskom zebranym z całego świata towarzyszyć będzie polski 
aneks. Jako pierwsze polskie produkcje wybrano etiudę „Błękitna planeta” w reżyserii Rafała Kotasa 
studenta PWSFTViT z Łodzi oraz teledysk zrealizowany do utworu „Black is the Night” DJ Vadima zre-
alizowany przez Monsieur Zupika i Przemysława Adamskiego. Polskie filmy zostaną skonfrontowane 
między innymi z klasykiem "The Lunch Date" zdobywcą Oscara w kategorii krótkiego metrażu, w re-
żyserii Adama Davidsona. Ponadto będzie można zobaczyć nominowany do Oscara "The Last Farm" 
z Islandii i wideoklip "Made Up Love Song" do fantastycznego kawałka Guillemots oraz dużo więcej 
pomysłowych i zabawnych filmowych opowieści. 

Czas i miejsca, kolejno: Poznań, Kraków (8.05), Gdańsk (11.05), Lublin (15.05), Wrocław 
(15.05), Warszawa (16.05), Katowice (17.05), Tychy (23.05), Białystok (28.05), Łódź 
(29.05), Bydgoszcz (29.05), Szczecin (29.05)

www.futureshorts.pl 

Ben Dodd: Surprise, Anglia

ARTYKULACJE

Monika Weychert-Waluszko, w ramach ostatniej wystawy Galerii Dla... kontynuuje swoje ekspery-
menty kuratorskie. Tym razem jest to „wystawa autokuratorowana” Marii Wasilewskiej będąca jed-
nocześnie jej obroną doktoratu (z sukcesem!).  Autorka sama sobie napisała tekst kuratorski: „Do-
stępny nam instrument „widzenia” jest niedoskonały i daje błędny oraz niepełny obraz świata, a my 
skazani jesteśmy na wieloznaczność i ułamkowość w odczytywaniu, nazywaniu i tworzeniu naszej 
rzeczywistości. Nasze oglądy świata zewnętrznego przedstawiają rzeczy tylko w ich jednostkowych 
- wycinkowych cechach.
Dostępna informacja jest fragmentaryczna a także niedoskonała i to właśnie - w sensie dosłownym 
- podpowiada nam fizyka kwantowa.
W przypadku mniejszych od atomów cząstek, niemożliwe jest jednoczesne, dokładne ustalenie ich 
położenia i prędkości oraz masy. Zasada nieoznaczoności, inaczej zasada nieokreśloności Heisen-
berga mówi, że niepewność zawsze będzie częścią każdego przewidywania dokonanego przez naukę.  
Powstający tam błąd to w pewnym sensie twarda zasada naszego codziennego doświadczenia, życia 
i tworzenia, które jak sądzę, stanowi jedną całość. 
Ponadto, każdy z nas nosi w sobie swoją własną przestrzeń, swój prywatny punkt widzenia na otacza-
jący świat i dla niego jest on najważniejszy ( w fizyce to np. czas własny układu). Rozwój jego widze-
nia i poznania dokonuje się w czasie i nie w oderwaniu od realnych, kształtujących go warunków.  
Podobnie jest w czasoprzestrzeni Einsteina, pełnej fizycznych zdarzeń, które ją kształtują i od któ-
rych same zależą, powodując jednoczesne jej zakrzywianie.  
W realizacji artykulacje, ograniczając zakres naszego poznania do dwóch zmieniających się cyklicznie, 
jak dzień i noc, rzeczywistości, zastanawiam się w jakim stopniu podatni jesteśmy na iluzję, w tym przy-
padku dotyczącą architektury konkretnych i zastanych pomieszczeń galerii” - pisze artystka.

Czas: od 15.05
Miejsce: Toruń, Galeria dla... - wejście przez klub enerde, ul. Browarna 6
www.galeriadla.pl

a
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ZATRUTE OWOCE 

Alexandra Urban w swoich pracach kreuje neurotyczną wizję wynikającą z percepcji współczesnej po-
pkultury, szczególnie jednej z jej dziedzin o nazwie glamour, która charakteryzuje świat dzisiejszych 
celebrities. Bycie galamour to bycie czarującym, urokliwym, błyszczącym, sławnym a jednocześnie 
przerysowanym. Takie myślenie bliskie jest temu, że wszystko, aby zaistnieć musi zlewać się w jed-
nolity nurt przesadnej stylizacji. Wirtualny świat glamour urzeczywistnia swój ideał poprzez media. 
W tych samych źródłach można zetknąć się z jego drugą wizją, gdzie twarz gwiazdy jest spuchnię-
ta i ma rozmazany makijaż, a w oczach pojawia się ból i szaleństwo – czytamy w tekście kuratorki 
Agnieszki Okrzeji.

Czas: 7-22.06
Miejsce: Poznań, Spot, ul. Dolna Wilda 87
www.moa.pl

PEWNA FINLANDIA

Pewna Finlandia to wystawa aktualnej sztuki fińskiej, prezentująca dwunastu czołowych artystów 
z tego kraju. Eksponowane prace łączą materiały i formy naturalne: kości zwierzęce, trawę, kurz z wy-
tworami cywilizacyjnymi, takimi jak stal, buty czy respiratory. Ich tematyka odnosi się do różnych 
aspektów życia ludzkiego - od ekoetyki, relacji człowieka z naturą, po specyficznie fińską problema-
tykę, dotyczącą choćby warunków socjalnych w Finlandii czy feminizmu. „(…) cechą postawy artystów 
fińskich jest raczej samotność i bierność. Wielu artystów zajmuje kwestia relacji pomiędzy czło-
wiekiem a przyrodą i zwierzętami” - piszą w swoim wstępie do katalogu wystawy kuratorzy, którzy 
podczas swoich podróży po Finlandii i wizyt w pracowniach artystów zauważyli nie tylko szczególny 
rodzaj relacji łączących w tym kraju ludzi i naturę ale również…brak krzeseł dla gości.
Artyści: Jussi Heikkilä, Timo Heino, Pekka Jylhä, Kaarina Kaikkonen, Kaija Kiuru, Kaisu Koivisto, Elina 
Lind, Eero Markuksela, Reima Nurmikko, Jaakko Pernu, Anni Rapinoja, Anu Tuominen

Czas: do 8.06
Miejsce: Wrocław, BWA, galeria Awangarda, ul. Ruska 46a
www.bwa.wroc.pl

Kaija Kiuru, Model AirplaneAlexandra Urban: Sweet Dreams
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KIELCE, KIELCE, 
KORONA

Wystawa Ignacego Czwartosa „Kielce, Kielce, Korona” jest kontynuacją wcześniejszej jego twórczości 
spod znaku „abstrakcji prowincjonalnej” – jak sam określa swoje prace. Z drugiej strony prezentacja 
przełamuje chłodny repertuar i wprowadza nutę swojskości, prywatności, gdzie pretekstem do na-
malowania obrazów stało się zamiłowanie do piłki nożnej i przyjaźń. Czwartos urodził się w Kielcach, 
jego dom rodzinny położony był niedaleko stadionu „Korona”. Jako mały chłopiec odwiedzał miejsca, 
gdzie słynna drużyna „złocisto krwistych” wyrobiła sobie silną pozycję i do tej pory stanowi mocny 
punkt na piłkarskiej mapie Polski. W myśl zasady, że fascynacje z dzieciństwa wpływają na to, co się 
później robi, akcenty z przeszłości powróciły w nowym cyklu malarskim, gdzie Czwartos subtelnie 
nawiązuje do sportowych emblematów i kolorystyki. Statyczne kompozycje przedstawiają samego 
autora. Poprzez manierę powagi i dystansu, są przez jednych przyrównywane do dawnych portre-
tów sarmackich, inni zaś widzą w nich nawiązania do średniowiecznych przedstawień fundatorów. 
Symbolika charakterystycznych zastygłych gestów dłoni, niesie za sobą tajemnicę, nieczytelny znak 
przeszłości dostępny tylko dla nielicznych. 

Czas: 16.05 - 17.06
Miejsce: Warszawa, Galeria Leto, Hoża 9c 
www.leto.pl 

Ignacy Czwartos, z wystawy "Kielce Kielce Korona"
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W SIECI OBRAZÓW

Projekt Athletic Cinema we wrocławskiej Entropii realizowany jest interdyscyplinarnie - przez po-
kazy, prezentacje i spotkania połączone z wykładami. Kolejnym rozwinięciem projektu będzie spo-
tkanie ze współpracującą ze sobą od 2003 r. parą artystów – Małgorzatą Jabłońską (1976), artystką 
intermedialną, autorka komiksów cyfrowych i Piotrem Szewczykiem (1974) architektem, dizajnerem, 
artystą multimedialnym. Obok starszych realizacji w formie wirtualnej galerii: „Space is the place 
(man!)”, animacji interaktywnych, jak np. „Szkolenie”, czy też komiksów cyfrowych, artyści zaprezen-
tują dokumentację „konstrukcji w procesie” – ostatnich działań w ramach szerszego projektu prze-
znaczonego dla Karlshamn, portowego miasta na południu Szwecji. Poza własnymi projektami artyści 
pokażą także próbki prac studentów tamtejszej Blekinge Institute of Technology. Będzie to dobrym 
punktem wyjścia do dyskusji na temat sposobów gromadzenia prac w formatach cyfrowych – wirtu-

alnego archiwum, którym są już same komiksy i wirtualne rzeczywistości Jabłońskiej i Szewczyka. 
Ich prywatne archiwum, to osobiste opowieści o życiu codziennym, w którym jesteśmy niekiedy bez-
refleksyjnie zatopieni. Na styku myśli plastycznej, dizajnerskiej, a także architektonicznej, uniwer-
salne tematy – miłości, samotności, czy poczucia bezpieczeństwa znajdują tu bardzo interesującą, 
metaforyczną realizację. 

Czas: 30.05.08 godz. 18.00
Miejsce: Wrocław, Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza 4
www.entropia.art.pl

Praca Małgorzaty Jabłońskiej z wystawy "W sieci obrazów" Praca Małgorzaty Jabłońskiej z wystawy "W sieci obrazów" 
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SOLO PROJEKT  

Taniec solo - bez scenografii i rekwizytów, w pustej przestrzeni. Zgodnie ze słowami angielskiego 
choreografa Jonathana Burrowsa, „do stworzenia tańca potrzebne są tylko dwie nogi, dwie ręce 
i przede wszystkim - głowa”. Od zeszłego roku jest to motto Solo Projekt.
Program przeznaczony jest dla młodych tancerzy i początkujących choreografów, których zaintere-
sowania wychodzą poza tradycyjnie rozumiany „teatr tańca”. Szczególny nacisk położono na proces 
twórczy i eksperyment. Założenie jest takie, aby artyści podejmowali refleksję nad sztuką tańca i po-
szukiwali nowych środków cielesnej ekspresji. Jedynym wymogiem formalnym jest brak scenografii 
i rekwizytów. 
Po przeanalizowaniu ponad 20 aplikacji - zgłoszeń nadesłanych na tegoroczny konkurs projektów 
w ramach 3 edycji programu rezydencyjnego SOLO PROJEKT Kulczyk Foundation wyróżniła tegoroczną 
rezydencją i stypendium: Barbarę Bujakowską / Marcina Janusa, Tomasza Bazana i Karola Tymińskie-
go. Wszyscy artyści pracują teraz nad programami choreograficznymi, które będzie można zobaczyć 
już wkrótce w Poznaniu. 
 

Czas: od 24.05
Miejsce: Poznań, Stary Browar, ul. Półwiejska 42
www.starybrowarnowytaniec.pl 

Karol Tymiński, fot. Karol Tymiński
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Cykl „W przybliżeniu” Marcina Przybyłko tworzy 15 fotografii, pokrytych przezroczystym pleksigla-
sem. Każde zdjęcie jest fragmentem wykadrowanym z kilkakrotnie powiększonego oryginału. Boha-
terowie fotografii oraz pejzaże, w których zostali uwiecznieni są ledwo – a jednak wciąż – identyfi-
kowalni. Przybyłko wyciąga na pierwszy plan sekretne życie nieznajomych z tła wakacyjnych zdjęć. 
Konstruując obrazy wizualnie ocierające się o malarstwo bada niejednoznaczny status fotografii 
i umowność jej percepcji.

Czas: do 7.06
Miejsce: Warszawa, Simonis Gallery, ul. Burakowska 9 
www.simonisgallery.com

W PRZYBLIŻENIU 

Marcin Przybyłko, z cyklu "W przybliżeniu" Marcin Przybyłko, z cyklu "W przybliżeniu"
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TRANSKULTURA

Międzynarodowa konferencja będzie stanowiła rodzaj podsumowania i uzupełnienia trwającego 
przez rok cyklu wystaw indywidualnych Transkultura. Poświęcona tematyce dialogu międzykulturo-
wego, łączyć będzie refleksję nad sztuką i jej możliwościami dotyczącymi przewidywania problemów 
społecznych, ich sygnalizowania i edukacji społecznej z podejściem naukowym. Będzie zatem poka-
zywać szeroki wachlarz podejść do problematyki międzykulturowości w jej najlepszych wydaniach. 
Wśród zaproszonych prelegentów znajdą się zarówno badacze i teoretycy kultury europejskiej jak 
i czołowi kuratorzy międzynarodowych imprez artystycznych, wykraczających tematem poza krąg 
kultury zachodniej.
Podczas konferencji zostaną poruszone takie zagadnienia jak: sztuka a doświadczenie społeczne; 
rola artystów i kuratorów wystaw w procesie zmiany świadomości społecznej; współczesne migra-
cje: kierunki, przyczyny, problemy; pojęcie „innego” / „obcego” (i różnice między tymi pojęciami); 
dialog międzykulturowy we współczesnych społeczeństwach; miejsce Polski i Polaków we współcze-
snej Europie / współczesnym świecie; historia i tradycja emigracji polskiej; stereotypy postrzegania 
Polaków zagranicą, współczesne wzory Polaka-emigranta, kulturowy potencjał Polaków zagranicą; 
„obcy” w Polsce.

Czas: 30.05 – 1.06
Miejsce: Kraków, Bunkier Sztuki pl. Szczepański 3a oraz Austriacki Konsulat Generalny, 
ul. Cybulskiego 9 
www.transkultura.pl

PO DRODZE

Tytuł wystawy Tomasza Kopcewicza "Po drodze" może zwodzić. Sugeruje impresjonistyczny zapis 
wrażeń; wycieczki w poszukiwaniu inspiracji. I tak rzeczywiście jest. Mamy do czynienia z niezwykle 
oczyszczonymi pod względem estetycznym pracami. Przebija przez nie wręcz puryzm. Uwodzą fanta-
zją kolorystyczną i minimalizmem środków.
Ale „po drodze” sugeruje jeszcze coś. Podróż drogą jest poruszaniem się w kierunku celu, który może 
być fizyczny lub czysto metaforyczny. Na egzystencjalnym poziomie określa stosunek człowieka do 
przestrzeni i jego wizję obecności w niej. W pracach Kopcewicza obserwujemy właśnie fizyczne ele-
menty określające wytyczne poruszeń. Odtwarza on blokady i barierki, elementy dokonujące aktu 
dystrybucji masy ludzkiej w przestrzeni społecznej; nieme ramy kontrolujące ekonomię „kapitału 
ludzkiego”.
Kurator: Daniel Muzyczuk

Czas: do 6.06
Miejsce: Gdańsk, Galeria NCK, ul. Korzenna 33/35

Tomasz Kopcewicz: bez tytułu
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BOAZERIA

Kilka miesięcy temu rodzina Agaty Biskup zdecydowała się sprzedać dom, w którym artystka dora-
stała. Jej rodzice chcą postawić zupełnie nowy; nowy budynek stanie na działce położonej tuż obok 
starego. Ta decyzja zainspirowała Agatę Biskup do stworzenia wizualnego zapisu wnętrz rodzinnego 
mieszkania. Po przeprowadzce nadal będzie widziała architekturę lat dziecinnych z okien nowego 
domu, jednak przestrzeń, w której przez dwadzieścia pięć lat toczyła się historia jej rodziny zostanie 
bezpowrotnie utracona.
„Boazeria” jest uniwersalną historią o transformacji społeczeństwa. Projekt przywołuje kicz PRL-ow-
skich mieszkań, pełnych mebli na wysoki połysk, o ścianach wyłożonych drewnem. Ze współczesnej 
perspektywy ten niegdyś modny wystrój może budzić zażenowanie – jednak Biskup nie odcina się od 
tej skompromitowanej estetyki, lecz wykorzystuje ją jako język zapisu prywatnych wspomnień.
Pracując nad „Boazerią” Agata Biskup namalowała obrazy przedstawiające wnętrza starego domu, 
następnie powiesiła je w miejscach, które przedstawiają i sfotografowała tak, aby powtórzyć kadr 
z płótna. W ten sposób, obok warstwy narracyjnej, podjęła wątek relacji między malarstwem a fo-
tografią.
Wystawa odbywa się w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie.

Czas: 11.05 - 31 .05
Miejsce: Kraków, No Local, ul. Gertrudy 15/2
www.nolocal.org
www.photomonth.com

Agata Biskup, z cyklu Boazeria
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REAL FOTO 

Mikołaj Długosz od kilku lat przegląda zdjęcia ozdabiające anonse zamieszczane na portalach au-
kcyjnych. Wybrane przez niego i prezentowane w cyklu „Real Foto” fotografie są próbą zareklamowa-
nia produktów wystawionych na sprzedaż. Amatorska reklama, często naśladując wysokobudżetowe 
produkcje, daje interesujący, zaskakujący, czasem zabawny efekt. Prezentowane zdjęcia są specy-
ficznym rodzajem dokumentów osobistych, poprzez które możemy podglądać przestrzeń prywatną, 
w którą internauci nigdy nie wpuściliby zawodowych fotoreporterów. W szerszym kontekście te ob-
razy są też ciekawym zapisem rzeczywistości lat ‘00. Książka „Real Foto” prezentująca ten projekt 
Mikołaja Długosza, ukazała się wydana przez krakowski ha!art.

Czas: do 28.05
Miejsce: Kraków, Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a
www.bunkier.art.pl
www.mikolajdlugosz.com
Wystawa w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie 2008 www.photomonth.com

Selekcja: Mikołaj Długosz Selekcja: Mikołaj Długosz
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ART IN CINEMA

Art In Cinema to eksperymentalny projekt, polegający na prezentacji serii filmów artystów polskich 
i zagranicznych w krakowskim Kinie pod Baranami. Dlaczego zwykłe kino? Nie każda galeria posiada 
warunki odpowiednie do projekcji wideo. Kolejnym minusem pokazów w galeriach jest fakt, że wi-
dzowie często wchodzą w trakcie projekcji - w przypadku krótkich, zaloopowanych filmów nie jest 
to problem, ale odbiór dłuższych, narracyjnych filmów jest w takiej sytuacji utrudniony. Kino jest 
naturalnym miejscem dla pokazu sztuki wideo. Widz ma możliwość zobaczyć tu filmy w najbardziej 
komfortowych, dla tego medium, warunkach.
W Polsce można zauważyć coraz większe zainteresowanie wideo artem. Ale w przeciwieństwie do 
malarstwa, rzeźby czy instalacji możliwości dotarcia do konkretnych prac wideo jest znacznie mniej. 
W projekcie ważne jest także to, w jaki sposób sztuka zadziała w przestrzeni kina. Jak zostanie ode-
brana? Czy uda się rozszerzyć krąg osób zainteresowanych sztuką współczesną o miłośników filmu? 
Jako pierwsza swoje film zaprezentuje Karolina Kowalska - począwszy od najwcześniejszych jak „Sel-

f-servis” i „Opcja Boska” po najnowsze. Kowalska jest artystką wszechstronną, zajmuje się fotogra-
fią, tworzy instalacje i obiekty, a wiele z jej projektów to prace wideo. Ich tematem jest często prze-
strzeń: miasta, mieszkania, a ostatnio także przestrzeń wirtualna. Kowalska nie lubi definiowania 
swojej sztuki według jednego klucza, zwinnie wymyka się kolejnym etykietom, które nadają jej kry-
tycy, przemieszczając się szybko w bardzo różnych obszarach zainteresowań. To, co pozostaje w jej 
pracach stałe, można określić jako specyficzne poczucie humoru o czarnym zabarwieniu, podszytego 
na dodatek subtelną ironią. W planach Art In Cinema jest jedna projekcja miesięcznie. W kolejnych 
odsłonach prezentowane będą prace m.in.: Tomka Kozaka, Oli i Doroty Buczkowskich.

Czas: 21.05, godz. 19 (Karolina Kowalska), 18.06, godz. 19 (Wilhelm Sasnal)
Miejsce: Kraków, Kino Pod Baranami, Rynek Główny 27
www.nolocal.org

Karolina Kowalska: Bomba Karolina Kowalska: Narkolepsja często mylona jest z depresją
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TU BYŁO KINO

Każdy zna choć jedno małe kino, w którym już nie wyświetla się filmów. W skali kraju takich kin jest 
setki. Wraz z ich upadkiem odeszła pewna epoka, przez wiele osób wspominana z rozrzewnieniem. 
Budynki, w których się mieściły stają się apartamentowcami, sklepami lub po prostu niszczeją. Kli-
matu, jaki panował w małych salkach, wolnych od zapachu popcornu, nie da się odtworzyć w klima-
tyzowanych multipleksach. Dlatego autorzy projektu postanowili utrwalić i zebrać w jednym miejscu 
możliwie jak największą ilość informacji dotyczących istniejących oraz zamykanych tradycyjnych 
kin. Projekt „Tu było kino” powstaje od marca 2006 roku i w tej chwili obejmuje ponad 400 obiektów 
kinowych z całej Polski. Znaczną część zdjęć można obejrzeć na stronie www.tubylokino.pl. Każdy 
może na tej stronie zamieścić zdjęcia kin ze swojej kolekcji. Kilkadziesiąt fotografii opublikowanych 

zostanie w albumie o tym samym tytule. Oprócz fotografii w książce znajdą się wspomnienia znanych 
osób (opowieści o swoich kinach z młodości snują m.in. Edward Dwurnik, Wilhelm Sasnal, Tadeusz 
Sobolewski, Janusz Gajos, Daniel Olbrychski, Piotr Łazarkiewicz, Małgorzata Szumowska, Andrzej 
Mleczko). Inauguracja odbędzie się 27 maja warszawskim kinie Iluzjon.

Czas: od 27.05
Miejsce: Warszawa, Kino Iluzjon, ul. Narbutta 50a
www.tubylokino.pl

Kino Znicz w Bielsku Podlaskim 
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Y BRONIĄ 

Począwszy od wystawy „Selekcja” w ramach projektu „Umpolen” w Wiedeńskim MuseumsQuartier 
kolektyw Ikoon pokazuje, jak proste są metody prowadzące do uzyskania władzy. Prace kolektywu 
dzielą się na te, które fetyszyzują władzę jako taką i te, w których artyści wykorzystują zdobytą 
władzę w celach abstrakcyjnych, tak jak akcje/performance, które odbyły się w różnych miejscach 
Warszawy, do udziału w których zostali skłonieni przypadkowi przechodnie. Cykl, o nazwie „Wszystko 
pod kontrolą” był swoistym podniesieniem rangi banalnych miejsc, oraz zwykłych ludzi, do miana 
czegoś wyjątkowego, elitarnego, wymagającego szczególnej opieki. W ich najnowszym projekcie, 
będzie można zobaczyć zarówno tajne archiwa kolektywu, jak i nowe eksperymenty dokonywane na 
tkance społecznej.

Czas: 30.05 - 13.06
Miejsce: Wrocław, Studio BWA, ul. Ruska 46a
www.ikoon.art.pl

RÓŻOWE SOSENKI

Niespodziewanie w miejscu, w którym do ubiegłego roku znajdowały się Różowe Świecące Jelenie, 
w majowy długi weekend pojawił się różowy mikrolas. Różowe sosenki są dziełem twórców ukrywają-
cych się za pseudonimem Pine Art twórców, na razie nam jeszcze nieznanych. Przesłali nam lakonicz-
nego maila z komunikatem "Las czeka na jelenie".
Akcja spontaniczna o znamionach samowolki :-)

Miejsce: Warszawa, Skwer Cubryny, między Biblioteką Uniwersytecką a Wisłą
http://pineart.blogspot.com

Ikoon: y bronią Pine Art: Las czeka na jelenie, fot. Pine Art
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PAPIER PEINT:  
UNE FEMME

Dorota Urban (1984) jest studentką grafiki na Uniwersytecie Śląskim. Zajmuje się głównie grafiką 
warsztatową, projektowaniem graficznym, rysunkiem i malarstwem. Główną inspiracją dla jej prac 
jest ciało traktowane jako element formalny kompozycji. Często jawi się ono jako pierwiastek żeński 
uwikłany w mniej lub bardziej symboliczną rzeczywistość.
„Prace Doroty Urban stanowią opowieś. To niepozbawiona goryczy zdystansowana refleksja na temat 
siebie samej, a raczej własnego ciała wobec kultury, w której funkcjonuje. Podkreśla ona świadomość 
jego fetyszyzacji, pragnienie ciała konkretnego i nieokreślonego, jego uprzedmiotowienie, a wresz-
cie sprowadzenie kobiety właśnie do ciała.
Urban jest daleka od manifestowania sprzeciwu w imieniu wszystkich kobiet, wypowiada się wy-
łącznie we własnym. Jej grafiki nie wyrażają zdecydowanego protestu, ukazują świadomość artystki, 
świadomość kobiety. Świadomość ta dotyczy własnej fizyczności, i właśnie ją artystka wykorzystuje 
w swoich przedstawieniach.
Swoje ciało, razem z narzuconym kulturowo kontekstem, metodą „kopiuj, wklej” implikuje w prze-
strzeń jej grafik. Pozbawia je podmiotowości, powiela, przerabia, zdaje się mówić: „Wiem. Jestem 
kobietą, wiem...”, pozostawiając przy tym echo smutku, towarzyszącego gorzkim refleksjom. Nie zna-
czy to, że artystka kłóci się z własną naturą, jej wypowiedź dotyczy w całości fantazmatu kobiety 
we współczesnej kulturze. Sama zresztą w pewien sposób decyduje się na jego powielanie” - pisze 
w tekście kuratorskim Mateusz Żurek.

Czas: 17 - 21.05
Miejsce: Paryż, Korczynski Polish Concept Store, 26 Rue Biot, 75017 Paryż, Metro: Place 
de Clichy
www.korczynski-paris.com

Dorota Urban
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SZU SZU  
W BAT YAMIE

Akcja przeprowadzona w Izraelu przez Galerię Szu Szu w położonej niedaleko Tel Avivu miejscowości 
Bat Yam. W sklepie Chanut, znajdującym się w jednym z pasażów handlowych przez kolejne tygodnie 
niemal codziennie zmienia się dekoracja oraz funkcja sklepu. Sklep kolejno przekształca się w zwykły 
spożywczak, kawiarnię, punkt handlu nieruchomościami itd. Czasem miejsce oferuje kilka rodzajów 
usług, innym razem staje się po prostu galerią artystyczną. Wygląd lokalu nawiązuje do sklepów 
w Bat-Yam, a także w Polsce. Większość obiektów wykorzystanych do aranżacji przestrzeni została 
zrobiona metodą hand-made przez artystów - są to sztuczne przedmioty udające prawdziwe pro-
dukty. Ciągła zmiana charakteru sklepu powoduje zmienne postrzeganie tego fragmentu ulicy, który 
poddawany jest ciągłej rewitalizacji, zmuszając do reakcji przechodniów i stałych bywalców pasażu. 
Projekt jest częścią International Biennale for Ladscape Urbanism.

Czas: do 7.06
Miejsce: Izrael, Bat Yam, Ulica Balfur 63, Bat Yam
www.szuszu.art.pl 
www.biennale-batyam.org

INNE MIASTO,  
INNE ŻYCIE

Projekt „Inne miasto, inne życie” dotyczy transformacji przestrzeni miejskiej i publicznej Warszawy 
w kontekście podobnych procesów zachodzących w innych miastach postsocjalistycznych. Odnosi 
się do niedokończonych projektów socjalistycznej modernizacji, utopii społecznych, przemian zwią-
zanych z globalizacją i kapitalizmem oraz osobistych wyobrażeń - pamięci o lepszym, innym życiu. 
Zaproszonym artystom postawiono pytanie, jakie procesy wpływają na przestrzeń współczesnej 
Warszawy i na wizualną strukturę miasta, pamięć i doświadczenie życia codziennego jej mieszkań-
ców oraz na to, co w obowiązujących „podziałach postrzegalnego” jest widzialne, a co nie. Jaka jest 
funkcja sztuki w kształtowaniu sfery publicznej?
W związku z projektem powstają prace, w większości realizowane w przestrzeni miejskiej Warszawy, 
a ich dokumentację oglądać można w Małym Salonie Zachęty. Prace realizowane będą do końca lipca 
2008, a wystawa będzie rozrastała się i ewoluowała w miarę rozwoju działań artystów. W kwietniu 
w Ogrodzie Saskim zrealizowana została praca Trutha „Stoisko”, którą umieszczono w miejscu, speł-
niającym idealne warunki dla handlu ulicznego w Warszawie. Na ekranie przy skrzyżowaniu ulicy 
Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej nad sklepem Sezam, w przerwie między reklamami, można było 
zobaczyć wideo Łukasza Gronowskiego „Stać cię na więcej”. Informację o pozostałych projektach 
można znaleźć w specjalnie stworzonym do tego celu blogu: www.ancity.blogspot.com

Czas: do 31.07
Miejsce: Warszawa, Mały Salon Zachęty, pl. Małachowskiego 3 i przestrzeń miasta
www.zacheta.art.pl

„Odsłona projektu: sklep łączący sprzedaż i wynajem nieruchomości (prezentowaliśmy autentyczne oferty sprzedazy domów i miesz-
kań w Polsce) ze sprzedażą artystycznych, wykonywanych przez nas ręcznie tapet. Nasze biuro nieruchomości cieszyło się dużym 
zainteresowaniem, szczególnie ze wiekszość mieszkanców Izraela ma polskie korzenie” - piszą Szu Szu o jednym z odcinków akcji, 
więcej: www.szuszu.art.pl

Zbynek Baladran, socio-fiction (II.),  2005-7, 6’45’’, kadry z filmu wideo, Praga
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MŁODOŚĆ WITKA J.

Najnowszy projekt Marty Zasępy, fotografki, miłośniczki HOLGI, współautorki cyklu Polska Rzeczpo-
spolita Bajkowa, został zrealizowany wspólnie z Michałem Zasępą. Jest to film nakręcony wiele lat 
temu kamerą LOMO/8mm, teraz przetworzony na dvd. Bohaterem jest Witold Janczar zwany Witkiem, 
który w tej chwili ma 76 lat, a którego młodość została zapisana kamerą LOMO Mewa 2. Odnaleziony 
w rodzinnych archiwach, zmontowany na nowo oraz opatrzony komentarzami i muzyką film jest po-
kazywany w ramach Miesiąca Fotografii. 

Czas: 6 - 31.05, wt-pt: 16-19, sb-nd: 12-18
Miejsce: Kraków, ul. Św. Gertrudy 15 (mieszkanie prywatne) 
www.photomonth.com 
www.martazasepa.lap.pl

Marta Zasępa: Młodość Witka J. Marta Zasępa: Młodość Witka J.
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ZIELONA FALA,  
DMUCHANE FLAMINGI 

W galerii m2 [m kwadrat] trwa wystawa indywidualna „Zielona fala, dmuchane flamingi...” - bardzo 
utalentowanego studenta V roku warszawskiej ASP (pracownia profesora Jarosława Modzelewskiego) 
- Pawła Dunala. Na wystawie prezentowany jest cykl składający się z 28 obrazów o formacie 20 x 20 
cm oraz jedna większa praca.
W katalogu wystawy znalazł się tekst Jarosława Trybusia: „Paweł Dunal rozwija przed nami malarską 
panoramę nadrealności. W małym formacie. Dziecięcym. Rozpoczyna swój cykl rysując. W „Najpięk-
niejszym samochodzie świata 1” pojawia się zarys miasta. Prosty, schematyczny – ale jak każdy 
schemat – wymowny. Nieprzyjazne domy, wykrzywione przez nagięcie praw perspektywy jak w eks-
presjonistycznych dekoracjach, ciągną się wzdłuż prostej, biegnącej w nieokreśloną dal ulicy. Są 
tłem kolejnych zdarzeń z życia/wyobraźni dzieci i tłem kolejnych malarskich miniatur. Chłopiec 

i dziewczynka namalowani/narysowani są równie schematycznie, jakby sami siebie nabazgrali na 
ścianie. Te niepozorne postaci przekształcają miasto w swoją fantazję o mieście. Opanowują je swoją 
wyobraźnią. To prowadzi, bo prowadzić musi, do katastrofy. (...) We wszystkich 27 miniaturach Du-
nal wprowadza nas w niebezpieczny, sugestywny, nadrealny świat marzeń poplątanych z obawami, 
pragnień przemieszanych z niechęciami; lęków i fascynacji. Niewielkie, technicznie świetne płótna 
przyciągają pozorną frywolnością, by po dłuższej refleksji okazać swą złowrogość”.

Czas: do 24.05
Miejsce: Warszawa, Galeria m2, Oleandrów 6
www.m2.art.pl

Paweł Dunal: Bez tytułu, 2007, olej, płótno, 20 x 20 cm, sygnowany i datowany na odwrocie   Paweł Dunal: Bez tytułu, 2007, olej, płótno, 20 x 20 cm
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DEPRESJA

Jaka jest różnica między deprechą a depresją? Kiedy kończy się kolejny zły dzień, a zaczyna groźna 
choroba? Kiedy przychodzi ten moment, gdy już nie możemy siłą woli zmusić się do punktualności, 
wywiązywania z coraz trudniejszych zadań? 
Statystyki podają, że w Polsce około miliona osób zażywa antydepresanty. Czarniejsze szacunki mó-
wią, że co najmniej drugie tyle ludzi powinno zażywać leki psychotropowe, ale wstydzą się kontaktu 
z psychiatrą, albo jeszcze nie wiedzą, że ich złe samopoczucie to nie tylko spadek nastroju czy kolej-
ne niepowodzenie, które można zlekceważyć mówiąc „to nie jest mój dzień”.
Celem wystawy Depresja jest przede wszystkim pokazanie interesującej twórczości powstałej z in-
spiracji przebytą chorobą, ale także zaprezentowanie choroby jako zjawiska. Wśród eksponowanych 
prac znajdzie się m.in. model pokoju dla szpitala psychiatrycznego stworzony w latach 70. przez 
Henryka Stażewskiego oraz prace Aliny Szapocznikow i Andrzeja Wróblewskiego, którzy cierpieli 
z powodu depresji, zdiagnozowanej przez lekarzy-specjalistów. Większość zaproszonych artystów 
miała bezpośredni kontakt z chorobą; chorując, prowadząc zajęcia terapeutyczne z ludźmi cierpiący-
mi na depresję lub ciężko doświadczając chorobę bliskich. W wypadku wystawy poświęconej depresji 
niezwykle delikatny i ważny jest wątek wrażliwości artystów, ich przeżywania świata i wyrażania 
osobistych doświadczeń.

Czas: do 22.05
Miejsce: Kraków, Bunkier Sztuki, Plac Szczepański 3a
www.bunkier.art.pl

Eliza Galey, Depresja, 2006
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KLAWIATURA  
NA PASACH

50 prac wpłynęło na konkurs dla młodych dizajnerów na nowoczesną pamiątkę z Warszawy związa-
ną z Fryderykiem Chopinem. Konkurs zorganizowano z okazji zbliżającego się międzynarodowego 
Roku Chopinowskiego 2010. Kompozytor do 20 roku życia mieszkał w Warszawie - emigrując był więc 
młodszy od studentów wzornictwa, którzy wzięli udział w konkursie.
Chopin i jego muzyka są lokomotywą promocji polskiej kultury na świecie – Japończycy szaleją na 
jego punkcie od wielu lat, powstała nawet mangowa gra komputerowa, w której głównym bohaterem 
jest młody Chopin.
Mało kto jednak kojarzy Chopina z Polską, mimo że w Warszawie odbywa najbardziej prestiżowy kon-
kurs pianistyczny na świecie – Konkurs Chopinowski. Niestety również Polacy wiedzą o nim bardzo 
niewiele. W czasie badań przeprowadzonych przez socjologów z Uniwersytetu Wrocławskiego, ankie-
towani brali portret Chopina za wizerunek Mozarta, Mickiewicza lub… Tadeusza Kościuszki.
Jury, w którego składzie znaleźli się przedstawiciele Biura Promocji Warszawy, Narodowego Instytutu 
im. Fryderyka Chopina, Wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP oraz Bęc Zmiany, pierwszą nagrodą 
uhonorowało projekt miejski Heleny Czernek i Klary Jankiewicz, prostą i wdzięczną transformację 
pasów dla pieszych w klawiatury przypominające o tym, że Warszawa była miastem Chopina. Nagro-
dzono także projekt Marka Kultysa i Marty Niemywskiej „Push the button Chopin” – serię przypinek 
z pozytywkami odgrywającymi najbardziej znane fragmenty utworów Chopina. Wśród wyróżnionych 
znalazły się projekty cieszące zmysł smaku – ciasteczka mazurki (Monika Dominiak: Mazurki Chopina) 
i „Akolada” (Marcin Ebert), ale także narząd węchu – ceramiczny odlew słynnego chopinowskiego 
nosa (Robert Pludra: Nos). Bęc wyróżnił projekt Kacpra Nurzyńskiego „Szo.pen” – czarne, zmywalne, 
jadalne mazaki, dzięki którym można zmienić swoje uzębienie w klawiaturę.
Niektóre z projektów zostaną zrealizowane przez Biuro Promocji Warszawy i posłużą do promocji 
stolicy oraz Roku Chopinowskiego jeszcze w tym roku.
Konkurs zorganizowany został przez Biuro Promocji Warszawy, Fundację Bęc Zmiana i Wydział Wzor-
nictwa Przemysłowego ASP w Warszawie.

WYSTAWA POKONKURSOWA:
Czas: do 30.05
Miejsce: Warszawa, Bambini di Praga, ul. Jagiellońska 26

Helena Czernek / Klara Jankiewicz: Rok Chopinowski w Warszawie 2010 (I nagroda).
Na sąsiedniej stronie: Marek Kultys / Marta Niemywska: Push the Button Chopin (kolekcja przypinek), www.chopinbutton.com

Robert Pludra: Nos Chopina
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Maj, Czerwiec 2008
Odcinek 5. :Annas Kollectiv
Odcinek 6: Teatr SchauplatzInternational
INFORMACJE:  www.stadion-x.pl 
REZERWACJA MIEJSC: info@laura-palmer.pl
Kuratorka Finisażu Stadion X-lecia: Joanna Warsza
Organizatorzy: Fundacja Bęc Zmiana, Fundacja Laury Palmer
www.funbec.eu 
www.laura-palmer.pl

FINISAŻ  
STADIONU X-LECIA 
I JARMARKU EUROPA

Patronat honorowy: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Partnerzy: Narodowe Centrum Sportu, Centralny Ośrodek Sportu, CHD Stadion, 
Orfi, mamastudio, 

Projekt dofinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa
Szwajcarską Fundację dla Kultury Pro Helvetia 

Projekt Stadionu Narodowego w Warszawie: JSK Atchitekci
Projektanci: Zbigniew Pszczulny, Hubert Nienhoff

Inwestor: Narodowe Centrum Sportu
Przewidywana data oddania do użytku: 2012

Ilustracja dzięki uprzejmości Narodowego Centrum Sportu
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Gra planszowa KOLEKCJONER
część II z V

Zagrać będzie można po skompletowaniu wszystkich elementów gry ( plansza 

+ 49 kart ), publikowanych w czterech kolejnych numerach Notesu na 6 Tygodni. 

KOLEKCJONER jest wstępem do tego, co  będzie można zobaczyć  już wkrótce 

w nowym Centrum Sztuki Współczesnej “Znaki Czasu” w Toruniu.

Kolekcjonowanie i gry są leitmotivem proponowanego na bieżący rok programu.

13 czerwca - preview ( akredytacje: www.csw.torun.pl )

14 czerwca - oficjalne otwarcie CSW
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GRA W BLUSZCZE

W „Grze w bluszcze” Anna Myca proponuje nowy wizerunek starego, ale bardzo ważnego wiaduktu 
znajdującego się przy Dworcu Centralnym. To na niego trafia większość ludzi przybywających po raz 
pierwszy do Warszawy. Oklejony ulotkami i plakatmi, źle oświetlony, z sąsiadującymi z nim rozpa-
dającymi się wejściami do przejść podziemnych – nie jest najlepszą wizytówką stolicy. Artystka, 
korzystając z trwających prac remontowych w obrębie torowiska oraz wiaduktu, zaproponowała parę 
zmian, które wpłyną na estetykę tego miejsca.
Wprowadzenie nowych elementów ma sprawić, że wiadukt stanie się ciekawym obiektem architekto-
nicznym. Zastosowanie dodatkowego oświetlenia, sztucznej zieleni oraz specjalnej farby (antypla-
kat) w znacznym stopniu zminimalizuje działania potencjalnych wandali. 
- Każdy z nas nosi w sobie inny obraz miasta idealnego. Dla jednych ważna będzie świetna komu-
nikacja, dla drugich równe chodniki i więcej latarni, dla mnie jego niepowtarzalny charakter - mówi 
Myca.
Ale o co właściwie chodzi w „Grze w bluszcze"? Jakie są jej zasady? Oto, co mówi instrukcja gry: 
„W pierwszej fazie należy znaleźć w mieście szpecące lub wymagające remontu elementy archi-
tektoniczne. W drugiej fazie - gracz powinien połączyć zainteresowanie architekturą, przestrzenią 
i czasem, po to, by w trzeciej fazie gry przeprowadzić eksperyment, którego celem jest przemiana 
znalezionego pierwszej fazie elementu w obiekt, rzeźbę i tym samym nadanie charakteru miejscu 
nijakiemu, mijanemu codziennie obojętnie przez setki osób. Wygrywa ten gracz, który zaskoczy prze-
chodnia, pokazując mu w nowej i atrakcyjnej szacie coś znanego od dawna".
Projekt realizowany przez Zachętę Narodową Galerię Sztuki.

Miejsce: Warszawa, skrzyżowanie al. Jerozolimskich i krańców al. Jana Pawła II i Chałubiń-
skiego 
www.zacheta.art.pl Anna Myca: Gra w bluszcze, 2008



50 51

Pod tym żartobliwie brzmiącym tytułem Włodzimierz Jan Zakrzewski prezentuje swoje ostatnie ob-
razy z rozpoczętej przed dziesięciu laty serii Bitew. Płótna, które wbrew tytułom i tematyce nie wpi-
sują się w tradycje przedstawień batalistycznych. Ich wizualną formułę można łączyć z wieloletnimi 
zainteresowaniami artysty kartografią i geografią historyczną. W przełożeniu na abstrakcyjny język 
uproszczonych znaków rozrysowuje on mapy historycznych bitew, wykorzystując ich taktyczne plany. 
W poszczególnych obrazach łączy bitwy z różnych epok, w symultanicznych zapisach nakładając ich 
rzuty spójnym systemem znaków, jak w Trzech bitwach (2006) łączących w sobie plany Cheronei 338 
p.n.e., Grunwaldu 1410 i Austerlitz 1805. Niemal geometryczny rygor tych planów pozornie tylko 
obiektywizuje sposób ich zapisu. Zakrzewski, jak pisze Marek Meschnik: nakłada na siebie linie fron-
tów, zlewa kierunki natarcia i odwrotu, miesza położenie dywizji i pułków w kolejnych fazach bitew, 
zacierając granice między walczącymi. Autor tych obrazów „nie relatywizuje historii”, ale kreśli mapy 
własnej lektury historii i pamięci.

Czas: do 17.05
Miejsce: Warszawa, Galeria Le Guern, ul. Widok 8
www.gallery.leguern.pl

PIF-PAF! BEZ TYTUŁU 

Wystawa „Bez tytułu” Patrycji Orzechowskiej jest zbiorem cytatów z kinematografii światowej. Tema-
tem prac są pary filmowe, które istnieją w powszechnej świadomości. Kadry są poddane zabiegowi 
nieostrości / dematerializacji, przez który badane są granice czytelności dzieła i jego obecności 
w naszej pamięci. Obrazy będące swoistą kliszą kulturową zapisaną i skatalogowaną w bazie danych 
jaką jest nasz mózg, majaczące z tyłu głowy z dręczącym pytaniem: skąd ja to znam? Nieistniejące 
postaci o realnych kształtach wkraczają w rzeczywisty świat, by wprowadzić go w trans zbiorowej 
halucynacji.
Projekt ma charakter procesualny i zmienny, całość składa się ze zbioru kadrów, które przedstawione 
są w różnych konfiguracjach. Łódzką ekspozycję tworzą pary w pewien sposób skrzywione, tragiczne, 
niemożliwe, niespełnione i społecznie wykluczone. 

Czas: 16.05 - 15.06
Miejsce: Łódź, Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1
www.fotofestiwal.com

Wlodzimierz Jan Zakrzewski: Dwie bitwy (Sadowa 1866, Bzura 1939), 2006, akryl, płótno, 142 x200 cm

Patrycja Orzechowska: Anna i Jean-Louis
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W SPRZECZNYM 
MIEŚCIE

Manhattan to osiedle położone w centrum Łodzi, zbudowane w latach 70. XX wieku. Według ówcze-
snego przekonania, było to „lepsze miejsce”, bo znajdowało się w centrum miasta, a jego standardy 
mieszkalne i planowana infrastruktura techniczna przewyższały obowiązujące wówczas normy bu-
downictwa wielkopłytowego w Polsce. Manhattan miał być „miastem w mieście”, wizytówką postępu. 
Dziś zamieszkuje je ok. 3 tys. osób, przede wszystkim łódzka inteligencja. Wciąż aktualna jest ety-
kietka Manhattanu jako „miejsca sztuki”. Z okna bloku przy ulicy Piłsudskiego 7 w latach 1978-2000 
kręcony był film Józefa Robakowskiego „Z mojego okna” - jeden z najważniejszych filmów artysty, 
który szczególnie przyczynił się do animowania społeczności osiedla. W swoim mieszkaniu na IX 
piętrze wieżowca od 1978 roku prowadzi on prywatną galerię - Exchange Gallery.  Od 1991 r na Man-
hattanie działa Galeria Manhattan, która koncentruje się na prezentacji sztuki najnowszej.
Projekt „W sprzecznym mieście - dokumentny tożsamości” jest kontynuacją dotychczasowych roz-
ważań Galerii o mieście jako przestrzeni inspirującej i prowokującej wypowiedzi o charakterze arty-
stycznym i naukowym. Jest odniesieniem do miejsca, sytuacji a także mitologii tworzonej przez hi-
storię, ludzi i zdarzenia. Do jego realizacji zaproszeni zostali artyści zajmujący się sztuką najnowszą, 
także naukowcy i badacze. Ich działania mają na celu stworzenie dokumentów tożsamości Osiedla, 
których formą będą prace o charakterze artystycznym i naukowo-dokumentacyjnym.

Celem projektu jest kulturowa rehabilitacja miejsca, w pewien sposób bezimiennej przestrzeni, spoj-
rzenie na nią z perspektywy artysty, badacza i kuratora sztuki, ujawnienie tego, co do tej pory było 
skrywane, uchodziło za nieistotne i nieważne - pamięci i historii mieszkających tu ludzi, określają-
cych swoje miejsce.
Prowadzone przez etnologów prace dokumentacyjne, a także zebrane materiały, posłużyły nie tylko 
do stworzenia swoistego archiwum osiedla Manhattan, ale będą także wykorzystane do celów arty-
stycznych i naukowych (publikacje). W programie m.in. instalacja dźwiękowa Krzysztofa Topolskiego, 
inscenizowany spacer po osiedlu z Joanną Warszą („Kim byli indianie Manhattanu?”), akcja Jacka Nie-
gody „Komitet Artystyczny Z Mojego Okna”, wystawy (m.in. Nicolas Grospierre, Julita Wójcik, Szymon 
Kobylarz, Michał Brzeziński, Karolina Zdunek), pokazy filmowe, wykłady, warsztaty. 
autor i kurator projektu: Krystyna Potocka-Suwalska 

Czas: 16.05 -2.06
Miejsce: Łódź, osiedle Manhattan (różne miejsca) i Galeria Manhattan, ul. Wigury 15
www.galeriamanhattan.pl

Fot. A. Grzelak Julita Wójcik: Czy Manhattan to najbardziej kulturalne osiedle w Łodzi? 
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SYNCHRONICITY_WARSAW

WIZJE PRZYSZŁOŚCI WARSZAWY. DWIE ODMIENNE STRATEGIE PROJEKTOWE:

Ani Widu, Ani Słychu / No Hear, No See: 13 propozycji architektów z Azji, Europy, Australii i obu Ame-
ryk wybrane lub specjalnie przygotowane dla Warszawy.
DGT (Paryż), ECOSISTEMA URBANO (Madryt), ELEGANT EMBELLISHMENTS (Londyn/Berlin), Fabio Schil-
laci (Palermo), HUSOS (Madryt/Cali), IWAMOTOSCOTT (San Francisco), JHG (Mexico City), KOKKUGIA 
(Melbourne), MASS STUDIES (Seul), NAO (Filadelfia/Londyn), OSA (Nowy Jork/Los Angeles/Tel Aviv), 
RAMADOWN (Palermo/Tokio), STUDIO BASAR (Bukareszt). 

Projekty te stanowią część publikacji „W [jak Warszawa]” wydanej  przez Fundację Bęc Zmiana.

Głębokie Zanurzenie / Deep Submergence: Hipotezy dotyczące możliwych, unikalnych i charaktery-
stycznych dla Warszawy modeli rozwoju. Wynik analizy wykorzystującej wiedzę z zakresu systemów 
złożonych, demografii i ekologii.
CENTRALA (Warszawa), RAUMLABOR (Berlin), S'A ARQUITECTOS + Esestudio (Lizbona/ Barcelona)

Obok wystawy w galerii Info Kultura na Placu Konstytucji stanie instalacja HOLON projektu Grupy 
Projektowej Centrala przedstawiająca Warszawę, jako unikalny układ terenów zielonych mogący sta-
nowić nową warstwę organizacji miasta.

Kurator: Jakub Szczęsny
Organizator: Fundacja Bęc Zmiana

Projekt dofinansowany przez Miasto st. Wraszawa

Wernisaż: 29.05 / 19:00
Czas: 30.05 – 13.06
Miejsce: Warszawa, Info Kultura, Pl. Konstytucji 4

Projekt: Centrala

KIEDY RANO 
OTWIERAM OCZY, 
WIDZĘ FILM

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na pierwszą wystawę w swej siedzibie tymcza-
sowej. Będzie to podróż do czasu wielkiej przemiany w sztuce, i podróż do nieistniejącego już kraju, 
gdzie ta przemiana miała szczególnie ciekawy przebieg.
Jugosłowianscy artyści w latach 60 i 70. wnieśli do sztuki postawę krytyczną, a do produkcji arty-
stycznej wprowadzili nowe media. Sztuce oficjalnej przeciwstawili całkowitą otwartość i ironię, nie-
sztukę, anty-malarstwo, anty-film i anty-grupy. Dzięki ich nowej postawie sztuka na dobre opuściła 
bezpieczne mury pracowni i galerii, by podjąć próbę nawiązania bezpośredniej relacji z otaczającym 
ją światem.
Artyści: Marina Abramovic, Dimitrije Basicevic-Mangelos, Crveni Peristil, Atilla Csernik, Radomir 
Damjanovic Damjan, Braco Dimitrijevic, Nusa i Sreco Dragan, Ivan Ladislav Galeta, Grupa Gorgona, 
Tomislav Gotovac, Zlatko Hajdler, Sanja Ivekovic, Julije Knifer, Ivan Kozaric, Vladimir Kristl, Dusan 
Makavejev, Ivan Martinac, Dalibor Martinis, Slavko Matkovic, Slobodan Era Milivojevic, Grupa OHO, 
Mihovil Pansini, Nesa Paripovic, Zivojin Pavlovic, Vladimir Petek, Ivan Picelj, Bogdanka Poznanovic, 
Vojislav Rakonjac, Vjenceslav Richter, Milan Samec, Aleksandar Srnec, Mladen Stilinovic, Laszlo Szal-
ma, Grupa Sześciu Artystów, Balint Szombathy, Rasa Todosijevic, Goran Trbuljak, Sava Trifkovic, Josip 
Vanista, Ante Verzotti.
Kurator: Ana Janevski

Czas: do 21.06
Miejsce: Warszawa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3
www.artmuseum.pl

Tomislav Gotovac: Happ our Happening, wiosna 1967, Zagrzeb, fot. Dr Mihovil Pansini, dzięki uprzejmości artysty
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SŁOWA TO RZECZY

Wystawa „Words are things/Słowa to rzeczy” jest przeglądem prac amerykańskiej artystki Mary 
Kelly. Artystka odnosi się do kwestii takich jak seksualność, tożsamość i pamięć historyczna. Jej 
prace mają formę dużych narracyjnych instalacji. Artystka sięga po strategie estetyczne zaczerp-
nięte z minimalizmu, konceptualizmu i filmu awangardowego. Dotykając kwestii pamięci i historii 
Mary Kelly skupia się na współzależności indywidualnych wspomnień i „prawdy“ historycznej, która 
przeformułowywana jest zawsze w odniesieniu do teraźniejszości.
„Interim”, monumentalna praca nad którą artystka pracowała w latach 80., składa się z czterech czę-
ści poświęconych czterem ważnym tematom dyskursu feministycznego: ciału, pieniądzom, historii 
i władzy. Wystawa prezentuje część „Corpus” (1984-1985) dotyczącą ciała. W latach 90. Mary Kelly 
podejmowała temat wojny i sytuacji kobiety w czasie wojny. Z tego okresu pochodzą prezentowane na 
wystawie dwie ważne prace: „Gloria Patri” i „Mea Culpa”. Najnowsza praca „Love Songs”, pokazana na 
documenta 12 w Kassel, jest swego rodzaju subiektywnym pomnikiem historii feminizmu.
Prace Mary Kelly znajdują się w kolekcjach takich instytucji jak Tate Gallery w Londynie, Kunsthaus 
w Zurychu, Art Gallery w Ontario, National Gallery of Australia, Whitney Museum of American Art 
w Nowym Jorku, Generali Foundation 
w Wiedniu. Mary Kelly jest profesorem i szefem Katedry Sztuki University of California w Los An-
geles.
Kurator: Milada Ślizińska.

Czas: do 8.06
Miejsce: Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, Jazdów 2
www.csw.art.pl

CIAŁO W POZIOMIE 
ZERO

Dwa trudne do porównania prądy artystyczne, które rozwijały się indywidualnie od początku lat 60, 
pozostają wciąż ważnymi zjawiskami w historii sztuki XX wieku. Na przełomie lat 50 i 60 zostały one 
rozpoznane na polu międzynarodowym jako działania zbliżające się do happeningu, akcji, perfor-
mance'u. Granicą pomiędzy sztuką a życiem interesowało się wtedy wielu awangardowych artystów, 
których twórczość kształtowała się wokół tematu ciała – nowego medium odnoszącego się bezpo-
średnio do życia.
Właśnie do tego kontekstu odnosi się wystawa przedstawiająca dokonania Tatsumi Hijikaty i Jerze-
go Grotowskiego. Pomimo dystansu geograficznego, który dzielił te postaci, dzięki ich zaistnieniu 
w międzynarodowej wymianie intelektualnej, możemy mówić o pewnych punktach wspólnych w ich 
dążeniach.  Pozwala to także na bardziej uniwersalistyczną analizę ich twórczości. 
Na wystawie poddamy analizie tendencje performatywne, które pojawiły się w twórczości Tatsumi Hi-
jikaty oraz Jerzego Grotowskiego, oraz terminy: ciało archetypiczne, akt całkowity, ciało w poziomie 
zero, których obaj twórcy używali, tworząc swoje koncepcje pracy aktora/tancerza na scenie.
Na wystawie zostaną zaprezentowane materiały filmowe i fotograficzne prezentujące Teatr Labo-
ratorium, m.in. zapis dokumentalny ostatnich scen przedstawienia Książę Niezłomny z Oslo w 1966 
roku (autor zdjęć Torgeir Wethal, czas 8 min, dzięki uprzejmości archiwum Odin Teatrer) oraz doko-
nania Tatsumi Hijikaty.
Kuratorzy: Sylwia Serafinowicz, Nayo Higashide

Czas: 23 – 29.05
Miejsce: Paryż, Korczynski, rue Biot 26, metro: Place de Clichy
myspace.com/korczynski08

Mary Kelly: WLM Demo Remix, 2005, kadr z czarno-białego filmu, pętla 90 sekund, Dzięki uprzejmości Documenta 12 i artystki "Anma (The Masseurs)", reż. Takahiko Iimura, fot. Takahiko Iimura
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PUŁAWY 66

Wystawa dokumentuje dokonania I Sympozjum Artystów Plastyków i Naukowców, które odbyło się 
na terenie Zakładów Azotowych w Puławach, w sierpniu 1966 roku. Inicjatorem i projektodawcą tej 
w założeniu cyklicznej prezentacji był krytyk i teoretyk sztuki Jerzy Ludwiński. Główną ideą było 
połączenie doświadczeń wynikających ze Spotkań Artystów i Naukowców w Osiekach oraz Biennale 
Form Przestrzennych w Elblągu, podkreślenie współzależności nauki i sztuki, jak również związku 
pracy twórczej artystów z dociekaniami teoretyków. 
Organizację spotkań przejęły struktury państwowe pod patronatem Ministrów Kultury i Sztuki oraz 
Przemysłu Chemicznego. Pierwotna koncepcja Ludwińskiego ewoluowała w kierunku obrazowania 
„neotechnicznej rzeczywistości”, odnalezienia w niej „piękna epoki przemysłowej”. W spotkaniach 
oprócz członków komisji programowej brali udział czołowi krytycy i artyści tamtego okresu.
Burzliwe dyskusje, obrazoburcze działania artystów oraz wymowa podsumowującej sympozjum wy-
stawy „Sztuka w zmieniającym się świecie”, nie chciały jednak dołączyć do postulowanej integracji 
techniki ze sztuką. Szczególną rolę odegrały aranżacje Jerzego Beresia, Włodzimierza Borowskiego, 
Feliksa Falka, Grzegorza Kowalskiego, Edwarda Krasińskiego, Liliany Lewickiej, Henryka Morela i An-
drzeja Pawłowskiego. Działania tych artystów określały nowe sposoby twórczego odczuwania świata, 
wyróżniały się spośród innych propozycji, jakie powstawały w trakcie trwania pleneru. Nie miały one do 
końca wyjaśnionej struktury, nie były to happeningi, choć czasem tak je nazywano, przekraczały rów-
nież pojęcie environment, mimo że zawierały w sobie jego elementy. Używając współczesnych określeń, 
wychwytując związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, odnosząc się zarówno do ich wymowy teo-
retycznej, jak i gramatycznej, można stwierdzić, że sposobem łączenia znaczeń antycypowały popularne 
dziś instalacje lub wystąpienia typu performances, przekraczając znane wówczas zasady budowy języka 
sztuki. Nowa gramatyka sztuki ujawniła się więc nie przez nowe technologie, ale przede wszystkim przez 
sposób przedstawiania, a nawet pełną reżyserię środków artystycznej wypowiedzi. Odrzucając typowe 
materiały, artyści podważyli również tradycyjne rozumienie sztuki jako idei wytwarzania czegoś trwa-
łego, odwoływali się do ulotnych zdarzeń, do odwiecznych form stale istniejących w przyrodzie, do pojęć 
ostatecznych jak życie, śmierć, pełnia, pustka, przestrzeń i czas. 
Na ostateczną konkluzję NIE dla technicyzmu, za którą opowiedziała się większość uczestników, 
wpłynęły przede wszystkim zdarzenia artystyczne wywołane przez Beresia, Borowskiego, Lewicką 
i Falka, które wprowadziły do polskiej plastyki lat 60., odmienny wymiar oddziaływania. W świetle 
krytyki istnieje zasadnicza różnica między charakterem sztuki zwanej rzeźbą, a materią tych umy-
kających wymiarom działań. Rzeźba stając się sztuką przestrzeni, czy nawet czasoprzestrzeni, prze-
obrażając się w instalacje, których nieodłączną częścią bywał sam artysta, rozszerzyła naturę swego 
istnienia. Rozwijając relacje między elementami swej struktury, ujawniła ich ponadczasowe znacze-
nia. Ustanowiony przez artystę akt twórczy rozpoczął byt samoistny, oderwał się od postulowanych 
przez organizatorów haseł technicyzacji. Dzieła prowadząc dialog, a może nawet spór z otaczającym 
światem, utwierdzały przekonanie, że w kontekście nadmiaru chemii, przyroda okazuje się jedynym 
prawdziwym sprzymierzeńcem człowieka. 
Wystawie towarzyszy monografia Anny Marii Leśniewskiej Puławy 66, wydana przez Towarzystwo 
Przyjaciół Puław.

Czas: do 8.06
Miejsce: Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, Jazdów 2
www.csw.art.pl

Jan Ziemski, akcja poprzedzająca otwarcie wystawy poplenerowej, w której umieścił siebie jako obiekt sztuki, fot. Stanisław Papciak
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ABC

Wystawa prac Edwarda Krasińskiego „ABC” jest pierwszą po śmierci artysty w 2004 roku tak szero-
ką retrospektywą jego twórczości w Polsce. Daje wyjątkową okazję zapoznania się z pracami jednej 
z najważniejszych postaci polskiej sztuki awangardowej lat powojennych, które rozsiane są po wielu 
kolekcjach na całym świecie.
Na wystawie ABC prezentowane są rzadko eksponowane prace z lat 50., w tym tworzone w latach 
1956-1958 mało znane rysunki wykonywane do tygodnika „Kierunki” (pismo PAX-u). W tym czasie 
Edward Krasiński malował także obrazy utrzymane stylistyce surrealizmu, których wybór jest pre-
zentowany na wystawie. Od końca lat 60. artysta rozpoczął pierwsze próby wykorzystania niebieskiej 
taśmy izolacyjnej, scotch blue, w domu w Zalesiu. W 1970 r. nakleił taśmę na wysokości 130 cm na 
dziedzińcu Musee d’Art Moderne de la Ville w Paryżu oraz na witrynach galerii na Rive Gauche. Była to 
bardzo progresywna praca. Sam mówił o taśmie „Plastic Tape Scotch blue, szerokośc 19 mm, długość 
niewiadoma. Nalepiam ją wszędzie i na wszystkim, horyzontalnie na wysokości 130 cm. Pojawia się 
ona na wszystkim i wszędzie nią docieram. Nie wiem czy to jest sztuka. Ale jest to na pewno scotch 
blue, szerokość 19 mm, długość niewiadoma”. 
W otworzonym w 2007 roku studio Krasińskiego znaleziono projekt pracy, który artysta przygotował 
na 10. Biennale w Tokio w 1970 roku. Dzięki tym szkicom udało się odtworzyć ten projekt. Jest to 
jedna z najważniejszych prac jakie można zobaczyć w Bunkrze Sztuki. 
Kurator: Andrzej Przywara.

Czas: do 22.05
Miejsce: Kraków, Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a
www.bunkier.art.pl

RUSZ SANOK

Galeria Rusz zaatakowała, podbiła i rzuciła na kolana Sanok – jak donosi nam Galeria Rusz we wła-
snej osobie. Dzięki ciężkiej pracy i ogromnym zaangażowaniu pracowników BWA Galerii Sanockiej 
i grupy wolontariuszy przez pół nocy udało się toruńskim artystom podbić wizualnie całe miasto. 
„Nasze prace dotarły do mieszkańców w formie banerów, ulotek, naklejek, plakatów: na słupach, wi-
trynach sklepowych, w autobusach, na płotach, tablicach. Bo to po prostu sztuka...  podbić miasto bez 
jednego wystrzału” – cieszą się i zapraszają do oglądania dokumentacji na: 
www.galeriarusz.com
www.galeriasanocka.sanok24.pl

Edward Krasiński: bez tytułu, 1965, dzięki uprzejmości Galerii Foksal Dokonania Galerii Rusz na ulicach Sanoka 
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NOC MUZEÓW

Cała Europa w nocy w sobotę 17 maja popędzi obcować z kulturą i sztuką, a to z okazji „Europejskiej 
Nocy Muzeów“. Nie inaczej będzie w Warszawie. Tej nocy będzie można bezpłatnie obejrzeć wystawy 
i kolekcje warszawskich instytucji kultury i sztuki. Większość z placówek planuje dodatkowe atrakcje 
- spotkania z artystami, specjalne ekspozycje, warsztaty, pokazy filmowe. Na terenie miasta odbędą 
się imprezy artystyczne i teatralne.
Pomiędzy muzeami zostanie zorganizowany bezpłatny transport. Wśród kursujących autobusów 
będą - cieszące się największym zainteresowaniem - zabytkowe autobusy „ogórki”. Po raz pierwszy 
dodatkowo zostanie uruchomiona zabytkowa linia tramwajowa.
Na Noc Muzeów w Warszawie zapraszają m. in.
Galeria Le Guern : wystawa Anny Reinert „ Powiedz mi, co lubisz“; www.leguerngallery.pl;
Yours Gallery wraz z Bałołęckim Ośrodkiem Kultury: pokazy filmów, fotografii oraz spektakli;  
www.yoursgallery.pl);
Galeria Raster: wystawa Cipriana Muresana (wraz  z oprowadzaniem); www.raster.art.pl;
a także Muzeum Sztuki Nowoczesnej, CSW Zamek Ujazdowski, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 
oraz miejsca takie jak Magazyn Praga, Café Kulturalna, Czuły Barbarzyńca czy pracownie malarskie 
w PZO.
 
Szczegółowy program imprezy z opisem wszystkich wydarzeń: 
www.kulturalna.warszawa.pl.

DESIGN  
DLA BIELSKA BIAŁEJ

Konkurs ARTING 2008 - Dizajn Dla Bielska Białej ma na celu realizację nowatorskich projektów 
designerskich lub modernizację istniejącego produktu. Skierowany jest do studentów wzornictwa 
i aktywnych zawodowo projektantów. Przewidywane jest wdrożenie zwycięskiego projektu na terenie 
Bielska Białej i powiatu bielskiego.

Czas: do 30.05
www.galeriabielska.pl
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SALON FOTOGRAFII 
WENUS

„Wenus” pamiętają wszyscy. Nie wszyscy widzieli ją w Krakowie, niektórzy czytali o niej w prasie, in-
nym udało się zobaczyć ją w kronice filmowej. Organizowana cyklicznie, lecz z przerwami (jak to w PRL 
często bywało) wystawa fotografii aktu kobiecego stała się nie tylko znakiem względnej liberalizacji 
– także obyczajowej – czasów tow. Gierka, lecz przeszła do historii polskiej fotografii jako jeden 
z najbardziej kontrowersyjnych i najchętniej odwiedzanych projektów wystawowych. Wspomnienia 
o wyprawach z kolegami z wojska specjalnymi wagonami dołączanymi do pociągowych składów i pró-
bach przejścia nieletnich przez zainstalowaną przed wystawą „bramkę” mieszają się z oficjalnymi 
komunikatami o kradzieżach i dewastacji eksponowanych prac. Tłumy w galerii, burza w prasie, lecz 
co właściwie taki ferment spowodowało? Dziś zdjęcia z historycznej Wenus nie szokują, ani nawet 
nie podniecają. Listkiem figowym fotografii artystycznej maskowano dość płaskie przedstawienia 
erotyczne. Od rekonstrukcji dawnej Wenus znacznie ciekawsze wydaje się postawienie pytania o kon-
dycję aktu w sztuce współczesnej (i przede wszystkim w polskiej fotografii współczesnej).
W wystawie udział biorą: Wojciech Albiński, Basia Bańda, Anna Bedyńska, Agata Bogacka, Agnieszka 
Brzeżańska, Aleksandra Buczkowska, Kuba Dąbrowski, Mikołaj Długosz, Andrzej Dragan, Jan Dziacz-
kowski, Sławomir Elsner, Maurycy Gomulicki, Aneta Grzeszykowska, Michal Jelski, Aldona Kaczmar-
czyk, Bitch von Kitch/Suka Off, Mikołaj Komar, Kobas Laksa, Ewa Łowżył, Magdalena Łuniewska, 
Magdalena Krajewska, Zuza Krajewska/Bartek Wieczorek, Morgan/Barbara Konopka, Przemyslaw Ma-
tecki, Rafał Milach, Joanna Nowek, Igor Omulecki, Maciej Osika, Patrycja Orzechowska, Radek Polak, 
Aleksandra Polisiewicz, Maria Przybysz, Konrad Pustoła, Karol Radziszewski, Szymon Rogiński, Jan 
Smaga, Sędzia Główny, Monika Wiechowska, Artur Wesołowski, Julita Wójcik, Piotr Wysocki, Zorka 
Project
Wystawa odbywa się w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie.

Czas: do 31.05
Miejsce: Kraków, d. Kuchnia Brata Alberta, ul. Estery 12
www.photomonth.com

Kadr z filmu Agnieszki Brzeżańskiej, "L'artiste, le Modele et la Peinture", 2007, 
dzięki uprzejmości artystki i galerii Broadway 1602/New York
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CZARNE CHARAKTERY

Olaf Brzeski, jeden z najciekawszych artystów jacy ostatnio pojawili się na horyzoncie, reprezen-
tuje najmłodsze pokolenie wrocławskich twórców. W swoich projektach łączy mroczną wyobraźnię 
z kunsztownymi efektami osiąganymi dzięki wykorzystaniu ulubionych przez siebie materiałów: 
ceramiki i lateksu. Jego najnowsza wystawa rozwija interesujący artystę od dłuższego czasu wątek 
rozpadu świata, którego jedynym podmiotem był jeszcze nie tak dawno ludzki logos.
Brzeski przekształcił przestrzeń galerii w pokój myśliwego, mroczne miejsce będące na poły gabine-
tem osobliwości, na poły kolekcją trofeów. Na ścianach zawisły obiekty z czarnej ceramiki, a podłogę 
pokryła trawiąca wszystko leśna ściółka.  

Czas: do 16.06
Miejsce: Wrocław, BWA Galerie Sztuki Współczesnej, galeria Szkła i Ceramiki,  
ul. Kościuszki 9/10
www.bwa.wroc.pl

Olaf Brzeski: Marzenie 2007

AKTUALIZACJA

Przegląd nowej fotografii polskiej w ramach krakowskiego Miesiąca Fotografii ma charakter multi-
medialnej prezentacji, której celem jest możliwie miarodajne spojrzenie na polską fotografię współ-
czesną. Projekt obejmuje wszelkie pola fotograficznej działalności - od prac czysto komercyjnych 
poprzez dokument i reportaż aż po fotografię artystyczną. Dobór autorów do wystawy dokonywany 
jest na podstawie przejrzystych kryteriów i w oparciu o szerokie konsultacje z uznanymi polski-
mi kuratorami, foto-edytorami i krytykami fotografii. Jego założeniem jest ukazanie najbardziej 
znaczących polskich twórców działających w ostatnich w dziedzinie fotografii. Za cezurę czasową 
przyjęto rok 2000.

Częścią projektu jest krótki film  zrealizowany przez Kubę Dąbrowskiego, składający się z wywiadów 
z ludźmi zajmującymi się fotografią współczesną w Polsce (krytycy, fotoedytorzy, historycy sztuki, 
wydawcy itp).
Lista autorów zaproszonych do tego projektu przez Krzysztofa Miękusa, kuratora „Aktualizacji”, jest 
długa i zawiera wszystkie nazwiska znaczące dla współczesnej sztuki fotografii w Polsce.
 

Czas: do 31.05
Miejsce: Kraków, d. Kino Światowid, os. Centrum E-1, al. Jana Pawła II
www.photomonth.com

Łukasz Trzciński: Le Parcour, www.lukasztrzcinski.com
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MUZEUM HISTORII 
NIENATURALNEJ

Muzeum Historii  Nienaturalnej to wystawa będąca problemowym ujęciem istotnego wycinka Śląskiej 
Kolekcji Sztuki Współczesnej. Od samego początku ważne przy jej budowaniu
były kwestie pracy, przemysłu, a nawet wysiłku fizycznego. Prace zebrane w jej ramach ilustrują 
regionalną specyfikę, towarzyszą pełnej zakrętów drodze od radykalnego uprzemysłowienia do 
pospiesznej de-industrailizacji. Wystawa nawiązuje też do całej puli zagadnień pozaartystycznych, 
takich jak etos i społeczny podział pracy, narodowa tożsamość, lokalna martyrologia, „produkcja” lo-
kalności, etc. W Kronice zostanie powołany muzealny magazyn dla niefunkcjonalnych „maszyn”, nie-
mal archeologiczny w swej naturze, na różny sposób reprezentowanych w najnowszej sztuce polskiej. 
Na wystawie zaprezentowane zostaną współczesne prace m.in. Adama Garnka, Kuby Bąkowskiego, 
Igora Krenza, Cezarego Bodzianowskiego, a także dzieła historyczne i znalezione obiekty.
Otwarciu wystawy Muzeum Historii Nienaturalnej towarzyszy m. in. akcja w przestrzeni miejskiej: 
Huberta Czerepoka „ Pomocy!“  będąca zakończeniem rocznego projektu „ Mark Lombardi is dead“.

Czas: od 17.05
Miejsce: Bytom, Galeria Kronika, ul. Rynek 26
www.kronika.org.pl

fot. Kuba Bąkowski

A KIEDY WISŁA?

Przewodnik po niezagospodarowanych miejscach przy ujściu i wzdłuż rzeki Nervión w Bilbao, jest 
najnowszym projektem Lary Almarcegui (1972), artystki zajmującej się postindustrialnym kontek-
stem terenów niezagospodarowanych.
Bilbao obecnie przechodzi proces regeneracji urbanistycznej po dużym rozwoju industrialnym, któ-
re miasto przeżywało pod koniec XIX i na początku XX w., kiedy rozrastało się, rozbudowując port 
i stocznię.
Kryzys przemysłowy w latach 80. spowodował zamknięcie, ale i również modernizację ważnych cen-
trów przemysłowych w regionach ujścia rzeki Nervión, co doprowadziło do powstania wielu przej-
ściowo pustych miejsc, a w efekcie do wytworzenia ekologicznych mikroklimatów.
Artystka fascynuje się tymi pustymi przestrzeniami, znajdującymi się pomiędzy nowymi strukturami 
miasta, ponieważ są one jedynymi miejscami gdzie mieszkańcy miast mogą poczuć się wolni od ści-
słych zaplanowanych i gęsto zabudowanych miast.

Na temat procesów badania pustych czy nie używanych miejsc na terenie miast, Almarcegui do tej 
pory wydała trzy publikacje Guide to the Waste Grounds of São Paulo (2006), Guide to Al Khan (2006) 
and Waste Grounds of the Lisbon Port Area (2007).

Czas: do 21.5
Miejsce: Hiszpania, Bilbao, sala rekalde, The Abstract Cabinet, Alameda de Recalde, 30
www.salarekalde.bizkaia.net

Lara Almarcegui:  Guide to the Wastelands of the Bilbao River Estuary (2007). Dzięki uprzejmości galerii
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Agata Nowicka "Endo", dla Muzeum Historii Nienaturalnej
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ZATRZYMANI

„Zatrzymani” są wystawą o młodych ludziach zatrzymanych podczas zamieszek poznańskich w 1956 
roku pod najróżniejszymi zarzutami jak np. posiadanie butelek z benzyną, napad na więzienie, zbie-
ranie łusek karabinowych, namawianie milicji do zaniechania swoich działań a także kradzież sa-
mochodu, uprowadzanie tramwajów w celach barykadowania ulic, kradzież perfum czy papierosów. 
Wszystkie te zatrzymania zostały przeprowadzone w ostatnich dniach czerwca ’56 podczas zamie-
szek antypaństwowych. Można więc przypuszczać, że niektóre z podanych zarzutów były wymyślane 
na potrzeby zatrzymania.
Autor projektu, Andrzej Kramarz - przejrzał kilkaset stron akt i dotarł do zatrzymanych urodzonych 
w latach 1941, 1942, co oznacza, że w chwili zatrzymania mieli oni po 14-15 lat. Zdjęcia będzie można 
obejrzeć w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie. 

Czas: do 31.05
Miejsce: Kraków, Mieszkanie IV, ul. Sebastiana 16/8, czynne wt.-pt: 16-19, sb-nd: 12-18
www.photomonth.com



74 75

EMANCYPACJA  
„STOSOWANYCH 

SZTUK  
SPOŁECZNYCH”  

*WERSJA DEMO

W ubiegłym roku, artysta Artur Żmijewski w opublikowanym w „Krytyce Poli-
tycznej” manifeście pt. „Stosowane sztuki społeczne”, wskazywał na koniecz-
ność odzyskania przez sztukę znaczącego wpływu na rzeczywistość. Według 
niego sposobem może być alians sztuki z nauką. Teraz głos zabrały przed-
stawicielki świata nauki, a do sformułowania swojej wypowiedzi zastosowały 
narzędzie „artystyczne”.
21. kwietnia w Kino.Lab w CSW miała miejsce premiera filmu Archiwum Et-
nograficznego1 pt. „Pseudo” i dyskusja panelowa po tym filmie. Interesująco 
polemizowała z filmem Iza Kowalczyk, której argumenty można przeczytać na 
blogu: http://strasznasztuka.blox.pl
Tego samego dnia w Obiegu2 i na portalu Feminoteki3 ukazał się manifest 
grupy, którego skrót drukujemy dzięki uprzejmości autorek.
A wszystko zaczęło się trzy lata temu, kiedy prof. Joanna Tokarska-Bakir z In-
stytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego zwróciła 
się do Artura Żmijewskiego z prośbą o pomoc w przepracowywaniu skutków 
badań terenowych dotyczących relacji polsko-żydowskich, prowadzonych pod 
jej kierunkiem w Sandomierzu. Efektem tego spotkania są m.in.: film Żmijew-
skiego „Polak w szafie“ (2006), oraz dyskusja o relacji sztuka-nauka w konser-
watywnym polskim środowisku naukowym, do której odnosi się „Pseudo”

PSEUDO

Foto: fragment filmu "Pseudo", dzięki uprzejmości Archiwum Etnograficznego
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Jesteśmy zespołem badawczym, który postanowił włączyć narzędzia wizualne - film - do naszego 
warsztatu. Dlaczego? 
Nie rezygnujemy ze „starych” „naukowych” narzędzi, lecz czujemy potrzebę użycia także środków wizu-
alnych - tych którymi posługuje się sztuka. Są one dla nas cenne ze względu na ich niejednoznaczność. 
W filmie można często dostrzec więcej, zrozumieć z niego więcej/inaczej, niż to sobie nawet założył 
autor/autorka. Wizualność jest szybsza i skuteczniejsza niż pismo. Narzędzia wizualne dają szansę 
przekroczyć granice poznawcze naszych metod. Włączona do pracy socjologii/antropologii wizualność 
filmowa pozwala wyprowadzić proces intelektualny "z głowy" i obejrzeć jego skutki na zewnątrz. Wierzy-
my, że film może przerywać milczenie, nie pozwolić na zaprzeczenie, wbrew pozorom często stosowane 
także w nauce. Wizualność chroni przed ześlizgnięciem się w bezpieczne skrypty myślowe, dobrze użyta 
może poszerzać pole widzialności, które rozumiemy jako kulturowo uwarunkowany system zakazów 
i nakazów. Laura Kipnis napisała: „Widzialność jest złożonym systemem zezwoleń i nakazów, obecności 
i nieobecności, poprzerywanym na przemian widziadłami i atakami histerycznej ślepoty"4. Owe nakazy 
i zakazy strzegą dostępu do rzeczywistości. O nią właśnie nam chodzi. 
Sięgamy po środki przypisane sztuce, by zbliżyć się do rzeczywistości. Dlatego ważne, żeby zwrócić 
uwagę na różnice stosunku badaczy i artystów wobec samej wizualności. Różnimy się sposobem użycia 
narzędzi, ale też wartościami, które przyjmujemy i odrzucamy. 
Gdy artyści pragną przekraczania granic, naszym celem jest ideał poznania będący więcej niż wiedzą, 
odmierzaną przez standard naukowy, ale także więcej niż „intuicją”, na której wolno poprzestawać ar-
tyście. W nauce nadmiar emocjonalny bez refleksji, „totalny odjazd” inspirowany pytaniem „co z tego 
wyniknie?” (albo i bez tego pytania nawet) nie może ustanawiać normy w polu wiedzy. Byłby jej zaprze-
czeniem.
Nie możemy zadowolić się samą intuicją, choć tego właśnie oczekuje od nas kultura stereotypizując ko-
biety jako „te od emocji”. Z kolei nauka rzekomo opiera się na racjonalności, której rzekomo pozbawione 
są kobiety. Wynik równania jest prosty: kobiety nie nadają się do uprawiania nauki. Artyści także muszą 
zmagać się z przesądami na własny temat. Oni z kolei – podobnie jak kobiety - nie powinni „zbytnio 
intelektualizować”. O tym między innymi jest film „Pseudo”: o doświadczeniach kobiet, w których wymóg 
zakazu pracy intelektualnej stał się dla nich jasny. Zakaz ów jest subordynacją do kobiecości. Kobietom 
przypisuje się emocjonalność i intuicję (dlatego nauki broni się przed kobiecością) mężczyznom - ra-
cjonalność i dystans, a zatem wyżej ceniony obiektywizm poznawczy. Sztuka w takim układzie byłaby 
kobietą, którą kustosz - mężczyzna chroni przed racjonalnością i zabijającym jej kobiecość intelektem. 
Rangę i w sztuce i w nauce nadaje dystans mylony z neutralnością i obiektywnością. Zaangażowanie, 
mówienie o potrzebie zmiany, karane jest poprzez odebranie statusu nauki, a zatem prestiżu i rangi - 
nie przypadkiem Pierre Bourdieu świat uniwersytecki nazywa „najlepszym z możliwych światów”. Ba-
dania prestiżu zawodów w Polsce niezmiennie lokują na pierwszym miejscu profesora uniwersytetu. 
Jesteśmy zdania, że właśnie ten poznawczy dystans - będący jednocześnie przepustką do presti-
żu - w sposób nieuchronny reprodukuje rzeczywistość. Wszelkie próby analizy tej reprodukcji są 
dyskredytowane jako nienaukowe. W ten sposób nauka, głosząc ideał neutralności, ujawnia swoje 
zaangażowanie: praktyka tak skonstruowanego ideału neutralności sprowadza się do zamrażania 
tego, co jest, obrony status quo. 
Tak jak artyści nie wypieramy się zatem dążenia do zmieniania rzeczywistości. Nie mamy też 
nic przeciwko współdziałaniu w tym celu. Pytamy jednak na czym nasza współpraca ma pole-
gać? Jeżeli miałybyśmy po prostu podrzucać artystom kolejne sztuczki socjotechniczne - na 
to nie ma u nas zgody i nie w tym się specjalizujemy. Bardziej interesuje nas autorefleksja, 
którą jako metodę pożyczyłybyśmy artystom. Tylko czy nie osłabiłaby ona ich artystyczne-
go libido? Zastanawiamy się czy artyści chcąc wiedzy na temat społeczeństwa nie umywają 
rąk od wiedzy na własny temat? Gdy powiemy, że bezzasadnie gloryfikują język niewerbalny 
i cielesność, pojmując je jako przeźroczyste, neutralne (sic!) media czystego postrzegania, nie 
podkopiemy siły ich twórczości? Gdy przypomnimy, że niezależnie od tego, jak bardzo artyści 
czują się cieleśni, spontaniczni i niezakłamani, milcząc czy mówiąc, nadzy czy ubrani podlegają 
licznym determinacjom? Sposób postrzegania, którego ich nauczono, rodzaj cielesny, z którym 
się identyfikują, język, którym mówią, także język ciała, czy tego chcą, czy nie ustanawiają ich 
horyzontu poznawczego? Wszystkie składają się na nieświadome, wcielone w ciało wyobrażenie 
o tym, kim są, co im wolno, co nie, kogo i jak mogą atakować, i jakie są widoki na wygraną. 

Pisał o tym Stanisław Brzozowski: „Myślimy całym ciałem, myślimy rodziną, dobrobytem, całym 
istnieniem swoim: kto jest związany istnieniem swym ze społeczeństwem, prędzej czy później 
uświęci, uprawni ten związek w miarę własnego rozumu”5.
Projektowanym przez Artura Żmijewskiego6 sposobem na przywrócenie sztuce skuteczności, jeśli 
chodzi o odpowiedzialny wpływ na rzeczywistość, ma być wyjście poza pole artystyczne i alians z na-
uką. Nauka, jego zdaniem, potrafi coś, czego nie może zdziałać sztuka: „realizować związek z ludzką 
rzeczywistością, rozumiany jako wytwarzanie narzędzi działania”. Wychodzi na to, że chcemy od 
siebie tego samego - my, aby to osiągnąć, szukałyśmy pomocy u artystów właśnie. A że w każdym 
środowisku granice między dyscyplinami są bacznie obserwowane i pilnowane – bywa, że opornie to 
idzie. Odpowiednikiem estetycznej kwestii „czy to jest jeszcze sztuka?”, jest zadawane w polu nauko-
wym pytanie „co to ma wspólnego z nauką?”. To pytanie znaczy dokładnie tyle: jeśli to nie jest nauka, 
nie uznamy prawdy waszego komunikatu. Przecież nauka rości sobie prawo do monopolu na prawdę. 
Za pomocą tego chwytu w środowisku naukowym - a zatem tym, którego np. film „Pseudo" w ogromnej 
mierze dotyczy – próbuje się bojkotować niewygodne treści. Rzecz w tym, że wyjście poza pole czysto 
naukowe jest często jedynym sposobem ich artykulacji. 
Natomiast odpowiednikiem dystansu estetycznego, przemieszczającego się w związku z natarciem 
sztuki krytycznej, jest wciąż niezwykle silny w humanistyce postulat dystansu poznawczego. O ile 
polska sztuka została gruntownie przeorana przez sztukę krytyczną, o tyle polska nauka wciąż nie 
wykształciła swojej "nauki krytycznej".
Żmijewski dużo mówi o zaangażowaniu sztuki. Namawiał do przekroczenia wstydu po socrealizmie 
i tym podobnych. Wbrew temu, co pisze w swoim Manifeście niezależnie od nastawienia na osiąga-
nie politycznego skutku sztuka, podobnie jak nauka, jest zaangażowana zawsze. Zgadzamy się ze 
Żmijewskim, że dobrze by było, gdyby i artyści i naukowcy byli tego zaangażowania świadomi i brali 
za nie odpowiedzialność. Demonstracyjna bezużyteczność jest tak samo polityczna jak jawna inten-
cja użyteczności, chociażby dlatego, że przypomina o dychotomii zaangażowane/niezaangażowane 
i potwierdza wagę takiego właśnie podziału. To właśnie sztuka podkreślająca własną "bezinteresow-
ność", wolność od konieczności, była i jest uznawana w Europie za wysoką, w odróżnieniu od niskiej, 
sentymentalnej, programowo obciążonej. Że są to kryteria wciąż aktualne wystarczy spojrzeć na 
argumenty krytyków „uwalających” subwersywne, ba, nawet rewolucyjne dzieła etykietką - kiepska 
sztuka („Pasja” Doroty Nieznalskiej) i nudny film („Powtórzenie” Artura Żmijewskiego).
Estetyczne nadal najczęściej jest rozumiane jako przeciwieństwo „intelektualnego” i wszystkim jest 
to w smak. „W zamian za znaczenie, w jakie społeczeństwo wyposaża naukę, nauka ma dostarczać 
społeczeństwu prawdy"7. Zaś w zamian za znaczenie, w jakie społeczeństwo wyposaża sztukę, ma ona 
dostarczać społeczeństwu piękna. Trójkąt działa pod warunkiem, że sztuka i nauka nie wchodzą sobie 
w paradę. Problemy zaczynają się gdy zawiązują koalicję. 

Tekst: Katarzyna Barańska, Alicja Plachówna, Zuzanna Radzik, Claudia Snochowska-Gonzalez, Joanna 
Tokarska-Bakir, Kamila Tyniec, Aleksandra Wróblewska, Anna Zawadzka

***
1 - do zespołu należą: Katarzyna Barańska, Alicja Plachówna, Zuzanna Radzik, Claudia Snochowska-
Gonzalez, Joanna Tokarska-Bakir, Kamila Tyniec, Aleksandra Wróblewska, Anna Zawadzka
2 - http://www.obieg.pl/text/08042101.php
3 - http://www.feminoteka.pl/readarticle.php?article_id=435 
4 - L.Kipnis, Feminism: Political Concence of Postmodernism? [w:] Universal Abandon? The Politics of 
Postmodernism, A.Ross [red.] Minneapolist 1988, s. 158. 
5 - S.Brzozowski, Płomienie, Warszawa 2008, s. 261.
6 - A.Żmijewski, Stosowane sztuki społeczne, "Krytyka Polityczna", nr 11-12/2007. Tytuł Manifestu 
nawiązuje do nazwy Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, z którego wywodzi się nasz zespół 
badawczy
7 - Michael Polanyi, Meaning, Chicago 1975.
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PANOWANIE  
NAD OBRAZEM

Na fotografiach Maćka Stępińskiego widać świat przekształcany przez czło-
wieka, uporządkowany, zgeometryzowany i pusty. Jego wystawom czesto 
towarzyszy wideo. Cztery lata temu, za jednominutówka z cyklu „N-113”, dostał 
nagrodę od Emira Kusturicy w Amsterdamie. W tym roku wideo Stepinskiego 
pokazywane beda w Chinach. Prace Maćka Stępińskiego zobaczymy na kilku 
pokazach w Polsce, m.in. na wystawie prezentującej polską fotografię XXI wie-
ku "efekt Czerwonych oczyu” w Warszawie, na Miesiacu Fotografii w Krakowie, 
indywidualnej wystawie w PF Zamek w Poznaniu oraz w Zamku Ujazdowskim 
w Warszawie - na indywidulanej wystawie promujacej pierwszy album artysty. 

Z Maćkiem Stępińskim rozmawia Bogna Świątkowska. Foto: Maciek Stępiński, z cyklu „W”, www.stepinski.com
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Przez parę lat mieszkałeś we Francji. Nie było ci łatwo po powrocie przywyknąć do pol-
skiego światła.
Przez pierwsze pół roku po przeprowadzce nie robiłem zdjęć. Obserwowalem.  Szukajac czegoś, co 
może mnie w końcu sprowokować do fotografowania, skoncentrowałem się na kolorze szarym, beto-
nie, industrialu, modernizmie. Ale ponieważ nie interesuje mnie to, co było, lecz co będzie,  fotogra-
fowałem miejsca nowe, w trakcie budowy, albo właśnie skończone, szczegolnie na Powislu. Podczas 
miesiecy zimowych, w Warszawie, swiatlo pojawiało się najwyzej na pół godziny - zdjęcia z nowej 
serii powstały mniej wiecej między godziną 9:30 a 10:00 rono, po tym jak odwoziłem mojego syna 
do przedszkola.

Zależy ci na kolorach, ale nie ma ich na twoich zdjęciach zbyt wiele.
Okazało się, że jest sporo koloru, koloru po polsku – szarego. Zadziwiające, że kolejne realizacje, 
które tu powstają, budowle, elementy krajobrazu miasta, są w dalszym ciągu szare. Przez lata pobytu 
we Francji tłumaczyłem wszystkim uparcie, że wiedza o Polsce jako kraju szarym wynika z czarno-
białych kronik filmowych. Niestety jest tak na prawde.

Najnowszy cykl twoich prac nazywa się "W". Dlaczego?
"W" od Warszawy, ale też od "w" jak "w czymś", ale nie wiadomo gdzie. Mogło to być "w" - wszędzie. 
„W“ jest jednak dla mnie informacją, że jest to Warszawa. Jednak nie jest to fotografia dokumentalna. 

Foto: Maciek Stępiński, z cyklu „W”, www.stepinski.com Foto: Maciek Stępiński, z cyklu „W”, www.stepinski.com
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Dlatego celowo wybrałem takie miejsca, które mogłyby znajdować się na terenie Niemiec, Holandii 
czy Francji. Są kompletnie pozbawione identyfikacji wizualnej przypisanej Warszawie. Fotografie te, 
prezentowane beda na wystawie ‘Backstage’ w CSW. Do nowej serii zrobiłem wideo, które pokazuje 
śmieci pokrywające dawne ogrody działkowe (praca ta byla niedawno pokazana na wystawie WOLTA 
Wa-wa w galerii Leto ).
To, co interesuje mnie w zestawieniu luksusu powstajacych opodal zamknietych osiedli ze śmieciami 
i dawnym działkowiskiem, to ingerencja człowieka w przyrodę. Obserwuje granice, która przebiega 

między terenem nienaruszonym, a przetworzonym przez miasto. 
Zadaje sobie pytanie o celowość jego istnienia.

Powiedziałeś że twoje zdjęcia mogłyby być robione w Warszawie, ale równie dobrze gdzie 
indziej. Warszawa wygląda na nich naprawdę dobrze. Nawet jeśli pokazujesz zaplecze czy 
śmietnik, ona nadal wygląda świetnie.
Ta seria różni się od typowego dokumentu. Nie interesuje mnie taka konwencja. Moje prace powstają 

Foto: Maciek Stępiński, z cyklu „W”, www.stepinski.com
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z innych powodow. Miejsca, które fotografuję staram się traktować w sposób malarski. Malarstwo 
jest dla mnie bardziej interpretacją niż odwzorowaniem i dlatego też pozwalam sobie na ingerowa-
nie w obraz. Nie wierzę w odtworzenie rzeczywistości przez fotografię. W ogole nie ufam fotografii. 
Interesuje mnie tworzenie obrazów. 

Dlaczego nie ma ludzi na twoich zdjęciach? Nawet jeżeli przypadkiem znajdą się w twoim 
kadrze, potem ich usuwasz. Z czego to wynika? Dlaczego tylko bezludne pejzaże?
Ludzie nie są mi na fotografiach potrzebni. To, co widać na zdjęciu i tak jest ich tworem. Ich obecność 
jest dużo bardziej wyrazna, jeżeli ich samych nie ma, a nawet gdy się pojawiają – usówam ich ze 
zdjecia. Jest to rzeczywistosc zdehumanizowana. Wyjątkiem są ci, którzy współtworzą te scenogra-
fię - wszelkiego rodzaju mundurowi, robotnicy, policjanci pełniący pewne funkcje, ktorzy poprzez 
uniform przynaleza do anonimowego systemu. 
Dużo bardziej inspiruję się malarstwem czy muzyką, niż fotografią. Malarstwo Magritte'a jest mi 
bliższe niż współczesna fotografia. Bazuję na fikcji, szukam w niej inspiracji, więc w pewnym sensie 
sam tworzę fikcję przez to, że w pewien sposób modyfikuję obraz, ktory staje się anty-dokumentalny, 
moze byc nosnikiem mylnych informacji. Poza tym, nie lubię żeby obraz dominował nade mną, więc ja 
panuję nad obrazem, ingerując  w niego.

Fotografujesz ingerencję ludzką w przyrodę, a jednocześnie nie pokazujesz sprawcy. Uży-
wasz komputera i wymazujesz tego człowieka.
Myslę, że to jest związane rowniez z tym, że postać człowieka odciąga uwagę od tego, co ja staram sie 
pokazac – bekstejdże pewnych miejsc i sytuacji, obok których człowiek przechodzi, a ich nie widzi. 
A z drugiej strony kiedys dużo pracowałem z aktorami i to była bardzo interesująca praca, Nie chce 
fotografować przypadkowo pojawiających się amatorów. Być może zrobię kiedyś serię zdjęć z akto-
rami, którzy będą się pojawiać incognito, ale będą to robić bardzo dobrze. To trochę tak się porowna 
średnie polskie kino z amerykańskim.Tam statyści fantastycznie się przemieszczają, a w polskim 
widać, że to są statyści. To jest ten problem, że statyści są przypadkowi, a w obrazie nie może być 
nic przypadkowego.

Warszawa, kwiecień 2008

Foto: Maciek Stępiński, z cyklu „W”, www.stepinski.com
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Niewidzialne miasto to projekt, który próbuje zdać relację z tego, jak powstaje 
miasto i jak jest przez nas doświadczane, jego tytuł zaś wyjaśnia istotę obu 
procesów. Miasto bowiem tworzy przede wszystkim to, co umyka naszej uwa-
dze – codzienne praktyki jego mieszkańców, prozaiczne gesty i działania, 
takie jak pielęgnowanie przydomowych ogródków, wieszanie prania, space-
rowanie, przesiadywanie na balkonie lub na ławce przed blokiem, mniej lub 
bardziej przyjazne miny przechodniów, zakupy, śmiecenie, biesiadowanie 
w otwartych przestrzeniach, muzyka sącząca się z samochodów i odgłosy 
rodzinnego życia dobiegające zza niedomkniętych okien. Wszystkie te aktyw-
ności i ich efekty są tak codzienne, normalne i zwykłe, że aż niewidzialne, ale 
to one właśnie sprawiają, iż miasto to nie budynki, drogi, sklepy, dworce i przy-
stanki, ale organizm tętniący życiem, który ma zdolność do stwarzania same-
go siebie – czytamy w opisie tego imponującego przedsięwzięcia. Z twórcami 
projektu: Markiem Krajewskim i Lechosławem Olszewskim, rozmawia Bogna 
Świątkowska.

Czas: 13 - 31.05
Miejsce: Łódź, Foto Festiwal, Łódź Art Center, Tymienieckiego 3
www.fotofestiwal.com

DYKTĄ I DESKĄ.  
ALBO BLACHĄ

fot: Niewidzialne miasto
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Jak Niewidzialne Miasto będzie się rozwijało? Co zamierzacie? Założenia projektu są za-
chętą do badania przestrzeni publicznej. Strona internetowa jest świetna, ale to chyba 
dopiero początek. Co dalej? Chyba nie chodzi wam tylko o dokumentację, o przyrost liczby 
zdjęć na stronie. W którą stronę kombinujecie?
Lechosław Olszewski: Pierwotne założenia projektu były raczej minimalistyczne, tzn. podstawowym 
celem, który przed sobą stawialiśmy, było stworzenie w Internecie otwartej bazy, która będzie mogła 
być wykorzystywana przez wszystkich, nie tylko twórców projektu i zdjęć, ale także osoby zajmujące 
się nadawaniem im znaczeń, a więc antropologów, krytyków sztuki czy socjologów. W dalszym ciągu 
chcemy, aby to założenie pozostało rdzeniem Niewidzialnego Miasta. Poszerzanie się zasięgu pro-
jektu w sensie geograficznym i społecznym tworzy oczywiście nowe możliwości, na które jesteśmy 
otwarci. Każdy może przystąpić do projektu i każdy – jeżeli tylko tego chce – może wpływać na jego 
rozwój w dowolnym kierunku. Od początku zakładaliśmy, że będzie to projekt prawdziwie społeczny, 
bez żadnego zaplanowanego i narzuconego z góry planu. Nie mniej jednak – pewnie z powodu naszej 
wspólnej historii – zostaliśmy przypisani do obszaru sztuki, który jest jedynie jednym z pól możli-
wych sposobów interpretacji Niewidzialnego Miasta. 
Marek Krajewski: Zorganizowaliśmy zespoły w bardzo wielu polskich miastach i plan jest taki, żeby 
mniej więcej co 2-3 miesiące dokładać do bazy kilka setek zdjęć z kolejnych miejsc. Przyrost nie 
jest tylko i wyłącznie ilościowy, ale w ten sposób tworzy się też materiał porównawczy, pozwalają-
cy uchwycić lokalne odmienności, specyfikę oddolnych działań. Osoby działające w poszczególnych 
zespołach z założenia nie są tylko wykonawcami kolejnych fotografii, ale mają możliwość ingerencji 
w strukturę bazy, dodawania do niej nowych kategorii, proponowania nowych sposobów dokumento-
wania przejawów Niewidzialnego Miasta w ich własnym mieście. Zakładamy również, iż baza będzie 
wykorzystywana nie tylko jako miły dla oka i momentami zbiór anegdot, ale, że posłuży ona jako pod-
stawa badań socjologicznych czy antropologicznych, że będzie inspirowała designerów i urbanistów, 
czy też zmieni sposób postrzegania miasta przez jego władze. 
LO: Z tego powodu sposób robienia zdjęć w każdym mieście jest inny. Obecny kształt projektu wynika 
w dużej mierze z faktu, że w Poznaniu, współpracujemy z socjologami… ale np. w Łodzi w projekt 
zaangażowali się głównie artyści…

A skąd pomysł na Niewidzialne Miasto?
MK: Nazwa Niewidzialne Miasto pojawiła się 3-4 lata temu na konferencji "Czy społeczny bezruch". 
Prelegenci mówili na niej przede wszystkim o braku społecznej aktywności, o tym, że Polacy pozba-

wieni są inicjatywy, umiejętności samoorganizacji i działania na rzecz wspólnego dobra. Niewidzial-
ne Miasto jako idea wyniknęła trochę z niezgody na taki sposób widzenia działań Polaków, na za-
właszczenie pojęcia aktywności społecznej przez organizacje pozarządowe i pojmowaniu jej w bardzo 
wąski sposób. Takie instytucjonalne rozdzielanie, kto jest aktywny, a kto nie, jest dosyć niepokojące 
i przypomina próby określenia czym jest demokracja, społeczeństwo obywatelskie itd., a tym samym 
wyklucza te przejawy ludzkiej wyobraźni i kreatywności, które się w takich definicjach nie mieszczą. 
Później idea Niewidzialnego Miasta skonkretyzowała się w postaci problemów związanych z prze-
strzenią publiczną, którą się od dawna wspólnie interesowaliśmy.

Czyli jesteście aktywistami?
LO: Chyba jednak nie do końca. Na kształt Niewidzialnego Miasta w dużym stopniu miał wpływ nasz 
poprzedni projekt Zewnętrzna Galeria, który zakończyliśmy w Paryżu w 2005 roku w czasie Roku Pol-
skiego. Zawsze myśleliśmy o tym, że był on taki demokratyczny, otwarty: sztuka w mieście, artyści 
dla ludzi itd. (realizacja konstruktywistycznej utopii), ale w gruncie rzeczy to nie działało w taki spo-
sób. Bardzo dobrze sprawdzało się medialnie, było świetną promocją artystów, ale społeczny wymiar 
nas nie satysfakcjonował…
MK:.... idea, o którą nam chodziło, nie była zrealizowana przez ogólnopolskie prezentacje, ale przez 
galerie jednobillboardowe albo wspieranie jakichś pojedynczych projektów w przestrzeni publicznej. 
Galeria dała nam szanse, aby zrealizować nasze cele, ale nie bezpośrednio przez samą galerię, ale 
przez wszystko to, co się działo wokół tej galerii. I to był paradoks. Chcieliśmy odwrócić tą sytuację 
i stworzyć projekt, w którym ludzie sami będą tworzyć. Zależało nam na zrobieniu tego w taki sposób, 
aby zarówno realizacja, jak i idea były proste i zrozumiałe, żeby każdy mógł w tym projekcie wziąć 
udział. 

I nie ma w nim utopii, tak?
MK: No jest, ale innego rodzaju, niż klasyczne projekty utopijne. Tu nie chodzi o zmianę świata, 
świadomości, ale raczej o upowszechnianie możliwości trochę innego niż zwyczajowy doświadczania 
miasta i o danie możliwości zaprezentowania tego, co jest efektem tego doświadczenia. Utopijność 
polega na pokazaniu, iż niekoniecznie musimy w mieście widzieć przestrzeń rywalizacji, konkurowa-
nia, władzy, unifikacji, ale też przestrzeń drobnej, ale twórczej aktywności zwykłych mieszkańców. 
Takie spojrzenie nie ma szansy stać się dominującym, ale ważne jest uświadomienie sobie w ogóle 
jego możliwości. 

fot: Niewidzialne miasto fot: Niewidzialne miasto



94 95

Czy nie obawiacie się manipulowania waszym projektem przez niespontaniczną inge-
rencję? A z drugiej strony czy sądzicie, że wasz projekt może być wykorzystywany jako 
szablon, wzór do naśladowania, narzuci zamiast odwzorować, styl działania w przestrzeni 
publicznej?
MK: Mamy takie zimowe zdjęcie z blokowiska, zrobione z 16 piętra, na którym widać wydeptany napis 
„chuj” na śniegu…
LO: …wielkości domku jednorodzinnego…
MK: Ale przypuszczamy, że tego napisu nie wydeptał jednak ten, kto robił zdjęcie, że był to zare-
jestrowany jednak spontaniczny akt, którego najprawdopodobniej dokonały dzieci. Zagrożenie 
manipulowaniem zdjęciami albo dokonywanie aktów twórczych „pod zdjęcie” jest możliwe i wpisane 
w ten projekt, ale ja bym go do końca takich sytuacji nie deprecjonował, bo one jednak też świadczą 
o kreatywności. Co do drugiej części pytania to możemy chyba tylko powiedzieć, iż póki co jesteśmy 
mile zaskoczeni jego życzliwą recepcją. Wychodziliśmy z założenia, że projekt stanie się znany i roz-
poznawalny po kilku miesiącach i dlatego wydaje mi się, że nie jesteśmy przygotowani do odpowiedzi 
na takie pytania, mentalnie (śmiech), bo rozwój wypadków na tyle nas zaskoczył, że jeszcze nie wy-
myśliliśmy takiej formy użycia bazy, która pozwalałaby przy jej pomocy zmieniać świat…

Nie bądźcie tacy. Sprawdziłam internet i znalazłam duże teksty na temat Niewidzialnego Miasta. 
Przynajmniej od kilku miesięcy wiecie, że wasz projekt coś wielkiego.
LO: Chyba nie. Niedawno prezentowaliśmy Niewidzialne Miasto w Muzeum Narodowym w Poznaniu 
w ramach prezentacji lokalnych animatorów kultury... (śmiech)

A jednak aktywiści.
MK: Weszliśmy w tę rolę, tym bardziej, że wcześniej działaliśmy w powołanej przez nas Zewnętrznej 
Galerii AMS. W Muzeum Narodowym była niesamowita publiczność. Były to osoby 50, 60, 70-letnie, 
które żywo reagowały, dyskutowały. Nie deprecjonowały wartości zdjęć tylko dlatego, że widać na 
nich, że jest brudno, brzydko, że jest niepoukładane. Bardzo życzliwie potraktowały ten projekt jako 
coś, co pokazuje przejawy tego, co im się nostalgicznie kojarzy, jako coś, co przywraca to, co dawniej 
było powszechne, a co dziś stało się mniej widoczne, ale jest nadal silnie obecne. Prace, które dla 
szkolonego oka są kampowe, albo po prostu śmieszne dla bardzo wielu osób znaczą zupełnie coś 
innego, wywołują wspomnienia i silne emocje.

LO: My także mamy emocjonalny stosunek do wielu zdjęć… Kiedy po raz pierwszy oglądaliśmy zdjęcia 
z Łodzi, byliśmy zaskoczeni. Były zupełnie inne niż te, które znaliśmy z Poznania. Np. w Poznaniu nie 
ma zupełnie łabędzi robionych z opon samochodowych. Te łódzkie zwierzęta są jak jakieś bardzo 
precyzyjne dzieła, prawie niemal precyzyjna robota… (śmiech)

Co jest najbardziej znaczące w waszym projekcie?
MK: Może się on rozwijać w bardzo wielu kierunkach, jest elastyczny i otwarty na wielość wykorzy-
stań. Pokazuje więc nie tylko ludzką różnorodność, ale prowokuje do tego, żeby się ona objawiała 
w postaci komentarzy, opinii, czy sporów.
LO: Jest też bardzo uniwersalny, już teraz mamy propozycje, aby kontynuować go za granicą, żeby 
przenieść go na grunt innej kultury. To jest najprostszy sposób ekspansji tego projektu, ale na pew-
no nie chcielibyśmy zaniedbywać strony teoretycznej Niewidzialnego Miasta, bo jednak ten projekt 
narodził się w kontekście akademickim i nie chcielibyśmy tego rysu zatracić.
MK: Ten projekt zmienił też sposób widzenia miasta kilku osobom zaangażowanym w robienie zdjęć, 
współtworzenie bazy. Osoby te, jak same mówią stały się bardziej czujne i wrażliwe. Dzisiaj nie 
przemieszczają się po mieście w taki sposób, aby jak najszybciej dotrzeć z punktu A do punktu B, 
ale zachowują się trochę jak tropiciele, uważnie przyglądają się przestrzeni i poszukują przejawów 
niewidzialnego miasta.

Porozmawiajmy trochę o przestrzeni publicznej w Polsce, o zainteresowaniu nią różnych 
grup osób, z zupełnie różnych powodów. Z jednej strony są agresywni deweloperzy zakła-
mujący przestrzeń – w ofercie jest park, a w realu beton. Z drugiej strony są społeczności 
lokalne, które zaczynają chcieć mieć coś do powiedzenia.
LO: Nasze potrzeby wynikają z chęci udokumentowania tego, co miasta obecnie tracą i w tym sensie 
nasz projekt być może jest nawet spóźniony, bo może się okazać, że to na czym nam zależy już znikło. 
Z jednej strony zależy nam więc na odniesieniu się do zmian, jakie zachodzą w przestrzeni publicznej, 
z drugiej zaś strony ważne jest to, o czym mówił Marek, jakiś sposób uwrażliwiania na tę przestrzeń. 
Bezpośrednia reakcja nie jest wpisana w nasz projekt. 
MK: Nie było takiego punktu wyjścia. Chodziło nam o zarejestrowanie pewnego stanu, który zaraz 
zniknie.
LO: Wszystkie te miejsca, które z jednej strony uległy degradacji, ale z drugiej strony z tego powodu, 
że każdy miał do nich dostęp i mógł je kreować, były demokratyczne - one prawie zupełnie znikają. 
W Poznaniu pojawia się sztampowa architektura, która zapełnia te miejsca i nie ma już tam mowy 
o jakiejkolwiek dyskusji.

Życie znika z jednego miejsca, przenosi się gdzie indziej.
LO: Taka działalność się instytucjonalizuje - tak jak mówił Marek powiedział. Mamy przecież święto 
Pyry, obchody imienin Św. Marcina…
MK: Odradzają się działania na terenie poszczególnych dzielnic... 

Co o tym sądzicie? Czy to jest wyraz możliwości samoorganizacyjnych społeczności lokal-
nej czy też kreatywności czy sądzicie, że to takie instytucjonalne „organizowanie” ludzi?
MK: Z punktu widzenia socjologa to jest dobry materiał badawczy. Z mojego punktu widzenia ważne 
jest to, że organizuje się tam spotkanie. Ci ludzie się spotykają, chociaż na co dzień zdają się nie 
tworzyć wspólnoty, mijają się, ale jest jeden taki dzień w roku, w którym oni się aktualizują jako 
wspólnota, gdzie wcielają w społeczność i stają się jej częścią. To jest rzeczywiście odpustowe mak-
symalnie i to jest pewien kłopot, ale sama idea takiego spotkania, pokazania, że są takie mikro-prze-
strzenie, mikrospołecznośći jest cenna i pożyteczna.
LO: Tym bardziej, że np. Poznań jest tak ukształtowany, że ma wiele rynków, które są naturalnymi 
centrami dzielnic. To są rzeczywiście miejsca, które nie są wykreowane od zera, tylko miejsca, które 
zawsze były wspólne. I to nie jest fajne. Problem jest oczywiście z formą, która w gruncie rzeczy 
powiela schemat święta Pyry, które jest wykreowane... 

W jaki sposób ma być podejmowana decyzja o tym co zdarzy się w przestrzeni publicznej, 

fot: Niewidzialne miasto
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czy zostanie w danym miejscu zrealizowany kolejny festyn czy akcja artystyczna - nie ma 
w tej chwili dobrej metody. Dostępne narzędzia okazują się nieskuteczne.
MK: Mówiąc inaczej: pozostały tylko przemoc i dominacja finansowa lub instytucjonalna, jako coś co 
pozwala rozwiązywać tego rodzaju sporów?
LO: Ja widzę to jednak w inny sposób. XIX wiek zidealizował wyobrażenia o polis, bowiem w rzeczy-
wistości ona wcale nie była taka egalitarna, przyjazne itd. Zawsze w tej społeczności byli ludzie 
„równiejsi” a dostęp do przestrzeni publicznej był zawsze reglamentowany. Ludzie bogaci zawsze 
posiadali nieporównywalnie łatwiejszy dostęp do niej, bo to oni kreowali politykę, wygrywali woj-
ny, zwyciężali w zawodach, stawiali pomniki, fundowali świątynie itd. Ten punkt odniesienia nie jest 
chyba najlepszy. Problem bowiem polega raczej na tym jak stworzyć równe warunki, dla wszystkich 
którym leży na sercu przestrzeń publiczna. Bo administracja zawsze będzie wyobrażała sobie, że to 
ona ma większą siłę i będzie nalegać na określone rozwiązania i że to ona ma większe predyspozycje, 
żeby o tej wspólnej przestrzeni decydować. I wydaje mi się, że chodzi raczej o uznanie pewnego spo-
sobu podejmowania decyzji niż kompletne wymyślanie tego na nowo. Bo to chyba nie jest możliwe.

Coś jest tu bardzo nie tak. Nie wiem, czy słyszeliście o pewnym panu, który posiada działkę 
przy jednej z głównych ulic Warszawy i który zadecydował, że postawi tam pomnik Ronalda 
Reagana wyrzeźbiony przez niestety prof. Adama Myjaka, i już. Poparli go radni, chociaż 
urzędnicy miejscy są przeciwni takiemu sposobowi decydowania o tym, co jest, a czego nie 
ma w przestrzeni publicznej.
LO: My też mamy takiego gościa, który ma działkę na narożniku nowego domu handlowego, na której 
od zawsze stoi metalowa budka z kurczakami z rożna. W zamierzeniach elegancki dom towarowy 
o „nowoczesnej” architekturze, ale nie ma narożnika, bo Pan nie zgodził się sprzedać swojej ziemi. To 
świetna metafora z jednej strony potęgi własności, zdolności jednostki do kształtowania miejskiej 
przestrzeni, ale też pewnie kłopotów z negocjowaniem warunków jej użytkowania.
MK: To jest tak, że on jest atrakcją turystyczną, wycieczki chodzą tam, żeby go obejrzeć. 

Nawet samoorganizowanie się społeczności lokalnej nie musi być ani wartościowe, ani... 
LO: Są organizacje, które czerpią z tego korzyści. Fundacje ekologiczne, które oprotestowują budowy 
po to tylko, żeby uzyskać pieniądze z odszkodowań. Po czym nagle odpuszczają i okazuje się, że nie 
ma żadnych protestów. To się niestety zdarza, ale jest to wynikiem otwartego charakteru tej prze-
strzeni - ona jest też otwarta na takie ekscesy. 

Porozmawiajmy o estetyce, która do niedawna była jeszcze wstydliwym tematem. Po-
wiedzcie, czy waszym zdaniem - estetyka tego, co się znajduje w przestrzeni publicznej 
ma wartość, jaką pełni funkcję i czy jest wykorzystywana w tej chwili przez rozmaite grupy 
społeczne do tego, żeby nadawać charakter tej przestrzeni? 
MK: Mamy do czynienia z daleko posuniętą profesjonalizacją, świadomym zarządzaniem zachowania-
mi, poprzez zarządzanie estetyką. To, co stoi w centrach większości miast jest najlepszym przykładem 
tego procesu. W śródmieściach nie ma gdzie przystanąć, przysiąść, o co się wesprzeć, bo wszystko 
staje się szklane, połyskliwe i sugeruje, że nie jest do używania, ale do oglądania i podziwiania. Po 
drugie, można estetykę potraktować jako systemy reprezentacji, który podpowiada i przypomina, 
kto w mieście sprawuje kontrolę i władzę. Estetyka znaczy rejony wpływów, określa terytorium, które 
do mnie należy, sugeruje, iż pewne miejsca mają swego właściciela. Nie mówię tutaj o bramach i za-
siekach tak silnie obecnych na zamkniętych osiedlach, ale o wytwarzaniu poczucia niedostępności, 
np. przez ostentacyjne wyrafinowanie, czy minimalizm - są takie miejsca, gdzie nie wiadomo jak się 
zachować, bo estetyka jest zupełnie odmienna od tego, do czego przywykłem i sugeruje rodzaj kultu-
rowej wyższości, czy też elitaryzm tych do których miejsce należy…

Myślałam, że porozmawiamy o naiwnej estetyce. Odnalazłam na waszej stronie zdjęcie 
drzwi z ręcznie zrobionym przepięknym numerem 7 wyciętym ręcznie z blachy.
MK: To zdjęcie jest fragmentem szerszej kolekcji wejść do ogródków działkowych z jednego miejsca 
w Poznaniu. Widać tu nie tylko piękną, choć bardzo amatorską robotę, ale też kolektywne działanie 
skrzyknięcie się przez sąsiadów i zlecenie wykonania podobnych bram jakiemuś domorosłemu rze-

mieślnikowi, który był akurat pod ręką i z tego, co miał aktualnie pod ręką. Te źle zrobione wejścia, 
nieudolne i naiwne estetycznie są dobrym dowodem na to, że ludzie są żywi, że używają jeszcze 
własnych rak i że cieszą ich rzeczy na miarę ich możliwości i umiejętności, że się trudzą, by zaspo-
koić swoje potrzeby. To jest taki bardzo wyraźny, estetyczny przejaw życia, witalności i aktywności 
w mieście. 
LO: Przedmiotem tych realizacji jest też próba własnej interpretacji tej bezosobowej estetyki, oswa-
jania tego, co się widzi...
MK: Te balkony są najlepszym przykładem - czasem są w taki nieudolny sposób zrobione, ale na swój 
sposób piękne, świadczące o tym, że ludzie trzymają rękę na pulsie, starają się o swoje najbliższe 
otoczenie. 
LO: Nie wiem, przy jakiej okazji, ale rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób profesjonalne pisma czy 
półprofesjonalne, jak np. „Ogród”, wskazują sposoby takiej kreatywności. Może to jest też odpowiedź 
na pytanie o manipulację… Pewnie profesjonalne sposoby prezentacji jakiejś określonej rzeczy są 
w tym przypadku większym zagrożeniem dla naszego projektu niż zdjęcia prezentowane na stronie.

Dlaczego nie zgłosiliście tego projektu do konkursu na Pawilon Polski na Biennale Archi-
tektury w Wenecji, którego hasłem w tym roku jest „Gdzieś tam. Architektura poza bu-
dynkiem”?
MK: Jesteśmy z prowincji... skromne chłopaki, a tak naprawdę do głowy nam to nie przyszło, a teraz 
żałujemy… 

***
Warszawa, 14.04.2008

www.niewidzialnemiasto.pl

Kategorie zdjęć na stronie niewidzialnegomiasta: reklama (204 zdjęcia), upiększenia (314), Uuży-
teczne (168), architektura (61), zwierzyniec (36), bramy i ogrodzenia (110), bezpieczeństwo (19), 
protezy instytucji (92), agory i kluby (53), miejsca dziecięce (53), mobile (34), sakralne (39), ogrody 
(75), polityczne (60), inne (48)
 
Kuratorem projektu jest Marek Krajewski - socjolog; adiunkt w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu 
i profesor Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Autor książek: „Kul-
tury kultury popularnej” (2003, 2006) oraz „POPamiętanie” (2006) oraz licznych artykułów poświęco-
nych sztuce publicznej, kulturze popularnej, mediom oraz społecznym aspektom dóbr materialnych; 
kurator projektu Zewnętrzna Galeria AMS (1997-2003), teoretyk i krytyk sztuki.

Lechosław Olszewski – historyk i historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych, asystent na Wy-
dziale Historycznym UAM (1994-2002), stypendysta m.in. Niemieckiego Instytutu Archeologicznego 
we Frankfurcie nad Menem, Niemieckiego Instytutu Archeologicznego w Rzymie, Fundacji Lanckoroń-
skich; obecnie prowadzi wykłady na UAM z wybranych zagadnień kultury antycznej (2002-), współ-
twórca projektu Zewnętrzna Galeria AMS (1997-2003); tłumacz i kurator, prezes Kulczyk Foundation 
(2003-2004); manager (m.in. w firmach AMS, Aktis Media, Mercurius International), prezes firmy Me-
tropolis Sp. z o.o. SKA, mecenasa projektu Niewidzialne Miasto.

Projekt Niewidzialne miasto realizowany jest dzięki inicjatywie oraz środkom finansowym i organi-
zacyjnym poznańskiej firmy Metropolis www.metropolis-media.com.pl
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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; Instytut Sztuki Wyspa, ul. Doki 1/145B, 
Stocznia Gdańska, www.wyspa.art.pl, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, http://
www.pg.gda.pl/architektura/
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, Teatr Łaźnia Nowa, os. Szkolne 25, www.laznianowa.pl; Wydział Form 
Przemysłowych ASp, ul. Smoleńsk 9, www.asp.krakow.pl
lESZNO Galeria MBWA Leszno, ul. leszczyńskich 5
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/; Mała Litera, Traugutta 9; 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. Garbary 62,  
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; Spot, ul. Dolna Wilda 87, www.spot.poznan.pl
RAcIBóRZ Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK, ul. chopina 21
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; Fundacja Atelier, ul. Foksal 11, www.atelier.org.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; Galeria Start, ul. 1 sierpnia 36a,  
www.dkwlochy.pl; Kafka, ul. Oboźna 3; Kolonia, róg ładysława i łęczyckiej; Kawangarda, Wilcza 32, www.kawangarda.pl; 
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 Awangarda, ul. Wita Stwosza 32; 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; Wychowanie Złe, pl. kościuszki 12, www.zlewychowanie.pl
ZIElONA GóRA Galeria BWA, al. Niepodległości 19, www.bwazg.pl
NIEMcY: BERlIN Żak Gallery, linienstraße 148, www.zak-gallery.com
uWAGA, JEŚlI TWOJEGO MIASTA NIE MA NA lIŚcIE – DAJ ZNAkA W JAkIM MIEJScu – DOBREJ kAWIARNI, GAlERII, 
NN6T pOWINIEN SIę pOJAWIAć. cZEkAMY NA pODpOWIEDZI NN6T@FuNBEc.Eu
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WYDAWCA:
Fundacja Bęc Zmiana, ul. Radna 10, 00-341 Warszawa, tel: +48 22 827 64 62, www.funbec.eu

Projekt okładki: Małgorzata Gurowska

Teksty: Piotr Kowalczyk (orientuj się!), Joanna Turek, Pani Bogna
Ilustracje: dzięki uprzejmości artystów, galerii, instytucji oraz organizacji [kulturalnych]. 

Skład: halinamirowska@niemyte.pl

Notes.na.6.tygodni #42 dofinansowany został przez Miasto Stołeczne Warszawa 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego 
PROMOCJA CZYTELNICTWA

Notes.na.6.tygodni #42 wydrukowano na papierach produkowanych przez Arctic Paper 
www.arcticpaper.com

Druk: Roband, ul. Chełmżyńska 70, 04-253 Warszawa, tel. +22 879881

Znak FNKBZ: Małgorzata Gurowska m_box@tlen.pl

JAK OTRZYMAĆ NOTES: Zasil Bęca (ING BŚ 79 1050 1038 1000 0022 6755 2020 z dopiskiem „Na rozwój 
FNKBZ”) darowizną minimum 8 PLN, prześlij nam o tym wiadomość pod nn6t@funbec.eu, podaj adres 
pod jaki mamy wysłać wybrany przez ciebie numer nn6t, a my wyślemy ci go pocztą priorytetową 
natychmiast. Większe wpłaty przyjmiemy entuzjastycznie!

WYCZERPANIA: Uprzejmie informujemy, że nakład numeru 1, 2, 4, 7, 8, 9, 15, 20, 24_26, 27, 28, 29, 37 
został przez was wyczerpany. Bardzo nas to cieszy. Dziękujemy!

ZAMIEŚĆ U NAS REKLAMĘ, zamów cennik nn6t@funbec.eu

SZEFOWA FNKBZ: Bogna Świątkowska bogna@funbec.eu

POMAGAJĄ: Paulina Witek (magister!), Drążek (ostre koło), Piotr Kowalczyk, Anna Wälli, Marta Tych-
manowicz, Piotr Zastróżny (opieka nad www.lomo.art.pl), Małgorzata Ratajska (Paryż) 

RADA FNKBZ: Maksymilian Cegielski, Kuba Bałdyga, Przemek Bogdanowicz, Kamil Dąbrowa, Paweł 
Dunin-Wąsowicz, Grzegorz Dyduch i Marcin Świetlicki, Łukasz Gorczyca, Robert Majkut, Ewa Moisan, 
Sławomir Pietrzak, Jacek Poremba, Kuba Wojewódzki

Notatniki Volant można także kupić w naszych księgarniach:
Czuły Barbarzyńca | ul. Dobra 31 | 00-344 Warszawa
Bambini di Praga | ul. Jagiellońska 26 | 03-717 Warszawa
-----
oraz w Bęc Biurze | ul.Radna 10 | 00-341 Warszawa

MOLESKINE®

Volant
Po raz pierwszy notatniki marki  
Moleskine z kolorowymi okładkami.
Więcej informacji na stronie  
www.sklep.czulybarbarzynca.pl.



104


