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NOTES.NA.6.TYGODNI 
WYRÓŻNIONY

Forma graficzna „Notesu.na.6.tygodni” jest wypadkową naszych założeń merytorycznych i niedu-
żych możliwości finansowych: jak najwięcej informacji podanych w najnowocześniejszej formule 
projektowej, na jak najmniejszej powierzchni. Dlatego cieszy nas bardzo, że „Notes.na.6.tygodni”, 
został wyróżniony w prestiżowym międzynarodowym konkursie projektowania graficznego European 
Design Awards 2008. Wyróżnienie za projekt graficzny, nn6t zawdzięcza dwojgu znakomitym grafi-
kom młodszego pokolenia: Małgorzacie Gurowskiej - autorce okładek, oraz Grzegorzowi Laszukowi 
- autorowi layoutu. Jury, w którym zasiadali graficy i przedstawiciele 12 pism poświęconych pro-
jektowaniu graficznemu (m.in. „TYPO" / Czechy, Etapes / Francja, „Progetto grafico" / Włochy, „Eye” / 
Wielka Brytania, „2+3D” / Polska), oceniało w kilkunastu kategoriach prace nadesłane z całej Europy. 
Nagrody rozdano w 18 maja podczas uroczystej gali w Sztokholmie, odbywającej się w czasie ED-Con-
ference, kilkudniowej konferencji z udziałem najciekawszych i najbardziej znaczących projektantów 
graficznych z całej Europy. Notes został wyróżniony w kategorii „magazyn" za numery 30-38 wydane 
w roku 2007. „Notes.na.6.tygodni” ukazuje się od 2003 r. jako projekt prowadzony przez Fundację Bęc 
Zmiana. Jest dostępny w ponad 100 punktach w całym kraju. Ukazuje się w nakładzie 3000 egz. Jest 
dwukrotnym zdobywcą nagrody dla najlepszego magazynu w Międzynarodowym Konkursie Projekto-
wania Graficznego Chimera 2004 i 2007. „ Notes.na.6.tygodni” nie mógłby się ukazywać bez wsparcia 
pochodzącego od czytelników (dziękujemy!), z otrzymanych dotacji i hojności sponsorów. Od trzech 
lat otrzymujemy dofinansowanie od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Program Pro-
mocja Czytelnictwa. W tym roku dostaliśmy też dotację w konkursie Biura Kultury m.st. Warszawy na 
lata 2008-2010. W 2007 r. wspierał nas Orange. W roku 2008 wspiera nas Plus. Od początku istnienia 
„nn6t" papierem wspiera nas Arctic Paper Polska.
 
www.ed-awards.co

Notes w katalogu ED-Awards 2008
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SPIS TREŚCI #43:

ORIENTUJ SIĘ
2 W niedalekiej przyszłości | 3 Grafika plus | 4 Znaki czasu | 5 Szczęśliwe 
numerki | 6 Krzywe koło | 7 Sasnal w kinie | 8 Botanika na klasy wyższe | 9 Hipnoza 
narodowa, czyli wielki niepokój na pikniku | 10 Pył, Grzybowska 51 | 11 Moja matka nie jest 
boska | 12 Uciekinierzy z ZOO | 14 Informacja | 15 Remont generalny | 16 Brok! | 18 Mur 
sztuki | 19 We go far | 20 Idź i patrz | 22 It from bit | 24 Manual CC w Cieszynie | 26 Gra 
planszowa Kolekcjoner | 28 Plantacja sztuki | 29 Śląska rzecz kroniki | 30 Efekt czerwonych 
oczu | 34 Inwestycja mieszkaniowa = rzeźba w przestrzeni publicznej / Doping | 35 Fat trout 
| 36 XXI Międzynarodowe Biennale Plakatu | 38 Haunebu | 39 Bitter lix | 40 Muzeum Historii 
Nienaturalnej | 42 Machtraum sztuka / Festiwal zwiastunów | 43 Kraina kreatywności 
| 44 Parkowanie | 45 Pod zamkniętymi powiekami | 46 Meblościanka 2008  
| 50 Establishment jako źródło cierpień | 51 II nagroda dla Centrali | 52 V Triennale Młodych 
| 54 W ekstremalnych warunkach / Widok | 56 Finisaż Stadionu X–lecia odc. 6 

58-61 Radio Stadion, albo odgłosy hałaśliwego podbrzusza globalizacji – o odcinku 5. 
Finisażu Stadionu X–lecia pisze Ben Cope;
62-65 Miejski koktail – ze zdobywcami pierwszej nagrody konkursu Europan w Warszawie 
rozmawia Joanna Turek;
66-73 Taki mamy real –  z Mikołajem Długoszem rozmawia Bogna Świątkowska;
74-85 Chuck Yeager. Chciałbym już nie czekać – mówi Norman Leto;
86-95 Następuje zniknięcie – o realizacjach efemerycznych rozmowa z Łukaszem 
Jastrubczakiem
96-98 Notesik na 6 tygodni
99 Gdzie bywa Notes

-------------------------------------------------
Errata do #42:
Czytelnicy „notesu.na.6.tygodni”! Prosimy o dopisanie do informacji o wystawie „Depresja” 
w Bunkrze Sztuki w Krakowie, znajdującej się w #42 na str. 40 - 41, następujących informacji:
Kurator: Magdalena Godlewska
Producent wystawy: Galeria Arsenał w Bialymstoku
Foto: Michał Strokowski.
Dziękujemy! A panią Godlewską, pana Strokowskiego i Galerię Arsenał, przepraszamy.

Errata do #43:
Czytelnicy „notesu.na.6.tygodni”! Prosimy o dopisanie na stronie 59 następującej informacji: 
- o odcinku 4. Finisażu Stadionu X-lecia, Radio Stadion Nadaje, pisze Ben Cope. Jednocześnie 
prosimy wykreślić: Text: Ben Cope.
Dziękujemy!

FREE map for young travellers
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W NIEDALEKIEJ 
PRZYSZŁOŚCI

Sharon Hayes, czołowa artystka nowojorska młodszego pokolenia, od 30 maja realizowała na ulicach 
Warszawy serię wystąpień-performensów, których podsumowaniem jest wystawa "W niedalekiej 
przyszłości - Warszawa, 2008".
W swoich wystąpieniach Hayes wykorzystuje hasła i slogany – cytaty z transparentów i tablic uży-
tych w czasie strajków i manifestacji. Pojawiając się na wielkomiejskich ulicach ze swoimi trans-
parentami w miejscach niegdysiejszych protestów, Hayes prezentuje przechodniom hasła wyrwane 
z oryginalnego kontekstu historycznego i próbuje je na powrót wprowadzić do obiegu przestrzeni 
publicznej. Obserwuje spontaniczne reakcje ludzi na slogany poruszające kwestie socjalne, problemy 
płci, rasy, feminizmu, praw mniejszości seksualnych oraz polityki, często będące cytatami o ana-
chronicznym dziś brzmieniu.

Czas: do 31.07
Miejsce: Warszawa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3
www.artmuseum.pl

GRAFIKA PLUS

Wystawa „Medium... Post... Mortem...” proponuje diagnozę sytuacji współczesnej grafiki. Jest to 
jednocześnie próba skonfrontowania jej potencjału z innymi mediami. Celem projektu nie jest pre-
zentacją grafiki w klasycznym rozumieniu, ale idei „obrazowania” (grafii) i „obrazu” (grafemu). Za-
prezentowane prace są demonstracją sztuki podejmującej problematykę „matrycy” oraz metod jej 
przekroczenia w materialnym, medialnym i konceptualnym rozumieniu. Na wystawie zaprezentowane 
zostaną prace takich artystów jak: Mirosław Bałka, Bogna Burska, Grzegorz Klaman, Dominik Lejman 
i Zbigniew Libera.

Czas: do 27.07.
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Al. Wojciech Korfantego 6, Katowice
www.bwa.katowice.pl

Performance Sharon Hayes na ulicach Warszawy, materiały prasowe, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Mirosław Bałka: Winterreise (Bamb - Bambi),  2003, video
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ZNAKI CZASU

Toruńskie CSW rozpoczyna oficjalnie swoją działalność. W pierwszym dniu funkcjonowania nowej 
instytucji odbył się koncert zespołów alternatywnych i post-rockowych (Flykkiller, Kalabrese, 3 Mo-
onboys i Potty Umbrella) oraz otwarcie 3 wystaw. 
Inauguracyjny projekt, „Iceberg" - instalacja Angeli Markul, można było oglądać zaledwie przez kilka 
godzin po otwarciu CSW.
Wystawa „Kwiaty naszego życia" trwa dłużej i poświęcona jest fenomenowi kolekcjonowania ujęte-
mu z perspektywy socjologicznej i psychologicznej. Projekt, przyglądając się prywatnym historiom 
i zmaganiom kolekcjonerów i artystów z nieskończonością materii, podejmuje temat kolekcji ama-
torskich, nie związanych ze sztuką, opowiada o fetyszyźmie, pożądaniu oraz obsesji. W ramach tego 
cyklu prezentowane są prace takich artystów jak m.in.: Kutlug Ataman, Walerian Borowczyk, Oskar 
Dawicki, Wojtek Doroszuk, Lilla Khoor i Will Potter, Robert Kuśmirowski, Anetta Mona Chisa i Lucia 
Tkáčová, Łukasz Skąpski, Andrzej Urbanowicz.
Trzecia wystawa „Jak się rzeczy mają", to prezentacja zbiorów fundacji Thyssen-Bornemisza Art Con-
temporary (T-B A21). Na wystawę wybrano dzieła, które zgłębiają przedstawiają różne sfery pracy. 
Wystawę uzupełnia pokazywana codziennie seria filmów, zatytułowana „Prawdziwe portrety pracy".

Czas: od 14.06, godz. 16
Miejsce: Toruń, CSW Toruń Znaki Czasu, Wały gen. Sikorskiego 13
www.csw.torun.pl

SZCZĘŚLIWE NUMERKI 

Koncepcję wystawy Janusza Łukowicza prezentowanej w galerii KONT, określa „tajemnicza” idea wia-
ry w odprysk numerologicznych wysiłków okiełznania rzeczywistości, wiary w istnienie szczęśliwych 
numerków. „Rzecz dotyczy między innymi poszukiwania szczęścia, jest próbą zrozumienia otaczają-
cego świata przez pryzmat doraźnych doświadczeń” – mówi o swoich pracach artysta.
„Moje Lotto”, „Mój PIN” i „Mój PESEL” – oto kolejne tytuły dzieł – jak widać wciąż jest przekornie, ale 
tym razem... jednak jakby bardziej na serio. Nie ma walającej się pod nogami konserwy, której można 
„dokopać” i krzyknąć „znowu ten SPAM (!)”. Nie ma na czym się odegrać – nie ma groteskowych pro-
duktów, dowcipnych skojarzeń i drobnych machlojek. Są numerki. Dokładnie trzy zestawienia, ciągi 
liczb zawarte w kilku pracach fotograficznych i instalacji – żadnych obiektów - pisze o nowym cyklu 
Łukowicza kurator wystawy Zbigniew Sobczuk.

Czas: do 20.06
Miejsce: Lublin, Galeria KONT, ul. Zana 11
www.kont.art.pl

Janusz Łukowicz: Mój PESEL, napis wycięty w korze brzozy, fotografia

CSW Znaki Czasu w Toruniu, fot. Wojtek Olech
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KRZYWE KOŁO

Za sprawą wystawy „Krzywe koło" Raster wkracza w nowy, abstrakcyjno-geometryczny okres swojej 
działalności. Artyści biorący udział w wystawie, znani już dobrze i kojarzeni często z realistycznym 
idiomem sztuki, niezależnie od siebie, ale w tym samym czasie, ujawniają tu odmienny arsenał na-
rzędzi formalnych - eksperymentują z geometrią, światłem, fakturą. Prace, z których niemal wszyst-
kie powstały w czasie ostatniego roku, analizują formalny wymiar dzieła sztuki, iluzyjną strukturę 
obiektu rzeźbiarskiego, obrazu malarskiego czy fotograficznego. W tym sensie przenoszą dyskusję 
o rzeczywistości na inny, bardziej fundamentalny poziom, podkreślając wyraźnie kreacyjną moc 
sztuki. Sztuka nie jest tu zwierciadłem świata widzialnego lecz angażujacym wyobraźnię, innowa-
cyjnym laboratorium „krzywych kół" za sprawą których, historia może potoczyć się w zupełnie dotąd 
nieoczekiwanym kierunku.
Tytuł wystawy jest odwołaniem do warszawskiej galerii Krzywe Koło, która na przełomie lat 50. i 60. 
była najważniejszym centrum sztuki abstrakcyjnej w Polsce. Aktualna wystawa w Rastrze - mimo 
pewnych podobieństw formalnych - obrazuje jednak inny moment historyczny i artystyczny. Z per-
spektywy historii samej galerii i związanych z nią artystów, dokumentuje ona zasadnicze zmiany, 
które właśnie dokonały się w sposobie konstruowania przez nich artystycznych wypowiedzi.  Artyści 
biorący udział: Agata Bogacka, Michał Budny, Rafał Bujnowski, Agata Grzeszykowska i Jan Smaga.

Czas: 15.06-19.07
Miejsce: Warszawa, Galeria Raster, ul. Hoża 8/42
www.raster.art.pl

SASNAL W KINIE

Prezentacja filmów Wilhelma Sasnala w Kinie Pod Baranami to drugi z serii pokazów w ramach pro-
jektu Art In Cinema. Sztuka wideo pokazywana jest w kinie, by poszerzyć krąg jej odbiorców i pokazać 
filmy artystów w najbardziej komfortowych warunkach. Seans umożliwi widzom zapoznanie się z fil-
mowymi projektami Wilhelma Sasnala z różnych okresów jego twórczości.
Filmy Sasnala są ważną częścią jego działalności artystycznej, twórca traktuje projekty filmowe rów-
nie poważnie jak swoje malarstwo. Można zobaczyć je w galeriach i muzeach wraz z jego obrazami 
jako integralną część ekspozycji, tak jak w Zachęcie („Lata Walki"). Czasami same budują całą wysta-
wę jak w przypadku pokazu Muzeum Stedelijk w Amsterdamie związanego z przyznaniem Sasnalowi 
najważniejszej europejskiej nagrody artystycznej - imienia Vincenta van Gogha. Artysta wyświetla 
też swoje filmy na festiwalach m.in.: w zeszłym roku w Mysłowicach na „Off Festiwal", a miesiąc temu 
na „The GI Festiwal" w Glasgow. Artysta określając swoje projekty filmowe mówi, że umiejscowić je 
można gdzieś między filmem artystycznym i teledyskiem. Zaprezentowane zostaną m.in filmy: „Bra-
sil" (2005), „Mojave" (2006), „The Ranch" (2006/2007), „Let Me Tell You a Film" (2007), „Widlik" (2007), 
„Drugi Kościół" (2008).

Czas: 18.06, godz. 19.00
Miejsce: Kraków, Kino pod Baranami, Rynek Główny 27
www.nolocal.org

Michał Budny: Bez tytułu (Nieprawda), 2008, karton, 11 x 40 x 11 cm, 6 x 64 x 16 cm, 39 x 19,5 cm

Wilhelm Sasnal: Mojave
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Wystawa Moniki Szwed w Galerii Zderzak towarzyszy wydaniu monograficznego albumu artystki 
„Prace zebrane 2003-2008" – 130 prac na na 220 stronach. Publikacja zawiera obszerną dokumenta-
cję twórczości Szwed podzielonych na 7 działów: Prace Wczesne, 23 Koany, Innocent Homes, Frozen 
Charlie, Frozen Chambers, Prace Nowe, Botanika na klasy wyższe. Książka została uzupełniona o tek-
sty Wienedikta i Zhermeny Bernsteinów, Piotra Kurki, Patrycji Cembrzyńskiej oraz artystki. Nakład: 
20 egzemplarzy numerowanych. Album można zamawiać w wersji angielskiej lub polskiej.

Czas: do 26.07
Miejsce: Kraków, Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3
www.zderzak.pl

BOTANIKA 
NA KLASY WYŻSZE

HIPNOZA NARODOWA, 
CZYLI WIELKI 
NIEPOKÓJ NA PIKNIKU

Muzeum Sztuki Nowoczesnej postanowiło wybrać się na piknik. A jako, że jest to piknik naukowy, 
rodzinna impreza organizowana na zielonych skwerach Podzamcza i Rynku Nowego Miasta w Warsza-
wie, do współpracy zaproszono Agnieszkę Kurant - artystkę, której kooperacyjne projekty z naukow-
cami i specjalistami różnych dziedzin wychodzą śmiało poza terytorium sztuki. Agnieszkę fascynuje 
„ekonomia niewidzialności", postawy partycypacyjne, technologie modyfikujące ludzkie zachowanie, 
a także działania na granicy praktyki kuratorskiej z artystycznej. Bardzo finezyjnie traktuje ona me-
dium wystawy, umieszczając swoje projekty np. „wewnątrz" filmu czy książki, drukując opisy niewi-
dzialnych prac innych artystów (wypożyczone bądź skradzione) fluorescencyjną farbą do banknotów 
na widocznych w nocy plakatach. Na zaproszenie MSN Kurant zaproponowała błyskotliwy ekspery-
ment skrojony na miarę sytuacji, masowej rozrywki przyciągającej tłumy. Akcja, mająca mieć miejsce 
na trawniku za namiotem muzeum składa się z „seansów hipnotycznych", które artystka poprowadzi 
w porozumieniu i współpracy z profesjonalnym hipnotyzerem dr. Andrzejem Kaczorowskim (który to 
wśród swych wielbicieli doczekał się miana „nowego Kaszpirowskiego"). Kaczorowski wykorzystuje 
swoją wiedzę dotyczącą hipnozy w innych dziedzinach, a szczególnie w polityce, reklamie, nauce, 
kryminalistyce a nawet w tzw. pokazach estradowych. Jest także biegłym; powoływanym do zbadania 
wiarygodności osób, które twierdzą że dysponują różnego typu siłami paranormalnymi lub uczestni-
czyły w spotkaniach z osobami  z poza naszej rzeczywistości. Słynny hipnotyzer twierdzi, że „sytuacja 
społeczna w Polsce nie sprzyja zdrowiu psychicznemu", stąd jego praktyka mająca na celu „hurtowe" 
hipnotyzowanie dużych grup ludzi, ku pokrzepieniu i dla wewnętrznej harmonii.
Agnieszka Kurant opowiada o swoim projekcie: „Jest to eksperyment polegający na przekazaniu 
przedstawicielom polskiego społeczeństwa  reprezentującym cały naród, odmiennych 'instrukcji 
obsługi' rzeczywistości, odbiegających od akceptowanych przez nas zasad i modyfikujących naszą 
percepcję świata i zachowanie. Eksperyment skierowany jest na obudzenie i uwolnienie u Polaków 
fantazji, zwłaszcza w wolnym czasie. Ta lekka forma poruszająca jednak podstawy konstrukcji pol-
skiej rzeczywistości może w konsekwencji przynieść stopniowe nieobliczalne zmiany mentalności 
Polaków od 'pokochania obcych' do pozbycia się pesymizmu. Nie wyklucza się także w wyniku hipnozy 
możliwości zapadnięcia wszystkich w niekończący się sen, który będzie się kontynuował również po 
ich obudzeniu.
Po przebudzeniu w efekcie 'sugestii posthipnotycznej' uczestnicy nigdy już nie będą pewni czy ich 
zachowanie jest naturalne, czy też jest ono spowodowane sugestiami podanymi im w czasie sean-
su." Projekt wzbudził oczywiście niepokój u organizatorów pikniku, którzy obawiają się, że Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej wpuszcza w sielankową sytuację szkodliwego wirusa, wychodzącego poza pole 
sztuki, proponując pseudo-naukowy happening. A przecież projekt Agnieszki Kurant wydaje się być 
wymarzoną, idealnie trafioną w czas i miejsce propozycją dla nowej instytucji, której celem jest hip-
notyzowanie i uwodzenie jak największej liczby „przedstawicieli polskiego społeczeństwa!".

12. Piknik Naukowy, namiot MSN - Podzamcze, stanowisko nr 64. Oprócz projektu  
„Hipnoza narodowa" i rzeźby „Teoria wszystkiego” na pikniku muzeum prezentuje filmy 
Igora Krenza.

Monika Szwed, praca z albumu i wystawy: Prace zebrane 2003-2008
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PYŁ, 
GRZYBOWSKA 51

„ Pył, Grzybowska 51", praca autorstwa Mony Vătămanu i Florina Tudor, ma niezwykle skromny cha-
rakter – to kwadratowa dziura wypełniona cementowym pyłem z położonym obok niewielkim kop-
czykiem ziemi. Wykopana została na nieużytkach za warsztatem samochodowym i trudno ją znaleźć, 
nawet znając adres. Ta niepozorność ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania pracy. Mała skala 
wypełnionego pyłem kwadratu kontrastuje radykalnie z dynamiką budowy, którą słychać i widać nie-
mal wszędzie na warszawskiej Woli. Gest wypełnienia dziury cementem skłania do zadania pytania 
o przyczyny owego budowlanego zapału w tej części miasta. Jest jeszcze jedno symboliczne odwoła-
nie, którego nie sposób pominąć – mówimy o terenach byłego getta. W tym kontekście kopiec ziemi 
może budzić skojarzenia z grobem. Tu nie przybiera on formy wertykalnej, ale leży poziomo w ziemi. 
Nie jest to bowiem jednoznaczny w wymowie pomnik organizujący pamięć, ale rozdrobniona materia 
pyłu. Ile warstw miasta zostało pogrzebanych w akcie budowy? Ile jego odrębnych cząstek zostało 
ujednoliconych w trakcie procesu konstrukcji? Tekst: Benjamin Cope, kurator cyklu „Inne Miasto, inne 
życie” prezentowanego w ramach realizowanego przez Zachętę cyklu.

Czas: do 31.07 
Miejsce: Warszawa, Mały Salon Zachęty, pl. Małachowskiego 3a 
www.ancity.blogspot.com

MOJA MATKA 
NIE JEST BOSKA

„Moja matka nie jest boska" to wystawa przygotowana przez Korporację Ha!art i Bunkier Sztuki, która 
towarzyszy książce Bożeny Umińskiej-Keff, „Utwór o matce i ojczyźnie" traktujący o złożonych rela-
cjach między matką i córką, związkach opartych na psychicznym uzależnieniu. Zaproszone do współ-
pracy artystki pracując nad tekstem Umińskiej-Keff, zainspirowane nim, przygotowały specjalnie na 
wystawę w Bunkrze Sztuki nowe projekty.
Artystki biorące udział w wystawie: Anna Baumgart, Jadwiga Sawicka, Aleksandra Buczkowska, Doro-
ta Buczkowska, Karolina Kowalska, Zorka Wollny.
Kuratorki: Anka Sasnal, Martyna Sztaba. 

Czas: do 31.08
Miejsce: Kraków, Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a

Mona Vatamanu, Florin Tudor: performance na ul. Grzybowskiej 51 w Warszawie, fot. dzięki uprzejmości artystów Dorota Buczkowska: Transfuzja, 2008
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UCIEKINIERZY Z ZOO

Rumuńska artystka Anca Benera rezydentka programu a-i-r laboratory w Centrum Sztuki Współczesnej, 
bada, w jaki sposób populacje dzikich zwierząt zaadaptowały się do specyficznych miejskich warunków 
i jaka jest ich odpowiedź na globalną urbanizację. Na przykładzie fauny Warszawy próbuje znaleźć od-
powiedź na pytania, czy zwierzęta te żyją w społecznościach, jakie są ich powiązania z innymi mieszkań-
cami miasta oraz przestrzenią publiczną w ogóle.
Najnowsze badania zoologiczne wskazują, że coraz więcej ptaków i ssaków kolonizuje miasta, niektóre 
z nich czują się o wiele lepiej w warunkach miejskich niż w swoim naturalnym otoczeniu. Zarówno te, 
które spotykamy codziennie, jak i te o których istnieniu nie wiemy powodują, że miasta żyją podwójnym 
życiem. Do tajnych mieszkańców zaliczają się bobry, szczury, lisy, kuropatwy a także, jak pokazuje hi-
storia ostatnich tygodni, łosie. Artystkę interesują sposoby przetrwania, które zwierzęta wypracowują 
w mieście: co robią, żeby nie dać się złapać, czy mają jakieś strategie ukrywania się, w jakich rejonach 
jest ich największe zagęszczenie.
Wokół zwierząt tworzą się nowe miejskie mity. W wielu miastach słyszy się historie o egzotycznych 

zwierzętach, które uciekły z ZOO. W Warszawie głośna była sprawa guźca, który został sprzedany do 
luksusowego ogrodu zoologicznego w San Diego, ale zamiast tego wybrał wolność w lesie Kabackim 
i nigdy nie został odnaleziony. Niedawna historia łosia z Ursusa, niewątpliwie zasługująca na poważną 
refleksję nad naszym stosunkiem do zwierząt w mieście, wskazuje, że powinniśmy bardziej zaintereso-
wać się ich obecnością i wypracować nowe strategie współżycia z nimi.
Projekt to także badania praktyczne oraz zbieranie informacji i dokumentacji od mieszkańców Warsza-
wy. Artystka będzie starała się wytropić zwierzęta i na podstawie obserwacji oraz zebranych wskazówek 
opracować rozwiązania, które pomogą zwierzętom lepiej zaadaptować się do miejskich warunków. Pod-
czas swojego pobytu w Warszawie Anca Benera stworzy publikację, gdzie zbierze efekt swoich badań.

Zdjęcia i obserwacje można przesyłać na adres anca.benera@gmail.com 
oraz air@csw.art.pl
www.csw.art.p

Anca Benera: Uciekinierzy z Zoo
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REMONT GENERALNY

Miejscem ekspozycji są opuszczone kilka lat temu pomieszczenia w Centrum Kultury w Lublinie. Sale 
są przed generalnym remontem. Całość ekspozycji zajmuje około 2000 metrów kwadratowych, a spe-
cjalny projekt grupy Twożywo można oglądać na billboardach w centrum miasta.
Idea wystawy odnosi się do uwikłań, zawartych w historii samego budynku, który był klasztorem, 
następnie szpitalem wojskowym, koszarami, a po wojnie między innymi mieściła się tu akademia 
medyczna. Staje się to inspiracją dla artystów, którzy na tej bazie tworzą realizacje na miejscu. To 
próba konstrukcji tożsamości artystycznej w poszukiwaniu nowych znaczeń i kontekstów w nieko-
mercyjnym sensie i wskazanie na możliwość innego rozumienia kolekcji sztuki najnowszej. Remont 
Generalny może być wielką „budową”, gdzie nowe „zakrywa” stare.
Artyści: Wojciech Gilewicz, Jan Gryka, Elżbieta Jabłońska, Paulina Kara, Grzegorz Klaman, Dariusz 
Korol, Robert Kuśmirowski, Dominik Lejman, Robert Maciejuk, Mirosław Maszlanko, Anna Orlikowska, 
Michał Stachyra, Krzysztof Sołowiej, Mariusz Tarkawian, Leon Tarasewicz, Truth, grupa Twożywo.

Czas: do 11.07
Miejsce: Lublin, Centrum Kultury, Peowiaków 12
www.biala.free.art.pl

INFORMACJA

W skonstruowanej samodzielnie skromnej budce z neonowym napisem „Informacja” Grzegorz Drozd 
przez tydzień udzielał informacji wszystkim tym, którzy nie znajdowali odpowiedzi na nurtujące ich 
pytania. Zakres usług informacyjnych nie był ograniczony tematycznie, zaś odpowiedzi autor projek-
tu opierał wyłącznie na swoje wiedzy, bez użycia internetu i bez sięgania do innych źródeł.
Grzegorz Drozd w swojej akcji konfrontował niematerialność i abstrakcyjność właściwą dla wymiany 
wiedzy z charakterystyczną dla pl. Defilad i okolic tradycją materialną małej architektury usługowo-
handlowej. Przywołana została sytuacja komunikacji i czerpania informacji z bezpośrednich relacji 
międzyludzkich (charakterystyczną np. dla rugowanego z miasta drobnego handlu). Jest to model, 
który - choć jego pozostałości ciągle funkcjonują - w ciągu ostatnich lat został wyparty z oficjalnego 
wizerunku Warszawy na rzecz nowej ekonomii, specjalistycznej wiedzy i komunikacji.
Akcja została zrealizowana w ramach projektu Zachęty „Inne miasto, inne życie”.

Czas: 5-12.06, godz. 16-21
Miejsce: Warszawa, skrzyżowanie ul. Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej
ancity.blogspot.com

Grzegorz Drozd: Informacja, fot. Alicja Łukasiak praca Leona Tarasewicza, foto: archiwum Galerii Białej
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BROK!

W Broku, niedużej miejscowości położonym 70 km na wschód od Warszawy, powstaje Brok Art Center 
projektowane przez Jarosława Kozakiewicza. Co roku latem, wspólnie z mieszkańcami miasteczka, 
jest tam organizowany projekt artystyczny „Brok – drzwi otwarte”. W tym roku poprzedził go zorga-
nizowany w maju przez Fundację Centrum Brok i ASP Warszawa, plener studentów Wydziału Rzeźby 
warszawskiej ASP pod hasłem „Bunt peryferii”. Powstały prace umieszczone zostały w przestrzeni 
publicznej.
- Pojawiło się kilka ciekawych strategii - mówi Maciej Aleksandrowicz, prowadzący na Wydziale Rzeź-
by zajęcia z podstaw projektowania przestrzennego, opiekun Koła Naukowego. - Plener był bardzo 
krótki, ale wcześniej studenci pojechali na miejsce, żeby się przygotować. Niestety przestrzeń pu-
bliczna to temat nieczęsto podejmowany na akademii, a przecież tradycje rzeźbiarskie są głęboko 
społeczne.

Jednym z dwu projektów, które nadal można oglądać w Broku, jest praca Anny Barlik zrealizowana 
w najstarszej części miasta, w pobliżu ruin zamku. Wzdłuż odgradzającej jezdnię od pobocza meta-
lowej balustrady powstał długi, pomarańczowy opis historii miasta, swoisty sytem informacji tury-
stycznej. Po pół godzinie zniknęła natomiast praca Pauliny Antoniewicz – pleciony most między Bro-
kiem a Warszawą. „Będąc w Broku zapętlamy się z ludźmi, którzy tam żyją. I chociaż ta kompozycja 
jest bardzo nietrwała, to ważny jest proces tworzenia” - mówi autorka.
Latem warto będzie zajrzeć do Broku. Tegoroczna edycja „Brok – drzwi otwarte 2”, planowana jest na 
26.07 – 4.08. W programie m.in. pokazy filmowe w opuszczonym kinie, Obchody Dni Morza, Transmi-
sja Dźwiękowa z Puszczy, i inne.
 
www.brokcentre.art.pl

Projekt Daniela Chmielewskiego - za pomocą surowych cegieł, ułożył dwa figuratywne obiekty przypominające ludzkie sylwetki. Obiek-
ty zostały umieszczone we wnęce tarasu niewykończonego budynku w centrum miasta.
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MUR SZTUKI

Jest to piętnasty mural w Muzeum Powstania Warszawskiego czternastego artysty (Edward Dwurnik 
zrealizował dwie prace).
- Mój mural jest połączeniem kilku przeplatających się idei – mówi autor pracy, Michał Frydrych. - 
Przede wszystkim miasta jako organizmu, stąd też przedstawienie Warszawy, w którą wpisany jest 
przekrój mięśnia sercowego. Jest tu też działanie odnoszące się do, częstego moim zdaniem, zjawi-
ska estetyzowania traumy, estetyzowania wojny. Żeby odebrać trochę ładności samemu projektowi, 
praca w niektórych miejscach została więc skuta. Tak, żeby przywrócić ją do rzeczywistości, do której 
ma się odnosić - w tym wypadku rzeczywistości traumy wojennej, traumy powstania.

Miejsce: Warszawa, Muzeum Powstania Warszawskiego, Grzybowska 79
www.1944.pl

WE GO FAR 

Projekt We Go Far Beyond jest rozwinięciem idei, która stała za We Came From Beyond. W listopa-
dzie zeszłego roku uczestnicy WCFB mieli za zadanie wykorzystać swoje doświadczenia w działaniu 
w przestrzeni publicznej i zbudować nowy, spójny, ekosystem w obrębie opustoszałego mieszkania, 
w którym mieści się Galeria Starter. Powstała realizacja, gdzie osobiste doświadczenia poszczegól-
nych autorów, mieszały się z umiejętnym czytaniem przestrzeni galerii. Wyciągnęli oni na światło 
dzienne potencjalne opowieści tego konkretnego mieszkania. We Go Far Beyond jest krokiem w in-
nym kierunku, poza znaną konwencję.
Projekty realizowane w ramach WGFB prezentowane są przez cały czerwiec 2008, w różnych miej-
scach w Polsce, większość w Poznaniu. Nie odbędzie się żaden wernisaż, ani nie zostanie podane 
do publicznej wiadomości, gdzie i kiedy owe projekty zostaną zrealizowane. Jedynym wydarzeniem 
WGFB, ogólnie dostępnym dla publiczności, miał być występ zespołu KISS AKABUSI – który zresztą 
został odwołany. 
O ile WCFB było projektem dotykającym konkretnej przestrzeni i możliwości jej odczytywania, o tyle 
WGFB nie zakłada żadnego konkretnego miejsca, jest raczej próbą stworzenia przestrzeni nowej; 
kreacją rzeczywistości, gdzie ważność projektów nie musi przejawiać się we wpływie na kogokolwiek. 
O ile WCFB było eksplozją pomysłów na małej przestrzeni, w krótkim czasie (mimo, że eksplodowanie 
raczej rozsadza), o tyle WGFB ma być implozją na dużej przestrzeni, rozciągniętą w czasie. Projekt 
WGFB będzie traktować o przestrzeni, ale o nieokreślonej lokalizacji, o przestrzeni anektowanej 
przez współtwórców projektu. We wrześniu 2008 zostanie wydana książka, która podsumuje i opisze 
obydwa projekty.
Projekt realizowany jest ze stypendium przyznanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, w ramach V Edycji Programu Stypendialnego „Młoda Polska 2008”.

Czas: czerwiec 2008
Miejsce: różne miejsca w Polsce, głównie Poznań
www.starter.org.pl

Mural Michała Frydrycha na murze przy Muzeum Powstania Warszawskiego, foto dzięki uprzejmości Galeri M2

Dzięki uprzejmości Honzy Zamojskiego



20 21

IDź I PATRZ

Na wystawę Luca Tuymansa, jednego z najwybitniejszych światowych artystów współczesnych, któ-
rego twórczość przyczyniła się w latach 90. do powrotu zainteresowania malarstwem, składa się na 
nią ponad 70 obrazów.
Metoda twórcza artysty polega na redukowaniu tematu do kadru, fragmentu. Sens przedstawienia 
wynika z braku, pustki. Tematyka jego dzieł najczęściej dotyczy najnowszej historii postrzeganej 
w ujęciu katastroficznym oraz polityki i pozostaje w opozycji do oszczędnej formy obrazów. Faszyzm, 
nacjonalizm, kolonialna historia Belgii, rola Kościoła w historii narodów, przywołanie pamięci o słab-
szych czy poszkodowanych, poczucie braku, próby wyrażenia niewyrażalnych przeżyć – to najpopu-
larniejsze motywy w twórczości Tuymansa. źródłem jego obrazów są najczęściej materiały archiwal-
ne: stare gazety, książki, fotografie, filmy, polaroidowe zdjęcia dostrzeżonych gdzieś przedmiotów 
czy sytuacji – ewokujące pewne skojarzenia, przywołujące zatarty ślad mrocznych historii. Krytycy 
często zwracają uwagę na fakt, że głęboka, nierzadko przerażająca, treść dzieł Tuymansa, nigdy nie 

Luc Tuymans: Apteka, 157,5 x 190,0 cm, 2003, olej na płótnie, fot. Felix Tirry, dzięki uprzejmości Zeno X Gallery

wyraża się w sposób prosty, a raczej za pośrednictwem niewygodnych, niepokojących obrazów.
Oprócz obrazów na płótnie, w, Luc Tuymans stworzył specjalnie na te wystawę mural, ścienną kom-
pozycję malarską zatytułowaną Kościół – powiększenie obrazu z 2006 roku przedstawiającego 
wnętrze kościoła jezuitów we Wschodniej Europie. Tytuł wystawy jest jednocześnie tytułem jednego 
z ulubionych filmów jej autora – dzieła Elema Klimova z 1985 r. (roku debiutu Tuymansa) „Idzi i smo-
tri” – historii chłopca ze spacyfikowanej białoruskiej wioski w czasie II wojny światowej. Film ten 
będzie można zobaczyć w kinie Zachęty podczas trwania ekspozycji.

Czas: do 17.08
Miejsce: Warszawa, Zachęta, pl. Małachowskiego 3
www.zacheta.art.pl

 Luca Tuymans: Bathroom / Łazienka 1996, dzięki uprzejmości Zeno X Gallery
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IT FROM BIT

Wystawa „It From Bit” rozpocznie działalność Art Stations. W nowej przestrzeni zaprojektowanej 
przez znakomitego japońskiego architekta Tadao Ando w parku, w bezpośrednim sąsiedztwie Cen-
trum Biznesu i Sztuki – Stary Browar powstanie nowoczesne centrum sztuki łączące funkcje muzealne 
z mecenatem i sprzedażą sztuki, definiowanej nie tylko jako sztuki piękne, ale również moda, design, 
film i taniec. W Art Stations znajdzie się miejsce zarówno dla dalszych działań Art Stations (program 
performatywny, wystawienniczy i multimedialny) i dla stałej kolekcji Grażyny Kulczyk.
Na wystawie zaprezentowane zostaną prace Gabriela Orozco (ur. 1962) i Manfreda Mohra. Ten pierw-
szy - jeden z najbardziej wpływowych twórców swojego pokolenia - pokaże najnowszy cykl prac „The 
Samurai Tree", które łączą fascynację szachami, a w szczególności nieregularnymi ruchami konika/
skoczka/samuraja, z filozoficznymi wątkami dotyczącymi postrzegania, idei pejzażu w malarstwie, 
natury itd.
Z kolei Manfred Mohr (ur. 1938) jest pionierem sztuki wykorzystującej algorytmy i komputery. Prze-
szedł do historii jako pierwszy artysta, którego cała wystawa została przygotowana przez komputer 
na podstawie specjalnego programu.
Przez niemal trzy dekady Mohr tworzył tylko czarno-białe kompozycje, by w 1998 roku zacząć używać 
kolorów. W 2002 roku stworzył specjalny mały komputer osobisty, który obsługuje jego programy 
„space.color” oraz „subsets”. Dzięki temu możemy na ekranie LCD obserwować zmieniające się, dzię-
ki programowi komputerowemu, kolory. Jedną z takich prac (P-1011/C subset motion z 2005 roku), 
można oglądać na poznańskiej wystawie.
Kuratorzy: Piotr Bazylko i Piotr Krajewski

Czas: do 30.09
Miejsce: Poznań, Galeria Stary Browar, ul. Półwiejska 42
www.grazynakulczyk.com 

Manfred Mohr: P-1011/C subset motion, 2005, PC & software, ekran LCD, dzięki uprzejmości Bitforms Gallery NYC
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MANUAL CC  
W CIESZYNIE

Słowa, osoby i zjawiska kluczowe dla projektu Manual: Fluxus, John Baldessari, eksperymentalna 
muzyka z lat 60., fenomen usług pocztowych, NET Jarosława Kozłowskiego i Andrzeja Kostołowskiego, 
Robert Barry, warcaby, niektóre przepisy kulinarne, Dot Dot Dot, Marcel Duchamp, Oblique Strategies 
Briana Eno, Simon Starling, Andrea Fraser, poor-design, Ryszard Winiarski, Martin Creed, Liam Gil-
lick, Michael Asher, ruch Dogmy, John Cage, Felix Gonzales-Torres, Mark Lombardi, spam o wygraniu 
wielkiej fortuny, Cabinet Magazine, zniknięcie Jana Bas Adera oraz wiele innych osób i zdarzeń.
Pierwsza wystawa Manual CC miała miejsce w bytomskiej Galerii Kronika we wrześniu 2007 r. Od 
tego czasu projekt pojawiał się w różnych postaciach: książki - podręcznika, drukowanej wkładki do 
magazynu, kalendarza, stołu z instrukcjami w holu galerii, załączników do e-maili czy e-wystawy 
(CSW Znaki Czasu, Toruń – http://ecsw.pl/).
Manual CC to zestaw „instrukcji dla początkujących i zaawansowanych", nadsyłanych przez artystów 
na kartach o formacie A5. Oryginalne karty z grami prezentowane są w gablotach zawierających 
kopie instrukcji, które pozostają do dyspozycji publiczności. Widzowie mogą własnoręcznie zreali-
zować pomysły artystów wewnątrz galerii lub poza nią. Kartom towarzyszy program wideo i archi-
wum materiałów dźwiękowych składające się z prac, które w różny sposób dotyczą gry, instrukcji 
i partycypacji. Ideą Manual CC jest uczestnictwo widza w procesie tworzenia i przeżywania zjawisk 
artystycznych od skali projektu, przez własnoręczne wykonanie, aż po „używanie" sztuki - jej funk-
cjonowanie w przestrzeni społecznej. W projekcie wzięło udział ponad dziewięćdziesięciu artystów 
z różnych stron świata. Liczba ta, tak jak i liczba użytkowników projektu, stale rośnie.
Podczas wystawy publiczność wybiera instrukcje, które chce realizować. Jednym z założeń projektu 
jest, że prace można wykonać przy zerowym albo minimalnym nakładzie finansowym. Nie jest ważne, 
gdzie i kiedy użytkownik zdecyduje się na zrealizowanie projektu artysty. Do wielu prac niepotrzebne 
są żadne dodatkowe rekwizyty, wystarczy sama wiedza, jak je wykonać. Prezentowane gry są prze-
znaczone zarówno dla jednego odbiorcy, jak i dla większej grupy osób. Ich „grywalność" (w tradycyj-
nym ujęciu) bywa dyskusyjna. Są to propozycje konceptualne, polegające na zainicjowaniu jakiejś 
rozgrywki - z samym sobą, innymi widzami, przechodniami etc. - z reguły z otwartym zakończeniem 
i niepewnym rezultatem. Trudno też określić, kto jest zwycięzcą rozgrywki.
Artyści zaproszeni przez Galerię Szara: Jakub Adamec & Magda Jańczuk, Guma Guar, Lenka Klodova, 
Stefan Lechwar, Paracetamol.

Czas: do 21.06
Miejsce: Cieszyn, Galeria Szara, ul. Srebrna 1
www.galeriaszara.pl

Lenka Klodova: Orientation dla Manual CC / edycja Galeria Szara



26 27

5 
K

R
E

D
Y

TÓ
W

R
A

D
IA

10
 K

R
E

D
Y

TÓ
W

LA
M

P
Y

 N
A

FT
O

W
E

S
TA

R
T

ZB
IE

R
A

N
IE

P
R

ZE
S

TA
ŁO

 
C

IĘ
 B

A
W

IĆ
, 

O
D

D
A

JE
S

Z 
D

O
 P

U
LI

 S
W

O
JĄ

 
N

A
JW

IĘ
K

S
ZĄ

 
K

O
LE

K
C

JĘ

W
id

m
o 

ba
nk

ru
ct

w
a,

 
sp

rz
ed

aj
es

z
w

sz
ys

tk
ie

 e
ks

po
na

ty
 

za
 p

ół
 ry

nk
ow

ej
 c

en
y

15
 K

R
E

D
Y

TÓ
W

R
O

W
E

R
Y

W
yg

ry
w

as
z 

na
 lo

te
rii

, 
m

oż
es

z 
w

yb
ra

ć 
so

bi
e 

ek
sp

on
at

y 
z 

pu
li 

za
 

su
m

ę 
40

 k
re

dy
tó

w

10
 K

R
E

D
Y

TÓ
W

LA
M

P
Y

 N
A

FT
O

W
E

10
 K

R
E

D
Y

TÓ
W

B
IB

E
LO

TY

Zo
st

aj
es

z
ob

ra
bo

w
an

y,
 tr

ac
is

z 
w

sz
ys

tk
ie

 k
re

dy
ty

G
IE

ŁD
A

10
 K

R
E

D
Y

TÓ
W

A
LK

O
H

O
LE

Zb
ie

ra
ni

e 
pr

ze
st

ał
o 

C
ię

 b
aw

ić
, o

dd
aj

es
z 

do
 p

ul
i s

w
oj

ą 
na

jw
ię

ks
zą

 k
ol

ek
cj

ę

10
 K

R
E

D
Y

TÓ
W

B
IB

E
LO

TY

G
ra

cz
 z

 p
ra

w
ej

 n
ie

 
od

da
je

 C
i d

łu
gu

, 
m

oż
es

z 
w

yb
ra

ć 
so

bi
e 

je
de

n 
je

go
 e

ks
po

na
t

10
 K

R
E

D
Y

TÓ
W

M
U

S
ZL

E

W
 w

yn
ik

u 
w

ła
m

an
ia

 
tra

ci
sz

 w
sz

ys
tk

ie
 

m
us

zl
e,

 b
ib

el
ot

y 
i l

am
py

A

Gra planszowa KOLEKCJONER część III z V

10 K
R

E
D

Y
TÓ

W

M
U

S
ZLE

10 K
R

E
D

Y
TÓ

W

A
LK

O
H

O
LE

10 K
R

E
D

Y
TÓ

W

M
U

S
ZLE

25 K
R

E
D

Y
TÓ

W

R
A

D
IA

10 K
R

E
D

Y
TÓ

W

M
ILITA

R
IA

R
A

D
IA

10 K
R

E
D

Y
TÓ

W

M
ILITA

R
IA

15 K
R

E
D

Y
TÓ

W

15 K
R

E
D

Y
TÓ

W

R
O

W
E

R
Y

10 K
R

E
D

Y
TÓ

W

M
ILITA

R
IA

M
asz urodziny, każdy 

gracz oddaje C
i jeden 

przedm
iot ze sw

ojej 
kolekcji

B

www.csw.torun.pl



28 29

ŚLĄSKA RZECZ 
KRONIKI

Kronika i Ariane Spanier, berlińska projektantka współpracująca z bytomską instytucją od 2007 r., 
otrzymali główną nagrodę w konkursie Śląska Rzecz w kategorii „grafika użytkowa", za książkę, pla-
kat i identyfikację wizualną projektu „Yane Calovski & Hristina Ivanoska. Oskar Hansen's Museum of 
Modern Art", zaprezentowanego podczas wystawy „Sieroty, legendy i bohaterowie sztuki" w Kronice. 
Kuratorem był Sebastian Cichocki (od niedawna Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie).
Konkurs Śląska Rzecz organizowany jest przez Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Celem 
konkursu było wyłonienie i promowanie najlepszych produktów, które powstały przy współpracy 
z projektantem oraz najlepszych projektów graficznych i zostały wdrożone do produkcji na terenie 
województwa śląskiego w danym roku. W ubiegłym roku Kronika otrzymała wyróżnienie za identyfi-
kację wizualną instytucji autorstwa Tomasza Bierkowskiego.

www.zamekcieszyn.pl
www.kronika.org.pl

Kronika i Ariane Spanier, okładka książki „Yane Calovski & Hristina Ivanowska. Oskar Hansen’s Museum of Modern Art”, 
fot. Piotr Borowicz

PLANTACJA SZTUKI

Fundacja Plantacja Sztuki ogłosiła konkurs na opracowanie szkicu identyfikacji wizualnej składającej 
się z: logotypu, folderu informacyjnego, prezentacji multimedialnej, ulotki/pocztówki, wizytówek, 
papiery firmowego, baneru, a także projektu strony www i gadżetu fundacji.
Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna 10 000 PLN.
Więcej informacji + pełny regulamin konkursu): www.plantacja.org.pl

Czas: do 30.09
www.plantacja.org.pl

Koncepcja ośrodka twórczego Plantacji, wizualizacja
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EFEKT CZERWONYCH 
OCZU 

Wystawa „Efekt czerwonych oczu. Fotografia polska XXI wieku” prezentując prace najwybitniejszych 
twórców młodego i średniego pokolenia, opisuje kierunki rozwoju kultury wizualnej w Polsce. Od-
biega od znanych z przeszłości, zafiksowanych na obrazie fotograficznym ekspozycji prezentując 
kontrowersyjne, a nawet skandaliczne obrazy prasowe, zdjęcia amatorów, zdjęcia znalezione w In-
ternecie, fotografię dokumentalną i komercyjną. Założeniem wystawy jest spostrzeżenie, że „okres 
ostatnich kilku lat przejdzie zapewne do historii polskiej sztuki jako moment przesilenia w produkcji 
artystycznej; przesilenia związanego nie tylko z pojawieniem się nowego pokolenia artystów uro-
dzonych w latach 1970., definitywnego przesunięcia akcentów z technik analogowych na cyfrowe, 
czy dalszego, błyskawicznego rozwoju mediów elektronicznych i prasy ilustrowanej. Najciekawszą 
zmianą, jaka dokonała i dokonuje się na naszych oczach, jest zmiana tego, co w swoim czasie John 
Berger nazwał „sposobami widzenia”.
O wystawie mówi jej kurator, Adam Mazur: 
- Ciekawe jest to, czym się różni fotografia współczesna od tego, co było definiowane jako fotografia ar-
tystyczna wcześniej. Jeszcze do niedawna wszyscy musieli udowadniać, że fotografia to jest sztuka, a ja 
nie uważam, że fotografia musi być podwójnie sztuczna, żeby była sztuką i mogła znaleźć się w galerii. 
Moim celem nie było zrobienie wystawy fotografii artystycznej, ale wystawy fotografii, uwzględniając 
fotografię mody, reklamę, zdjęcia paparazzi, zdjęcia z allegro z kolekcji Mikołaja Długosza, insiderskie 
podglądanie celebrytów przez Mikołaja Komara, itd. Innymi słowy, celem jest zdiagnozowanie nowej 
rzeczywistości wizualnej, różniącej się od tej z lat 90., o dekadach wcześniejszych nie wspominając.

Kuba Dąbrowski: Bez tytułu (z serii accidentswillhappen)

Z drugiej strony częścią ekspozycji są np. prace takich artystów jak Przemek Matecki, Rafał Bujnowski, 
Zbyszek Rogalski, Wilhelm Sasnal, Agnieszka Brzeżańska, którzy w swoim warsztacie mają nie tylko 
pędzel, blejtram i sztalugi, ale również bardzo precyzyjnie posługują się fotografią, używając jej 
jako narzędzia analizy spojrzenia. Fotografia jest częścią ich artystycznego warsztatu, na przykład 
malarskiego. Jednego bez drugiego nie zrozumiesz. Niektórym wydaje się, że obrazy np. Wilhelma 
Sasnala przedstawiają rzeczywistość, którą widzimy za oknem. A sam artysta niczym impresjonista 
wychodzi ze sztalugami w plener i maluje. To nie jest tak. Współczesny malarz realista kontaktuje się 
bardzo często z rzeczywistością poprzez inne obrazy i poprzez fotografię. Jeszcze inna część wysta-
wy pokazuje jak fotografia służy do przywracania pamięci o przeszłości. Tu prezentowane są prace 
Zbigniewa Libery, nowa rzeźba Anny Baumgart wykonana na podstawie zdjęcia przedstawiającego 
uciekinierów z NRD, fotografie Roberta Kuśmirowskiego, Piotra Uklańskiego czy Tomka Kozaka.
Wystawa prezentuje prace kilkudziesięciu autorów w pogrupowanych tematycznie blokach. Więcej 
szczegółów na: www.csw.art.pl

Czas: 20.06 - 7.09
Miejsce: Warszawa, CSW, ul. Jazdów 2
www.csw.art.pl

Kuba Dąbrowski: bez tytułu, z cyklu „Pić z tobą colę”
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Jan Smaga: Autoportret (Pies, 2007), dzięki uprzejmości galerii Raster
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DOPING

Pomysł wystawy osadzony jest, na co wskazuje sam tytuł, w kontekście sportowym, również tym naj-
bardziej aktualnym – związanym z rozpoczętymi mistrzostwami piłkarskimi EURO i nadchodzącymi 
Igrzyskami Olimpijskimi. Zdolność do rozgrywania emocji na masowym poziomie podczas sporto-
wych wydarzeń czyni ze sportu fascynujący fenomen zarówno społeczny jak i polityczny.
Wystawa Doping z jednej strony rozpoznaje swoistą subkulturę kibiców czy szerzej kulturę zachowań 
związanych ze sportem, a z drugiej strony wykorzystuje elementy tej subkultury we własnej aktyw-
ności symbolicznej.
W ekspozycji uczestniczą: Pei Li Cheng, Massimo Furlan, Leszek Knaflewski, Agnieszka Kurant, Ivan 
Polliart, Anna Syczewska, Zorka Project (Monika Bereżecka, Monika Redzisz), Janek Simon, Jakub Stę-
pień, Marzena Zawojska. Kuratorzy: Kamil Kuskowski, Jarosław Lubiak

Czas: do 10.7
Miejsce: Poznań, Galeria Piekary, ul. Piekary 5
www.galeria-piekary.com

INWESTYCJA MIESZKANIOWA = 
RZEźBA W PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ

Inicjatywa Rahima Blaka jest próbą podniesienia do rangi dzieła artystycznego inwestycji mieszka-
niowej - osiedla 32 domów jednorodzinnych powstających na terenie rezerwatu przyrody – Puszczy 
Niepołomickiej, 20 km na wschód od Krakowa. Blak narzuca działalności dewelopera artystyczną for-
mę . Dzieje się to za sprawą swoistego rytuału artystycznego, m.in. prezentacji projektu w Zachęcie. 
Według instytucjonalnej definicji sztuki, sztuką jest bowiem to, co świat sztuki, czyli zajmujące się 
nią instytucje, uzna za sztukę na mocy swoich subiektywnych opinii. Według tej definicji, osiedle 
uznane będzie za dzieło sztuki, jeżeli zafunkcjonuje w dyskursie artystycznym, co ma się odbyć się 
za sprawą tej wystawy.
Projekt prezentowany jest w ramach realizowanego przez Zachętę cyklu „Inne Miasto, inne życie”.

Czas: do 31.07
Miejsce: Warszawa, Mały Salon Zachęty, pl. Małachowskiego 3
www.ancity.blogspot.com

FAT TROUT

Wystawa „Fat Trout“ Michała Jankowskiego odwołuje się do odcinka „Twin Peaks: Fire Walk With Me“ 
Davida Lyncha – tak nazywa się w filmie kemping, wokół którego detektywi szukają śladów wskazó-
wek w sprawie zabójstwa Teresy Banks. Atmosfera filmu Lyncha stała się punktem wyjścia dla arty-
stycznych poszukiwań Jankowskiego. Artysta podejmuje w swoich nowych pracach temat okrucień-
stwa, który pojawił się już we wcześniejszym „żabim“ cyklu – przedstawiającym żaby nadmuchiwane 
przez dzieci. W „Fat Trout“ przedstawia mocno uproszczone wizerunki zwierząt w skali 1:1. Koty, lisy, 
krowy i ryby wyłaniają się z monochromatycznego podłoża. Zwierzęta wydają się być nieruchome, 
ale kierowane instynktem przetrwania w napięciu wyczekują na zbliżające się niebezpieczeństwo, 
są gotowe w każdej chwili zerwać się do ucieczki. Obrazy przywodzą na myśl mroczną atmosferę 
takich artystów jak Peter Breughel czy Francisco Goya. Podobieństwo do starych mistrzów widać też 
w cyklu „Kindling“, na którym artysta przedstawił realistyczne wizerunki futer zwierzęcych. Podobnie 
jak u Lyncha, u Janowskiego tajemnica nie może być rozwikłana. „W Twin Peaks nikt nie jest do końca 
niewinny“ - to cytat z filmu, który odnosi się też do prac Jankowskiego. Oglądając jego prace można 
odczuć dyskomfort, który bierze się ze świadomości, że strach bohaterów tych obrazów – czyli zwie-
rząt – bierze się bezpośrednio z działań ludzi. 

 Czas: 14.06-30.08
Miejsce: Berlin, Żak Branicka, Lindenstrasse 35
www.zak-branicka.com

Michał Jankowski, z wystawy Fat Trout
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XXI MIĘDZYNARODOWE 
BIENNALE PLAKATU

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Biennale Plakatu przejdzie do historii jako rekordowa pod 
względem ilości nadesłanych plakatów – 3068 prac nadesłanych przez 1338 projektantów z 58 kra-
jów. Wybraną jedną czwartą można zobaczyć w ramach czterech kategorii: ideowej, kulturalnej i re-
klamowej, a także w specjalnej kategorii Złoty Debiut im. Henryka Tomaszewskiego. Jury konkursowe 
w kategorii „idee” jako najlepszy wybrało plakat Marka Gowinga (Australia) „Oil kills peace”. W ka-
tegorii prac promujących wydarzenie kulturalne zwycięzcą za pracę zapowiadającą przedstawienie 
„Król Lear” okazał się Francuz Ronald Curchod. Zaś nagroda za najlepszy plakat reklamowy przypadła 
Japończykowi Yumiko Meyi – zwycięski projekt to „Beauty, Neo”. Najciekawszym debiutantem została 
wybrana Anita Wąsik za pracę „Corporate Abuse”. 
Oprócz głównej wystawy plakatów przewidziano imprezy towarzyszące – m.in. prezentację prac stu-
denckich powstałych w czasie cieszyńskich warsztatów C.K. Dizajnerzy, wystawę plakatów członków 
Jury 21. MBP (wśród nich wiele gwiazd projektowania graficznego) oraz zwycięzców poprzedniego 
Biennale. 

Czas: do 7.09
Miejsce: Warszawa, Muzeum Plakatu w Wilanowie, ul. St. Kostki Potockiego 10/16
www.postermuseum.pl

Gaku Ohsugi: Masatex Japan Fabric Collection 2008, srerbrny medal w kategorii plakat reklamowy na 21 Międzynarodowym Biennale 
Plakatu
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HAUNEBU

Hubert Czerepok od dawna zajmuje się artystycznym przetwarzaniem popkulturowych mitów z po-
granicza sci-fi i wiedzy ludowej – szczególnie interesują go takie zagadnienia jak UFO, tajemnicze 
epizody II Wojny Światowej czy rozmaite teorie spiskowe. Najnowszy projekt „Haunebu” rekonstru-
uje jedną z najciekawszych teorii spiskowych. Według niej w czasie II Wojny Światowej niemieccy 
inżynierzy potajemnie budowali statki kosmiczne które miały pomóc nazistom zwyciężyć wojnę. Ten 
ściśle tajny projekt nazwano Haunebu i miał doprowadzić do powstania „cudownej broni” (Wunder-
waffe). Prototypy wehikułu wykradli Amerykanie. W 1947 r. miała miejsce słynna katastrofa UFO 
w Roswell w stanie Nowy Meksyk, co zwolennicy teorii Haunebu interpretują jednoznacznie. Czerepok 
za pomocą oryginalnych dokumentów dąży do tego, żeby w jak najbardziej realistyczny sposób zre-
konstruować ten mit. Posługuje się przy tym artystyczną strategią „found footage” i „re-enactment”, 
aby uwiarygodnić opowiadaną przez siebie wersję historii. Jego celem nie jest jednocześnie przeko-
nywanie do niej nikogo – chce tylko zasiać niepewność, uczynić rozróżnienie między prawdą a fikcją, 
jeszcze bardziej nieostrym. 

Czas: do 30.8 
Miejsce: Berlin, Galeria Żak Branicka, Lindenstrasse 35
www.zak-branicka.com

Hubert Czerepok, z wystawy Haunebu

BITTER LIX

Strona Krzysztofa Ostrowskiego Kostry.net przygotowana przez Bitter Lix, zdobyła srebrną statuetkę 
na W3 Awards w Los Angeles, a niedawno wyróżnienie na Webby Awards w Nowym Jorku - na najważ-
niejszym konkursie internetowym na świecie.
Bitter Lix działa od 2005 roku.
O sobie piszą tak: „Najpierw robiliśmy strony dla naszych znajomych - rysowników komiksów. Dla 
Jakuba Rebelki (który jest teraz częścią zespołu), potem dla Przemka Truścińskiego. Ich prace były 
doskonałą okazją, żeby stworzyć w internecie coś więcej niż tylko zwykłe portfolio. Ich strony ro-
biliśmy intuicyjnie, zależało nam na oddaniu atmosfery odpowiadającej zawartości stron. Dla nas 
praca z ich twórczością to była najlepsza zabawa. Mieliśmy wolną rękę. Powstały fajne portfolia, 
które podobały się w necie.
Znamy się od szkoły średniej. Mamy podobnie ukształtowane wizje dotyczące świata i jego estetyki. 
Wszystkie nasze projekty robimy sami - grafikę, animacje, sfx na stronach. Fajnie jest je tworzyć, po-
nieważ gdy dorastaliśmy, takie medium jak Flash nie istniało. W życiu nam się nie śniło, ze będziemy 
mogli łączyć wszystko co nas interesuje - design, film, teledysk, muzykę, gry w spójną całość i w do-
datku interaktywną! To prawdziwa przygoda, i duże wyzwanie. Traktujemy naszą pracę poważnie. Tu 
trzeba myśleć perspektywicznie, oglądać swoje dzieło z każdej perspektywy, wczuwać się i przewidy-
wać zachowania odbiorcy. Dla nas idealna sytuacja jest wtedy, gdy możemy projekt zrobić od a do z. 
W takiej sytuacji przejmujemy całą odpowiedzialność.
Sukcesy Bitter Lix za granicą są dla nas bardzo ważne. W Polsce Kostry.net nie został zakwalifikowa-
ny do konkursu WebStar - strona była „zbyt brutalna i agresywna". Nie obrażamy się na niski poziom 
opatrzenia ludzi z nowym, dobrym i pomysłowym dizajnem. Bitter Lix unika kompromisów, bo chcemy 
żeby był katalizatorem tego, co sami lubimy oglądać. Chcemy kreować rzeczywistość, jakiej brakuje 
nam  w polskich mediach”.

www.kostry.net
www.bitterlix.com

Kostry.net, projekt Bitter Lix
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O trwającej do końca lipca wystawie „Muzeum Historii Nienaturalnej”, ostatniej zrealizowanej przez 
siebie w bytomskiej Kronice, pisze jej kurator - Sebastian Cichocki:
Zacznijmy od tytułu. Wbrew pozorom jest on bardzo prosty, i nie kryją się za nim jakieś wyszukane 
tajemnice. Historia nienaturalna to historia przemysłowa, mechaniczna, nie-organiczna. A muzeum 
dlatego, że bardzo lubimy prowincjonalne muzea pokazujące zebrane kurioza wśród tandetnych 
meblościanek, z firankami i tapetami na ścianach. Pomyśleliśmy o czymś swojskim, np. o lubianych 
na Śląsku muzeach pożarnictwa czy chleba, z tym że nasza tymczasowa instytucja miałaby służyć 
magazynowaniu maszyn. Bo bez maszyn nie było by przemysłu, a przemysł to prawdziwie śląska 
dyscyplina! Z tymi maszynami to też nie jest tak do końca prawda, bo albo nie są one kompletnie 
użyteczne (czego skrajnym przykładem jest „Maszyna do rysowania na piasku” Adama Garnka), a do 
tego jeszcze wyprodukowane zostały przez artystów, których intencje zawsze są przecież podej-
rzane. Maszyny w roli głównej pojawiają się także na zdjęciach i obrazach. W serii fotograficznej 
zatytułowanej „Kur” Cezary Bodzianowski z dumą dosiada archaiczne wozy strażackie, które zdobią 
skwery małych polskich mieścin. Od nestora polskiej fotografii konceptualnej Jerzego Lewczyńskiego 
wypożyczyliśmy zdjęcia fabrycznych maszyn, które kilka dekad temu robił na zlecenie. A szacowny 
śląski malarz Klaudiusz Jędrusik, który w 1981 odkrył na własną rękę kubizm (co wg Huberta Cze-
repoka jest dowodem na podróże w czasie), namalował pokawałkowanego robotnika, który stał się 
robotem. Aha, pomysł na tą wystawę wziął się z nudnego zamówienia na wystawę prac ze zbiorów, 
skądinąd ciekawej, Śląskiej Sztuki Współczesnej. A jako, że nuda jest prowokująca i czasami dobrze 
jest się w niej zanurzyć postanowiliśmy do kolekcji dodać kilka nowych prac i znalezionych obiektów, 
które to w owej kolekcji szybko się nie znajdą, a które to widza jeszcze bardziej zdezorientują. Jest na 
tej wystawie także kilka nowych prac, z których jesteśmy szczególnie zadowoleni. Wojtek Kucharczyk 
zamontował absurdalną i nieco przerażającą pracę dźwiękową „Muzeummmals” w obskurnej studni, 
ulubionym miejscu zdziczałych gołębi. To taka groteskowa zwierzętarnia, gdzie co jakiś czas odzywa 
się mechaniczny kogut albo cyber-gekon. Poza tym Muzeum Historii Nienaturalnej jest hołdem dla 
pewnego przedwojennego muzeum, które powstało, po czym od razu zostało zburzone. Los tymcza-
sowego nienaturalnego muzeum jest również z góry przesądzony. A fatalizm jest równie inspirujący 
co nuda.

Czas: do 31.07
Miejsce: Bytom, Kronika, Rynek 26
www.kronika.org.pl

MUZEUM HISTORII 
NIENATURALNEJ

Gołąb rozmawiający z instalacją Wojtka Kucharczyka, fot. Paweł Kulczyński

Maszyna do rysowania do piasku i wspomniany Jędrusik, który odkrył kubizm w 1981 r., fot. Paweł Kulczyński
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MACHTRAUM SZUKA

Co by się stało gdyby ochroniarz strzegł dostępu do śmietnika, DJ grał w budce telefonicznej, przy-
stanek autobusowy służył jako mieszkanie, park był galerią sztuki, a w budzie z kebabami odbywały 
się koncerty operowe? Wydarzenia takie jak: sprzedaż czy zamknięcie alternatywnych projektów 
mieszkaniowych i kulturalnych (Berlin: Köpi, schwarzer Kanal; Warszawa: Le Madame, Stadion Dzie-
sięciolecia/Jarmark Europa); przeszukiwanie domów; powstawanie strzeżonych osiedli; archiwizacja 
prywatnych danych i bezustanny nadzór kamer w miejscach publicznych, prowokują nas do stawiania 
krytycznych pytań o współczesny charakter miejsc publicznych i prywatnych. Co jest publiczne a co 
prywatne? Gdzie leżą granice między tymi strefami? W jaki sposób miejsca są społecznie definio-
wane i oznaczane? W jaki sposób są zależne od takich kategorii jak rasa, płeć czy klasa społeczna?  
I w jaki sposób można te mechanizmy obnażyć?
MachtRaumPerformance & Visual Arts w przestrzeni publicznej_Wyznaczanie granic przez sztukę 
z Berlina i Warszawy zaprasza artystki/artystów zajmujących się przestrzenią publiczną jako miej-
scem sztuki oraz stawiających pytania o politykę przestrzeni miejskiej, do wzięcia udziału w pro-
jekcie MachtRaum, który odbędzie się w Berlinie. Projekt ma charakter intermedialny. Malarstwo, 
performance, instalacja muzyczna, digitalna, analogowa albo 2- 3- wymiarowa etc. są równoupraw-
nione. Prace będą  prezentowane 12 – 14.09 w dzielnicy Kreuzberg w Berlinie, między stacją metra 
Kottbusser Tor i Moritzplatz oraz w Studio Bühne na Ritterstraße w przypadku prac, które wymagają 
przestrzeni zamkniętej. 

Czas: do 15.06
Więcej info i foto przestrzeni: info@machtraum.de
www.machtraum.de 

FESTIWAL ZWIASTUNÓW 

Zwiastun jest reklamą filmową, swego rodzaju filmem w „pigułce”, który ma za zadanie przekazać 
krótką informacje o filmie, a jednocześnie zachęcić nas do obejrzenia go. Często jednak zdarza się, że 
same zwiastuny są zdecydowanie lepsze od filmów, które promują. Najczęściej realizowane są przez 
odrębne studia zajmujące się reklamą. 
Dzisiaj możemy mówić już o „sztuce zwiastuna filmowego”. Zwiastun na nowo kształtuje język filmo-
wy. Mamy do czynienia z nowym rodzajem opowiadania, które niezaprzeczalnie wywiera wpływ na 
inne formy filmowe: dokument, film fabularny; na nowo kształtuje język filmowy. Na pierwszy plan 
wysuwa się sposób montażu, jego dynamika. Związane jest to nierozerwalnie z czasami, w których 
żyjemy, z konsumpcyjnością naszej cywilizacji. Percepcja ewoluuje, do niej muszą się dostosować 
wszystkie formy filmowe, łącznie ze zwiastunami. Czas w filmie staje się bardziej skondensowany po-
większając tym samym pojemność filmu, w którym teraz można zamieścić jeszcze więcej informacji. 
Film staje się jednym wielkim wideoklipem. Stąd też na naszym festiwalu prezentacje innych krót-
kich form filmowych: dokumentu, etiud studenckich, animacji, teledysków. W obrębie wszelkich form 
filmowych następuje obecnie sprzężenie zwrotne w oddziaływaniu na siebie, ciekawym zjawiskiem 
jest np.: wykorzystywanie chwytów filmowych w sprzedaży produktów (stąd prezentacja na imprezie 
"Nocy reklamożerców", zestawu najlepszych reklam świata "Word Ad Festival").

Czas: 11-13.07
Miejsce: Trzebnica

KRAINA 
KREATYWNOŚCI

Warsztaty Kraina Kreatywności organizowane przez  PGR Art nie mają nic wspólnego z cyklicznym 
konkursem TVP ("Dolina kreatywności").  Są to zajęcia artystyczne inspirowane aktualną wystawą 
odbywającą się w CSW Łaźnia, skierowane do wszystkich zorganizowanych grup szkolnych. Uczest-
nicy spotkania mają szansę na zapoznanie się z różnorodnymi formami artystycznymi oraz na zre-
alizowanie własnych twórczych projektów. W czasie kilkugodzinnych zajęć uczestnicy biorą udział 
w działaniach plastycznych, w czasie których tworzone są kompozycje malarskie i rzeźbiarskie, 
w warsztatach kreatywnego i spontanicznego myślenia, a podczas warsztatów wideo mogą się zapo-
znać z technikami i możliwościami, jakie dają multimedia.

pgr.bzzz.net

fot. PGR Art
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POD ZAMKNIĘTYMI 
POWIEKAMI

Wystawa „Pod zamkniętymi powiekami" zestawia prace, w których artyści powracają do ważnego 
wydarzenia z przeszłości - inicjacji, która zaważyła kiedyś na ich życiu, a dziś chcą się z nią powtór-
nie skonfrontować. Inicjacja jest zazwyczaj momentem szczególnym, niezwykle silnie kodowanym 
w pamięci. Jednak intensywność doznań rozmazuje obraz i znaczenia, często powoduje ich fikcjonali-
zowanie lub wypieranie. Potrafi zmienić przeżycia w traumę. 
Zamknięcie powiek często pomaga w koncentracji, w lepszym, ostrzejszym postrzeganiu myśli. 
Z drugiej strony jest to stan odcięcia się od rzeczywistości i oddalenia w inny wymiar. Odczuwanie 
tego, co tu i teraz, ale bycie ponad doraźnością, świadome budowanie osobistej genealogii. Każdy 
z prezentowanych na wystawie artystów w inny sposób mierzy się z historią, w którą może wejść po-
przez jej rekonstrukcje i ponowne, bardziej świadome doświadczenie. Dla jednych może być to próba 
asymilowania traumatycznych przeżyć, dla innych zdystansowany namysł nad własną twórczością 
i artystycznym ego - napisała w zapowiedzi kurator, Aga Czarnecka. 
Artystki: Anna Okrasko, Dorota Buczkowska, Sławek Pawlak, Jadwiga Sawicka, Gardner Woods

Czas: 16.06-11.07
Miejsce: Warszawa, Czarna Gallery, ul. Marszałkowska 4/3 
www.czarnagaleria.art.pl

Joanna Pawlik: Infekcja, 2008, wideo, dźwięk

PARKOWANIE

Parkowanie to druga edycja imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie A KuKu Sztuka w Parku 
Oliwskim w Gdańsku. 10-hektarowy park jest znanym i lubianym miejscem wypoczynku mieszkańców 
Trójmiasta. Parkowanie to między innymi śniadanie na trawie, ćwiczenia jogi i tai-chi, francuska gra 
w boules na specjalnie w tym celu zbudowanym boulodromie, warsztaty konstruowania i puszczania 
latawców, warsztaty robienia sekretów, koncert, wieczorem zaś – projekcje filmów na świeżym po-
wietrzu, a także oprowadzanie po parku z astronomem. Istotną częścią wydarzeń będzie Odjazd na 
Cyterę. To całkiem nowa sytuacja, którą wraz z artystami zaaranżuje w przestrzeni parku zaproszona 
przez Stowarzyszenie kuratorka, Kamila Wielebska. Oto co mówi o swoim koncepcie: Odjazd na Cyterę 
to rodzaj utworu, który tu, w środku lata postaramy się razem skomponować. Dlaczego rokoko? Ro-
koko jest historycznym kontekstem tego miejsca, nie to jednak jest najważniejsze. Nie potrzebujemy 
żadnych racjonalnych uzasadnień. Rokoko to kaprys, taniec. Spełnienie pragnień. Nieoczekiwane 
spotkania, sekrety i niespodzianki. Odjazd na Cyterę to tytuł obrazu Jean-Antoine Watteau, (ok. 
1717), odzwierciedlającego świetnie wyczute marzenie tego czasu, aby wybrać się w podróż na ową 
cudowną Wyspę Miłości. Przypomnijmy obraz innego XVIII-wiecznego twórcy: Huśtawka Fragonarda 
(1767) opowiada o potędze magii, która potrafi wyczarować naprawdę coś z dosłownie niczego, ze 
zwykłej i szybko przemijającej chwili ulotnego życia. Różowy bucik który, niczym dziwny fenomen 
zaobserwowany na niebie, unosi się pośród szmaragdowego oceanu, jest okrętem miłości, symbo-
lem Niezwyciężonego Imperium Marzeń. Rokoko zaplątane gdzieś pomiędzy barokiem, oświeceniem 
i romantyzmem. Być może dlatego, że jest tak ulotne, efemeryczne, wymykające się wszelkim klasy-
fikacjom, tak surrealistyczne... Ornament rocaille ma sobie wdzięk egzotycznej muszli odnalezionej 
nagle pośród grzebieni morskich fal. Kto wie, być może właśnie tego zawsze szukaliśmy? Odjazd na 
Cyterę to tylko dwa dni. Czas jest jednak pojęciem dość względnym i jak zauważył rokokowy Beau-
marchais, (zegarmistrz za zawodu, rewolucjonista z powołania i, jak powiadają, złodziej i iluzjonista): 
„Nie wiadomo czy świat potrwa trzy tygodnie”. Dlaczego właśnie teraz? Dlaczego nie? Pora na rene-
sans rokoko? Czy rokoko może stać się naszym antykiem? Et in Arcadia Ego.

Czas: 9–10.08
Miejsce: Gdańsk, Park Oliwski im. Adama Mickiewicza
www.akukusztuka.eu

Najpiękniejszym kolorem na świecie jest kolor słonecznego nieba, fot. K. Wielebska
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MEBLOŚCIANKA 2008

Podczas prowadzonych przez Tomka Rygalika warsztatów, młodzi projektanci mieli za zadanie wyko-
rzystać meblościankę, symbol PRL-owskiego designu jako punkt wyjścia do nowych projektów me-
blarskich. Jury, w którego skład oprócz Rygalika wchodzili teź Michael Mariott i Luke Pearson z Royal 
College Of Art wyłoniło trzy zespoły - autorów najciekawszych projektów. 
Ideą projektu Marty Wycech była potrzeba wyjścia w przestrzeni mieszkalnej poza tradycyjny podział 
na pokoje, kuchnię i łazienkę. Połączone w ciąg meble pełnią funkcję odpowiadające potrzebom użyt-
kowym naszych mieszkań. Można je poprowadzić po całej otwartej powierzchni mieszkania. 
Duet Karol Murlak i Magdalena Czapiewska nawiązał w swoim projekcie do tradycyjnej meblościanki 
autorstwa małżeństwa Kowalskich, projektantów pierwszych mebli tego rodzaju. „Projekt jest „Odą 
do meblościanki”, to nawiązanie do klasycznego modelu meblościanki Kowalskich” - zachwycało się 
jury. 
Karolina Rybarczyk zaproponowała projekt "Rock" - jako jedyna swojej pracy nadała tytuł. Efektowna 
kompozycja złożona z otwartych modułów – prostopadłościanów o różnej głębokości, ustawionych 
jeden na drugim w nieregularny sposób. Jest to odpowiedź na potrzebę różnej głębokości półek 
w tworzeniu domowej biblioteczki. Mebel ma też ma wkomponowany kontakt elektryczny oraz wtycz-
kę, gdzie można ładować telefon komórkowy. Projektantka chciałaby także wkomponować wejście 

USB z systemem głośników, co stworzyłoby z zestawu rodzaj multimedialnego centrum domu. 
Zostały też przyznane wyróżnienia specjalne. Duet Michał Grochowiak i Natalia Mleczak zdobyli 
największe uznanie swoim "projektem ekologicznym" - ich pomysł polegał na użyciu meblościanki 
z lat 80. i oddaniu go z powrotem naturze. Najpierw jednak wymagał przystosowania meblościanki 
do możliwości zamieszkania jej przez zwierzęta leśne – dziuple, tunele, karmiki, nory, gałęzie dla 
ptaków. Projekt po przewiezieniu do lasu będzie przez artystów i firmę Vox monitorowany. Powstanie 
zapis, dokumentacja przebiegu „oswajania” meblościanki przez ekosystem leśny. Ideałem byłoby, 
gdyby natura zaadaptowała go i uczyniła częścią swojego środowiska. 
Drugie wyróżnienie otrzymał Tom Foulsham za projekt "Różowy flaming". W projekcie Toma inspiracją 
była stara, zużyta meblościanka, w której nie wiadomo kiedy odpadną jakieś elementy, drzwiczki, 
zamki zostaną w ręku. Mebel staje się pułapką. „Projektant inspirował się filmem z lat 80-tych „India-
na Johns”, gdzie występował mechanizm, którego balans był możliwy tylko przez szybkie położenie 
na szali odpowiedniej ciężkości przedmiotów.” 
Wszystkie projekty będą wdrożone do produkcji przez firmę Vox.

www.mebloscianka2008.pl

Meblościanka 2008, fot. Ewa Łowżył Meblościanka 2008, fot. Ewa Łowżył
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Karolina Rybarczyk: Meblościanka Rock, 2008.

- Rock to podejście do najprostszej wersji meblościanki, „rozcięcie jej” i rozsunięcie by uzyskać przestrzeń w projekcie – 
mówi o swoim projekcie Karolina Rybarczyk, projektantka (dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Designu Inspirującego Prof.  
B. Jung, ASP w Poznaniu w 2006 r.). - Zastosowanie modułowych ram umożliwia multiplikację pozwalającą na dopasowanie ich 
do wnętrz i potrzeb. Otrzymujemy różne głębokości półek i możliwość dowolnej konfiguracji przestrzennej. Proponuję mebel 
inteligentny, zaawansowany technologicznie. Materiał to płyta meblowa, lakier lub laminat biały. „Special edition glass” to mo-
duł wykonany ze szkła optiwhite dodatkowo podświetlony systemem led, tworzy lampę. „Special edition electric” jest modułem 
z wbudowanymi kontaktami, zaspokaja współczesną nieustanną potrzebę ładowania baterii telefonu, odtwarzacza, aparatu, 
laptopa. „Special edition music” to moduł innowacyjny z wbudowaną mikro technologią, głośnikami, pozwalający na podpięcie 
odtwarzacza mp3 przez port USB.
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II NAGRODA  
DLA CENTRALI 

Grupa projektowa Centrala otrzymała II nagrodę w konkursie na opracowanie koncepcji zagospoda-
rowania przestrzennego otoczenia Stadionu Narodowego w Warszawie. Oto fragmenty założeń pro-
jektu: "Szerokie pasaże piesze z basenami, pomiędzy którymi rozmieszczono budynki nawiązujące 
do planowanej zabudowy pirsów Portu Praskiego, stanowią przedłużenie jego geometrii w kierunku 
Jeziorka Kamionkowskiego. Bariera linii średnicowej zostaje pokonanie poprzez zaplanowany nowy 
przystanek Warszawa – Stadion, którego perony uniesione są ponad szerokimi otwarciami projek-
towanych pasaży (możliwe do realizacji po roku 2012)" (...) "Przedpola stadionu - błonia w formie in-
terpretacji kompozycji parku obwodnicowego, tworzą spójny z Parkiem Skaryszewskim zespół zieleni 
będący w sąsiedztwie Wisły. Kompozycja ogniskuje się wokół 3 rdzeni: stadionu, hali widowiskowej 
i obiektu możliwego do realizacji poza terenem opracowania" (...) "Hala widowiskowa, jako styk mię-
dzy obiema strukturami otwiera się w stronę terenów targowych wysoką elewacją, pozostając ukrytą 
pod ziemią od strony parku. Nachylony w kierunku południowym dach hali, dostępny publicznie służy 
rekreacji oraz imprezom plenerowym".
W skład zespołu weszli: Grzegorz Chojnacki, Krzysztof Banaszewski, Małgorzata Kuciewicz, Krzysztof 
Rytel, Jakub Szczęsny, Zygmunt Fit, Anna Maria Kowalska i Borys Lewandowski. Nagrodą było 80 000 
PLN oraz przyjemność wyprzedzenia wielu sław architektury polskiej. Pierwszą nagrodę zdobył ze-
spół pod kierownictwem Krzysztofa Domaradzkiego.

www.centrala.net.pl

Projekt: Centrala, www.centrala.net.pl

ESTABLISHMENT
JAKO źRÓDŁO CIERPIEŃ

„Establishment (jako źródło cierpień)" to prezentacja sztuki polskiej autorstwa pokolenia uro-
dzonego w latach 70. Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy w obliczu instytucjonalizacji 
pokoleniowej „aksamitnej rewolucji” sprzed kilku lat, twórcy, którzy dziś wchodzą na scenę, mają 
potencjał tworzenia nowych jakości, czy też ich ambicje ograniczają się do dołączania do istniejącego 
establishmentu.
Wystawa Establishment jest nie tylko przeglądem tego, „co słychać” w sztuce, lecz również okazją 
do refleksji nad mitologią artysty w „epoce kuratorów” – w momencie, w którym sztuka jest z jednej 
strony poddana totalnej instytucjonalizacji, a z drugiej komercjalizacji zmieniającej indywidualność 
artysty w znak towarowy. 
Tytuł prezentacji nawiązuje do słynnej pracy Zygmunta Freuda, w której ojciec psychoanalizy podjął 
się krytyki kultury jako „źródła cierpień” (Das Unbehagen in der Kultur, 1930). W przyjęciu takiego 
tytułu wystawy jest element prowokacji, a także akt przyznania się do winy ze strony kuratorów, 
którzy, realizując projekt w dużej instytucji w stolicy, sami są częścią establishmentu. „Establish-
ment” to pojęcie budzące ambiwalentne uczucia, przedmiot tajemnych tęsknot i zrazem nieśmier-
telny przedmiot kontestacji. 
Artyści: Wojciech Bąkowski, Olaf Brzeski, Grzegorz Drozd, Dwaesha, Łukasz Jastrubczak, Szymon 
Kobylarz, Tomasz Kowalski, Norman Leto, Przemek Matecki, Tomasz Mróz, Radosław Szlaga, Iza Tara-
sewicz, Mariusz Tarkawian, Truth, Anna i Adam Witkowscy, Zorka Wollny 

Czas: 27.06-31.08
Miejsce: Warszawa. CSW, Galeria 2, ul. Jazdów 2
www.csw.art.pl

Norman Leto: NIelegalni imigranci, siatka 3D, 2008
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V TRIENNALE 
MŁODYCH 

Triennale w Orońsku to przegląd prac twórców sztuk wizualnych młodej generacji. Organizowany od 
1993 r., w założeniach jest prezentacją twórców, którzy zostali wyłonieni przez swych kompetentnych 
rówieśników (artystów i krytyków) w formie konkursu.  Piąta edycja to skromny jubileusz, stąd tytuł 
roboczy Triennale brzmi: „5 ™”.
Triennale ma ambicję bycia przekrojem przez młodą scenę artystyczną. Na wystawie obecne będą 
więc wszystkie znaczące środowiska artystyczne oraz dyscypliny twórcze -   w sumie 32 „podmioty”, 
jak o zaproszonych twórcach możemy przeczytać w oficjalnej zapowiedzi. Wybór artystów nie podle-
gał żadnym sugestiom ze strony instytucji i jej kuratorów.
Pełna lista zaproszonych podmiotów wygląda tak: Piotr Adamski, Tomasz Bajer, Wojciech Bąkowski, 
Olaf Brzeski, Agnieszka Chojnacka, „Truth” Krystian Czaplicki, Wojciech Doroszuk, Wojtek Gilewicz, 
Marek Glinkowski, Arti Grabowski, Andrzej Karmasz, Michał Kopaniszyn, „Dwaesha” Paweł Kowzan, 
Kobas Laksa, Alicja Łukasiak, Artur Malewski, Przemysław Matecki, Jan Mioduszewski, Tomasz Mróz, 
Laura Pawela, Aleksandra Polisiewicz, Marta Pszonak, Karol Radziszewski, Matylda Sarajewska, Mi-
chał Stachyra, Mariusz Tarkawian, Andrzej Wasilewski, Zorka Wollny, Agnieszka Zwolińska, Dziewczę-
ta Przeszanowne: Marcelina Gunia, Natalia Turczyńska, Karolina Stępniewska; Galeria Rusz, Grupa 
Sędzia Główny.
Kobas Laksa o swojej pracy przygotowanej na Triennale w Orońsku:
- Michaiła poznałem pół roku temu. W skromnym kilkumetrowym pokoiku pod gigantyczną zieloną 
piramidą wyprostował mi mocno zeskoliozowany kręgosłup. To prawdziwy rzeźbiarz. w prosty i efek-
tywny sposób bez metafizycznego zadęcia, rzeźbi ludzkie ciała. A wiadomo, że jeśli ciało jest proste 
to i umysł sprawniejszy. Michaił to dyplomowany syberyjski jogin. Przyjmuje codziennie od rana 
do wieczora w bardzo przyzwoitej cenie (http://masazepodpiramida.w.interia.pl). Zawożę go wraz 
z łóżkiem do masażu i zieloną piramidą do Orońska. Można będzie rezerwować 30-minutowy masaż 
i darmową diagnozę.

Czas: 21.06-5.10
Miejsce: Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej,
www.rzezba-oronsko.pl

Kobas Laksa: Michaił - masaże pod piramidą, praca przygotowana na Triennale Młodych w Orońsku
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WIDOK

Projekt dotyczy przestrzeni publicznej i granic pomiędzy prywatnością jej mieszkańców, polem ich 
indywidualnej przestrzeni życiowej i jednostkowej wolności, a kontrolą i zewnętrznymi ogranicze-
niami. Za punkt wyjścia obiera specyficzne formy zawłaszczania sfery na styku obszaru prywatnego 
i publicznego, jaką stanowią wielkoformatowe reklamy, pokrywające całe fasady budynków miesz-
kalnych. Projekt nieprzypadkowo prezentowany jest w Witrynie na Placu Konstytucji w warszawie, 
gdzie fasady budynków systematycznie giną za ogromnymi płachtami, mimo protestów mieszkań-
ców, których świat dosłownie niknie za gęstymi zasłonami.
Prezentacja składa się z trzech części, których autorami są Anna Okrasko (fotografia), Kaja Pawe-
łek (tekst) oraz Nicolas Sanchez (książka). Całość projektu ma kolektywny charakter. Z jednej strony 
jest bardzo osobista relacja osoby najbardziej zainteresowanej – mieszkańca jednego z budynków, 
Nicolasa Sancheza z pochodzenia Hiszpana, nauczyciela języka hiszpańskiego w Warszawie, który 
opowieść o drodze do swojego warszawskiego domu wplata w poetycką i zabawną autobiograficzną 
historię, przedstawioną w formie komiksu. Anna Okrasko – artystka, dokumentuje na swoich zdję-
ciach widok na plac z okna Nicolasa, przefiltrowany przez banner reklamowy. Jeden z nich zosta-
nie wydrukowany na bannerze reklamowym i zasłoni na czas wystawy okna Witryny. Będzie także 
stanowić ilustrację ostatniej części – tekstu autorstwa Kai Pawełek, kuratorki sztuki współczesnej, 
będącego bardziej ogólnym komentarzem do praktyk we przestrzeni polskiego miasta i granic pry-
watności oraz analizy sił, jakie kształtują życie mieszkańców. Tekst ten opublikowany został w wyso-
konakładowym medium, jakim jest „Gazeta Wyborcza”.

Czas: do 29.06
Miejsce: Warszawa, Witryna, Plac Konstytucji 4
www.dobrawitryna.com

W EKSTREMALNYCH 
WARUNKACH

Projekcje wideo na fasadach i we wnętrzach budynków, performance, obiekty, instalacje dźwiękowe, 
interwencje. Kuratorzy Survival Art  wyłonili 46 projektów, które będą prezentowane we Wrocławiu na 
6. Przeglądzie Młodej Sztuki w ekstremalnych warunkach Survival.
Część prac zostanie zaprezentowana poza przestrzeniami ogłoszonymi w konkursie – we wnętrzach 
Synagogi pod Białym Bocianem oraz w jej podziemiach, niedostępnych zazwyczaj dla szerszej pu-
bliczności.  Anna Kołodziejczyk, artystka, kurator generalny wystawy, komentuje tegoroczne propo-
zycje: „Wyłonione projekty wyraźnie koncentrują się wokół kilku przewodnich pojęć. W tegorocznych 
zgłoszeniach dominowały wątki  poczucia zagrożenia, dziecięcych zabaw i pamięci miejsca. Wątki 
te będą krzyżować się na wielu poziomach budując specyficzną narrację w labiryntowej przestrzeni 
Dzielnicy Czterech Świątyń.” 

Czas: 29.06-1.07
Miejsce: Wrocław, Dzielnica Czterech Świątyń
www.survival.art.pl
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Stadiony i granice służą budowaniu tożsamości narodowej. O ile Stadiony są konkretnymi obiektami 
architektonicznymi, których powstanie zajmuje kilka lat, o tyle granice to produkt naszej wyobraź-
ni. Składają się z umów, symboli i potencjalnej przemocy. Granice i stadiony mają nam teoretycznie 
mówić, kim jesteśmy. Berlińsko-berneńska grupa Schauplatz International przeniesie na murawę 
Stadionu X-lecia fragment wschodniej granicy Polski w skali 1:1. Na koronie skonstruowany 
zostanie kontrolny punkt obserwacyjny, z którego widzowie będą przypatrywać się odtworzonym 
obrzeżom Schengen. 
Jeszcze do niedawna, obok Stadionu miała swoja siedzibę agencja Frontex, która odpowiada 
za reżim graniczny w UE. We współpracy z policją, wojskiem i tajnymi służbami Frontex kieruje 
grupami szybkiej interwencji, organizuje polowania na ludzi i deportacje czarterowe. W efekcie 
emigranci używają coraz bardziej niebezpiecznych sposobów przekraczania granic. Pracownicy 
Frontexu w drodze do pracy mijali Stadion X-lecia - miejsce, które jak granice państw, dzieliło ludzi 
na legalnych i nielegalnych. 
Jednodniowa instalacja Schauplatz International będzie wymagać uważnej obserwacji. Inspiracją 
dla artystów jest fenomen Stadionu, który został zbudowany z ruin Warszawy, był pomnikiem 
poprzedniego reżimu, potem pionierem kapitalizmu, jedynym wielokulturowym miejscem w Warsza-
wie, gdzie gromadzili się emigranci. Za chwilę zostanie nabudowany na nim nowy Stadion Narodowy 
na Euro 2012. Przedziwny kontrast bryły podupadającego pomnika z nową, odśrodkową energią 
emigrantów, architekturą przyszłości, kwestionowanymi procederami Frontex i innymi wielkimi 
niewiadomymi - stworzą klimat kontrolnego punktu obserwacyjnego.

Kuratorka Finisażu Stadionu X-lecia: Joanna Warsza

Organizatorzy: Fundacja Bęc Zmiana i Fundacja Laury Palmer
Patronat honorowy: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Partnerzy: Szwajcarska Fundacja dla kultury Pro Helvetia, Narodowe Centrum Sportu, Centralny 
Ośrodek Sportu, CHD Stadion, Orfi, teleskopy.pl, mamastudio

Projekt dofinansowany przez Miasto st. Warszawa

Czas: 15.06 (niedziela), godz. 12.00 – 20.00, wstęp wolny
Miejsce: Warszawa, Stadion X-lecia, wejście przez tunel od Al. Zielenieckiej

FINISAŻ STADIONU X-LECIA.  
ODC. 6
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RADIO STADION 
ALBO ODGŁOSY HAŁAŚLIWEGO 
PODBRZUSZA GLOBALIZACJI

Ta mobilność współczesnej technologii potwierdza prostą prawdę, że niezbędnym składnikiem prze-
strzeni jest dźwięk. I to, co się z tym wiąże: słuchanie muzyki w przestrzeni (nawet w słuchawkach) 
nie jest odgrodzeniem się od przestrzeni, ale głębszym w nią zanurzeniem poprzez doświadczanie 
niezbędnego, dźwiękowego tła dla przestrzeni – zarówno jako esencja, jak i jej suplement. Prezen-
tując utwór „4’33”, 4 minuty 33 sekundy ciszy, John Cage rozczarował słuchaczy spodziewających się 
usłyszeć muzykę, ale w sposób radykalny zwrócił ich uwagę na przestrzeń, w której dźwięk jest wy-
twarzany. Ten sam cel prawdopodobnie był motywacją pracy Jarosława Kozakiewicza „Projekt Mars” 
- interwencji w krajobraz w postaci gigantycznego ucha: forma materialna wykonuje gest w kierunku 
dźwięku, który jest wobec niej zarówno zewnętrzny, i jednocześnie dla niej fundamentalny.Stadion X-lecia, bazar, 27.04.2008, z głośnika Radio Stadion nadaje, fot. Mikołaj Długosz, www.mikolajdlugosz.com

Dźwięk posiada intymną relację z przestrzenią. Powstaje poprzez ruch cząste-
czek w przestrzeni, i dlatego jest jednocześnie jej produktem, rozwinięciem 
oraz przekroczeniem. Rozwój technologii telekomunikacyjnych i radiowych, 
dzięki odkryciu potencjału fal dźwiękowych i cyfrowych technologii, skom-
plikował jeszcze ten związek. Transmisja i odbiór dźwięków stały się możliwe 
praktycznie wszędzie. 

Tekst: Ben Cope
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Jedną z wartości projektu Radio Stadion było zwrócenie uwagi, poprzez eksperymenty z dźwiękami 
i z językiem, na stadion jako na przestrzeń wielobarwnego dźwięku. Wróciwszy tam po tygodniu by-
łem zaskoczony paletą brzmień i języków, tonów i rodzajów ekspresji, kolorystyką niezrozumiałych 
słów, tym jak dużo handlarze rozmawiają z klientami i ze sobą. Głośniki przez swoją widzialność i ma-
terialność sprawiały wrażenie, jakby były jakimiś cudownymi rzeźbami. Tym razem nie transmitowały 
jednak audycji Radia Stadion, ale polski pop, przerywając gwałtownie muzykę ogłoszeniami na temat 
działalności Stadionu w następnym dniu. Muzyka jednocześnie wchodziła w konflikt z dźwiękami elec-
tro-disco dobywającymi się ze stoisk z płytami CD albo z piosenkami wietnamskimi unoszącymi się 
z większości straganów.

W centrach handlowych głośniki schowane są pod sufitem, a handlarze rozmawiają bezgłośnie. I na-
wet wszechobecna muzyka wydaje się być stworzona wyłącznie po to, żeby nie zaprzątać uwagi, tylko 
wpływać na twój hormon zakupów. Można, tak jak zrobiłby to pewnie Marcel Proust, potraktować pieśń 
ulicznych sprzedawców jako pozostałość dawnych struktur pieśni religijnej. Zaśpiew „piwo jasne, piwo 
chłodne”, który wciąż rozbrzmiewa w pociągach albo „lody owocowe, lody czekoladowe” na polskich pla-
żach, ma swój czar w podobnym źródle. Nostalgia za Stadionem X-lecia ma charakter podobny do tęsk-
noty za odchodzącą erą hałasu, epoką, w której istniała przestrzeń konfliktu pomiędzy indywidualnymi 
dźwiękami. Wyrzucanie ulicznych grajków z transportu publicznego, w czasie gdy przez większość czasu 
jesteśmy atakowani fabrykowanym hałasem, jest przejawem tej samej de-demokratyzacji przestrzeni. 

Stadion prowokuje pytanie o związek między przestrzenią a dźwiękiem, także na innym poziomie. 
Język wspólnoty jest tym, co kreuje przestrzeń dla nowoczesnego narodu. Kakofonia Stadionu X-lecia 

nie jest jednak manifestem narodu, ale przedstawia konkretne ścieżki, które stworzyła globalizacja. 
Narodziny handlu na Stadionie w latach 90. są znakiem procesów, które miały miejsce w krajach ko-
munistycznych od lat 80*. Pokazuje zmieniające się trasy ludzkich migracji, wynikających ze zwięk-
szających się wraz z rozwojem nierówności, który stał się możliwy dzięki ekonomicznej deregulacji. 
Nierówności zostały ustygmatyzowane i ulokowane właśnie tutaj, na Stadionie, z powodu restrykcji 
i związków władzy, ujętych w mylnym terminie „wolny handel”.

Naprawdę niezwykłe jest to, że w procesie transformowania społeczeństwa przemysłowego do post-
industrialnego, anglosaska wersja kapitalizmu odniosła tak olbrzymi sukces. Nawet w erze globalizacji, 
większość muzyki alternatywnej śpiewana jest przecież po angielsku. To, że kakofonia Stadionu ustąpi 
niedługo miejsca zunifikowanemu brzmieniu, potężnej władzy globalnych mediów, które symbolizuje 
UEFA (Europejska Federacja Piłkarska organizująca Mistrzostwa Europy w piłce nożnej), wydaje się zło-
wieszczą wizją. Czym okaże się ta mega-impreza dla ludzi, którzy pracują i mieszkają na Pradze?

Wieża Babel Stadionu X-Lecia jest hałasem globalizacji, hałasem, którego nie słyszymy robiąc zaku-
py w „normalnych” sklepach. W ten sposób Radio Stadion jest oddaniem władzy mniejszościom two-
rzącym społeczeństwo w epoce globalizacji, które wreszcie mogą przemówić w swoim imieniu. Moż-
liwość odsłuchania polskiej poezji śpiewanej po wietnamsku była naprawdę krzepiącym doznaniem. 
W hierarchii przepływu informacji tłumaczenie w odwrotnym kierunku oznacza potencjał, możliwość 
realnej zmiany. Biorąc pod uwagę, że większość piosenek, które słyszymy w radiu śpiewanych jest 
po polsku albo po angielsku – i są one pozbawione znaczenia, ale komfortowo znajome, możliwość 
zetknięcia się z rzeczami, których nie rozumiemy, wprowadza dyskomfort i jest na swój sposób rewo-
lucyjna. Jak brzmi nasz własny świat po przetłumaczeniu?

Wylegując się na leżakach, my, słuchacze Radia Stadion, zostaliśmy przeniesieni z handlowej krząta-
niny w zupełnie inną przestrzeń – nieomal filmowego potencjału stworzonego z tego, czym jest Sta-
dion. Ale po opuszczeniu tego zamkniętego kręgu, kilka alejek dalej, napotkaliśmy parę handlarzy, 
którzy odśpiewywali pijacką wersję „Snu o Warszawie” Czesława Niemena, uzupełniając przed nami 
swój show niezgrabnym tańcem. Ten prymitywny występ wydawał się być powrotem do prawdziwego 
Radia Stadion – powrotem traumatycznym ale poruszającym, prowokującym pytanie, czym właściwie 
było Radio Stadion dla ludzi, którzy tam pracowali. Niestety nie wiadomo, ile podobnych incydentów 
wywołał ten projekt. Ale werwa z jaką ci ludzie śpiewali doskonale uświadamia, że sztuka może być 
siłą jednoczącą, ale może też dzielić. I że w post-industrialnym kapitalizmie sztuka ma moc kreacji 
władzy i zysków, której nie posiadają handlarze Jarmarku Europa. Czym byłaby analiza nie tylko od-
głosów różnic kulturowych, ale też dźwięków biedy? To mogłoby prowadzić z kolei do refleksji na 
temat często lekceważonego zagadnienia – dlaczego ludzie lubią muzykę pop?
W aktualnym, polskim kontekście, radio i stadion łączy jedno – oba są umierającymi mediami. Miał-
kość większości polskich stacji radiowych budzi konsternację i smutek. Ale być może projekt stał 
się też szansą – na dźwięki, które w obcym języku mówią nam o esencjonalnej, niewypowiedzianej 
właściwości przestrzeni. Czy jesteśmy w stanie posłuchać otaczających nas dźwięków w odmienny 
sposób? Zamiast pozwalać mediom wmawiać nam, jak wygląda nasze miasto, czy umiemy znaleźć 
sposób, żeby głos tych, którzy rzeczywiście je współtworzą, był słyszalny ? Być może, tak jak ama-
torskie, robione metodą do-it-yourself radio z Berlina, „Backyard Radio” („Radio Podwórkowe”, 
backyardradio.de/blog), które również uczestniczyło w stadionowej audycji, Radio Stadion nie było 
lamentem, ale ekscytującym początkiem.

Tłumaczenie: Piotr Kowalczyk

***
Ben Cope, współprowadzący audycję Wojna Francusko-Angielska (Pod flagą białą-czerwoną...) Radio 
Kampus, 97.1 fm, soboty 14-15

*- Jadwiga Staniszkis: Postkomunizm (Gdańsk: slowo/obraz terytoria, 2001).

W studiu Radia Stadion, przygotowania do audycji tybetańskiej, w środku Jacek Skolimowski i Adam Witkowski, autorzy programu 
Radia, fot. Mikołaj Długosz, www.mikolajdlugosz.com
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MIEJSKI KOKTAIL

Europan to odbywający się co dwa lata międzynarodowy konkurs dla młodych 
(przed 40 rokiem życia) architektów i osób zajmujących się planowaniem prze-
strzennym. Przedmiotem konkursu jest wypracowanie nowatorskich rozwią-
zań dotyczących mieszkalnictwa, przeznaczonych dla miejsc położonych na 
terenie całej Europy. W 9 edycji po raz pierwszy brała udział Warszawa. Znamy 
już laureatów, ale wszystko wskazuje na to, że realizacji nie będzie.

tekst: Joanna TurekMateusz Adamczyk, Michał  Palej, Artur Michalak oraz Patrycja Sowa, fragment projektu
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podobnych terenów, my przewidzieliśmy zielone korytarze, które łączą miejsca już istniejące i sta-
nowią dodatek do tego co jest.
Małe są jednak szanse, że doczekamy się realizacji zwycięskiego projektu. Okazało się bowiem, że 
konkursowa działka doczekała się, w tzw. Międzyczasie, planu miejscowego, którego modyfikacja nie 
jest łatwą sprawą. Alepo co w takim razie miasto zgłaszało tę działkę do konkursu? Od 1989 r. w ra-
mach konkursu Europan powstało kilkanaście tysięcy prac. Nagrodzono projekty przeznaczone dla 
kilkuset działek. Jak dotąd udało się zbudować w sumie 15 obiektów: sześć w Holandii, pięć we Fran-
cji, dwa w Hiszpanii, oraz po jednym w Austrii i Belgii. Wraz z projektami w trakcie opracowywania, 
które mają szansę zakończyć się realizacją, prac bliskich urzeczywistnienia jest ponad sto.
- Taki model funkcjonalny, jaki proponujemy, może być tak naprawdę zastosowany w innych lokaliza-
cjach, oczywiście po odpowiednich uzgodnieniach i zmianach – nie traci nadziei Mateusz Adamczyk.
Ostateczna decyzja dotycząca wykorzystania „Miejskiego koktailu” na Woli jeszcze nie zapadła. Pro-
ces jest w toku i może trwać co najmniej rok.

Istoty Europanu nie stanowi fakt, iż jest to konkurs idei - najważniejsza jest możliwość realizacji 
wygranych projektów. Pomoc i wsparcie dla laureatów konkursu, niezależnie od ich obywatelstwa 
i narodowości, oferują sygnatariusze karty Europanu ze wszystkich krajów uczestniczących w or-
ganizacji. Miastom i inwestorom gwarantują zaś, że dane propozycje odpowiadać będą na potrzeby 
terenów zgłoszonych do konkursu.
W ubiegłorocznej, 9 edycji konkursu, dostępne były lokalizacje w 73 miastach. Główny tematem był 
zrównoważony rozwój oraz dynamicznie rozwijające się przestrzenie publiczne, bezpieczne i przyja-
zne przestrzenie prywatne. Ważnym elementem było też tworzenie miejskich społeczności - integro-
wanie ludzi o różnym stopniu zamożności, z różnych grup społecznych.
Po raz pierwszy Warszawa zgłosiła tereny do konkursu - fragment o wielkości 6 hektarów między 
ulicami Kolejową, Prądzyńskiego, Brylowską i Bema na Woli. To zaniedbana przestrzeń zajęta przez 
obiekty przemysłowe, poprzemysłowe, kolejowe, pokolejowe, mieszkalne, magazynowe, szpital i nie-
wielki park. Intencją organizatorów było stworzenie tu wielofunkcyjnego obszaru spełniającego rolę 
lokalnego centrum, posiadającego wysokiej klasy przestrzeń publiczną, a jednocześnie tworzącego 
atrakcyjne środowisko dla mieszkańców.
Projektów dotyczących Warszawy wpłynęło 19. Zwyciężył „Urban coctail“ projekt zespołu w składzie: 
Mateusz Adamczyk, Michał  Palej, Artur Michalak oraz Patrycja Sowa.
- Do wyboru było około 70 działek w różnych częściach Europy. Już wcześniej myśleliśmy o wzięciu 
udziału w konkursie, którego idea bardzo nam się spodobała. Zdecydowaliśmy się jednak na Polskę, 
bo łatwiej nam było zrozumieć jej przestrzeń. Tak naprawdę pracując nad działką, zbyt dużo o niej 
nie wiedzieliśmy, dopiero w trakcie zorientowaliśmy się w jej całkowitej strukturze – mówi Mate-
usz Adamczyk, kierownik zwycięskiego zespołu. - Działka na Woli położona jest na styku różnego 
rodzaju przestrzeni, w ten sposób tworzą się tam pewne wyrwy, nie istnieje jej kontynuacja funk-
cjonalna. Naszym zadaniem było właśnie uzupełnienie tych wyrw, połączenie wszystkiego  w spój-
ną całość. Przede wszystkim myśleliśmy o tym, kto na danym terenie chciałby mieszkać, przebywać 
i jakie szlaki komunikacyjne mogłyby tam funkcjonować. Jest tam bardzo dużo przestrzeni zielonej, 
niezagospodarowany park po drugiej stronie Dworca Zachodniego. Zamiast dodawać jeszcze więcej 

Europan odbywa się w 22 krajach. Na każdą z edycji napływa około 2000 prac dotyczących 
mniej więcej 80 terenów. Uczestnicy mogą wybrać jako przedmiot swojej pracy dowolny 
z położonych w całej Europie terenów zgłoszonych do konkursu.
Konkurs służy zachęceniu interdyscyplinarnych zespołów twórczych do zaangażowania się 
w proces społecznych i ekonomicznych zmian zachodzących w miastach, tworzenie możliwo-
ści wymiany doświadczeń i powstawania różnych form współpracy między przedstawiciela-
mi różnych kultur.

www.europan-europe.com

Mateusz Adamczyk, Michał  Palej, Artur Michalak oraz Patrycja Sowa, fragment projektu Mateusz Adamczyk, Michał  Palej, Artur Michalak oraz Patrycja Sowa, fragment projektu



66 67

TAKI MAMY REAL

Mikołaj Długosz (1975) jest fotografem, którego specjalnością staje się ujaw-
nianie potencjału fotografii uznawanej za mało ważną, nieistotną, a przede 
wszystkim… cudzą. Kolekcjonuje pocztówki, zdjęcia z internetowych aukcji 
i prezentuje je w formie wystaw i albumów. Pierwszy album Długosza “Pogoda 
ładna”, pokazywał nudne pocztówki z wakacyjnej Polski lat 60. i 70. Wydane 
niedawno „Real Foto” to zadziorna próba wprowadzenia anonimowych twórców, 
sprzedawców z serwisu aukcyjnego allegro, w rolę reportażystów, boleśnie 
szczerze oddających dzisiejszą rzeczywistość.

www.mikolajdlugosz.com z albumu „Real Foto” Mikołaja Długosza, ha!art, 2008
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Co sprzedajesz na Allegro?
Ostatnio sprzedawałem poprzednią książkę, a teraz sprzedaję reflektory do samochodu, które zosta-
ły mi wymienione, i nie mam co z tymi poprzednimi zrobić.

A jak fotografujesz te rzeczy? Pokazujesz swoje mieszkanie, kawałek życia?
Niestety zdaję sobie sprawę z tego, że reklama jest dźwignią handlu i fotografuję je bardzo „prawi-
dłowo”. Tak dobrze, że muszę dopisywać, że to jest real foto, żeby ludzie w nie wierzyli, ale też tak, 
żeby mogli sobie z przyjemnością te przedmioty obejrzeć.

Masz świadomość, że foto na allegro to jest komunikat, tego przecież dotyczy przygoto-
wany przez ciebie album „real foto”, że rzeczy, które pokazujesz jako te do sprzedania, 
ujawniają więcej niż chcą ich autorzy. Czy umieszczając fotografie przy swoich ofertach na 
allegro myślisz o tym?
Tak, mam obsesję na tym punkcie, mam totalną świadomość zdjęć i nie wypuszczam kawałków swoje-
go realu, chyba że takie, które gówno kogoś obchodzą. Nie zaspokoję niestety niczyjej ciekawości, nie 
dowie się z tych zdjęć jak wygląda mój pokój. Mam niestety pełną świadomość tego, co wypuszczam na 
zdjęciach.

To niefajne. Album ze zdjęciami z allegro o życiu Mikołaja Długosza mógłby być odpowie-
dzią na twoją książkę.
Natomiast jeśli idziemy w tę stronę, to powiem ci, że przymierzam się do dużej sesji fotograficznej 
– podróbki real foto. Marzeniem byłoby zrobienie w niej tylu zdjęć, żeby wyszła z nich cała książka. 
To nie jest łatwe wbrew pozorom.

Miałeś bardzo udaną próbę. Przed paru laty, kiedy robiłeś wystawę zdjęć z allegro w Galerii 
Zoo, czyli w bramie koło Ministerstwa Kultury, umieściłeś wśród nich swoje zdjęcie w takim 
kombinezonie czy piance...
Czy to?
(Mikołaj otwiera album i wskazuje dokładnie na to zdjęcie)

I co, sprzedałeś to?
To jest zupełnie niepotrzebny przedmiot – może się przydać na bal przebierańców, albo do jakiegoś 
kinky seksu. Strój łyżwiarski albo narciarski – kupiłem go na Litwie w sekondhendzie. Nie mogłem się 
tam zresztą powstrzymać przed kupieniem paru dziwnych przedmiotów.
Ja na allegro sprzedaję rzeczy, których nie używam. Z jednej strony mam obsesję zalegania rzeczy, 
a z drugiej strony żal mi ich wywalać. To nawet nie chodzi o to, że zależy mi na tym, żeby zarobić 

Z albumu Mikołaja Długosza „Real Foto”

Z albumu Mikołaja Długosza „Real Foto”, fot. Mikołaj Długosz
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10 złotych, tylko na tym, żeby to się nie znalazło w śmietniku. To jest też jakiś rodzaj szacunku do 
przedmiotu – że go nie wyrzucam, tylko sobie go pstrykam i wstawiam na allegro. Dopiero, jak nikt 
nie kupi na allegro, to wywalam tę rzecz. Nie lubię niszczyć przedmiotów po prostu.

Mówiłeś dużo w wywiadach o tym, że tak naprawdę twoja książka nie jest wesołym pamięt-
nikiem kogoś, kto zwiedza allegro. 

Widzę więcej, ponieważ jestem już zaawansowany w tym przeglądaniu i roszczę sobie prawo też do 
pokazania czegoś więcej, niż tylko ta śmieszna anegdota. Tu jest mnóstwo do znalezienia.

Czym są więc te zdjęcia? Jak je interpretujesz? 
Przede wszystkim są tym, co sobie każdy z nich weźmie. A może sobie brać różne rzeczy z tego - 
można sobie tym poprawić humor, a jak masz chandrę, to możesz się tym zdołować. Jak masz odjazd 

z albumu Mikołaja Długosza “Real Foto”

Z albumu Mikołaja Długosza „Real Foto”
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obserwacyjny, to ci się będzie dobrze obserwowało taki polski real, jak masz odjazd estetyczny, to 
zwrócisz uwagę na estetykę, a jak motoryzacyjny, to na motoryzacyjne rzeczy. Bardzo mi się podoba 
obserwowanie reakcji ludzi, którzy zauważają nowe szczegóły, których ja jeszcze nie widziałem. Ale 
przede wszystkim to jest taka kompozycja – zapis rzeczywistości. Można powiedzieć, że to jest re-
portaż. Reportaż z estetyki, z tego, co ludzie lubią, to, co szanują, bo ja sam sprzedaję na allegro te 
rzeczy, które szanuję. Więc jest to też trochę historia o materializmie.

Jest przede wszystkim wielka dbałość o walory estetyczne. 
Starają się, zależy im, te przedmioty są dla nich ważne – a tutaj na przykład pani prezentuje nie tylko 
czerwoną błyszczącą sukienkę, ale też fajnego siniaka na udzie.

Na pewno masz takie zdjęcia, które są dla ciebie ważne, bo od niego wpadłeś na pomysł, 
żeby zrobić ten album. Które to są zdjęcia?
Ciężko mi powiedzieć, od którego wpadłem na pomysł. Ale mam swoich faworytów. Na przykład to zdję-
cie. Z punktu widzenia reklamowego jest zupełnym pudłem, ale jest super nastrojowe. Totalny klimat: 
rozdzielczość z komórki, deszcz, zmrok, samochód jest daleko i tyłem. No i chociaż rozpoznaję z łatwo-
ścią marki samochodów, to ciężko mi powiedzieć, co to za samochód. Lubię też to pierwsze w albumie 
zdjęcie, z Mercedesem, bo ma fajną kompozycję i są tu aż 3 pachnidełka. Lubię pachnidełka, tzn. nie lubię 
ich wąchać, ale lubię je oglądać a takiego jak to przywieszone do lusterka, jeszcze nie widziałem.

A co to jest?
To jest tzw. klęcznik czyli przyrząd do robienia dużych bicepsów . 

Ale taki domowej roboty?
Tak, oczywiście.

Dużo za to chcieli?
Nie pamiętam. W ogóle nie interesuję się ceną, liczą się tylko kompozycje.

Ale konkretnie co na przykład?
Na przykład motocykliści. Są piękni – wiesz o tym sama, bo przyznajesz, że ta cybergłowa i te stroje są 
superładne, zrobione przez superdizajnerów. I ci ludzie ubierają już się w takie gotowe klisze, motor jest 
już przygotowany tak żeby super wyglądać i strój też. Facet w kasku traci zupełnie swoją identyfikację, 
bardziej niż w samochodzie. A na tym zdjęciu motocyklista jest w swoim prawdziwym otoczeniu. Widać 
z tyłu jak matka mu ściele łóżko (tzn. mam nadzieję, że matka), zasłonił sobie stopy, żeby nie było widać, 
że jest w białych skarpetkach. W jego mieszkaniu jest brzydko i jakoś to kontrastuje z wizerunkiem 
będącym wytworem dizajnu, atrakcyjnym i ładnym, ale przygotowanym przez kogoś obcego.

Materializm, który widać na tych zdjęciach, jest taki raczej biedny.
Taki real mamy. Poza tym jeśli on jest bogaty, to mnie nie interesuje. Nie interesuje mnie dobry gust, 
nie interesują mnie mieszkania urządzone za nie wiadomo jakie pieniądze. To jest w ogóle niecieka-
we, to jest niefajne, to jest sterowane. A tutaj wszystko jest prawdziwe i to jest też propozycja na 
nową fotografię w ogóle. Bo współczesna fotografia to jest skończona rzecz już absolutnie, choćby 
nie wiem ilu fajnych ludzi się nią zajmowało, to wymyślają tylko bardzo malutkie kroczki do przodu. 
Już nie będzie żadnego Cartier Bressona, nie będzie żadnego Newtona w tym, co się teraz dzieje. 
Ten etap jest zamknięty i trzeba coś nowego wymyślić, jeśli chce się robić poważną rzecz, a nie taką 
zdobniczą, do magazynów, do reklam, usługową.

Jednak zdjęcia, które tutaj pokazujesz to są totalnie usługowe.
Ale to jest trochę przekorne. Nie mówię, że to jest konkretna propozycja – róbmy teraz tak. Tylko to 
po prostu jest to dużo ciekawsze, mocniejsze od tych zdjęć, które robią zawodowcy.

Czyli twoja droga polega teraz na tym, że zajmujesz się poszukiwaniem i znajdowaniem 
obrazów bardziej niż wytwarzaniem?

No tak, bo wiem, że nic fajnego nie wymyślę po prostu (śmiech). Nic nowego robiąc zdjęcia nie wy-
myślę. Wszystko było. Następny projekt, który przygotowuję jest o tym, że totalnie się powtarza 
fotografia. Biorę sesje z różnych pism i pokazuję, jak one się dublują – świadomie lub nie. Jest koniec 
fotografii współczesnej. Kółko się zamknęło i albo z niego wyjdziemy, albo będziemy powtarzać. To, 
co fotografowie mogą robić w tym kółku to np. doskonale naśladować zdjęcie Cartier Bressona. Nie 
wiem po co, poza zarabianiem pieniędzy. Bardzo szanuję to, że oni zarabiają pieniądze, to jasne, i nie 
odmówiłbym pracy za pieniądze, natomiast śmieszy mnie pieprzenie o tym, że fotografik jest artystą. 
I do tego jeszcze to słowo: FOTOGRAFIK.

W 2005 r. zdjęcia z allegro były twoją pierwszą wystawą - w Galerii Zoo w bramie koło 
Ministerstwa Kultury…
Mam stamtąd zdjęcia. Wyglądała fajnie. Wiesz co zrobiłem – ściągnąłem tych zdjęć 1000 i rozdałem 
znajomym, wypożyczyłem drukarkę, kupiłem kupę tuszu i nastawiłem na całą noc drukowanie, u mnie, 
u różnych znajomych, na różnych papierach.

Pamiętam, ja też drukowałam. Czego cię nauczyła tamta wystawa?
Kiedy wybieram zdjęcia, to po pierwsze mam więcej możliwości – nie jestem fotografem, więc wi-
dzę więcej niż fotograf. Widzę co jest za jego plecami, obserwuję jego zachowania. Fotograf widzi 
w okienku tylko to, co ma zrobić. Nie ma szans ze mną, ani z jakimkolwiek fotoedytorem. Po drugie 
nie mam fizycznej możliwości zrobienia tylu zdjęć, bo nie pojawiam się w tylu miejscach. A kiedy one 
są już zrobione, a ja mam je w archiwum, to jestem bogiem (śmiech), mogę być w setkach miejsc, nie 
jestem ograniczony czasem ani przestrzenią.

Warszawa, 3.06.2008

Wystawa w Galerii Zoo, fot. Mikołaj Długosz
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CHUCK YEAGER.
CHCIAŁBYM JUŻ NIE CZEKAć

„Napisałem prosty skrypt do projektowania możliwie najbardziej zaczepnych, 
anarchistycznych cząsteczek w skali nano. Albo kurzu trudnego do wysprząta-
nia, strun wydających inne dźwięki. Wszystko podszyte godnym pożałowania 
poczuciem humoru wyimaginowanego pojeba, który potrafi podpisać się na 
cząsteczce w skali niemal atomowej” - po takim wstępie trudno było nie popro-
sić go o rozmowę. Urodzony w 1980, mieszka w Krakowie. Maluje, robi muzykę, 
wideo, instalacje, obiekty, pisze. 

Z Normanem Leto o rozmawia Bogna ŚwiątkowskaNorman Leto: Kurz, 2008
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Co cię tak naprawdę interesuje?
Wszystko poza nudną rzeczywistością. Zaczyna mnie męczyć to co widzę dookoła. Żyjemy w nudnych 
czasach. Chciałbym już nie czekać i uciec gdzieś indziej, dalej

Przeczytałam fragment książki, którą piszesz i którą umieściłeś na swojej stronie. Fabuła 
jest dość pokrętna…
Zaczyna się realistycznie i obyczajowo, ale potem sprawy się komplikują. Piszę głównie w nocy, kiedy 
już zrobię to co wieszamy teraz tu, w CSW.

Co to znaczy?
Rzeczy bardziej plastyczne. Bo dla większości to jest zasadnicza różnica, dla mnie nie ma żadnej, jeśli cho-
dzi o kwestie wyboru środka ekspresji. To jak podział komórki na dwie, cztery równoprawne części. Da się 
nie rozdrobnić, jeżeli ma się odpowiednią ilość czasu. Nie wiem...nie wierzę w jeden sposób wyrażania. 

Powiedziałeś, że świat jest nudny?
Powiedziałem, że rzeczywistość w której teraz żyję nie jest ciekawa. W wyobraźni dzieje się dużo wię-
cej niż w rzeczywistości. Mamy tutaj to, do czego dążyliśmy – względny pokój, względny, powszechny 
dobrobyt, nie ma miast do odbudowania, nie ma rewolucji, jeśli są, to jakieś pokątne, w probówce, 

które okazują się bez pokrycia, bo nie ma o co walczyć. Jedyne wojny jakie znamy to te z telewizji. 
Jeśli już uda nam się zagwarantować wystarczająco nudną i stabilną rzeczywistość (gwarantowany 
sok na stole każdego ranka, siłownia, spacer z psem i praca), to będziemy dążyć do tego, żeby coś 
za przeproszeniem zepsuć. Nie będę miał nic przeciwko, bo to jest proces życia – nie może być cały 
czas spokojnie. Powinien być przemiał, bo to jest ruch i tym kierunku zawsze patrzę – żeby było jak 
najwięcej ruchu, żeby się działo, niekoniecznie zawsze dobrze. 

A śpisz w ogóle?
Tak, ale niedużo. To znaczy, chyba nie potrzebuję dużo snu.

Wynotowałam z fragmentu książki frazę, która mi się spodobała: „Obrzydzenie do upo-
rczywego intelektualizmu” - piszesz o rozmowach. Czy o krakowskich rozmowach?
Bardzo rzadko rozmawiam w ten charakterystyczny sposób. Nasza rozmowa teraz już wydaje mi się... 
Chodzi mi o rozmowy, jakie toczymy w czasie spotkań, przyjęć. Cały czas jest to ślizganie się po tafli 
konwenansu. Najfajniejsze są rozmowy 1 na 1, o skrajnie osobistych sprawach. 

Zamiłowanie do nieprzewidywalności - do braku planów, do ekscytacji tym co przychodzi 
nagle.

Norman Leto: Kurz, 2008 Norman Leto: Kurz, 2008
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Adaptacja do każdej sytuacji, która cię spotyka. Jak woda, która zawsze przybiera kształt naczynia, 
w które się ją wleje, a nie traci swoich właściwości. Nie jak zafiksowany kloc, który nie przepłynie pod 
drzwiami, ani przez dziurkę od klucza.

Stąd ta elastyczność stosowanych środków wyrazu.
Pewnych rzeczy nie da się napisać, innych nie da się zagrać.

Robisz wideo, muzykę, malujesz obrazy, robisz obiekty…
Jeśli maluję, to po to by zrobić tekstury, sfotografować je i wprowadzić je do przestrzeni wirtualnej 
i przerobić w 3d a później dodać z kolegami muzykę. Nie martwisz się wtedy groźbami o rozszczepie-
nie, bo intuicyjnie czujesz że to jest to: pulsujące, polimorficzne. Ale to chyba kwestia osobowości, 
bo twórcy “zafiksowani” też sobie dobrze radzą.

Nietuzinkowa postawa, kiedy wszyscy dążą do określenia swojej postawy wobec sytuacji 
społecznej, wobec sytuacji politycznej, sytuacji na rynku sztuki, zajmują stanowiska.
Ale jak masz tego świadomość, masz swój wewnętrzny rdzeń i nie odczuwasz potrzeby klejenia się do 
tych wszystkich rzeczy, to masz też czas na myślenie o ważniejszych sprawach, o przysłowiowym wy-
strzeleniu się w kosmos. Była taka książka o pierwszych lotach w kosmos, nosiła tytuł „Right Stuff”.

Jak ważny jesteś ty?
Dla siebie? Myślę, że na codzień jestem trochę inny niż jak wynika z tego wywiadu. Teraz odgrywam 
rolę kogoś w rodzaju Chucka Yeagera (śmiech). To pilot oblatywacz, który jako pierwszy przekroczył 
szybkość dźwięku, mój idol z dzieciństwa.

Kontynuujesz tradycję tych artystów, którzy bazując na swoich przeżyciach i swojej wraż-
liwości koncentrowali się na sobie i stąd wyprowadzali całą resztę. Uzewnętrzniali siebie 
– jak napisałeś o książce.
Pisząc książkę w pierwszej osobie jest mi dobrze, ale po skończeniu, prawdopodobnie przefiltruję ten 
tekst i zmienię na trzecią osobę, wprowadzając na przykład „kłamliwego” narratora.

Tytuł twojej pierwszej wystawy w warszawskim CSW „Negatywne skutki nadmiernej wolno-
ści” nadaje się na wykład. O co chodziło?
Przyszedł mi na myśl z powodu stylu w jakim żyłem wtedy z przyjaciółmi przy ul. Westerplatte 
w Krakowie. Czasami jest fajnie, bo masz czas, żeby robić niemal wszystko, na co masz ochotę, 
ale byłoby fajniej gdyby wszyscy dookoła też tak mogli. Tworzysz małą grupę, która na wszystko 
ma czas, ale w końcu zaczyna się robić ciasno, chciałoby się to przenieść na większą ilość ludzi, 
ale z kolei nie czujesz się do tego upoważniony. Albo nie: tytuł był ironiczny, bo swobody jest cały 
czas za mało, mimo wszystko przydałoby się jej jeszcze więcej. Książka opowiada właśnie o tym. 
Jest o facecie, dajmy na to - pilocie testowym - który początkowo chce żyć tak, jak wypada, później 
chce po swojemu, ale po włączeniu silników rakietowych przebija głową sufit i kończy na poziomie 
podłogi. Wszyscy pamiętamy to okropne wydarzenie, jakim była katastrofa Challengera w 1986 r. 
Zginęło tyle osób. Trzeba startować ostrożnie. „Sailor” jest książka o powolnej utracie kontaktu 
z rzeczywistością.

A jednak!
Ale nie niestety.

A czy słowo nie jest za bardzo ograniczające? Słowo jest tak konkretne, dużo bardziej 
konkretne od obrazu…
Ostatnio zaczynam się zastanawiać czy nie jest odwrotnie. Słowo jest równie dobre, bo można precy-
zyjniej zawrzeć coś między wierszami. Łatwiej jest napisać o czymś niż namalować o czymś, z resztą 
najgorsze co można robić, to malować o czymś. Malarstwo służy do innych celów. Tak mi się wydaje. 
Fakt, że słowo ma najtrudniejszą drogę, jest najmocniej filtrowane przez intelekt, malarstwo pół na pół, 
a muzyka jest najlepsza w tym względzie, bo niemal całkowicie omija intelekt i trafia bezpośrednio.

Norman Leto: Kurz, 2008
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Norman Leto: Kurz, 2008
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A twoje imię i nazwisko, te słowa, które tymczasowo symbolizują ciebie. To kwestia czasu 
i może się zdarzyć, że zamienią się w inne. 
Żeby się oderwać od rzeczywistości trzeba też spróbować odrzucić bagaż kultu nazwiska, na którym 
zbyt wiele się dzisiaj opiera. To tylko taka zabawa - w Normana Leto.

Całkiem niezłe masz nazwisko, bo Jared Leto daje radę. Zrobiłeś to specjalnie?
Nie, nie wymyślałem tego nazwiska. Wylosowałem je w generatorze nazwisk.

Porozmawiajmy więc o kurzu. Jak go wygenerowałeś?
Pomyślałem, że fajnie byłoby wymyślić taki kurz, który będzie cholernie oporny na sprzątanie i na cho-
robliwe porządkowanie wszystkiego i wszystkich. Żeby wygenerować taki kurz trzeba przejść do skali 
nano. Zacząłem się bawić programami do nanoprojektowania i napisałem prosty skrypt rozrastający 
podstawowe kształty. Zrobiłem wizualizację. Myślę, że nanotechnologia to przyszłość. Nie mówię, że 
ludzie będą robili złośliwe rzeczy, jeśli ktokolwiek będzie robił złośliwe, to wojsko lub artyści. Tylko ar-
tyści i wojsko potrafią robić na złość. Nauczyciele i naukowcy starają się wszystko naprawić. Naukowcy 
traktują to zupełnie inaczej. Projektowanie niewidocznych urządzeń to  niesamowita rzecz. 

Bardzo cię interesują kwestie dotyczące świata niewidocznego?
Skala mikro i skala makro to rzeczy ciekawsze niż codzienność.

A ten kurz, jakie ma właściwości, oprócz tego, że jest złośliwy, się czepia i jest szary? 
Bardzo zaczepne kształty, oporne na cudzy porządek, a budujące własne struktury. Tylko to.

Czy to nie ty zrobiłeś kiedyś pracę pokazującą karabin w szklanej gablocie?
Tak, to ja. Teraz ta broń poniewiera się u mnie w pracowni. Ten karabin spodobał mi się ze względu 
na kształt, bo w kształcie broni palnej panuje idealna ergonomia; w ogóle w kształtach militarnych 
nie ma żadnego owijania w bawełnę, żadnego estetyzmu, wszystko jest czysto funkcjonalne. Zgrabny 
kształt, wyważenie środka ciężkości, wynika z czystej funkcjonalności, bez żadnej aspiracji projek-
tanta, aby było to przepiękne. Ale patrząc nawet na ładny karabin, wiesz, że jest to przedmiot, który 
służy do mordowania ludzi. Każdy (dosłownie: każdy) wchodzący do mojej pracowni mężczyzna, na 
dzień dobry nie zauważa obrazów, nie słyszy muzyki, tylko od razu zauważa nieszczęsne, wykastro-
wane ar-15 i bierze je do ręki. Rozmawia z tobą o rzeczach codziennych, jednocześnie bawiąc się 
zamkiem, wyciągając magazynek i tak dalej. Już się do tego przyzwyczaiłem, ale zadziwiające jest to, 
że przez moment nic innego dla nich nie istnieje. Kiedy zauważyłem ten fenomen, postanowiłem, że 
zamknę karabin w szklanej gablocie i wystawię go. Miał tytuł: „Estetyka współczesnej broni palnej” 
czy coś takiego.  Muszę mu zapewnić grubsze szkło i wystawić go na sprzedaż. Parę osób odczyty-
wało szkło jako rodzaj pacyfistycznego manifestu. Zbyt wiele osób mówi o tym, że wojna jest zła, 
nie wiedząc czym ona jest. Z mojego punktu widzenia potrafi być piękna estetycznie, nie mówię tego 
aby kogoś teraz prowokować. Nie znam innej wojny niż ta z telewizyjnego punktu widzenia – a tam 
wygląda interesująco. Przerażająca jest ambiwalencja: to jest jednocześnie ładne i okrutne. 

Zwłaszcza w kulturze popularnej.
Kultura masowa jest przede wszystkim estetyczna. Stara się odkształcać nudę życia na coś ciekaw-
szego, ale jest to jednak tuszowanie, obawa przed nazywaniem rzeczy po imieniu. 

Estetyka jest więc ważna dla ciebie?
Myślę, że tak. Na politykę umiem spojrzeć jedynie estetycznie, na piłkę nożną podobnie. Nie czuję 
emocji związanych z kibicowaniem. Czuję emocje związane z wyglądem piłkarzy. W Polsce nie ma 
ani jednego przystojnego polityka. Naprawdę – ani jednego. Choćby nawet statystycznie... Trzeba 
dokładniej zbadać tą sprawę.

Widzę, że twoje zainteresowania są bardzo szerokie.
Mam czas na robienie różnych rzeczy.

Norman Leto: Kurz, 2008
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Jesteś samoukiem, nie skończyłeś żadnej szkoły artystycznej.
Edukacja jest szyta bardzo grubymi nićmi. Gdy ktoś na Akademii otwiera wydział nowych mediów, to 
jest to wielkie wydarzenie, a przecież to jest rzecz, która powinna się zdarzyć 20 lat temu. Powinni to 
wszystko przyśpieszyć, nawet kosztem  częściowego obcięcia rzeźby i malarstwa. Komputery domo-
we, symulacje komputerowe, 3d, to trwa już od 20-25 lat. Większość ludzi urodzonych po 1980 r. radzi 
sobie lepiej z komputerami. Żałuję, że zbyt mało artystów używa komputerów z pełnym rozmachem... 
nie wiem z czego to wynika, z obawy, z nieumiejętności? Gdy byłem w stanach ze swoimi rzeczami na 
grupowej wystawie nowych mediów (galeria VertexList), z radością zauważyłem, że w Nowym Jorku ta 
gałąź sztuki  strasznie idzie do przodu, sprawy wirtualizacji, biogenetyka i projektowanie własnych 
urządzeń, wszystko hodowane na emocjach, a wydaje się, że to jest odległa przyszłość. Tutaj ciągle 
jeszcze panuje malarstwo (sam też to robię). Wideo w Polsce to „nowe media”. Ktoś mi powiedział, 
że trudno tym handlować.

Znaleźliśmy więc właściwe źródła obawy przed komputeryzacją – rynek sztuki.
Na to też się znajdzie rozwiązanie. Na wszystko znajdzie się rozwiązanie.

***
Warszawa, 6.06.2008

www.normanleto.com

[...] W niedzielę, późnym wieczorem, zaskakująco ciepłym jak na ostatni dzień sierpnia, mo-
czyłem kształtne stopy w różowej miednicy z ciepłą wodą, nie mogąc uwolnić się od pobliskiej 
rozmowy dwóch przyklejonych do ogrodzenia kobiet (Frequently i Sovingsten). Pamiętam 
sytuację dość dokładnie, z tej racji, że głupiutka Nataliee zaskoczyła mnie innowacyjnością 
- rozbawiona widokiem stóp w miednicy zrobiła mi zdjęcie (ryc.3). Sąsiadka, pięćdziesięci-
pięciooletnia Mary Sovingsten, która o ile wiem, niespecjalnie mnie lubiła, znowu zachwalała 
swojego syna robiącego furorę na pewnej znanej uczelni. Nie miałem jeszcze na tyle odwagi, 
by uzmysłowić garbatej Mary fakt, że poprzeczna dziura wielkości paznokcia w przegrodzie 
nosowej jej syna, dziura identyczna z moją (dla całego osiedla była to „koincydencja roku”) 
została w przypadku Alana Sovingsten agresywnie wyżarta przez fetę i kokę. Po godzinie 
sąsiedzkich rozmów o zdolnych, studiujących dzieciach, rozmówek dewastujących moje ucho 
(nie mam matury), wyciągnąłem z podstygniętej miednicy rozmoczone, pomarszczone sto-
py. Miały fakturę podrażnionej śluzówki nosa, po wytarciu nabrały pierwotnego kształtu. 
Miesiąc później aborygeńska Nel wciągnęła mnie do hostelowego łóżka proponując ich do-
datkowe nawilżenie. [...]

Norman Leto: The Sailor, fragment

Norman Leto: Kurz, 2008 Norman Leto: The Sailor, zapowiedź powieści
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NASTĘPUJE ZNIKNIĘCIE

Lubię realizować prace w nowych miejscach. Teraz bardzo chciałbym zrealizo-
wać pracę w środku lasu, gdzieś daleko od drogi, poza miastem. Lubię efeme-
ryczne prace - mówi Łukasz Jastrubczak w rozmowie z Bogną Świątkowską. 

www.jastrubczak.prv.pl
http://jastrubczak.blogspot.com

Łukasz Jastrubczak: Film Noir, w ramach Alfabetu Kroniki, Berlin 2008, fot. Paweł Kulczyński
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Dziś się EURO. Co myślisz o futbolu?
Piłka nożna jest ciekawa pod względem formalnym i symbolicznym. Zrobiłem pracę na ten temat. 
Sprawiłem, że w grze FIFA 06, jedna z drużyn się rozdwoiła. Rapid Vienna grało z Rapid Vienna. No 
i jedna drużyna wygrała 1 do 0.

A czy ty grasz w piłkę nożną?
Realnie? Nie, nie jestem jakiś super w piłkę. Ale fascynuje mnie ten sport, otoczka wokół niego. Tak 
jak teraz, świetnie widać jak się przekłada na nowe wojny. Dziś widziałem tu w Warszawie pana, który 
jechał Alejami Ujazdowskimi na rowerze w koszulce z napisem „Możecie nawet nie wyjść z grupy, 
bylibyście Szkopom skopali dupy”. Starszy pan to był.

Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że lubisz powietrze. Czy możesz to bardziej wyjaśnić?
Wtedy chodziło mi chyba o to, że powietrze oznacza lekkość, przestrzeń, a z drugiej strony powietrze 
jest trwałym elementem przestrzeni publicznej i miejskiej. 

Projekt „Film Noir", który zrealizowałeś niedawno w ramach Alfabetu Kroniki w Berlinie, roze-
grał się w przestrzeni publicznej, w powietrzu. Czy to jest przestrzeń, którą teraz odkrywasz?
Mnie przede wszystkim interesuje zajmowanie się rzeczywistością. Ten konkretny projekt ewidentnie 
gra z rzeczywistością, bo jest połączeniem filmu i świata rzeczywistego. „In order of Appearance" to są 
napisy końcowe, które unoszą się do góry. Na końcu filmu, kiedy są już napisy, ludzie wstają z miejsc 
i wychodzą z kina. Kończy się niby ta fikcja, ale nie do końca. To jest gra na tych dwóch światach. Litery 
unoszą się do góry jak w filmie, a przecież są zaaranżowanym w rzeczywistości obiektem.

Czy treść tych obiektów ma jakieś szczególne znaczenie, które ujawnia się w czasie akcji?
Wkrada się tu chaos, litery nie idą w jakimś porządku, tylko się rozszczepiają, tworzą nowe kombina-
cje połączeń, każda z nich jest jakby występującym w filmie bohaterem. Te konfiguracje tworzą nowe 
wyrazy, ale też mogą obrazować fabułę, która mogła być treścią tego filmu.

Czy tworzywo jakim się posługujesz ma znaczenie?
Interesują mnie działania na rzeczywistości. Nie wszystkie działania są przeze mnie skończone. Cza-
sami tylko coś chwytam, zaznaczam, pozostawiam. To jest gra. Jedna wielka linia, która się rozga-
łęzia, ale podąża w jednym kierunku. Zaczęło się od przeprowadzania przeze mnie białych akcji i od 
znikania, co się łączyło trochę z powietrzem i przestrzenią publiczną, potem wszedł film (z zaintere-
sowania rzeczywistością samą w sobie), i teraz pojawia się szaleństwo i schizofrenia, które z kolei 
zahaczają o apokalipsę.

Czarny sześcian, który pokazywałeś w ubiegłym roku na swojej wystawie indywidualnej 
w Kronice, czym był właściwie?
Od czasu kiedy poznałem obraz „Czarny kwadrat na białym tle” Kazimierza Malewicza, stał się dla 
mnie takim trochę portalem, przerwą w rzeczywistości. Umieszczenie go w formie przestrzennej 
w realnej przestrzeni, było też nawiązaniem do monolitu z „2001: Odysei Kosmicznej” Stanleya Ku-
bricka. Wszystko to się wiąże w całość: „Odyseja Kosmiczna”, Malewicz, jego propozycje nowych form 
architektonicznych, architektony, planity, motywy kosmiczne, portale, metafizyka. Bazuję na mojej 
interpretacji czarnego kwadratu i tego jak łączy się to z kosmicznością. Wykorzystuję te elementy, 
i włączam je w swoją narrację.

Jakie formuły są ci bliskie?
Bodzianowski i Althamer to dla mnie najważniejsi polscy artyści, którzy ewidentnie działają na rzeczywi-
stości i wychodzą w przestrzeń. Podobają mi się prace takich artystów, w których pracach jest doza tajem-
niczości i niepokoju i są w tym subtelni. Najbardziej lubię konsekwencję w działaniu. Spójne postawy.

Przestrzeń, kosmos, baloniki wypełnione helem odlatujące w przestworza. Widzę spójność. 
A twój blog nazywa się „Forbidden Planet”, to kolejny trop wiodący w kosmos?
„Zakazana planeta” to film Freda Wilcoxa z 1956 roku, na tamte czasy super dzieło. Ten film mnie to-
talnie zafascynował, oglądałem go mnóstwo razy, jest bardzo komiksowy, dialogi ma tekturowe, ale 

Łukasz Jastrubczak: Trying to escape, Ankara, 2007 Łukasz Jastrubczak: 01, 2007
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koncepcja jest taka, że żyjąca na tej planecie cywilizacja wymiera w czasie jednej nocy, zabita przez 
potwora z Id, czyli podświadomości wszystkich mieszkańców. W tym filmie zawiera się bardzo wiele 
elementów, które ja wykorzystuję w swoim myśleniu: kosmos, cywilizacja, apokalipsa. Dlatego blog 
się tak nazywa .

Porozmawiajmy teraz o innym twoim projekcie: „Trying to escape”, zrealizowanym w ubie-
głym roku w ramach projektu "Light House Ankara" w Turcji. Kopanie dołka łyżeczką od 
herbaty w mało spektakularnym miejscu, to interesująca strategia funkcjonowania w prze-
strzeni publicznej. Co cię do niej doprowadziło?

Tu też się pojawia temat znikania i portalu. Wszystkie prace, które zrealizowałem w Ankarze, stara-
łem się ubrać w parafilmową narrację na bazie kilku obiektów umieszczonych w różnych miejscach 
w przestrzeni publicznej. Teraz na przykład na wystawę w poznańskim Starterze „We Go Far Beyond” 
przygotowuję projekt idący bardziej w kierunku filmu kryminalnego, oparty na trzech obiektach 
umieszczonych w parku, które powodują poczucie tego, że coś się wydarzyło.

Co interesuje cię najbardziej w rzeczywistości?
Chodzi o percepcję. Są takie przerwy w rzeczywistości, coś wyczuwalnego, coś, co wygląda inaczej 
niż się wydaje. Przykładem są twarze, które jednocześnie się łączą z początkiem szaleństwa, schizo-

Łukasz Jastrubczak: Disappearing, Ankara, 2007
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frenii, że wszędzie widzi się niepokojące oczy, twarze. Zamiast widzieć mydło leżące na mydelniczce, 
można widzieć twarz. Jeśli zafiksujemy się na to, a ja już mam coś takiego, to rzeczywistość składa 
się tylko i wyłącznie z twarzy.
Przygotowuję na przykład książkę „2013”, jest częścią projektu, nad którym pracuję. Otóż Markku 
Peltola (fiński artysta, z którym współpracuję) odkrył notatki pewnej osoby, której tożsamości nie 
może ustalić, ponieważ nie ma w nich żadnej wzmianki mogącej to umożliwić. Notatki to opisane 
kadry z filmów, w których występuje liczba 2013, a także dziwna lista znanych osób, aktorów i nie 
tylko, które mają wycięte oczy i wąsy. W tych notatkach pojawia się także Edmund Monsiel, rysownik 
schizofrenik zmarły w 1962 roku. Zachorował w 1943 r., wtedy zaczął rysować niesamowite rysunki 
– mozaiki z wszechobecnych oczu, powielał ten motyw w różnych pracach. Peltola pojechał do miej-
scowości, w której mieszkał Monsiel, po czym postanowił poddać się hipnozie by odkryć kim był autor 
notatek. Pierwszą część książki, czyli odnalezione notatki, pokażę podczas wystawy „Establishment” 
w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie (27.06. - 31.08.2008).

Czy miejsce geograficzne działa na ciebie?
Lubię realizować prace w nowych miejscach. Teraz bardzo chciałbym zrealizować pracę w środku lasu, 
gdzieś daleko od drogi, poza miastem. Lubię pracować w różnych sytuacjach i nie być określanym 
przez jakieś konkretne struktury: miasto, region.

Czy nie będzie ci przeszkadzało, że nikt nie zobaczy twojej pracy?
Nie. Lubię efemeryczne prace.

Nie jest to częsta postawa. Stwarzasz coś materialnego, podlega to destrukcji, niezauwa-
żeniu. Niektórym mogłoby się to wydawać trochę dziwne.
Samo działanie jest treścią. To, że umieszczam swoją pracę w takich sytuacjach, żeby była trudno 
dostrzegalna. Ale funkcjonuje potem w formie dokumentacji. A to jest z kolei przejście w inne me-
dium i konstruowanie pewnej fabuły. Poszczególne akcje wykonane w różnych sytuacjach, które nie 

A skąd bierzesz ten hel do baloników?
Dwa razy szukałem helu. W Ankarze i w Berlinie.

Jak to było?
Chodziłem po Ankarze i szukałem helu. Hello, I need some helium. I pokazywałem na migi, że 
do baloników potrzebuję ten hel. Zero konwersacji, bo tam mało kto mówi po angielsku. Jedna 
osoba pokazuje mi, że tam. Idę w tamtym kierunku, następna osoba pokazuje mi, że tam. 
Idę. Jakiś chłopak pokazuje, że tam. Idę, ale nic tam nie ma. Myślę sobie, może się spytam 
w aptece. Pytam w aptece, a aptekarz mówi: tam. Idę więc dalej, i widzę wielki napis: Balony. 
W Ankarze, nieznanym sobie 5-milionowym skupisku ludzi, bez żadnej książki telefonicznej, 
czy internetu, znalazłem hel i zabrało mi to tylko pół dnia. Niesamowite.

A w Berlinie?
To już było tak bardziej po niemiecku. Napisałem do galerii Żak-Branicka, z prośbą żeby asy-
stentki znalazły hel. Przywieziono mi na miejsce 40 czy 50 balonów wypełnionych helem. 
Zapłaciłem 80 euro i już.

Łukasz Jastrubczak: Lost Highway, Ankara, 2007. Po minucie obiekt został zniszczony przez przechodnia. 

Łukasz Jastrubczak: One mans race, Ankara, 2007.
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cywilizacja powstała za pomocą myśli. Tyle, że Krele nie wzięli pod uwagę tego, że potwory z ich 
podświadomości zabiją ich w jedną noc. No, to takie popowe rozwinięcie problematyki, która mnie 
interesuje.

A praca polegająca na wysłaniu listu do samego siebie, czy to jest kontynuacja…
To było wcześniej, przed Ankarą. Była to praca z cyklu: jestem zainteresowany Freudem.

Czy ucieszyłeś się, kiedy przyszedł list od superego do ego?
Tak. Tylko potem ktoś mi powiedział, chyba Marcin Krasny (kurator warszawskiego CSW), że powinie-
nem był ten list poleconym wysłać. Chyba zrobię remake.

***
Warszawa, 7-8 czerwca 2008

Łukasz Jastrubczak – ur. w 1984, w Zielonej Górze. Mieszka i pracuje w Katowicach, gdzie studiuje na 
Akademii Sztuk Pięknych. Wcześniej mieszkał, pracował i studiował we Wrocławiu. Od 2008 współpra-
cuje z fińskim artystą Markku Peltola, którego prace prezentowaliśmy w książce „W [jak Warszawa]”.

są przypadkowe, chociaż może się zdarzyć, że coś zostanie wykonane pod wpływem impulsu, to taka 
trochę forma automatycznego zapisu.

Fabuła o której mówisz, czy panujesz nad nią czy też jesteś ciekawy co z tego wyniknie?
Panuję nad nią w ten sposób, że wciąż poruszam się wokół tych samych tematów i staram się, 
żeby to było spójne pod względem idei. To nie jest tak, że po prostu coś tam sobie chcę zrobić. 
I nawet najbardziej efemeryczne działania w dużym stopniu wymagały z mojej strony dość dużego 
przygotowania.

Jak „One mans race”, praca, w której leżysz na dnie pustego basenu w kartonie, do którego 
przywiązany jest balonik?
Tu chodzi o wyścig, który się nie wydarzył. To jest też tak, że chce się zniknąć w tym wyścigu. Bo 
jeśli się zostanie uniesionym przez balon, jeśli się wierzy, że on cię uniesie, to następuje zniknię-
cie. Jest to więc obiekt latający. No i ścigam się sam z sobą, bo nie ma tam drugiej osoby. Przez to, 
że używam słowa wyścig sugeruję, że może jednak zachodzi jakaś rywalizacja. Dlatego fascynuje 
mnie „Zakazana Planeta”, bo pokazuje tego rodzaju sytuacje w super sposób. Każdy przedstawiciel 
cywilizacji Kreli mógł wytworzyć wszystko samą swoją myślą – taką stworzyli maszynę. Cała ich 

Łukasz Jastrubczak: Film Noir, w ramach Alfabetu Kroniki, Berlin 2008, fot. Paweł Kulczyński
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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
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; Galeria Pies, ul. Dąbrowskiego 
25 a, www.galeriapies.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; 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
WłOCHY: Galeria Start, ul. 1 sierpnia 36a, www.dkwlochy.pl
UWAGA, JEŚLI TWOJEGO MIASTA NIE MA NA LIŚCIE – DAJ ZNAKA W JAKIM MIEJSCU – DOBREJ KAWIARNI, GALERII, 
NN6T POWINIEN SIę POJAWIAć. CZEKAMY NA PODPOWIEDZI NN6T@FUNBEC.EU
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Notes.na.6.tygodni / Wydawca: Fundacja Bęc Zmiana, www.funbec.eu
Adres redakcji: ul. Radna 10, 00-341 Warszawa, tel: +48 22 827 64 62, nn6t@funbec.eu

Projekt okładki: Małgorzata Gurowska

Teksty: Piotr Kowalczyk, Joanna Turek, Pani Bogna
Orientuj się: ilustracje pochodzą z promocyjnych informacji dla mediów; drukujemy je dzięki uprzej-
mości artystów, kuratorów, galerii, instytucji oraz organizacji [kulturalnych]. 

Skład: halina.mirowska@niemyte.pl

Notes.na.6.tygodni dofinansowany został przez:
Miasto Stołeczne Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego 
PROMOCJA CZYTELNICTWA

Notes.na.6.tygodni wydrukowano na papierach produkowanych przez Arctic Paper: Arctic The Matt 
200gr (okładka) oraz Arctic Volume White 100gr (środek). 
www.arcticpaper.com

Druk: Roband, ul. Chełmżyńska 70, 04-253 Warszawa, tel. +22 8798814

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, 
42 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 Waelli, Piotr Za-
stróżny (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
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SPIS TREŚCI #43:

ORIENTUJ SIĘ
2 W niedalekiej przyszłości | 3 Grafika plus | 4 Znaki czasu | 5 Szczęśliwe 
numerki | 6 Krzywe koło | 7 Sasnal w kinie | 8 Botanika na klasy wyższe | 9 Hipnoza 
narodowa, czyli wielki niepokój na pikniku | 10 Pył, Grzybowska 51 | 11 Moja matka nie jest 
boska | 12 Uciekinierzy z ZOO | 14 Informacja | 15 Remont generalny | 16 Brok! | 18 Mur 
sztuki | 19 We go far | 20 Idź i patrz | 22 It from bit | 24 Manual CC w Cieszynie | 26 Gra 
planszowa Kolekcjoner | 28 Plantacja sztuki | 29 Śląska rzecz kroniki | 30 Efekt czerwonych 
oczu | 34 Inwestycja mieszkaniowa = rzeźba w przestrzeni publicznej / Doping | 35 Fat trout 
| 36 XXI Międzynarodowe Biennale Plakatu | 38 Haunebu | 39 Bitter lix | 40 Muzeum Historii 
Nienaturalnej | 42 Machtraum sztuka / Festiwal zwiastunów | 43 Kraina kreatywności 
| 44 Parkowanie | 45 Pod zamkniętymi powiekami | 46 Meblościanka 2008  
| 50 Establishment jako źródło cierpień | 51 II nagroda dla Centrali | 52 V Triennale Młodych 
| 54 W ekstremalnych warunkach / Widok | 56 Finisaż Stadionu X–lecia odc. 6 

58-61 Radio Stadion, albo odgłosy hałaśliwego podbrzusza globalizacji – o odcinku 5. 
Finisażu Stadionu X–lecia pisze Ben Cope;
62-65 Miejski koktail – ze zdobywcami pierwszej nagrody konkursu Europan w Warszawie 
rozmawia Joanna Turek;
66-73 Taki mamy real –  z Mikołajem Długoszem rozmawia Bogna Świątkowska;
74-85 Chuck Yeager. Chciałbym już nie czekać – mówi Norman Leto;
86-95 Następuje zniknięcie – o realizacjach efemerycznych rozmowa z Łukaszem 
Jastrubczakiem
96-98 Notesik na 6 tygodni
99 Gdzie bywa Notes

-------------------------------------------------
Errata do #42:
Czytelnicy „notesu.na.6.tygodni”! Prosimy o dopisanie do informacji o wystawie „Depresja” 
w Bunkrze Sztuki w Krakowie, znajdującej się w #42 na str. 40 - 41, następujących informacji:
Kurator: Magdalena Godlewska
Producent wystawy: Galeria Arsenał w Bialymstoku
Foto: Michał Strokowski.
Dziękujemy! A panią Godlewską, pana Strokowskiego i Galerię Arsenał, przepraszamy.

Errata do #43:
Czytelnicy „notesu.na.6.tygodni”! Prosimy o dopisanie na stronie 59 następującej informacji: 
- o odcinku 4. Finisażu Stadionu X-lecia, Radio Stadion Nadaje, pisze Ben Cope. Jednocześnie 
prosimy wykreślić: Text: Ben Cope.
Dziękujemy!
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Po raz pierwszy w MixPlusie:
• 3-megapikselowy aparat  
    z telefonem od 1 zł
• karta pamięci 1 GB
• szansa na wygranie jednej z 500  
    multimedialnych ramek do zdjęć
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