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HAYWARD TOURING

Zostań kuratorem wystawy w ramach cyklu Hayward Touring. Jest to nazwa serii prezentacji sztu-
ki organizowanych od ponad 40 lat na terenie Wielkiej Brytanii. Hayward Touring: Curatorial Open 
2009 to konkurs, w którym zbierane są propozycje wystaw - zwycięska będzie pokazana w czterech 
instytucjach w Wielkiej Brytanii. Hayward Touring co roku organizuje 22 prezentacje dla kilkuset 
tysięcznej publiczności w 86 miejscach w całym Zjednoczonym Królestwie. Różnią się one skalą - od 
British Art Show, największego przeglądu współczesnej brytyjskiej sztuki, po niewielkie wystawy 
grafik i fotografii. Zwycięzca konkursu będzie pracował we współpracy z Hayward Touring oraz czte-
roma muzeami i galeriami z Wielkiej Brytanii.

Czas: do 8.09, godz. 17
Rozmowy kwalifikacyjne: 14.10
www.southbankcentre.co.uk/visual-arts/hayward-touring

FAKTURA MIASTA

Przedmiotem pracy uczestników warsztatów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Studentów Architektu-
ry OSSA'08 będą place - jeden z podstawowych elementów tworzących tkankę miejską. W Krakowie są 
nie tylko Rynek Główny, Plac Mariacki i Mały Rynek - prawdziwy potencjał tkwi w tych mniej znanych 
przestrzeniach publicznych takich jak Plac Wolnica czy Rynek Podgórski, które uczestnicy poznają 
po rozpoczęciu pracy. 
Place będące przedmiotem warsztatów są bardzo zróżnicowane. Mają bardziej lub mniej atrakcyjne 
lokalizacje, zostały utworzone w różnych momentach historii miasta, część z nich dalej pełni swoją 
funkcję, część została przerobiona na parkingi. Organizatorzy warsztatów chcą pokazać, że te place 
mogą stać się przestrzeniami zorganizowanymi na wyższym poziomie.
Wśród prowadzących warsztaty znajdą się m.in. Wojciech Wicher, Łukasz Rutkowski czy Piotr Lewicki, 
a także architekci młodego pokolenia – m.in. Natalia Paszkowska, Marcin Mostafa i Karolina Kania. 

Czas: 17-24.10
Miejsce: Kraków
www.ossa.org.pl

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

www.use-it-warsaw.pl

no-nonsense   made by locals   not commercial
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PYTANIA RODZĄ SIĘ  
W MIARĘ ZWIEDZANIA

Pozornie banalny pomysł, ale sprawdza się doskonale. W Muzeum Sztuki w Łodzi stanęła skrzynka, 
do której zwiedzający mogą wrzucać nurtujące ich pytania dotyczące z artystów i dzieł znajdujących 
się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi. Proszą o wyjaśnienie niektórych dzieł. Najwięcej pytań do-
tyczy pierwszej części ekspozycji poświęconej seksualności. Dlaczego sala neoplastyczna jest taka 
kolorowa? Czy bagietka na obrazie "Zjedzone przez Katarzynę i jej przyjaciół" Daniela Spoerri jest 
prawdziwa? Ile prac Witkacego ma Muzeum?
Odpowiedzi na pytania są przesyłane zainteresowanym drogą elektroniczną w ciągu 7 dni. Pytań 
przychodzi bardzo dużo. Wszyscy w Muzeum są zaskoczeni popularnością tej formy komunikacji in-
stytucji z odbiorcą i bardzo się cieszą!

www.msl.org.pl

Skrzynka pytań z Muzeum Sztuki w Łodzi

OBRAZY DŹWIĘKOWE

Tomek Sikorski prezentuje we wrocławskiej galerii Entropia instalacje artystyczne, multimedialne 
kompozycje przedmiotów, obrazu i dźwięku.
Jedna z prac na wystawie - „Audiokoan", odwołuje się do teorii Sikorskiego o pokrewieństwie między 
niektórymi dziełami sztuki współczesnej, a wywodzącymi się z Dalekiego Wschodu koanami - krótki-
mi przypowieściami, czasem tylko zestawieniami pojęć, które wykorzystywane były przez nauczycieli 
duchowych do pokazania uczniom paradoksów istnienia. Uczucie, jakie u widza wywołuje stworzone 
przez artystę połączenie obrazów, dźwięków, przedmiotów powinno wyrwać go z rutyny postrzegania. 
Większość prac Sikorskiego to zagadki dla widza, w których nie chodzi o odpowiedź, lecz o przyjem-
ność zgadywania. Na wystawie znajdą się m.in. „Drżące lustro" (dosłowna realizacja tytułu), „Po Ta-
cie" czy też „Na górskiej łące" - ruchomy obraz z dźwiękiem, który pokazuje górską łąkę, a występują 
w nim Przemysław Kwiek oraz sam autor.

Czas: do 18.07
Miejsce: Wrocław, Galeria Entropia, Rzeźnicza 4
www.entropia.art.pl

Tomek Sikorski: Audiokoan, 2008
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SITCOMM AWARD

Sitcomm Awards to nagrody dla fotografów z krajów, które niedawno wstąpiły do UE, a także b. ZSRR 
i południowej Europy (Turcja, Grecja, kraje bałkańskie). Na konkurs można zgłaszać prace, które po-
wstały nie wcześniej niż w 2007 roku. Sponsorem konkursu jest Międzynarodowy Fundusz Wyszeh-
radzki.

Czas: do 15.09
www.photo.sittcomm.sk
www.visegradfund.org

Kuba Dąbrowski: z cyklu „Fauna i flora”. Kuba został wyróżniony w konkursie Sitcomm Awards w 2006 r. / www.kubadabrowski.com

WSZYSTKIE KOLORY  
SĄ DOZWOLONE

Wystawa „Wszystkie kolory są dozwolone pod warunkiem, że nie przeszkadzają w handlu” stawia 
pytania o wykorzystanie kolorów w produkcji przedmiotów użytkowych. Jakie są kryteria wyboru 
kolorów i jak wybór ten wpływa na społeczeństwo? Jakie kolory są „wskazane” i do jakich celów? Jak 
kształtują one naszą kulturę wizualną i nasze codzienne otoczenie? Jak ewoluują nasze preferencje 
w kwestii kolorów? To, co interesuje twórców, to kolorowa materia w masie produkcji rozmaitych 
przedmiotów. Wystawa ukazuje twórczość tych artystów, którzy przywłaszczają sobie kolorowe wy-
roby przemysłowe jako materiały-materie, aby przenieść je w inny kontekst, kontekst sztuki. Jaką 
poetykę i jaką myśl przekazują nam artyści w tej użytkowej sytuacji? Jak mają się ich prace do ko-
lorowych wyrobów masowej produkcji? Jak kraj ich pochodzenia wpływa na postrzeganie koloru? 
Katowickie BWA zdecydowało się na zaprezentowanie wystawy międzynarodowej, bo wielu artystów 
z różnych krajów szuka dziś odpowiedzi na te pytania, tworząc dzieła publiczne, instalacje, integracje 
i obiekty. Tytuł wystawy sugeruje jedną z możliwych odpowiedzi.
Artyści: Jean-Pierre Bredo (Belgia), Claude Briand-Picard (Francja), Jacob Dahlgren (Szwecja), Tina 
Haase (Niemcy), Carole Louis (Belgia), Antoine Perrot (Francja), Trevor Richards (Australia), Benjamin 
Sabatie (Francja), Roman Signer (Szwajcaria), Anu Tuominen (Finlandia), Beat Zoderer (Szwajcaria).
Tekst: Marta Lisok

Czas: 8.08-12.10
Miejsce: Katowice, BWA, ul. Korfantego 6
www.bwa.katowice.pl

Anu Tuominen: Early Morning by the Sea, 2006
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STADSLAB

Europejskie Laboratorium Projektowania Urbanistycznego z siedzibą w Tilburgu (Holandia) zaprasza 
do udziału w drugiej edycji kursu mistrzowskiego poświęconego miastu Lublin. Podczas jesiennego 
semestru 2008 (od września do listopada) grupa młodych architektów będzie pracowała nad te-
matem STUDENCKIE MIASTO LUBLIN. Kurs prowadzić będą profesor Didier Reboir (Europan, Paryż) 
architekt Roger Riewe (Riegler Riewe Architects, Graz), urbanistka Ewa Kipta (Lublin), a także inni 
europejscy architekci i planiści. Organizatorzy szczególnie zachęcają do udziału w kursie architek-
tów, którzy niedawno uzyskali dyplom. Uczestnicy kursu mają zapewnioną możliwość połączenia go 
z trzymiesięczną praktyką w jednej z renomowanych holenderskich pracowni architektonicznych. 
W ciągu każdego z tych trzech miesięcy jeden tydzień zostanie przeznaczony na intensywny program 
kursu mistrzowskiego. Jeden z nich wypełni wyjazd studialny do Lublina.

www.stadslab.eu

RE:WIZJE 2008

Można już zgłaszać prace i projekty na Festiwal Re:wizje w następujących dziedzinach: muzyka, teatr, 
taniec, film, fotografia, malarstwo. W tym roku Re:wizje odbędą się w terminie 10-13 grudnia. Re-
:wizje to kompleksowa prezentacja dorobku niezależnych warszawskich artystów reprezentujących 
wszystkie dziedziny sztuki oraz możliwość odwiedzenia ich w ich środowisku, ich miejscu pracy – 
klubach muzycznych, galeriach i teatrach ukrytych w praskich podwórkach i kamienicach, mokotow-
skich garażach czy wolskich fabrykach. Re:wizje odpowiadają też na jeden z podstawowych proble-
mów warszawskich artystów – brak własnego lokalu, który umożliwiałby prezentację dorobku. Noc 
Sztuki w Pałacu Kultury i Nauki daje im możliwość zaistnienia przed szeroką publicznością.

Czas: do 10.10
www.rewizjewarszawa.pl

1968-1989

1968-1989 to trzydniowe seminarium prowadzone przez Claire Bishop, historyczkę i krytyczkę sztu-
ki, poświęcone badaniom na temat dwóch szczególnych momentów w historii najnowszej – lat 1968 
i 1989 - oraz ich wpływu na tworzenie i recepcję sztuki w Europie Wschodniej. Jego celem jest zaini-
cjowanie, w gronie międzynarodowych specjalistów, badań nad znaczeniem (pozornie podobnych) 
form artystycznych wobec różnych kontekstów politycznych i zbadanie związków pomiędzy politycz-
nymi przemianami oraz artystycznymi innowacjami w tych dwóch momentach transformacyjnych.
Seminarium obejmie trzydniowy cykl ogólnodostępnych spotkań, które podsumuje panel dyskusyjny 
i performance.

Czas: 28-30.07
Miejsce: Warszawa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3
www.artmuseum.pl

URBAN DISORDER

Od 17 do 27 września w Marsylii w ramach Performance Art Festival odbędą się warsztaty performan-
ce'u prowadzone przez BBB Johannesa Deimlinga. Hasłem warsztatów jest Urban Disorder. Marsylia, 
to miejsce narodzin Antonina Artaud, wielokulturowe miasto na styku Afryki i Europy. Uczestnicy 
warsztatów będą starali się w jego przestrzeni zintegrować artystów peformance'u z publicznością. 
W planach przewidziano też zajęcia i spotkania z innymi twórcami występującymi na festiwalu. 
Efektem warsztatów ma być publiczny pokaz performance'u. W tym celu uczestnicy odbędą specjalny 
trening, który pomoże im sformułować wypowiedź artystyczną. Trening koncentrować się będzie na 
autoekspresji i komunikacji z własnym ciałem. 
Prowadzący zajęcia BBB Johannes Deimling jest niemieckim artystą performerem, który zasłynął 
m.in. dzięki koncepcji performance'u „żyjących obrazów". Jako artysta działał też na polu wideo artu, 
tworzył obiekty, instalacje, rysunki i muzykę.

Czas: do 3.09
www.bbbjohannesdeimling.de
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KÓŁKO OTWARTE

Magda Starska w bolesławieckiej Galerii Długiej zrealizuje instalacje performance „Kółko otwarte 
– marchewka". Prace i działania Magdy są trudne do zakwalifikowania, przewijają się w nich wąt-
ki nadrealistyczne, społeczne, osobiste. Artystka inwentaryzuje i bada relacje między ludźmi. Jej 
sztuka jest zaangażowana społecznie, ale nie w sposób polityczny, bardziej metafizyczny. Działanie 
realizowane w Galerii Długiej stanowi kontynuację rozpoczętej w poznańskim Arsenale akcji łączącej 
instalacje i performance. Magda o swojej najnowszej akcji pisze dość enigmatycznie: „Symbolicznie 
plasterki marchewki są kółkami a w człowieku jedzącym marchewkę zanika świadomość jej kawał-
ków. Tę samą sytuację można przełożyć np. na ludzi tańczących w kółku i ich stawanie się jednością. 
Wszystko wciąż zatacza koła i daje się to odczuć we własnym życiu. Jeśli wgłębimy się w te kółka bez 
strachu, to okaże się, że stają się one tunelem, tajemnym szyfrem do ruchu poziomego, a kto wie czy 
nawet nie pionowego".
Wystawa odbywa się w ramach „Wakacji z Psem". W zeszłym roku poznańska Galeria Pies robiła wa-
kacyjne wystawy w Galerii Artpol w Krakowie. W tym roku Pies przenosi się na wakacje do Bolesławca, 
do Galerii Długiej. Jej opiekun Radek Gajewski był współzałożycielem Galerii Pies. Jest to kolejny 
z powodów dla którego przyjaźń między tymi dwiema galeriami będzie mocna, długa i owocna.

Czas: od 12.07
Miejsce: Bolesławiec, Galeria Długa, Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Pl. Piłsudskiego 1c
www.bok.boleslawiec.pl 

SENSUALIA

Sensualia to projekt kuratorski zrealizowany w Galerii Starmach przez osiem studentek Muzealni-
czych Podyplomowych Studiów Kuratorskich w Instytucie Historii Sztuki UJ pod kierunkiem Andy 
Rottenberg. W skład zespołu wchodzą: Anna Borejczuk, Zofia Cielątkowska, Anna Kornelia Jędrzejew-
ska, Karolina Harazim, Katarzyna Nowak, Paulina Rymkiewicz, Magda Szewciów i Paulina Zarębska. 
Sensualia prezentują różne sposoby przenikania się zmysłów i ich wzajemnego wpływania na siebie. 
Ekspozycja składać się więc będzie z prac stworzonych przy użyciu różnych metod twórczych i me-
diów. Duży nacisk położony został na interaktywność ekspozycji i czynne zaangażowanie publiczno-
ści. Wszystkiego można dotknąć, powąchać, posmakować.
Artyści: Dorota Buczkowska, Monika Drożyńska, Ersatz (Kuba Skoczek, Kuba Woynarowski), Eliza 
Galey, Miho Iwata, Elżbieta Jabłońska, Koji Kamoji, Tomasz Malec, Małgorzata Markiewicz, Dariusz 
Paczkowski, Joanna Rajkowska, RH+ (Audiowizualna Grupa Przyjaciół), Jadwiga Sawicka, Leon Tara-
sewicz, Wojciech Tymicki.

Czas: do 15.08
Miejsce: Kraków, Galeria Starmach, ul. Węgierska 5
www.sensualia.pl

Magda Starska: Bez tytułu, rysunek, 2008

Miho Iwata:  Tysiąc Snów, 27 stycznia 2008 r., Otwarta Pracownia, Kraków, fot. Zbigniew Bielawka
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SKUTEK I PRZYCZYNA 
TO JEDNO

„Skutek i przyczyna to jedno" oraz „Chaos kontrapunktem porządku" to hasła pod którymi kryła się 
wystawa „The Circle" dwóch młodych adeptów sztuki. Adam Bućko i Krzysztof Syruć przy okazji Fe-
stiwalu Panda, promowali autorski projekt „Circle". Na co dzień studenci gdańskiej ASP i Wydziału 
Architektury PG, po godzinach twórcy graffiti. Ostatnie piętro budynku zajmowanego przez Festiwal 
Panda było miejscem potyczek z farbą i pędzlem, modularności i animacji form, hiperkompozycji 
i matematycznych transformacji, animacji rezonansu i nieskończoności twórczej.
Relacja z kolejnych działań artystów i finału projektu znajdzie się właśnie na stronie www.unmate-
rial.com 

Miejsce: Gdańsk , Magazyn Modeli 387A – Stocznia Gdańska
www.catfish.com.pl

OTTER ZENTRUM

„Otter Zentrum” Róży Janiszewskiej jest ostatnią prezentacją w obecnej siedzibie Artpolu – właści-
ciele przeprowadzają się do Berlina. Fotografie ukazujące czyste, bezludne pomieszczenia, budzą 
nieuzasadniony niepokój i przywołują na myśl scenografie filmowe. Dojmujące jest wrażenie braku 
fotografa, tak jakby wnętrza same materializowały swój obraz. Sposób ekspozycji stawia pytanie 
o dysonans między przestrzenią fizyczną a mentalną.
Artpol jako galeria zawiesza swoją działalność na czas bliżej nieokreślony. Nie zaprzestanie jednak 
działalności kuratorskiej.

Czas: do 27.07
Miejsce: Kraków, Artpol, ul. Zacisze 14
www.art-pol.org

The Circle, fot. www.tegieer.net Róża Janiszewksa: z cyklu Otter Zentrum
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CYBERPRACOWNIA

Prawdopodobnie największa w sieci, licząca wstępnie ok 1200 rekordów, baza danych obejmująca 
hasła z zakresu cyberkultury (autorzy, e-books, czasopisma... etc.), strona ogłoszeniowa dotycząca 
wydarzeń związanych z nowymi mediami, lista dyskusyjna (w najbliższych tygodniach). O tym co jej 
autorzy planują w następnych etapach można się będzie przekonać zaglądając na stronę www.cyber-
pracownia.org. Projekt Cyberpracownia powstaje we współpracy z warszawskim CSW. Organizatorzy 
zapraszają do współtworzenia projektu oraz czekają na komentarze.

www.cyberpracownia.org

TV 08

Festiwal Transvizualia 008: MEDIASCREAM! (2-12.10, Gdynia) zaprasza artystów do nadsyłania prac 
wykonanych w różnorodnych technikach medialnych i multimedialnych, opartych o wykorzystanie 
obrazu i dźwięku w zapisie cyfrowym. O przyjęciu pracy decyduje jej innowacyjny charakter. Akcepto-
wane są prace artystyczne z zakresu wideo artu, instalacji: wideo, interaktywnej, url, eksperymentu 
filmowego, animacji. Tematyka prac dowolna. Najlepiej, żeby łączyły one obraz i dźwięk.
Transvizulia stanowią interaktywny eksperyment wizualno-muzyczny odnoszący się do idei przeni-
kania i współistnienia sztuk oraz multimedialnej syntezy sztuki współczesnej i technologii.

Czas: do 31.08
www.transvizualia.com

MAKE ME!

W dniach 16-31.10 odbędzie się kolejna edycja Łódź Design. Tegoroczny temat brzmi „Play And Joke". 
Łódź Design ogłosiło właśnie konkurs na projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego, w tym rów-
nież z projektowania tkanin, szkła lub ceramiki, z wyjątkiem dzieł unikatowych. Zwycięskie projekty 
zostaną zaprezentowane podczas Łódź Design w październiku. Wyniki ogłoszone będą podczas cere-
monii wręczania nagród, która odbędzie się w czasie trwania Łódź Design.
Główna nagroda: 20 000 PLN

Czas: do 30.08
www.lodzdesign.com

NIEWIDZIALNY 
WROCŁAW

Efekty trzeciej, tym razem wrocławskiej, edycji projektu „Niewidzialne miasto”. Kilkanaście osób 
przez ostatnie trzy miesiące fotografowało oddolne, twórcze działania mieszkańców miasta obecne 
w przestrzeni miejskiej. Efektem ich pracy jest około 600 fotografii, które można oglądać na stronie 
internetowej projektu, a także podczas wystawy „Artyści zewnętrzni: OUT OF STH”. 
Pierwszą odsłonę projektu stanowił zbiór około 1000 zdjęć wykonanych przez pracowników i stu-
dentów Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu, przedstawiających różnorodne formy przekształcania 
przestrzeni tego miasta przez jego mieszkańców. Fotografie prezentowały oryginalnie ozdobio-
ne balkony i przydomowe ogródki, amatorską rzeźbę i murale, niekonwencjonalne formy reklamy 
i politycznej agitacji, spontanicznie powołane do życia place zabaw, miejsca odpoczynku i spotkań, 
ręcznie wykonane lub przekształcone pojazdy oraz wiele innych przejawów kreatywności, wyobraźni 
i umiejętności mieszkańców Poznania. Obszerną rozmowę z twórcami projektu, Markiem Krajewskim 
i Lechosławem Olszewskim publikowaliśmy w nn6t # 42.

Czas: do 17.08
Miejsce: Wrocław, BWA Galeria Awangarda, ul. Wita Stwosza 32
www.niewidzialnemiasto.pl
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PAMIĘTNIKI POKOLENIA 
TAMAGOTCHI 2

O drugiej odsłonie wystawy „Pamiętniki Pokolenia Tamagotchi” prezentującej prace artystów młode-
go pokolenia, kurator Roman Lewandowski pisze tak: „Każdy z cyklu ekspozycji stanowi coś w rodzaju 
subiektywnego dziennika i komentarza opowiadającego o otaczającym nas świecie i obrazującego 
proces ustawicznych zmian, jakim podlega zarówno rzeczywistość jak i ludzka tożsamość. Zaproszeni 
do wystawy artyści podjęli się zadania skomentowania swego biograficznego statusu oraz relacji 
z otoczeniem.
Patronujący wystawie „tamagotchi” to stworzona w Japonii elektroniczna zabawka szczególnie popu-
larna w drugiej połowie lat 90. XX w. i będąca jednym z symboli cyber-pokolenia. Istotą „tamagotchi” 
– jak zresztą każdej zabawki pochodzącej ze współczesnej kultury gadżetu – jest jej tymczasowy 
charakter i opresyjny wpływ na kształtowanie się postaw. Typ relacji pomiędzy kultywowanym fety-
szem a własną tożsamością obrazuje algorytm ludzkiej egzystencji. Prezentowane na wystawie prace 
ujawniają wynikające z tego konsekwencje. Artyści reflektują otaczający ich świat, niejednokrotnie 
posługując się właśnie gadżetem, często też stosują ironiczny dystans. Wyłaniająca się z tych prac 
perspektywa dowodzi, że kultura opresji i prymat symboliczności mogą być poddane zabiegowi kry-
tycznej refleksji i żartobliwej metaforyzacji. Wystawa ta jednocześnie ukazuje pluralizm postaw. 
Artyści bez wewnętrznego oporu wchodzą w dyskurs z dominującymi w mediach ideami, potrafiąc – 
poza zagrożeniami – wyartykułować także pozytywy. Dzięki temu „pamiętniki” młodego pokolenia nie 
konstruują rodzaju wyważonego manifestu, lecz raczej są pełnym lekkości balansowaniem pomiędzy 
obrazami i wyobrażeniami”.
Artyści: Alicja Bielawska, Marcin Bogusławski, Bartek Buczek, Julia Cybis, Jan Dziaczkowski, Marta 
Kochanek, Marta Kossakowska, Zofia Gramz, Patryk Lutomski, Tomasz Musiał, Dariusz Piasecki, Woj-
ciech Skrzypiec, Paweł Szczerepa, Jagna 
Wesołowska, Małgorzata Wielek-Mandrela.

Czas: do 4.08
Miejsce: Warszawa, Galeria Klimy Bocheńskiej, ul. Ząbkowska 27/31
www.bochenskagallery.pl

ATRAKCJA MALARSKA

Młodzi absolwenci wydziału malarstwa (roczniki 1979-1983) czyli Pracownia Nuku: Ola Bujnowska, 
Wiktor Dyndo, Janek Dziaczkowski, Dorota Kozieradzka, Bartek Kraciuk i Michał Szuszkiewicz opa-
nowali Dobrą Witrynę w centrum Warszawy. Każdy z nich, po kolei, wchodzi do przestrzeni Witryny 
z farbami i ma pięć dni na malowanie. W dzień Witryna zmienia się w pracownię, której częściowo 
otwarta forma umożliwia widzowi zapoznanie się z tajnikami malarstwa. Co noc odsłaniane są ko-
lejne etapy malowania.
„Atrakcja malarska" jest próbą publicznego namalowania wspólnego obrazu. Nikt nie wie, jak skoń-
czy się cała akcja. Pięciu zaprzyjaźnionych malarzy próbuje zmierzyć się ze sobą i z materią utopij-
nego przedsięwzięcia. Będzie to jednocześnie jedna z niewielu możliwości prześledzenia wszystkich 
etapów malowania obrazu.
Artyści zastanawiają się czy uda się zachować strzępy tajemnicy i stopniować napięcie, aby efekt 
finalny dorównał wyobrażeniu?

Czas: 1-5.07 - Ola Bujnowska; 6-10.07 - Dorota Kozieradzka; 11-15.07 - Jan Dziaczkowski; 
16-20.07 - Wiktor Dyndo; 21-25.07 - Michał Szuszkiewicz; 1-31.07 - Bartek Kraciuk
Miejsce: Warszawa, Dobra Witryna, Pl. Konstytucji 4
www.dobrawitryna.com
www.nuku.pl

Bartek Buczek, Bez Tytułu, 2007

Pracownia Nuku: Atrakcja Malarska.
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OUT OF STH

Uprawianie klasycznego lub politycznego graffiti było istotnym punktem w rozwoju twórczości każ-
dego z zaproszonych twórców. Postawy te mające swe źródła w kontrkulturowych i alternatywnych 
działaniach miejskiego aktywizmu, anektują nowe obszary funkcjonowania społecznego i kultury 
masowej takich jak graffiti, akcje uliczne, tatuaż, komiks, typografia, fotografia, ilustracja czy kre-
acja postaci.
Wystawa nie jest dosłownym przeniesieniem twórczości ulicznej w sterylną przestrzeń galerii, jest 
raczej próbą zmiany stereotypowego jej postrzegania, pokazania odbiorcy jak niewiele dzieli sztukę 
tzw. wysoką od zepchniętego na margines i niedocenianego urban artu, przybliżenie jego inspira-
cji, filozofii i wreszcie - szczególnie istotnego w tej dziedzinie twórczości - społecznego wymiaru, 
odzwierciedlającego współczesne demokratyczne tendencje uczestniczenia w kulturze. Za sprawą 
charakterystycznej postawy stawiającej znak równości między tworzeniem we własnej pracowni, 
a działaniem w przestrzeni miejskiej, powstała niespotykana dotychczas w obrębie sztuki mieszanka 
wybuchowa, która na miesiąc przejęła mury BWA oraz ulice Wrocławia.
Artyści: 108 [Aleksandria], BeeFree [Utrecht], blu [Barcelona], Olaf Brzeski [Wrocław], Dwaesha 
[Wrocław], Jeremie Egry [Barcelona], Flying Fortress [Hamburg], Samuel François [Francja], Galeria 
Rusz [Toruń], Wojciech Gilewicz [Nowy Jork/Warszawa], Joe83 [Gorzów],  M-city [Gdynia], Stefan Marx 
[Hamburg], Peter Fuss [Trójmiasto], PHM [Londyn], Remed [Lille], Michael Swaney [Barcelona], Truth 
[Wroclaw], ZBK
Kuratorzy: Joanna Stembalska i Sławek ZBK Czajkowski

Czas: do 17.08
Miejsce: Wrocław, BWA, ul. Wita Stwosza 32
www.bwa.wroc.pl

DOM I CHARAKTER

Agata Pankiewicz jest kontynuatorką procesu anektowania przez sztukę obszarów definiowanych 
jako banalna rzeczywistość. Podejmując decyzję o rezygnacji ze strategii estetyzujących czy nar-
racyjnych, umieszcza swoje prace nie tylko w polu rozważań artystycznych, ale także kulturowych 
czy społecznych.
Prezentowane w Wozowni fotografie charakteryzuje prostota rejestracji, oczywistość kompozycji, 
zdystansowanie się od emocjonalnych interpretacji. Na projekt składają się: widoki domów o zaska-
kujących elewacjach otoczonych nierzadko ogrodzeniami, sterylne kadry minimalistycznych wnętrz; 
zdjęcia destruktów industrialnych stanowiących pozostałości czegoś niepowstałego bądź już minio-
nego. W efekcie powstał projekt zanurzony w codzienności nieatrakcyjnej, chłodnej, obcej a przecież 
tak powszechnej, że jednak bliskiej, a w salach wystawowych dominuje atmosfera pustki, izolacji, 
niepewności i ignorancji dzisiejszego człowieka.

Czas: do 27.07
Miejsce: Toruń, Galeria Wozownia, ul. św. Ducha 6
www.wozownia.pl

Jeremie Egry: Dream but Don't Sleep Agata Pankiewicz: z wystawy Dom i charakter
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POLECAMY 
MEBLEKS

Wspaniały wynalazek: markery wodne. Rewelacyjne na przestrzenie zabrudzone. Ekologiczne. Naj-
większa rewelacja ubiegłorocznych Przetworów, czyli dizajnerskich zmagań resajklingowych. Auto-
rem markerów jest Rafał Dominik, twórca Mebleksu, internetowego sklepu quasimeblowego. Sklep 
powstał dwa lata temu. Można w nim oglądać koncepcje abstrakcyjnych przedmiotów, ale i zamawiać 
niektóre przedmioty.
- Robiłem parareklamy nieistniejących, bądź głupich przedmiotów, takich jak skrzyżowanie sofy z fa-
xem, TRP czyli teleportator rzeczy potrzebnych, wzorowane na reklamach tele-marketów i generalnie 
opierające się na tandecie, amatorszczyźnie – Rafał wspomina początki projektu. - Ale wszystkie te 
przedmioty były mocno tymczasowe, a same filmy traktowałem bardziej jako żarty, mimo że jednym 
filmem udało mi się zaliczyć przedmiot na Akademii.

Rafał Dominik (rocznik 1985) studiuje malarstwo na warszawskiej ASP. Obszar jego zainteresowań 
artystycznych nie ogranicza się do malarstwa, ale obejmuje animacje, muzykę, filmy, działania 
w przestrzeni publicznej, komiksy, ilustracje, podszywanie się, tworzenie nieistniejących rzeczy itd. 
Jest współtwórcą grupy artystycznej Fale Bałtyku, której nazwa nie ma za dużo z morzem, a raczej 
z polskością, jak wyznaje Rafał: „Mieliśmy taki czas zachwytu Polską, krajobrazami, morzem z dzie-
ciństwa. A fale są wieloznaczne, więc fajnie to brzmi. Nie ma to nic wspólnego jednak z morzem jako 
takim”. Fale Bałtyku przygotowują prezentację prac wideo, która ma nastąpić jeszcze latem.

http://mebleks.blogspot.com

Mebleks: MarkeryMebleks: Markery
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ESTABLISHMENT

„Establishment (jako źrodło cierpień)" to zbiorowa wystawa artystów uczestniczących w tworzeniu 
sztuki aktualnej. Projekt nawiązuje do fali wystaw „nowej”, „młodej sztuki”, która przetoczyła się 
przez polską scenę artystyczną na początku XXI w. Uczestnicy projektu, to artyści, którzy nie brali 
udziału w tamtych prezentacjach, twórcy, którzy zaznaczyli się na scenie sztuki w ciągu ostatnich 
dwóch – trzech lat. Tytułowe pojęcie establishmentu to wyzwanie, z którym muszą się zmierzyć 
młodzi artyści, punkt odniesienia, zbiór pokus, przedmiot kontestacji, wreszcie potencjalne „źródło 
cierpień”.
Czy twórcy, którzy dziś wchodzą na scenę mają potencjał tworzenia nowych jakości, czy też ich am-
bicje ograniczają się do dołączania do istniejącego establishmentu? Jakie postawy, wrażliwości 
i strategie rodzą się w szeregach najmłodszej generacji artystów debiutujących w cieniu sukcesu 
starszych o kilka lat kolegów?
Debiutujący dziś artyści wchodzą na zupełnie inną scenę sztuki niż ich koledzy sprzed zaledwie kil-
ku lat. Postępująca instytucjonalizacja sztuki, poszerzony dyskurs krytyczny związany z lawinowo 
powstającymi internetowymi pismami i blogami o sztuce i równie skokowy przyrost liczby komercyj-

nych galerii, a także niedaleka perspektywa powstania nowych publicznych instytucji artystycznych 
oraz coraz ściślejsze powiązania sceny lokalnej ze sceną międzynarodową - oto główne elementy 
nowej sytuacji. Mowa tu przede wszystkim o zmianie ilościowej: więcej możliwości, więcej pokus, 
większa ilość graczy działających w świecie sztuki, gęstsze otoczenie krytyczne, szybsze kariery, 
poprzeczka oczekiwań wysoko ustawiona przez poprzedników. 
Artyści: Wojciech Bąkowski, Olaf Brzeski, Dwaesha, Łukasz Jastrubczak, Szymon Kobylarz, Tomasz 
Kowalski, Norman Leto, Tomasz Mróz, Radosław Szlaga, Iza Tarasewicz, Mariusz Tarkawian, Truth, 
Anna Witkowska i Adam Witkowski, Zorka Wollny oraz Grzegorz Drozd.
Kuratorzy: Stach Szabłowski & Marcin Krasny

Czas: do 31.08
Miejsce: Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, Jazdow 2
www.csw.art.pl

Mariusz Tarkawian: bez tytułu, rysunek na papierze Iza Tarasewicz:  bez tytułu, rysunek na papierze
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GIEREK

Kolejny, trzeci odcinek Art In Cinema – pokaz prac wideo polskich artystów w Kinie Pod Baranami. 
Tym razem zostaną zaprezentowane filmy Anny Niesterowicz z lat 1999-2006. Wśród nich znajdzie 
się pierwszy film Niesterowicz, „Gierek”. Jego temat zaczerpnęła z własnego dzieciństwa, kiedy to 
Edward Gierek odwiedził przedszkole, do którego uczęszczała artystka. Posługując się metodą fo-
und-footage zmontowała ze znalezionych w archiwum materiałów dokumentujących tę wizytę, pracę 
wideo przedstawiającą propagandową scenę - spotkanie między pierwszym sekretarzem PZPR a Nie-
sterowicz jako małą dziewczynką. „Gierek” oraz film „Ciemność i pleśń” (2000) dotykają problemu 
granicy pomiędzy tym co publiczne i prywatne. Poza tym zostaną pokazane takie obrazy jak oparty na 
kultowym PRL-owskim serialu “07 zgłoś się”, w którym autorka gra stereotypowymi cechami główne-
go bohatera filmu – twardziela i kobieciarza; zainspirowany hip-hopem film „HH”, w którym Niestero-
wicz przedstawia 24 gesty z języka ciała tej subkultury, „Hańba” - zestawienie skrajnie prawicowych 
pism z lat 20. i 30. ze współczesnymi wypowiedziami z forów internetowych.

Czas: 30.07, godz. 18
Miejsce: Kraków, Kino Pod Baranami, Rynek Główny 27
www.nolocal.org

KOLEKCJA  
NIEMOŻLIWA

„Kolekcja Niemożliwa“ jest pokazem kolekcji Fundacji Wyspa Progress przełożonym, przeniesionym, 
doprowadzonym do niemożliwości. Kolekcja zazwyczaj stanowi jedną z pułapek formatu instytucjo-
nalnego. Jej pokaz często buduje definicje, generuje jednoznaczności, systematyzuje dopuszczalne 
sensy. „Kolekcja niemożliwa” jest wyrazem oporu, wołaniem o zmienność i modalność sposobu po-
kazania i widzenia oraz wezwaniem o aktywnego widza, który jej nada nowe życie. „Kolekcja nie-
możliwa” to szereg form akumulacji, zbiory prac z kolekcji, archiwaliów i książek. To także szereg 
interwencji i ulotnych zdarzeń zaplanowanych przez kuratorów Wyspy oraz zaproszonych gości. Nie 
jest to pokaz z gatunku „najlepsze w kolekcji”, ale próba sprowokowania nowych odczytań same-
go zjawiska kolekcjonowania i budowanie minimalnych, indywidualnych sensów pomiędzy pracami 
i zbiorami. „Przełóż to” stwarza możliwość tworzenia pojedynczych narracji. Otwiera przestrzenie 
nieadekwatności i braku znaczenia, nawarstwia sensy i możliwości. Narracje artystów, narracje in-
stytucji, narracje kuratorskie i nałożone na nie opowieści zaproszonych gości splatają się w skompli-
kowany palimpsest, w którym przestrzeń galerii zamienia się rolami z przestrzenią magazynu, biura, 
pracowni. Fundacja Wyspa Progress zbiera prace artystów od 1995 r., jej pierwsza spektakularna 
prezentacja „Kolekcja Sztuki Współczesnej na 1000-lecie Gdańska” odbyła się w 1997 r. Od tej pory 
kolekcja rozwija się dzięki darom artystów, bez publicznego wsparcia i poza systemem regionalnych 
kolekcji sztuki współczesnej. To także kolejny wymiar jej „niemożliwości”.

Czas: 2.08 -4.09
Miejsce: Gdynia, Instytut Sztuki Wyspa, ul. Doki 1/145 B
www.wyspa.art.pl 

Anna Niesterowicz: GIerek, 1999

Tajne archiwum Fundacji Wyspa Progres, fot. tajne!/pufne
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WAKACJE Z DUCHAMI

„Jasna strona mocy” to kolejna genialna realizacja grupy Wakacje Z Duchami działającej w składzie: 
Magdalena Kuwak, Szymon Kobylarz, Wojtek Skrzypiec. Osią wystawy jest projekcja wideo zrealizowa-
na na podstawie wspomnień i archiwalnego materiału wideo nagranego w dniu „Śniadania mistrzów”, 
czyli symbolicznej daty powstania grupy. Całość projektu dopełnia aranżacja pomieszczenia wynaję-
tego od galerii. Tym razem WZD po raz kolejny realizują projekt według z góry założonej metody. Od 
momentu propozycji wystawy, a w szczególności od momentu inwentaryzacji przestrzeni, cała trójka 
decyduje się na zatajenie przed sobą nawzajem własnych działań. Daje to możliwość niepodporząd-
kowania i niewpływania na siebie nawzajem, a jedynie możliwość wypowiadania się w najwłaściwszy 
dla siebie sposób. Na trzy dni przed otwarciem członkowie grupy spotykają się w murach galerii 
i zaczynają realizować nie konsultowane dotąd subiektywne wyobrażenie wystawy. Z tego połączenia 
trzech różnych osobowości i metod pracy powstało „jam session” trwające do dnia wernisażu. „Jasna 
strona mocy” jest podsumowaniem, chęcią zanalizowania dotychczasowych działań, ale odnosi się 
jedynie do ich pozytywnych aspektów. W załączeniu ma powstać sielankowy, idylliczny obraz. Rema-
ke „Śniadania mistrzów” to duchowy powrót do początku, weryfikacja tego, co zostało dokonane, ale 
także chęć nadrobienia zmarnowanego czasu. Najbardziej wakacyjne miejsce to „Pokój do wynajęcia” 
w bytomskiej Kronice – poczuj ducha wakacji!
Tekst: Ksawery Gerber (teoretyk „Wakacji Z Duchami”).

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

MONOLIT BANC

Zaprojektowana przez Pawła Grobelnego ławka dla Królewskiego Ogrodu „Albertine" w Brukseli, 
której uroczyste odsłonięcie nastąpio w obecności pani Minister Środowiska i Turystyki Belgii, jest 
wynikiem międzynarodowego konkursu zorganizowanego przez Belgijski Instytut Środowiska pod 
patronatem belgijskich instytucji: „Design In Brussels" i „Recyclart", mającego na celu stworzenie 
nowoczesnego mebla miejskiego. Jest to jedna z pięciu realizacji wyłonionych w ramach konkursu. 
Odsłonięcie nastąpiło 10 lipca.
- Podstawowym założeniem projektu było wpisanie się w kontekst miejsca - ogrodu w stylu francu-
skim o geometrycznych bryłach - mówi o swoim projekcie Paweł Grobelny. Ławka dla ogrodu Alberti-
ne została wpisana w istniejące wnęki w żywopłocie, przeznaczone początkowo pod klasyczne, typo-
we ławki bez oparć. Wysokość, szerokość i głębokość zaprojektowanej ławki były więc podyktowane 
istniejącymi już wymiarami wnęki w układzie ogrodu.

Miejsce: Bruksela, Le Jardin d'Albertine
www.recyclart.be 

Szymon Kobylarz w akcji, fot. Zuzanna Sokołowska

Paweł Grobelny: Monolit Banc, projekt
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Rząd chiński w trosce o to, by żaden z gości nie wybrał się w samodzielną podróż po Chinach, wezwał 
ludność chińską do „opieki” nad gośćmi. Do roli przewodników, jak zwykle na ochotnika, zgłosiło 
się kilkaset tysięcy Chińczyków. Co więcej, na dwa miesiące przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpij-
skich w Beijing, na stronie chińskiego Komitetu Organizacyjnego Igrzysk, pojawił się „Przewodnik” 
skierowany do sportowców, kibiców, dziennikarzy i wszystkich innych uczestników olimpiady przy-
bywających z zagranicy. „Przewodnik” liczy 9 stron, na których znajduje się 57 pytań i odpowiedzi 
mających regulować zachowanie przybyłych gości. Spis nakazów i zakazów został przygotowany bez 
konsultacji z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim i opublikowany jedynie w wersji chińskiej. 
Tak więc, cudzoziemcy biegle władający językiem chińskim, mogą się z niego dowiedzieć m.in., że 
bilet na olimpiadę nie gwarantuje otrzymania wizy wjazdowej do Chin. Tym, którym uda się wjechać, 
nie wolno wwozić przedmiotów, które mogą być szkodliwe dla kultury, ekonomii, polityki i religii 
Chin, nie wolno też wywozić żadnych dokumentów. Zakazuje się wszelkich zgromadzeń, parad i mar-
szów, manifestacji politycznych, prezentowania symboli religijnych czy politycznych, wykrzykiwania 
lub wywieszania na transparentach obelżywych haseł, posiadania broni, upijania się i nocowania na 
ulicach. Osoby, które nie zastosują się do tych wytycznych, będą sądzone według obowiązującego 
prawa chińskiego.
Nakazy i zakazy zawarte w „Przewodniku” zostały sformułowane dość enigmatycznie.
- Ten „Przewodnik” pokazuje, w jaki sposób w ogóle formułowane jest prawo w Chinach i jaka legisla-
cja tam obowiązuje, ponieważ zapisy Konstytucji czy Kodeksu Karnego Chińskiej Republiki Ludowej 
mają podobny charakter -  mówi Karolina Grot, rzeczniczka Monitora Olimpijskiego. - Czym są obelży-
we hasła, nie wiadomo. Możemy się tylko domyślać, że mogą to być hasła typu „Stop karze śmierci”, 
„Uwolnijcie obrońców praw człowieka”, „Przywróćcie wolność Tybetowi”. Przedmiotami, które w rozu-
mieniu chińskich władz mogą stanowić zagrożenie, mogą być nawet Biblia czy flaga tybetańska albo 
fotografia Dalajlamy.
Z powodu braku możliwości jawnej solidarności z Tybetańczykami, duński rzeźbiarz, Jens Galschiot, 
zainicjował ruch „Pomarańczowego koloru”, inspirowany teorią Kandinsky'ego, według którego kolor 
pomarańczowy jest w istocie czerwonym, ale bardziej humanistycznym ze względu na obecność żół-
tego. Kolor pomarańczowy został też wybrany ze względu na kolor szat mnichów w Tybecie i Birmie, 
a także na kolor więziennych mundurów w Guantanamo. Galschiot chce zachęcić innych do używania 
koloru pomarańczowego jako symbolu sprzeciwu wobec łamania praw człowieka w Chinach.
- Mam nadzieję, że za posiadanie pomarańczowej parasolki, torebki czy czapki, nie zostanie się usu-
niętym z terenu stadionu albo aresztowanym - mówi Karolina Grot, rzeczniczka Monitora Olimpij-
skiego.
Monitor Olimpijski jest projektem, którego głównym założeniem jest śledzenie wydarzeń towarzy-
szących olimpiadzie w Pekinie i zachęcenie do zajęcia stanowiska wobec naruszeń praw człowieka, 
których dopuszczają się chińskie władze wobec obywateli i mieszkańców Tybetu.

www.olimpiada2008.info.pl

KANDINSKY  
A OLIMPIADA  
W CHINACH

STORIES 2 

„Stories 2" to instalacja wideo Jacka Zachodnego. Film zaprezentowany będzie w takim kształcie po 
raz pierwszy. Z technicznego punktu widzenia jest to zapis pewnego ciągu faktów, zapis stanu już 
dokonanego, który reprezentuje transformacja znalezionej gdzieś na ulicy fotografii.
- Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że zmieniany poprzez siły natury i czasu obraz, emanuje różnymi 
stanami, emocjami, tworzy domniemane historie i odbicia często tożsame z teraźniejszością - mówi 
o swojej pracy Jacek Zachodny.

Czas: 22-29.07
Miejsce: Wrocław, Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza 4
www.entropia.art.pl/Zachodny/intro.html

Jacek Zachodny: z serii Stories 2
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wycinano sygnatury, wklejano inne. Fałszowano lub podmieniano inskrypcje czy kolofony.

Ile falsyfikatów udało ci się skatalogować w Muzeum Narodowym?
Sądzę, że co najmniej jedna trzecia zbiorów, a mamy około 250 dzieł, to falsyfikaty. Ale nie jeste-
śmy wyjątkiem, bo taka sytuacja jest powszechna na całym świecie, jeśli chodzi o zbiory malarstwa 
chińskiego. Sądzę, że te obrazy były kupowane jako oryginały, ale nie miały ceny oryginałów, więc 
nic strasznego się nie stało. Zresztą to było w czasach, kiedy w Europie nie ceniono tego malarstwa 
tak, jak obecnie. 

Jaki jest stosunek Muzeum Narodowego do twojego odkrycia?
Muzeum podchodziło do tego rzeczowo. Nie kazano mi niczego załagodzić. Wszystko opisałem zgod-
nie z prawdą.

A co wynika z twoich badań nad piśmiennictwem chińskim dotyczącym falsyfikatu?
Historię sztuki chińskiej dzieli się na ogół na epoki panowania danej dynastii. Zainteresowało mnie 
na przykład to, jak bardzo piśmiennictwo epoki Ming (1368–1644), w zakresie mówienia o falsyfika-
cie, różni się od piśmiennictwa wcześniejszego i również od późniejszego. W malarstwie panowała 
wtedy ogromna komercjalizacja. Wielcy mistrzowie malowali głównie na sprzedaż. Kupcami byli 
urzędnicy oraz klasy wykształcone i inni zamożni mieszkańcy największych miast. W tamtym okresie 
podejście do falsyfikatu było bardzo wyrozumiałe. Powszechnie wiedziano o tym, że dany malarz 
ma fałszerzy i że istnieją malarze, którzy malują w jego imieniu. Tolerowano to z wielu powodów. 
Po pierwsze, rozumiano, że artysta mniej znany też chce sobie dorobić, po drugie, to pokazywało, 
że dany malarz jest bardzo popularny, tak że wzrastała cena jego obrazów. Poza tym malarz, któ-
ry tolerował fałszerzy swoich dzieł, uważany był za człowieka wielkiego serca, nie małostkowego, 
człowieka, który rozumiał ludzi w innym położeniu i tak dalej. Później zaniknęła taka tolerancja dla 
fałszerzy i byli oni właściwie zrównani z rzemieślnikami.

Czyli czasy dynastii Ming to „złota epoka” artystów-fałszerzy?
I tu piśmiennictwo rozmija się z prawdą, bo fałszerze mieli cały czas „złotą epokę”, aż do końca okresu 
cesarskiego w Chinach i mają ją zresztą do dziś. Tak naprawdę fałszerzy było coraz więcej. Natomiast 
w piśmiennictwie malarskim starano się ten temat omijać, był w pewien sposób wstydliwy. Starano 
się budować teorię malarstwa, która wykazałaby, że obraz fałszowany nie może być tak dobry jak 
oryginał, bo nie ma w sobie ducha, nie ma w sobie tchnienia oryginału, nie jest stworzony przez czło-
wieka szlachetnego. To się absolutnie rozmija z prawdą historyczną. Okazało się, że piśmiennictwo 
często zaprzecza temu, co było naprawdę. Celowo.

***
Marcin Jacoby (ur. 1976) zainteresowanie kulturą chińską rozwija od dawna, uprawiał sztuki walki, 
biegle włada chińskim, spędził dwa i pół roku w Chinach i na Tajwanie. Najbardziej ceni w kulturze 
chińskiej jej bogactwo i estetyczne wyrafinowanie.

CIEKAWE ODKRYCIE  
W MUZEUM 
NARODOWYM

- Sądzę, że co najmniej jedna trzecia zbiorów, a mamy około 250 dzieł, to falsy-
fikaty - mówi Marcin Jacoby, sinolog pracujący w Muzeum Narodowym w War-
szawie. Odkąd trzy lata temu zaczął pracować w Zbiorach Sztuki Orientalnej 
MNW, odkrył kilkadziesiąt falsyfikatów sztuki chińskiej. Napisał pracę doktor-
ską, która może wskazać interesujące tropy badaczom fenomenu współcze-
snych chińskich podróbek. Jego książka „Powtórzenie i falsyfikat w malarstwie 
chińskim” ukaże się pod koniec roku nakładem wydawnictwa TRIO. Z Marcinem 
Jacoby rozmawia Paulina Jeziorek.

Czy wśród falsyfikatów, które odkryłeś w Muzeum Narodowym, masz jakiś swój ulubiony?
Jest kilka rzeczy, które bardzo mi się podobają i w pewien sposób ignoruję fakt, że to są falsyfika-
ty. Lubię je, mimo, że ze względu na nieautentyczność sygnatury, uznaję je za malarskie powtórze-
nia. Najważniejsze jest, żeby patrzeć na dzieło takim, jakie ono jest, żeby nie patrzeć na sygnatury 
i wszystkie pozory, na to, że obraz wygląda staro, że jest zniszczony, że wygląda nobliwie, szlachet-
nie. Ważne, żeby dotrzeć do samego dzieła sztuki, a ono powinno funkcjonować samodzielnie, bez 
względu na to jak jest klasyfikowane.

Czyli zjawiskiem falsyfikatu zainteresowałeś się dopiero po dokonaniu swojego odkrycia?
Tak. Kiedy zaczynałem pracę w Muzeum Narodowym, w Zbiorach Sztuki Orientalnej, a to są, jeśli cho-
dzi o malarstwo chińskie, największe zbiory w Polsce, bardziej niż sztuka chińska, interesowała mnie 
chińska kultura. Robiąc naukowe opracowania zbiorów, zauważyłem, że większość z tych obrazów to 
albo powtórzenia, czyli kopie i stylizacje, albo falsyfikaty, czyli takie kopie i stylizacje, które na pew-
no były zrobione z intencją oszukania innych. W ciągu trzech lat skatalogowałem te obrazy na nowo, 
bo one miały swoich autorów, ale karty naukowe były w 90 procentach złe. Osoba, która opiekowała 
się tymi zbiorami w latach 70. i 80., nie zajmowała się samym malarstwem, miała dużo innych rzeczy 
do roboty. Falsyfikaty, które odkryłem, to w większości nie są kopie. To są obrazy, które mają fałszy-
we sygnatury, albo wydają się dużo starsze niż w rzeczywistości, lecz nie są kopiami. Kopie też są, 
ale ich jest mało. Jest za to dużo obrazów, po których widać, że ktoś ingerował w ich strukturę - dodał 
sygnaturę, odcisk pieczęci, albo postarzał obraz. Często obrazy są pokryte różnymi substancjami, 
które powodują ściemnienie powierzchni, czasem były przez fałszerzy specjalnie niszczone. Mamy 
nawet taki obraz, który podjadły specjalnie wyhodowane robaki.

Jakie robaki?
To nie jest najbardziej typowa metoda, ale są larwy owadów, którym bardzo smakuje jedwab, a chiń-
skie obrazy najczęściej były malowane na jedwabiu. Powszechniejszą metodą jest nasączanie po-
wierzchni obrazu wywarem z herbaty czy z nasion różnych roślin. Oprócz tego często dodawano lub 
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ISKIERKA BEZNADZIEI

W nowootwartej berlińskiej galerii Collectiva Łukasz Gronowski prezentuje serię polaroidów pod 
tytułem „Spark Of Hopelesness (Iskierka beznadziei)". Zdjęcia przedstawiają ludzi trzymających ręce 
z tyłu głowy - ich gest symbolizuje poddanie się, kapitulację, ale może też oznaczać moment relak-
su (w rzeczywistości czynność „relaksowania się" też jest rodzajem kapitulacji - wobec czynników 
zewnętrznych w stosunku do naszego ciała). Sceneria zdjęć jest pozornie niewinna - ogród, aleja 
w kurorcie turystycznym, port z łódkami. Gest fotografowanych postaci pozostaje więc tym bardziej 
enigmatyczny.
Galerię Collectiva założyli: Ewa Bojarowski (ur. 1981), z wykształcenia historyk sztuki i menedżer 
sztuki, Tymoteusz Bojarowski oraz Alexandra Fratila, ekonomistka. Po pierwszym wernisażu o profilu 
i planach galerii z Ewą Bojarowski rozmawiała Natalia Bet:

Czy trudno zaistnieć na berlińskim rynku?
Mówi się, że w Berlinie nie ma tak prężnie działającego rynku sztuki jak np. w Londynie, ale jest to 
miejsce produkcji artystycznej. Berlin to nie miejsce sprzedaży, lecz produkcji. A jednak jest tu około 
pół tysiąca galerii i ta liczba ciągle wzrasta. W Berlinie odbywają się co roku różne imprezy targowe, 
wciąż napływają nowi artyści, a za nimi ich zagraniczne galerie, jak Goff + Rosenthal z Nowego Yorku, 
Andersens’ Contemporary z Kopenhagi. Wkrótce pojawi się też filia koreańskiej Gana Art Gallery. My-
ślę, że to nie przypadek. Tu się ze sztuką doskonale pracuje. O naszej ulicy mówi się, że jest tu więcej 
galeryjnych szyldów niż znaków drogowych. Oczywiście w takim otoczeniu działać trzeba prężnie, ale 
można zdziałać dużo. 

Czy chcecie być galerią o określonym profilu czy wyłapywać ciekawe zjawiska?
Chodzi nam raczej o zjawiska. Nie chcemy narzucać sobie określonego profilu. Jesteśmy młodą ini-
cjatywą, współpracujemy z artystami, krytykami, dziennikarzami, wzajemnie się inspirujemy, po-
znajemy i poszukujemy... Z czasem dokonywane przez nas wybory, współpracujący z nami artyści 
i nasza publiczność nadadzą nam pewien profil. Chcemy, aby ten profil w wyniku naszej pracy sam się 
ukształtował. Nie planujemy się ograniczać. 

Czy wyczuwasz koniunkturę na polską sztukę? 
Sytuacja Polski i Niemiec była i jest specyficzna. Zainteresowanie polskimi artystami w Berlinie jest 
na pewno wyczuwalne. Na otwarciu wystawy „Spark of Hopelessness“ spotkaliśmy się z bardzo do-
brym przyjęciem prac Łukasza Gronowskiego, przygotowane przez niego fotoedycje znajdują powoli 
nabywców. 

Czekasz na odpowiedź w sprawie udziału galerii w targach sztuki Preview Berlin. Co to za 
impreza? 
Są to targi-satelity, które odbywają się od 2005 roku w czasie ART FORUM. Biorą w nich udział gale-
rie prezentujące sztukę artystów młodego pokolenia. Od zeszłego roku miejscem targów jest jeden 
z hangarów lotniska Tempelhof. W tym roku targi przypadają na przełom października i listopada. 
Również na ten okres przypada jesienny Gallery Open Weekend, w ktorym uczestniczymy i oprócz 
programu na targi przygotowujemy na ten okres wystawę malarstwa warszawskiego artysty Piotra 
Kowalskiego.

Czas: do 2.08
Miejsce: Berlin, Collectiva Gallery, Brunnenstraße 152
www.collectivagallery.com

Łukasz Gronowski, z cyklu Iskierka Beznadziej
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ŚCIEŻKA  
KAPUŚCIŃSKIEGO 

Na Polu Mokotowskim w Warszawie powstanie Ścieżka Ryszarda Kapuścińskiego inspirowana trasą 
autentycznych spacerów wielkiego reportera. Ścieżka zaczyna się przy niewielkim fińskim domku 
przy ulicy Leszowej, gdzie w latach powojennych Ryszard Kapuściński mieszkał z rodzicami i siostrą, 
a kończy w Bibliotece Narodowej, w której czytelniach można studiować dzieła pisarza: blisko 30 
tytułów w ok. 300 wydaniach - również w tłumaczeniach na 21 języków obcych.
Konkurs jest skierowany do studentów i absolwentów wydziałów architektury, projektowania oraz 
kierunków artystycznych szkół wyższych. Zadanie konkursowe polega na zaproponowaniu „znaku 
w przestrzeni”, który stanowić będzie symboliczne nawiązanie do osoby Ryszarda Kapuścińskiego 
i jego twórczości, a jednocześnie wpisywać się w krajobraz i specyfikę Parku Pole Mokotowskie.
Na zwycięzców czekają nagrody: I – 15.000 PLN, II – 10.000 PLN, III – 5.000 PLN. Autor/autorzy zwy-
cięskiej pracy, zostanie zaproszony do pracy nad realizacją projektu. Wszystkie najciekawsze prace 
zgłoszone na konkurs zostaną zaprezentowane jesienią tego roku na wystawie pokonkursowej.

Czas: do 15.10.2008
Regulamin i karta zgłoszeniowa: www.funbec.eu/kapuscinski
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SŁODKIE BOISKO

„A-Z”, projekt Andrzeja Tobisa, który niedawno pokazywany był w Berlinie, a obecnie jego część 
można oglądać w warszawskim CSW na wystawie „Efekt czerwonych oczu” (o ile działa projektor), 
ciągle się rozrasta. Zdjęć będących współczesnym odwzorowaniem haseł z ilustrowanego słownika 
polsko-niemieckiego, wydanego w NRD w 1954 r., przybywa. Andrzej znakomicie opowiada o wykona-
nych przez siebie fotografiach. Na przykład o tym zdjęciu będącym epitafium dla mignięcia polskiej 
reprezentacji podczas EURO: „Przy okazji fotografowania boiska - tortu, przyszła mi do głowy taka 
refleksja, że właściwie tort i nagrobek są jedynymi przedmiotami, że się tak wyrażę, na których sta-
wia się świeczki w celu upamiętnienia, uczczenia kogoś, rzadziej czegoś. W tym więc kontekście, 
podobieństwo boiska - tortu do nagrobka, nabiera dodatkowego znaczenia. A rolę świeczek pełnią 
tutaj chyba te trzy piłeczki. Trzy mecze, trzy świeczki, trzy piłeczki”.
Jako ciekawostkę otrzymaliśmy też od Andrzeja inną pracę, odmienną, w wakacyjnym, psycho-
delicznym klimacie – efekt pierwszej wakacyjnej wycieczki. Zdjęcie wraz z bajką napisaną przez 

Andrzeja spontanicznie, wydrukowane zostały w śląskiej „Ultramarynie" [www.ultramaryna.pl], 
w której co miesiąc w rubryce „ostatnie słowo" pojawia się jedno zdjęcie z jego projektu wraz 
z komentarzem.
„W Łabędach żyje stary krasnal o imieniu Podpór. Podpór mieszka w Kanale Gliwickim.
Niczym się nie przejmuje, śpi długo, nie pracuje. Kiedyś podczas snu szczury zjadły mu stopy.
Od tego czasu ludzie wołają na niego Podpór-Potwór. Nie martwi go to.
Podpór zbiera halucynogenne grzyby. Zna miejsca. Grzyby chowa do ceglanej skrzyni.
Z nikim się nie dzieli. Sam je zjada. Grzyby dają mu wizje. W wizjach odrastają mu stopy, są piękne.
Chodzi na nich wzdłuż kanału od śluzy do śluzy i nikogo się nie boi.
Kiedyś dostał od nieznajomej dziewczyny odtwarzacz mp3. Od tego czasu słucha podczas wizji
kompozycji Ligetiego i muzyki hardcore. Dziewczyna powiedziała, że najlepszym zespołem świata
jest grupa SBB, ale Podpór takiej muzyki nie szanuje”.

Andrzej Tobis:  Boisko piłkarskie, z cyklu A-Z, 2008 Andrzej Tobis:  Podpór leżąc przodem, z cyklu A-Z, 2008
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OK! WYSPIAŃSKI

Wystawa "OK! Wyspiański" uświetnia obchody Roku Stanisława Wyspiańskiego. Jej pierwsza odsłona 
miała miejsce w przestrzeni Muzeum Wyspiańskiego w Kamienicy Szołayskich (kwiecień-czerwiec 
2008). Projekty artystów biorących udział w wystawie zostały tam zaprezentowane bezpośrednio 
wśród prac Stanisława Wyspiańskiego. W Bunkrze Sztuki zaprezentowana zostanie pokazana druga 
część projektu, na której artysta będzie obecny w postaci dokumentacji z pierwszej odsłony pro-
jektu. Celem wystawy jest m.in. pokazanie, że jeden z najważniejszych twórców polskich wciąż jest 
źródłem inspiracji. To także nawiązanie dialogu z twórczością artysty, zastąpienie podziwu blisko-
ścią. Kurator wystawy, Maria Anna Potocka pisze: „«Na początku wszystkiego» jest wielomedialny 
Wyspiański, z jednej strony niewolnik historii, z drugiej jej burzyciel, artysta czujący zarówno boga 
jak i ludzi, twórca brutalnie walczący ze swoimi ograniczeniami i pokazujący swoim następcom jak 
należy «gwałcić» sztukę, aby zechciała stać się naszym obrazem”. 
Na wystawie znajdą się prace: Stanisława Ignacego Witkiewicza, Tadeusza Kantora, Edwarda Dwurni-
ka, Jadwigi Sawickiej, Łukasza Skąpskiego, Pawła Książka, Janka Simona, Oskara Dawickiego, Karoliny 
Kowalskiej, Małgorzaty Markiewicz, Daniela Rumiancewa, Aleksanda Janickiego i Roberta Kuśmirow-
skiego.

Czas: do 14.09
Miejsce: Kraków, Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a
www.bunkier.art.pl

PASOŻYTNICZA RZEŹBA 
PUBLICZNA

Pasożytnicza rzeźba publiczna to projekt Tadeja Pogacara ze słoweńskiego Parasite Museum of Con-
temporary Art. PPSA to skrót od P.A.R.A.S.I.T.E. Public Sculpture Archive (czyli Archiwum pasożytniczej 
rzeźby publicznej).
„Czy we współczesnych miastach istnieje jeszcze przestrzeń publiczna? Najważniejsze obszary prze-
strzeni publicznej są używane jako miejsce spektaklu zachęcającego do konsumpcyjnego stylu życia. 
Przestrzeń publiczna została zajęta niemal całkowicie przez przekaz komercyjny i stała się wielką 
platformą medialną. Życie społeczne we współczesnych miastach sprowadza się do robienia zakupów, 
a sfera publiczna została sprywatyzowana przez kapitał – ale to nie nowina. Poszukujemy wszelkich 
pozostałych śladów po mieszkańcach miast. Interesują ich następujące formy, jako wyraz subiekty-
wizmu, indywidualizmu, prowizoryczności, przypadkowości: - ciągle funkcjonujące, zanikające formy 
z przeszłości - prowizoryczne i okolicznościowe zajmowanie przestrzeni publicznej - indywidualne 
interwencje w przestrzeni publicznej - indywidualne rozwiązania dizajnerskie - skrawki, rysunki, 
szkice jako znaki orientacji w przestrzeni publicznej - interwencje pasożytnicze" - pisze Pogacar.
Projekt jest częścią cyklu „Inne miasto, inne życie". Już wkrótce: Karol Radziszewski, Roman Dziad-
kiewicz, Anna Niesterowicz, Miklos Mecs, Andreja Kuluncic, Piotr Sakowski, Twożywo, Bergamot.

Czas: do 31.07
Miejsce: Warszawa, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Mały Salon, pl. Małachowskiego 3
www.parasite-pogacar.si
ancity.blogspot.com

Karolina Kowalska: Rave 1900, 2007, kadr z filmu Tadej Pogacar: Pasożytnicza Rzeźba Publiczna
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MUZEUM JAKO 
KRAJOBRAZ

Zgodnie z podpisaną w kwietniu umową pomiędzy władzami Warszawy a zwycięzcą ubiegłorocznego 
konkursu na projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, szwajcarskim architektem Christia-
nem Kerezem, przedstawia on obecnie efekty pierwszej, trzymiesięcznej fazy prac koncepcyjnych 
prowadzonych we współpracy z Autorską Pracownią Architektury Kuryłowicz & Associates.
Nowe rozwiązania, proponowane obecnie przez Christiana Kereza, są wynikiem wielomiesięcznych 
konsultacji z dyrekcją MSN, ze środowiskiem artystów i architektów, a także spotkań z władzami 
i mieszkańcami Warszawy. Przez ten czas doprecyzowaniu ulegał program funkcjonalny budynku, 
co znajduje odbicie w prezentowanych obecnie planach - budynek jest niższy o jedną kondygnację, 
zmieniła się konstrukcja dachu.
W najnowszym opisie koncepcji budynku czytamy: „Budynek jako krajobraz: Przeżywanie architektu-
ry gmachu Muzeum będzie porównywalne do doświadczania krajobrazu naturalnego. Sprawi to hory-
zontalny charakter budynku, jego rozłożystość i monumentalność przyjętych rozwiązań. Wewnętrzna 
przestrzeń budynku, całkowicie unikalna, oferować będzie niepowtarzalne przeżycie.  Różnorodne 
funkcje muzeum zostały maksymalnie zintegrowane – by z nich korzystać, publiczność będzie mogła 

Christian Kerez: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2008.. Christian Kerez: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2008.

całkowicie dowolnie wybierać własne trasy poruszania się po budynku, za każdym razem doświadcza-
jąc inaczej zdefiniowanej przestrzeni. Spacer po muzeum będzie swoistą przygodą, bowiem budynek, 
ze względu na swoje rozmiary i otwartość na miasto będzie oferować rozmaite widoki i perspektywy 
– zarówno na wnętrze, jaki na otoczenie gmachu”.
Mający powstać w czasie kilku najbliższych lat w Warszawie obiekt, od początku budził ogromne emo-
cje. Projekt Kereza był przyczyną gorącej publicznej dyskusji, odejścia wcześniejszej dyrekcji MSN, 
a także Rady Programowej Muzeum.
Na wystawie zorganizowanej najnowszych projektów zorganizowanej w tymczasowej siedzibie MSN 
można zobaczyć efekty ostatnich trzech miesięcy pracy architekta i ewolucję, jakiej ulega projekt.

Czas: do 31.07, pn-pt godz. 10-18
Miejsce: Warszawa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3
www.artmuseum.pl
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DWAJ LUDZIE  
Z SZAFĄ

Na początku lipca, podczas Festiwalu Gwiazd, na plaży w Sopocie, w obecności Romana Polańskie-
go, odsłonięto rzeźbę „Dwaj ludzie z szafą” autorstwa Pawła Althamera i Jacka Adamasa. Praca na-
wiązuje do słynnej etiudy reżysera „Dwaj ludzie z szafą” (1958 r.), groteskowej opowieści o dwóch 
mężczyznach wędrujących z symbolicznym ciężarem. Instalacja w formie ponadnaturalnej wielkości 
drewnianej szafy z lustrem, stoi niedaleko sopockiego molo, miejsca, w którym zakończyła się akcja 
etiudy. Uroczystości odsłonięcia instalacji towarzyszył koncert kwintetu Tomasza Stańki, który grał 
utwory Krzysztofa Komedy, autora muzyki do słynnej etiudy filmowej Romana Polańskiego.
Wielbicielom polskiej sztuki najnowszej, relacje mediów, które opisywały odsłonięcie pracy Altha-
mera i Adamasa tylko jako przystanek dla prawdziwej wielkiej gwiazdy Festiwalu Gwiazd, czyli Ro-
mana Polańskiego, musiały wydawać się zabawnym dowodem na nieobecność polskiej nowej sztuki 
w powszechnym obiegu informacji. Gdyby było inaczej, jako wydarzenie anonsowano by przyjęcie 
przez Althamera i Adamasa zamówienia na rzeźbę dla tak bezbarwnej imprezy jak Festiwal Gwiazd.
Projekt zrealizowany przez Open Art Project

UFO NADLECIAŁO

4 lipca około godziny 21:00 nad Motławą w Gdańsku, a później nad gdańską plażą i sopockim molo 
pojawił się zaprojektowany przez amerykańskiego artystę Petera Coffina niezidentyfikowany obiekt 
latający - specjalna konstrukcja podczepiona do helikoptera imitująca zakorzeniony w kulturze ma-
sowej wizerunek UFO.
Projekt Petera Coffina jest eksperymentem z naukowymi i metafizycznymi aspektami fenomenu UFO. 
Skonstruowany przez niego „latający spodek" do złudzenia przypomina szablonowy, hollywoodzki 
pojazd pozaziemskich istot. Twórca nie skupia się jednak na spektakularnym przelocie precyzyjnie 
wykonanej struktury nad miastem, na fizycznej stronie zjawiska. Wizualny aspekt projektu jest je-
dynie punktem wyjścia. Uwaga artysty przenosi się z odartego z tajemniczości przez intensywną 
kampanię medialną UFO na jego obserwatorów. Koncentruje się na percepcji. Coffin oczekuje cieka-
wości, sceptycyzmu, ekscytacji, znudzenia, zaskoczenia lub entuzjazmu. Reakcje na pojawienie się 
sztucznego, a jednocześnie fizycznie realnego latającego spodka staną się właściwą materią jego 
działania.
W trakcie obserwacji UFO powstała fotograficzna i socjologiczna dokumentacja zachowań publiczności, 
która zostanie zaprezentowana na odbywającym się w tym roku we Włoszech biennale Manifesta 7. 
Kolejna edycja projektu zostanie zrealizowana w Marfie (Teksas, USA)
Projekt zrealizowany przez: Open Art Project (Warszawa), Andrew Kreps Gallery (New York), Art Pro-
duction Fund (New York)

Paweł Altchamer i Jacek Adamas: Dwaj ludzie z szafą, fot. Magdalena Miąsko.

Peter Coffin: Bez tytułu, (UFO), współpraca: Dominic Harris (Cinimod Studio), Mike Harrison, 2008, fot. Piotr Turo
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CZARODZIEJSKA 
KURA

Absolutnie rewelacyjne czasopismo dla dzieci „Czarodziejska Kura” świetnie też nadaje się do czy-
tania przez dorosłych, bo ma bardzo dobre, choć bardzo krótkie teksty, oraz znakomitą grafikę, gdyż 
kierownikiem graficznym jest tu Robert Czajka. 
Autorzy pisma o sobie: „Czarodziejska Kura” wydawana jest w formie zeszytów wydrukowanych na 
ładnym grubym kartonie, dzięki czemu posiada zalety i czasopisma i małej książeczki. W środku są 
wierszyki, opowiadania, kolorowanki i w każdym numerze ciekawa i oryginalna wycinanka. „Czaro-
dziejska Kura” jest pismem autorskim - wszystkie publikowane w niej teksty i ilustracje powstały 
specjalnie na nasze zamówienie. W „Czarodziejskiej Kurze” nie ma reklam ani żadnych ukrytych treści 
marketingowych.
Czarodziejska Kura No. 2 ma w środku wiersz o karle i olbrzymie, wierszyk o tym, jak baran usiadł za 
kierownicą i co z tego wynikło, a do wycięcia - prawdziwa kolejka z lokomotywą i wagonami.
Jest nareszcie Kura wtóra,
a w niej opowieści fura!
O olbrzymie cukierniku,
co zjadł karła w naleśniku,
o magiku, co w zwierzaki
zmieniał ludzi tak, dla draki!
„Czarodziejska Kura” ma 16 stron, ukazuje się co parę miesięcy, kosztuje 8 PLN. Można ją kupić 
w księgarni lub zamówić na stronie pisma.

www.czarodziejskakura.pl

SZAJKA

„Szajka” to kolekcja zabawek dla dorosłych składająca się z 9 postaci. Kasia Bazylczyk i Zuzanna 
Malinowska, autorki projektu, opisują go tak:
„Na całym świecie dorośli szaleją za winylowymi figurkami tzw. urban vinyls lub designer toys. 
W Polsce do ogólnego szaleństwa jeszcze daleko, ale są już jednostki zwariowane na punkcie tych 
zabawek. My do nich należymy. Jesteśmy też zwariowane na punkcie designu więc naturalne było, że 
zamarzyło się nam zaprojektowanie własnych toysów. Jednak, z przyczyn estetycznych i praktycz-
nych, postanowiłyśmy wykorzystać inny materiał - ceramikę. Ku naszemu zaskoczeniu prosfesorowie 
prowadzący nasze pracownie projektowe na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie, 
Justyna Bąbel-Piktel i Jerzy Porębski, od razu zaakceptowali pomysł i dzięki temu realizowałyśmy 
nasz projekt pod ich skrzydłami”.
Główki i korpusiki „Szajki” można zamieniać i zestawiać wedle własnych upodobań tworząc urocze 
hybrydy. Każda z części ma swoją nazwę – łącząc je w pary, uzyskuje się imię stworzonej przez siebie 
postaci, np. HycAj, MlaskUn, WarkArr.
Na razie „Szajka” składa się z 200 figurek, każda z nich kosztuje 59 PLN.
Premiera „Szajki” nastąpiła w czasie Gdynia Design Days (kontener Formakcja) - międzynarodowe-
go wydarzenia, prezentującego dizajn krajów nadbałtyckich, promującego kreatywne, nowoczesne 
projektowania. Na festiwal składają się trzy bloki tematyczne - Design Jutra (czyli projektowanie 
w przyszłości), Design Demokratyczny (prezentacja przedmiotów codziennego użytku, które zostały 
stworzone co najmniej 5 lat temu i do tej pory są dostępne na rynku) oraz Design Cyfrowy (poświęco-
ny nowym technologiom i ich roli w projektowaniu).

Czas: do 27.07
Miejsce: Gdynia, skwer Kościuszki; Dworzec Morski, pl. Witolda Gombrowicza (Design Jutra); 
Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1 (Design Demokratyczny); Pomorski Park Na-
ukowo-Technologiczny (Design Cyfrowy) i inne miejsca
www.gdyniadesigndays.eu

www.szajka.waw.pl
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W POWIETRZU  
JEST ROKOKO

Interdyscyplinarność, mieszanie stylów i oryginalne działania w plenerze to 
wyznaczniki Parkowania, imprezy, która odbędzie się 9-10 sierpnia w zabyt-
kowym Parku Oliwskim w Gdańsku, gdzie w 1734 roku uroczyście obchodzone 
były imieniny carycy Anny Iwanownej, zorganizowane przez króla Augusta 
III Sasa. Z Kamilą Wielebską, kuratorką wystawy „Odjazd na Cyterę”, rozmawia 
Kamila Rogowska.

Jean-Honoré Fragonard: Huśtawka, 1767
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„Parkowanie” to druga edycja imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie A KuKu Sztuka w Parku 
Oliwskim w Gdańsku, lubianym miejscu wypoczynku mieszkańców Trójmiasta. „Parkowanie” to mię-
dzy 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 powietrzu, 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 jak pisała o swoim koncepcie: „Odjazd na Cyterę” to rodzaj utworu, który tu, 
w środku lata postaramy się razem skomponować. Dlaczego rokoko? Rokoko jest historycznym kon-
tekstem tego miejsca, nie to jednak jest najważniejsze. Nie potrzebujemy żadnych racjonalnych uza-
sadnień. Rokoko to kaprys, taniec. Spełnienie pragnień. Nieoczekiwane spotkania, sekrety i niespo-
dzianki. „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. Przy-
pomnijmy 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, symbolem Niezwyciężonego Imperium Ma-
rzeń. Rokoko zaplątane gdzieś pomiędzy barokiem, oświeceniem i romantyzmem. Być może dlatego, 
że jest tak ulotne, efemeryczne, wymykające się wszelkim klasyfikacjom, tak surrealistyczne... Orna-
ment rocaille ma w 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 Beaumarchais (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 renesans rokoko? Czy rokoko może 
stać się naszym antykiem? Et in Arcadia Ego.
Artyści biorący udział w projekcie Odjazd na Cyterę: Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz, Good Girl Killer, 
Goya, Tomasz Gwinciński, Robert Kuśmirowski, Partycja Orzechowska, Daniel Rumiancew, Wilhelm 
Sasnal, Grzegorz Sztwiertnia.

Z Kamilą Wielebską, kuratorką wystawy „Odjazd na Cyterę”, rozmawia Kamila Rogowska.

Dlaczego rokoko? Dlaczego właśnie teraz?
Ślady XVIII wieku są wciąż widoczne i niezwykle ważne dla naszych czasów. Zauważyli to badacze tacy 
jak Foucault czy Starobinski. Rokoko jest jednak takim trochę „zagubionym” nurtem. Współczesna 
kultura o wiele częściej odwołuje się do baroku, oświecenia czy na przykład XIX-wiecznego roman-
tyzmu. Rokoko rzeczywiście nie było dotychczas zbyt popularne. Myślę jednak, że może po prostu 
nie zostało ono, jak też i jego dziedzictwo w kontekście współczesności rozpoznane i nazwane. Ja 
natomiast próbuję się mu przyjrzeć. Nie jestem jednak żadną badaczką rokoko w takim akademickim 
sensie. Nie interesuje mnie jego „rekonstruowanie” w skali 1:1. Staram się je odczytać od strony 
sztuki współczesnej i dzięki temu dostrzec jego niezwykłą wagę. Chociażby w kontekście surrealizmu, 

który jest dla mnie ważny. Jest to dość niespodziewane połączenie, które pomaga wybiegać poza 
schematy myślenia o sztuce.

Czy na podjęcie motywu rokoko miał wpływ planowany plenerowy charakter Parkowania? 
Jak wiadomo rokoko było zdominowane przez tematykę związaną z zabawami, wydarzenia-
mi towarzyskimi na łonie natury.
Był to po prostu dość niezwykły zbieg okoliczności, moje poszukiwania zbiegły się z propozycją jaką 
otrzymałam od Stowarzyszenia A KuKu Sztuka, które organizuje całą imprezę zatytułowaną „Parko-
wanie”, w ramach której odbywa się między innymi wystawa. Park Oliwski, to park rokokowy, niezwy-
kłe, wręcz surrealistyczne miejsce, stał się więc idealnym tłem dla takiego przedsięwzięcia.

Czy idea rokoko jest twoją ideą, czy może to zaproszeni artyści wiedząc, gdzie odbędzie się 
wystawa, postanowili skierować swoją uwagę na wiek XVIII?
Idea wystawy Odjazd na Cyterę jest moim pomysłem. Zaproszeni artyści zareagowali na niego z zain-
teresowaniem, choć nie wszyscy z powodu wcześniejszych zobowiązań mogli ostatecznie wziąć udział. 
Myślę więc, że może rokoko było gdzieś w powietrzu, trzeba je było po prostu złapać i nazwać.

Co więc zaprezentują zaproszeni artyści?
Pracą znaną już wcześniej z innych wystaw, będzie pokazywany tym razem w parkowym gąszczu 
„sielankowy” film Wilhelma Sasnala „The Ranch“. W jedynym dostępnym nam obiekcie zadaszonym 
– w Palmiarni, wśród egzotycznych roślin zaprezentują swe prace artyści zazwyczaj posługujący się 
fotografią, Daniel Rumiancew i Patrycja Orzechowska. Oboje, zupełnie niezależnie od siebie, podjęli 
wyzwanie zmagania się z problemem, nazwijmy to: bezforemności formy. Istotny element stanowią 
też działania z dźwiękiem. Bardzo ciekawą pracę audio wykona na przykład Grzegorz Sztwiertnia, 
który sięgając do prapoczątku gatunków, podejmie próbę rewizji języka. Goya pokaże jeden ze swych 
„Kaprysów”. Będą też działania performatywne Leona Dziemaszkiewicza oraz Good Girl Killer. Park od 
pewnego czasu obserwowany jest wnikliwie przez Roberta Kuśmirowskiego. Wszystkiego oczywiście 
nie mogę teraz zdradzić.
Staramy się, aby wszystkie działania podjęte na terenie parku stanowiły w miarę spójną całość. 
Dlatego też w ramach koncertu zaproszony został kompozytor Tomasz Gwinciński, który z zespołem 
towarzyszących mu muzyków wykona specjalnie na tę okazję skomponowane, inspirowane rokokiem 
utwory współczesne, grane na flet, wiolonczelę, klawesyn, gitarę i laptopa. Ważnym dopełnieniem 
wystawy będą również dwa surrealistyczne filmy: „Rękopis znaleziony w Saragossie” Wojciecha Je-
rzego Hasa, na podstawie powieści Jana Potockiego, polskiego Markiza de Sade, a także niesamowita 
„Kraina traw” Terry’ego Gilliama, nakręcona na podstawie książki Mitcha Cullina pod tym samym 
tytułem.

Czas: 9–10.08
Miejsce: Gdańsk, Park Oliwski im. Adama Mickiewicza
www.akukusztuka.eu
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TYMCZASOWA  
ŚCIEŻKA DŹWIĘKOWA 
DLA MIASTA M

W Mysłowicach po raz trzeci odbędzie się wielki muzyczny Off Festival. W tym 
roku towarzyszy mu niezwykle interesująca wystawa prezentująca związki 
między muzyką, dźwiękiem a sztuką współczesną, polityką, zjawiskami niewy-
tłumaczalnymi. Kuratorem trwającej tylko kilka dni wystawy „Something Must 
Break” jest Sebastian Cichocki.

Mysłowice: Przewiązka, tu będzie miało swoją siedzibę Radio Simulator, fot. Paweł Kulczyńsk
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O „Something Must Break” mówi Sebastian Cichocki, kurator projektu [Pani 
Bonga słucha].

O tytule:
Tytuł ukradłem z piosenki Joy Division. Jest ponury ale obiecujący – coś musi się rozpaść. Jest 
takie napięcie, że naprawdę coś musi pęknąć. A później wiadomo: przyjdzie nowe. Wydało mi się 
to atrakcyjnym mottem dla wystawy o flirtach sztuki współczesnej z muzyką popularną, ale i o do-
świadczeniu słuchania w ogóle. 

O związkach między muzyką i polityką:
Muzyka, nawet tak z pozoru abstrakcyjna jak współczesna eksperymentalna muzyka elektro-
niczna, może być nośnikiem treści politycznych. Ciekawym przykładem są nowe prace, jakie 
przywozi do Mysłowic Anna Ostoya. Odnosi się ona do ikonicznej postaci amerykańskiego mi-
nimalizmu Donalda Judda. Artysta ten dążył do tego, by jego prace „milczały”, żeby niczego nie 
reprezentowały, odżegnywał się od ich jakichkolwiek politycznych implikacji. Ale z drugiej stro-
ny bardzo dużo pisał, miał ostre pióro i nie wahał się głośno manifestować swoich poglądów 
politycznych. Podczas wojny w Zatoce Perskiej, zagroził organizatorom wiedeńskiej wystawy 
„Architecture”, że wycofa swoje pracy jeśli natychmiast nie włączą do katalogu jego napisa-
nego na szybko antywojennego manifestu. Annę zainspirował ten paradoks, więc postanowiła 
„udźwiękowić” minimalistyczne moduły Judda. Ręcznie skopiowana rzeźba (już nie pochodząca 
z fabrycznej taśmy, jak to było u Judda) staje się więc głośnikiem, transmiterem politycznych 
treści – tekstów artysty. Mówiąc o ideologicznych funkcjach dźwięku, warto też wspomnieć 
o naszym wspólnym znajomym, niezrównanym gospodarzu podczas eskapady do Izraela, jakim 
jest Eran Sachs (tekst o tym ukaże się w jednym z kolejnych nn6t – przyp. red.). Jak pamiętasz 
Eran to erudyta i oryginał, a do tego postać o ekstremalnych zamiłowaniach muzycznych, ale 
i mocno sprecyzowanych na lewo poglądach politycznych. Jest jedną z najbardziej aktywnych 
postaci radykalnej sceny noise’owej w Izraelu. Eran zaproponował instalację dźwiękową o „po-
gubieniu się”, nie dość, że po hebrajsku, do tego związaną ze ścieżką dźwiękową z „Twin Peaks”. 
U niego nawet sama emisja dźwięku w zamkniętym pomieszczeniu, jest tworzeniem opowieści 
o okupacji!

„Something Must Break” to tytuł i motto dla międzynarodowej wystawy w przestrzeni miejskiej My-
słowic, towarzyszącej tegorocznej trzeciej już edycji muzycznego Off Festivalu. Wystawa oparta jest 
na śledzeniu związków między sztuką współczesną a muzyką i dźwiękiem oraz politycznych, emocjo-
nalnych i (sub)kulturotwórczych konsekwencji tego typu zależności. Zagadnienia poruszane przez 
zaproszonych artystów to m.in. manipulacyjna rola ścieżki dźwiękowej (Erla S. Haraldsdottir, Anna 
Molska, Johanna Billing czy Wilhelm Sasnal), estetyka subkultur (Jerzy Lewczyński, Anne-Julie Rac-
coursier, Paweł Książek), czy paranaukowe, a nawet okultystyczne funkcje rejestracji dźwięku (Leif 
Elggren, Paweł Kulczyński & Hubert Czerepok, Erik Bünger).
Prezentowane prace dają możliwość obserwacji jak duży wpływ mają muzyczne rewolty, przetaczają-
ce się od kilku dekad przez kluby i sale koncertowe, na profilowanie i funkcjonowanie progresywnych 
instytucji sztuki, a także na indywidualne strategie artystyczne. Nicolas Bourriaud wskazuje wprost 
na istnienie „bliźniaczych figur” DJ-a i współczesnego artysty wizualnego, których praktyka polega 
na selekcji „kulturowych obiektów” i umiejscawianiu ich w nowych konfiguracjach. W obu obszarach, 
zarówno muzyki, jak i sztuk wizualnych, istotna jest problematyka kwestionowanego autorstwa, 
działań kolektywnych, sięganie do archiwów, żonglowanie stylistykami, tworzenie nowych konfigu-
racji z wcześniej dostępnych elementów.
Wystawa została rozrzucona po mieście – znajduje się w opuszczonych mieszkaniach i sklepie RTV 
w okolicach Rynku, na podwórzach, w magazynie przy ulicy Portowej, Miejskim Centrum Kultury oraz 
Przewiązce – jednym z architektonicznych symboli miasta. To właśnie tam ulokowało się Radio Si-
mulator (platforma artystyczna zainicjowana w 2006 roku przez artystów i dziennikarzy muzycznych 
z Niemiec oraz Polski) prowadzona przez Adama Witkowskiego i Jacka Skolimowskiego. Internetowa 
stacja radiowa wykorzystana jest jako pełnoprawna przestrzeń ekspozycyjna.
Artyści biorący udział w „Something Must Break”: Johanna Billing, Erik Bünger, The Complainer & The 
Complainers & Bartek Kujawski/8 rolek, Hubert Czerepok & Paweł Kulczyński, Leif Elggren, Erla S. 
Haraldsdottir , Łukasz Jastrubczak, Paweł Książek, Jerzy Lewczyński, Anna Molska, Anna Ostoya, An-
ne-Julie Raccoursier, Eran Sachs, Wilhelm Sasnal, Anna Witkowska & Adam Witkowski, Anna Zaradny, 
Artur Żmijewski + Radio Simulator (feat. Adam Witkowski & Jacek Skolimowski)

Czas: 8-10.08
Miejsce: Mysłowice
www.off-festival.pl 

SOMETHING MUST 
BREAK

Anna Ostoya: FrankfurtM, Saturday Night, March 10th 2007
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był niemożliwy i z gryzmoł maszyny nie dało się z powrotem uzyskać dźwięku. Rok temu odnaleziono 
taki zapis sprzed prawie 150 lat. Dopiero wiosną tego roku udało się odtworzyć nagranie z fonoau-
tografu. Okazało się, że mała dziewczynka, śpiewa tam popularną francuską piosenkę ludową „Au 
clair de la lune”. Tekst tej piosenki jest dość niezwykły, zwłaszcza jeśli został odtworzony z kartki 
osmalonej lampą naftową (co dodatkowo deformuje nagranie) po półtorej wieku! Dotyczy trudności 
odnalezienia przedmiotów, które upuściło się na ziemię w ciemności. Nagranie mrozi krew w żyłach. 
Instalacja dźwiękowa Büngera oparta o to nagranie wpisana została w mysłowickie podwórze z nie-
czynną fontanną. Szumi zamiast wody. Praca ta nazywa się po prostu „Kołysanka”.
Dość niepokojąca jest też realizacja Leifa Elggrena – płyta CD, którą nagrał w oparciu o rycinę Clau-
de’a Mellana z XVII wieku – to nietypowy wizerunek Chrystusa, składający się z pojedynczej linii. 
Leif postanowił ów portret udźwiękowić: powtórzył wzór na mosiężnej płytce i odtworzył za pomocą 
specjalnie skonstruowanego gramofonu. Uzyskał trzy różne utwory, wszystkie jednak to bardzo abs-
trakcyjny, mięsisty noise. 

O wizycie króla:
Leif Elggren to postać niezwykle barwna i zasłużona dla skandynawskiej sceny konceptualnej i soun-
d-artowej. Ten, prawie już 50-letni artysta ma na swoim koncie sporo płyt, monstrualnie rozciągnię-
tych w czasie performansów, mnóstwo różnych edycji wydawniczych, był nawet kuratorem Pawilonu 
Krajów Nordyckich na Biennale Sztuki w Wenecji w 2001 roku. To z czego słynie chyba najbardziej 
państwo Elgaland-Vargaland, które założył wraz ze swoim przyjacielem Carlem von Hausswolffem. 
Leif piastuje w nim urząd króla. Elgaland-Vargaland posiada własny hymn, konstytucję, ministerstwa 
(w tym Ministerstwo Herezji, Niczego oraz Straconych Nadziei), rozbudowaną strukturę dworu (w tym 
specjalny urząd Polskiej Królowej) i liczne przedstawicielstwa dyplomatyczne. Na jego terytorium 
składają się różnego rodzaju ziemie niczyje, w tym także te odwiedza się za sprawą środków halu-
cynogennych albo hipnozy. Przez całe pięć dni Jego Wysokość będzie przechadzać się po polskiej 
ziemi. Król Leif wygłosi również wykład, który będzie jednocześnie koncertem. A może i ogłosi jakiś 
specjalny dekret lub orędzie.

O wyborze miejsc:
Przyjemnością wpisaną w tego typu wystawy, jest potrzeba nieustannego przemieszczania się, 
spacerów, eksplorowania rzadko uczęszczanych zakamarków, ulic i podwórzy. Wybraliśmy kilka 
miejsc, rozrzuconych po mieście, nie zgłębiając zbytnio ich historii, nie wykonując żadnych badań 
terenowych, ani nie integrując się z sąsiadami. Posługiwaliśmy się przede wszystkim intuicją, oraz, 
wybacz to niefortunne określenie, aurą miejsc. Mamy więc do dyspozycji dwa kompletnie opuszczone 
i zaniedbane mieszkania, jeden nieczynny serwis RTV, podwórze z fontanną bez wody, jedną fasadę 
kamienicy na mural, salę wystawową w Miejskim Centrum Kultury zwaną przez nas „kanarkową” (kie-
dy Artur Rojek pierwszy raz pokazał mi to miejsce odbywała się tam wystawa kanarków, co uznałem 
za dobry znak) oraz dość demoniczny magazyn na ulicy Portowej. I właśnie z tym magazynem wiąże 
się pewna, trudna do zignorowania historia. Jak się dowiedzieliśmy przed wojną miejsce służyło jako 
restauracja marynarzy. Dodajmy – marynarzy śródlądowych, bo do najbliższego morza jest stąd w li-
nii prostej kilkaset kilometrów. Miejsce to znajduje się nieopodal tzw. Trójkąta Trzech Cesarzy, gdzie 
stykały się granice trzech zaborów. Ów magazyn ma zdecydowanie mroczny charakter. Ostatecznie 
postanowiliśmy, że to dobre miejsce dla Huberta Czerepoka i Pawła Kulczyńskiego, którzy zajęli się, 
słynną pod koniec lat 70., historią opętania Anneliese Michel. Ta młoda Niemka przemawiała sze-
ścioma głosami męskimi, które podawały się m.in. za Hitlera i Judasza. Zachowały się przerażające 
nagrania dźwiękowe egzorcyzmów, dokonywanych na biednej Anneliese. Nie wiem jaki jest związek 
tej historii z żeglugą śródlądową, ale może na tym etapie lepiej tego nie wiedzieć.

O dźwiękach, zjawiskach paranormalnych, duchach, etc.:
Oprócz projektu Huberta Czerepoka i Pawła Kulczyńskiego pojawia się na tej wystawie więcej wątków 
związanych z paranaukowymi, a nawet okultystycznymi funkcjami rejestracji dźwięku. Z tego powodu 
wystawa ta wydaje mi się nawet dość tajemnicza. Interesująca jest zwłaszcza praca szwedzkiego 
sound-artysty Erika Büngera, który sięgnął po najstarszy znany w historii zapis ludzkiego głosu. 
Pewien francuski wynalazca o nazwisku de Martinville skonstruował maszynę o nazwie fonoauto-
graf, służącą do zapisywania dźwięku w postaci graficznego wykresu. Oczywiście proces odwrotny 

Mysłowice, magazyn - dawna restauracja dla marynarzy śródlądowych, fot. Paweł Kulczyński

Erla S Haraldsdoottir: Sad with Satie
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O ścieżce dźwiękowej:
Dla kilku artystów biorących udział w wystawie, szczególnie tych zajmujących się filmami, nie-
zwykle istotna jest kwestia ścieżki dźwiękowej – w przerysowany, albo skrajnie uproszczony 
sposób naśladują oni kinematograficzne sztuczki, jak za pomocą dźwięku wywołać u widza po-
czucie wzniosłości, strachu, wzruszenia. Islandzka artystka Erla Haraldsdottir w swojej animacji 
sięgnęła po kompozycję Erika Satie „No. 1, Gnossiennes”. To jeden z tych utworów, które wyciskają 
łzy z oczu widza, choćby na ekranie nie działo się nic specjalnie dramatycznego. Wystarczą dwie 
narysowane kreski na ekranie, a my już po kilku fortepianowych dźwiękach, wiemy, że to opowieść 
o stracie! Taki prosty trik. Z kolei Johanna Billing w swojej dość znanej pracy „Magical World” pra-
cowała z gromadką dzieciaków z domu kultury na przedmieściach Zagrzebia, które wykonują utwór 
czarnoskórego pieśniarza Sidneya Barnesa. Efekt jest przejmujący, i do tego od razu polityczny, 
bo niby o jakim magicznym świecie śnią te dzieciaki z bałkańskich przedmieść? Widziałem tą pracę 
pierwszy raz w jakimś dusznym magazynie, podczas biennale sztuki w Stambule, obejrzałem film 
trzy razy z rzędu, a ta piosenka po prostu zamieszkała w mojej głowie. Dostarcza jakiejś dziwnej, 
patetycznej przyjemności. Trochę kłopotliwej. Jeśli jesteśmy już przy ścieżce dźwiękowej, to warto 
jeszcze wspomnieć o pracy Ani Molskiej „Jesus Loves Me”. To starsza praca Ani, jeszcze z czasów 
studiów u profesora Kowalskiego, jest bardzo prostym zabiegiem na znanym utworze Cocorosie, 
ma dla mnie w sobie coś zarówno demonicznego, jak i słodko-infantylizującego. Taki szkic do 
teledysku. Poza tym prace w przestrzeni miejskiej: Erik Bünger czy Eran Sachs, to jest dopiero 
działanie z soundtrackiem, bezpośrednio nałożone na niespodziewanie toczącą się, improwizowa-
ną fabułę. Tutaj filmem jest samo leniwie toczące się życie miasta. 

O publiczności:
Pytałaś czy to nie jest zbyt poważna propozycja dla zrelaksowanej publiczności festiwalowej. Nie 
myślałem o tym w takich kategoriach. Myślę, że jest to propozycja dość przystępna, miejscami nawet 
atrakcyjna i wciągająca. Choćby przypadkowy widz, wymęczony koncertami i używkami, odbierał je 
na bardzo bazowym formalnym poziomie, to i tak ma szansę na ciekawe przygody.

O niespodziewanych artystach:
Nie wszyscy artyści zaproszeni do wystawy związani są jednoznacznie z muzyką, sztuką dźwięku etc. 
Interesował mnie moment, w którym z jakiegoś powodu artysta wizualny używa dźwięku jako surow-
ca, albo kiedy dźwięk jest efektem ubocznym jego pracy. Tak jest np. w przypadku słuchowiska Artura 
Żmijewskiego „Sonety Wiliama Szekspira”, mało znanej w Polsce realizacji, jaka powstała z okazji 
wystawy artysty w Centrum Sztuki Współczesnej w Bretanii. Na płycie CD znajdują się sonety Szekspi-
ra czytane przez aktora Wojciecha Królikiewicza, który cierpi na pląsawicę. Jego głos pęka, rozpada 
się na kawałki – porażające bardzo muzyczne słuchowisko! Jest tam taki ważny moment, kiedy aktor 
wypowiada zdanie: „Oko i serce w zatarg śmiertelny się wdały”.
Zaskakująca może też wydawać się obecność na wystawie prac nestora polskiej „archeologii foto-
grafii” Jerzego Lewczyńskiego. Pokazujemy „Negatywy znalezione w Nowym Jorku” z 1979 roku – od-
nalezione gdzieś na tyłach jednego broadwayowskich teatrów anonimowe zdjęcia ze zlikwidowanej 
komuny hippisowskiej. Bardzo muzyczne, niezwykle erotyczne, perwersyjne kadry. Nie wiemy kim 
byli ci ludzie, co robią dzisiaj, czy w ogóle żyją. Stach Ruksza, który pracuje dużo z Lewczyńskim usły-
szał od tego, 84-letniego starszego pana: „Coraz bardziej czuję klimat tych zdjęć”. Uznaliśmy je za 
perfekcyjne prace z wątku „subkulturowego”, mocno obecnego na wystawie. Bo przecież bez muzyki 
nie ma subkultur. To jasne przełożenie. Stąd też obecność wątków death-metalowych, satanistycz-
nych na wystawie, np. na „Obrazach malowanych smołą” Adama Witkowskiego. 

O dodatkowej przestrzeni:
Dodatkową przestrzenią wystawienniczą jest radio. Całkowicie pełnoprawną. Zaprosiłem Radio Si-
mulator, które reprezentować będą wspomniany Adam Witkowski i Jacek Skolimowski. Ich zadanie to 
rejestracja, archiwizacja i udostępnianie prac audio, nagrań terenowych i wywiadów. W ten sposób 
wystawa zyska nowy wymiar: bazy podcastów, które będą dostępne na stronie internetowej radia. 
Podczas wystawy Adam i Jacek będą rezydować w Przewiązce, prawdziwym symbolu architektonicz-
nym Mysłowic. Kiedyś łączyła biuro emigracyjne z dworcem kolejowym. Piękny obiekt architektonicz-
ny, szacowny, ma 101 lat.

Erik Bünger: Lullaby, rysunek fonoautografu

Mysłowice, nieczynna fontanna, fot. Paweł Kulczyński
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Z pewnością nie jest to też wystawa spektakularna, w sensie technicznym raczej oparliśmy się na pro-
stych tymczasowych rozwiązaniach, dostosowując się do bardzo ulotnego charakteru tego projektu.

O obrazie na ścianie:
Stało się już tradycją, że podczas Off Festivalu powstaje nowy mural. Zeszłego roku na dużej ścianie na-
przeciwko mysłowickiego więzienia powstała praca Edwarda Dwurnika. Podczas „Something Must Break” 
zaprosiliśmy artystę, dla którego dźwięk i muzyka ma kolosalne znaczenie: Wilhelma Sasnala. Wilhelm 
kręci filmy o bardzo teledyskowym charakterze, maluje obrazy inspirowane muzyką (np. portrety muzyków 
żydowskiego pochodzenia, publiczność koncertową, sylwetkę Kim Kordon z Sonic Youth), projektuje okładki 
płyt, współpracuje z grupą 19 Wiosen, w ogóle słucha bardzo muzyki i mocno go ona inspiruje. Kiedyś Wil-
helm powiedział mi w wywiadzie, że jego zdaniem sztuka nie dostarcza tak mocnych wzruszeń, jakie może 
wywoływać muzyka, i że działa ona w sposób „rozwalający trzewia”. Mural, który powstanie w Mysłowicach 
jest prosty i bardzo mocny. Kojarzy się ze szkołą ilustracji książkowej sprzed kilku dekad – prosty rysunek, 
zgaszone kolory, obraz który działa też jako tekst. Wydaje mi się bardzo prostą metaforyczną ilustracją 
całego procesu de-industrializacji na Górnym Śląsku, wzrostu i obumierania. Takiego płodozmianu. Gdyby 
utwór „Something Must Break” wydać na osobnym winylowym singlu powinien mieć właśnie taką okładkę. 
Nie mówiąc już o tym, że wyłaniające się z muralu „MY” to pierwsza sylaba nazwy miasta.

Liczę na publiczność festiwalową, ale i tzw. art-turystów. Mamy kompletnie martwy sezon wy-
stawienniczy, a powiązanie wyjazdu na egzotyczne, postindustrialne południowe rubieże Polski 
z dobrym festiwalem muzycznym i wystawą rozrzuconą po małym, specyficznie urokliwym mieście, 
wydaje mi się dobrą propozycją. Przypominam sobie jak kilka lat temu z Fundacją Galerii Foksal, 
organizowaliśmy wystawy w ramach festiwalu Era Nowe Horyzonty w Cieszynie. To był bardzo in-
spirujący czas.

O czym nie jest ta wystawa?:
Razem z moimi niegdysiejszymi współpracownikami z Kroniki (chyba warto podkreślić, że to chyba 
ostatni projekt na Śląsku realizowany w tym trio, chociaż czas pokaże): Izą i Stachem ,nastawili-
śmy się raczej sceptycznie do wszelkiego rodzaju wystaw odnoszących się do konkretnego miasta, 
jego specyfiki, lokalności etc. Nie chcieliśmy bawić się w quasi-antropologów czy quasi-etnografów. 
Bardzo powszechne dziś podejście kolonialne (hej autochtoni! pokażemy wam jak wygląda sztuka 
współczesna!), chcieliśmy zastąpić czymś mniej inwazyjnym, ale za to hojnym, taką serią ćwiczeń 
na ścieżce dźwiękowej miasta. Chodziło o podbicie soundtracku Mysłowic. A więc jest to wystawa 
o słuchaniu i słyszeniu. A jeśli o słyszeniu, to także o dźwiękach, które docierają do nas bez naszej 
intencji. 

Paweł Książek: z serii De stijl vs. Black metal

Anne Julie Raccoursier: Noodling
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SIŁA SŁABOŚCI

Polska jest podręcznikiem architektonicznym nie będącym zbiorem samych 
dobrych wzorów do naśladowania. Zawiera wiele lekcji, z których dużo można 
się nauczyć, ale których lepiej nie naśladować. Dowodzi swoich tez prezentu-
jąc zdjęcia, które nie pozostawiają cienia wątpliwości – taka jest Polska.  
Z Hubertem Trammerem rozmawia Bogna Świątkowska

fot. Hubert Trammer
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Jakiego rodzaju przemyślenia skłoniły cię do sformułowania tytułu wykładu „Siła Słabości. 
Polska jako podręcznik architektoniczny”?
Większość ambitnych polskich architektów inspiracji poszukuje w wiodących światowych trendach. 
W efekcie siłą rzeczy są epigonami. Jeśli powstaje przy tym ciekawa i dobrze służąca ludziom archi-
tektura, oczywiście nie ma w tym nic złego. Wydaje mi się jednak, że część trudności w realizowaniu 
dobrej architektury w Polsce wynika z tego, iż jej twórcy chcą osiągnąć efekty podobne do archi-
tektury wynikającej ze specyfiki innych krajów. W efekcie zmuszeni są do walki z uwarunkowaniami 
istniejącymi u nas. Nie tylko tymi naprawdę wymagającymi zmiany, ale takimi, których uwzględnie-
nie mogłoby pomóc tworzyć dobrą architekturę. Wydaje mi się, iż najzdolniejsi polscy architekci za 
bardzo chcą zmieniać Polskę, a zbyt mało chcą ją zrozumieć.
Zresztą taka sytuacja nie dotyczy tylko architektury. Kiedy po roku 1980 propaganda komunistyczna 
nie mogła już wmawiać ludziom, że w Polsce jest lepiej niż na Zachodzie, zaczęła tłumaczyć, iż gorzej 
jest dlatego, iż Polacy są zbyt leniwi, źle pracują i tym podobne. Po zmianie ustroju ton ten przejęła 
większa część mediów i środowisk opiniotwórczych. Doszło do tego jeszcze przekonanie, iż polskie 
rozwiązania należy zastąpić takimi, „jakie są na świecie", ewentualnie „na Zachodzie". Gubi się przy 
tym fakt, iż chyba w żadnej z dziedzin nie ma rozwiązań szczegółowych, przyjętych jednomyślnie 
przez wszystkie kraje, czy też wszystkie kraje wysokorozwinięte, a także to, iż pewne rozwiązania są 
właściwe dla określonej fazy rozwoju. Trzeba jednak docenić pozytywne aspekty takiej propagandy. 
Dzięki niej Polacy należą obecnie do najbardziej pracowitych narodów, znacząco wzrosła wśród nas 
znajomość języków obcych. Jednocześnie wiele rzeczy wymaga u nas poprawy i ich wytykanie może 
się owej poprawie przysłużyć. Nie należy się godzić chociażby z powszechnym w Polsce zwyczajem 
wyrzucania śmieci do lasu.

No dobrze, a jak to się ma do architektury?
W wielu dziedzinach życia od kilku lat głośno mówi się o tym, iż rozwój rozwiązań wynikających z lo-
kalnych uwarunkowań bywa właściwszy od kopiowania wzorów z zewnątrz. W architekturze debaty 
na ten temat nie ma.

A spójrzmy jakie polskie osiągnięcia przyniosły nam uznanie w świecie. Odbudowa polskich miast 
po II Wojnie Światowej, czy ruch Solidarność zyskały uznanie w świecie dlatego, iż proponowały 
niespotykane wcześniej podejście. Przy tym oba zjawiska były głęboko osadzone w rzeczywistości 
istniejącej w Polsce w momencie ich powstania. Były odpowiedzią na realne potrzeby. Wydaje mi się, 
iż specyficzne uwarunkowania obecne dziś w Polsce mogłyby stać się podstawą nowego trendu w ar-
chitekturze. Jego powstanie nie byłoby jedynie szansą na realizację nie najwyższego lotu potrzeby 
zdobycia rozgłosu w świecie. My Polacy jesteśmy jednym z narodów, dla których bardzo ważne jest 
co inni o nas myślą i bardzo bolesne, kiedy wcale o nas nie myślą. Pojawienie się takiego trendu 
mogłoby dać impuls do rozwoju intelektualnego - wymiany myśli ze światem. Ale co najważniejsze, 
pozwoliłoby lepiej odpowiadać na potrzeby ludzi i środowiska oraz pogodzić to z powstawaniem do-
brej architektury.

Co zawierałby ten twój podręcznik, gdyby powstał?
Zawierałby zebrane z Polski przykłady z architektury, jej pogranicza, a także z innych dziedzin, które 
mogą być inspiracją dla architektów.
Pomysł zrodził się w wyniku zauważenia przeze mnie analogii pomiędzy rozwiązaniami znanymi z za-
granicym, a nie znanymi mi wcześniej sytuacjami, które zauważyłem w Polsce. Miejscem, gdzie takich 
sytuacji odkryłem najwięcej, jest Białystok. Wszechobecne są tam pozostałości dawnej struktury 
miasta, którego zabudowę przed II Wojną Światową w 90% tworzyły drewniane domki w ogródkach. 
Mimo, że wiele z nich zostało zniszczonych, po to by uzyskać miejsca pod budowę bloków, to nadal 
możliwy jest rozwój Białegostoku jako miasta, gdzie realizacja marzenia o własnym domku z ogród-
kiem nie oznacza konieczności codziennego zatruwania powietrza spalinami w kilkunastokilometro-
wej, czy dłuższej, drodze do pracy. Białystok może być miastem, gdzie do pracy w centrum, właściciel 
domku z ogródkiem będzie chodził pieszo. Gdyby rozwój miasta oprzeć na tym kierunku, to dziś, gdy 
miasta zaczynają konkurować o mieszkańców, Białystok mógłby reklamować się hasłem „Największe 
miasto ogród Europy".
Kiedy studiowałem architekturę, jeden z profesorów pokazał nam na wykładzie wczesne dzieło sław-
nej szwajcarskiej pracowni Herzog & de Meuron, dobudowane do starej willi w Weil am Rhein studio 
fotograficzne. Wykończenie tylnej ściany zwykłą papą skwitował słowami: „W Polsce żaden inwestor 
nie pozwoliłby architektowi na takie rozwiązanie". Parę lat później w Białymstoku zobaczyłem wiele 
domów o wszystkich ścianach pokrytych papą. Uświadomiłem sobie, iż stwierdzenie mojego profe-
sora było prawdziwe, ale tylko z tego względu, iż odważne rozwiązania, których polscy architekci 
zazdroszczą zagranicznym kolegom, stosują w Polsce inwestorzy nie będący w sferze działania ar-
chitektów.
Kolejne fascynujące rozwiązanie z Białegostoku to garaże wykonywane ze starych grzejników płyto-
wych. Wyglądają ohydnie, ale świadczą o wielkiej kreatywności. Recykling bez konieczności przeta-
piania stali jest rozwiązaniem bardzo przyjaznym środowisku. Garaże pomalowane są na różne ko-
lory, gdyż każdy z właścicieli maluje swój samodzielnie. Te garaże są odbiciem polskiego charakteru. 
Tyle współpracy i jednolitości, ile wynika z praktycznych względów. Tyle samodzielności i indywidu-
alizmu, ile to możliwe. Gdybyśmy tylko my architekci umieli czerpać z ogromnych pokładów polskiej 
kreatywności, może udało by się wypracować rozwiązania korzystniejsze estetycznie. Polska jest 
podręcznikiem architektonicznym nie będącym zbiorem samych dobrych wzorów do naśladowania. 
Zawiera wiele lekcji, z których dużo się można nauczyć, ale których lepiej nie naśladować. Przykłado-
wo spotykane w wielu miejscach Polski zastępowanie starych okien importowanymi z Zachodu uży-
wanymi oknami plastikowymi, do których dostosowywany jest, przez powiększenie lub zmniejszenie, 
kształt otworów w ścianach, jest przejawem nie tylko zaradności, ale także przesadnie promoder-
nizacyjnego nastawienia Polaków. Mając do wyboru rozwiązanie nowocześniejsze i mniej nowocze-
sne, zdecydowana większość z nas nie widzi potrzeby zastanawiania się, które jest właściwsze, lecz 
wybierze to nowocześniejsze. Dlatego kiedy pojawia się możliwość zakupu za bezcen plastikowych 
okien, które po kilkunastu latach użytkowania osiągają stan sprawiający, iż Niemcy postanawiają je 
wyrzucić, kwestie wpływu owych okien na estetykę budynku i zniszczeń fasady spowodowanych przez 
ich wstawienie, nie mają znaczenia.
Pozytywnym przykładem dostosowania się do polskich realiów są wiejskie pocztowe skrzynki odbior-
cze. Kiedy w latach 80. zaczęto stosować na wsiach centralne zespoły skrzynek pocztowych, pojawił 

Ściany budynku pokryte papą, śmiałe rozwiązanie stosowane przez mieszkańców Białegostoku i sławy ze szwajcarskiej pracowni ar-
chitektonicznej Herzog & de Mauron, fot. Hubert Trammer
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się problem braku umiejętności rozwiązania kwestii konserwacji indywidualnych zamków. Problem 
rozwiązały skrzynki posiadające uszka, w które każdy z użytkowników wkłada własną kłódkę. Pozwala 
to na realizację potrzeby indywidualizmu. Znakomicie też wpisuje skrzynki w typową dla Polaków 
tendencję do dbałości tylko o to, co własne. A ponadto skrzynki te są przykładem pięknego dizajnu. 

Rozwiązania intuicyjne, podejmowane spontanicznie przez anonimowych twórców - użyt-
kowników przestrzeni, rozwiązania niskobudżetowe, czy w ogóle zero-budżetowe, dają 
zaskakująco dobre efekty. Co jest twoim zdaniem największą wartością tego rodzaju dzia-
łań?
To, że są celną odpowiedzią na istniejące potrzeby. Przy tym jest to często odpowiedź bez ogródek. 
Zaskakująco dobre efekty się zdarzają, ale nie jest to normą. Lepsze wydaje mi się stwierdzenie, iż 
owe rozwiązania intuicyjne dają zaskakująco ciekawe efekty, albo iż patrząc na rozwiązania intuicyj-
ne, można zaskakująco dużo się nauczyć.

Jakie elementy wyróżniają polską architekturę? Pomysłowość wywołana brakiem budżetu, 
recykling, niedbałość, mocne poczucie tymczasowości?
Architektura występująca powszechnie ma wszystkie te cechy. Przy czym najcenniejsza z nich - po-
mysłowość wywołana brakiem budżetu, występuje niestety najrzadziej.

Czy twoim zdaniem architektura intuicyjna inspiruje polskich architektów, czy oni pozo-
stają tylko pod wpływem zachodnich czasopism? Jak się to ewentualne zainspirowanie 
objawia?
Nie podoba mi się określenie architektura intuicyjna. Zbyt kojarzy mi się z dość często praktykowa-
nym sposobem nauczania na polskich uczelniach architektonicznych, gdzie student dostaje wyma-
gania funkcjonalne i ma coś zaprojektować. Nie mówi się o metodzie dochodzenia do rozwiązań i nie 
skłania go do przemyśleń. Ocena tego, co student zrobi, też bywa intuicyjna. Wielu prowadzących 
mówi, że dane rozwiązanie jest złe lub dobre, nie wdając się w analizę, co w nim jest złego lub dobre-
go. Intuicja jest ważna, ale to, że często poprzestaje się na niej nie zostawiając miejsca dla myśli, ma 
moim zdaniem zły wpływ na kondycję polskiej architektury.
Oczywiście duża część fascynujących mnie przykładów jest wynikiem działań intuicyjnych. Jednak 
aby powstało z nich coś więcej, potrzebne są moim zdaniem analizy i przemyślenia. Dlatego nie 
chciałbym, aby ktoś zrozumiał, iż oparcie się wyłącznie na intuicji jest właściwą drogą. 
Większość architektów dzieli się chyba na dwie grupy. Tych, którzy rysują pomysły klienta i tych, 
którzy próbują przedstawić klientowi swoje pomysły. Ci ambitniejsi należą do drugiej grupy. A te 
swoje pomysły tworzą w większości pod wpływem zachodnich trendów. Dziś, gdy świat jest otwarty, 
ich źródłem nie są tylko czasopisma, ale także poznawanie zagranicznych dzieł architektury na żywo. 
Niestety chyba najrzadszą postawą jest przekładanie pomysłów klientów na ich potrzeby i pragnie-
nia, a następnie poszukiwanie sposobów realizacji owych potrzeb i pragnień.
W moim wykładzie wspominam o architektach, których architektura czerpie siłę z polskich słabo-
ści. Pokazuję ich jako pozytywny przykład. Uwzględniając i rozumiejąc polskie realia osiągają bar-
dzo ciekawe efekty. Wydaje mi się, że te efekty wynikają z tego, iż nie ograniczają się do intuicji. 
Uwzględnienie realiów umożliwiło powstanie bardzo różniących się od siebie przykładów dobrej 
architektury. Architektura kościołów Stanisława Niemczyka odpowiada na to, iż budują je wspólnoty 
mogące poświęcić wiele czasu, ale nie mogą przeznaczyć na nie wiele pieniędzy. Stąd wykorzystanie 
cegieł odrzuconych przez cegielnie jako zbyt słabo, lub zbyt mocno wypalone, i dzięki temu dostęp-
nych za darmo, a także wykorzystywanie zdeformowanych cegieł, czy starego kamiennego koryta, 
jako elementów dekoracyjnych.
Przemysław Łukasik z gliwickiej pracowni Medusa Group zaadaptował na swój dom starą lampiarnię 
bytomskiej kopalni, używając na zewnątrz rozwiązań rodem z magazynowych baraków. Designerskie 
wnętrze zostało natomiast ukształtowane niemal wyłącznie przy użyciu najtańszego ogólnodostęp-
nego wyposażenia, czy takich elementów jak stojak pod umywalkę zespawany z elementów złomu 
przez rzemieślnika.
Kolejny przykład stanowi dzieło rzeźbiarzy Andrzeja Sołygi, Zdzisława Pidka, Marcina Roszczyka oraz 
architektów z pracowni DDJM. Miejsce pamięci na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady Żydów 

w Bełżcu zostało ukształtowane w sposób pełen dramatycznej ekspresji - odpowiedniej dla takie-
go obiektu, przy użyciu takich rozwiązań jak pola wysypywane żużlem wielkopiecowym, czy mury 
wykonywane w ten sposób, iż w rowy wykopane w ziemi wstawiono pręty zbrojeniowe a następnie 
wlano w nie beton. Jako że szalunek stanowiły ziemne ściany rowów, powstały wypurchlenia muru, 
który przybrał barwę ziemi. Potem ziemię spomiędzy murów usunięto i powstała droga o ekspresyj-
nie ukształtowanych ścianach. W wyniku przemyślanego sposobu wykonania stworzono przestrzeń 
o bardzo silnym działaniu.

Czy forma w architekturze musi być odpowiedzią na czasy w jakich powstaje?
Ten wyznawany przez dużą część architektów pogląd, uważam za zabobon. Architektura musi funkcjo-
nować w momencie, kiedy funkcjonuje i to siłą rzeczy pociąga za sobą stosowanie rozwiązań charak-
terystycznych dla czasów kiedy powstaje. Jednak stawianie sobie za cel pokazanie w architekturze, 
w którym dziesięcioleciu dany dom powstał, jest moim zdaniem całkowicie błędne i zubażające. To, że 
osoba nieświadoma nie rozpozna, iż gdańska czy warszawska starówka zostały wybudowane w latach 
50. XX wieku, nie czyni Gdańska i Warszawy mniej, ale bardziej ciekawymi miastami.

Co twoim zdaniem teraz w architekturze dzieje się najciekawszego?
Moim zdaniem, najciekawsza jest różnorodność. W Berlinie, w tym samym czasie, powstały obiek-
ty tak różnorodne, jak ukryte w sztucznym wzgórzu basen i welodrom olimpijski, dostawione do 
wspólnej miedzianej fasady, wstęgi budynków ambasad państw północy czy rekonstrukcje budynków 
zniszczonych w czasie wojny. Trochę wcześniej - w latach 80. XX wieku - w ramach wystawy IBA - 
powstały tam bardzo ciekawe zespoły urbanistyczne będące reinterpretacją dawnej zabudowy po-
szczególnych obszarów miasta do nowych potrzeb. Przykładowo, na miejscu, gdzie wcześniej stały 
wille, powstały domy mieszczące mieszkania socjalne ukształtowane tak, iż okolica ma charakter 
przestrzenny dzielnicy willowej. Co ważne, przy tej różnorodności, udaje się kształtować Berlin har-
monijnie. Odrzucenie przez Berlin dogmatu architektury odzwierciedlającej swój czas powstania, 
bardzo wzbogaciło przestrzeń tego miasta i sprawia, iż jest to idealne miejsce do studiowania archi-

Fascynujące rozwiązanie z Białegostoku - garaże wykonywane ze starych grzejników płytowych, fot. Hubert Trammer
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tektury w terenie. Można w nieskończoność chodzić po tym mieście i analizować różne rozwiązania. 
Berlin jest zresztą bardzo ciekawym przykładem z jeszcze jednego powodu. Ogromne inwestycje, 
jakie miały tam miejsce w ostatniej dekadzie zeszłego tysiąclecia, wynikały z założenia, iż będzie to 
miejsce olbrzymiego sukcesu gospodarczego. To założenie się nie sprawdziło. Jednak gospodarcza 
klapa nie oznacza upadku Berlina. Dzięki niej jest to miasto tanie. Sprzyja to rozwojowi turystyki 
i przyciąga ludzi, którzy chcą żyć wolniej, po to, aby mieć czas na refleksję. Berlin rozwija się jako 
centrum intelektualne.

A jak to jest w Warszawie?
W Warszawie mamy szansę na podobną sytuację jak w Berlinie. Wszystko wskazuje na to, iż nie-
mal w tym samym czasie powstaną tak różnorodne architektonicznie obiekty jak Muzeum Historii 
Żydów Polskich, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Centrum Nauki i Techniki Kopernik. Życzyłbym sobie, 
aby dołączyło do tego jeszcze zaprzestanie wyburzania tego, co ocalało z dawnego miasta. Moim zda-
niem wiele budynków, które z artystycznego punktu widzenia nie przedstawiają specjalnej wartości, 
dzięki temu, że są resztkami dawnego miasta, są bardzo inspirujące. Joanna Rajkowska powiedziała 
w wywiadzie towarzyszącym prezentacji jej projektu „Dotleniacz”, iż Warszawa jest inspirująca dzięki 
temu, że doświadczamy tu na każdym kroku jakichś niedokończonych historii. Niezależnie od tego jak 
wspaniałe nowe budynki miałyby powstać w Warszawie, nie powinniśmy niszczyć tej wartości. Może 
ona stanowić punkt wyjścia do bardzo ciekawych rozwiązań. Pokazuje to projekt „Urban Cocktail” 
Mateusza Adamczyka, Michała Paleja, Artura Michalaka i Patrycji Sowy z Krakowa (nn6t #43 – przyp. 
nn6t), który zajął pierwsze miejsce spośród prac wykonanych dla Czystego na warszawskiej Woli 
w ramach ostatniej edycji konkursu Europan.

Przestrzeń miejska jest teraz bardziej interesująca niż same budynki. To coś, co jest mię-
dzy budynkami, skupia uwagę. Tytuł tegorocznego Biennale Architektury w Wenecji także 
się do tego odnosi. Jakie to będzie miało twoim zdaniem skutki?
Przestrzeń miejska, bardziej niż same budynki, wpływa na to jak żyje się w mieście. Przez wieki to 

ona była podstawą tworzenia miast. Budynki były wobec niej wynikowe. Dopiero idee modernizmu 
w pierwszej połowie XX wieku przyniosły zmianę sytuacji. Podstawą stał się kształt i sposób roz-
mieszczenia budynków. Przestrzeń miejska była tego wynikiem, a także rozbudowanych do przesa-
dy sieci komunikacyjnych i towarzyszących im stref izolacyjnych, a później także parkingów. Teraz 
w wielu miastach stawia się wyłącznie na interesujące budynki - tak zwane ikony. Przestrzeń miejska 
w ogóle przestaje być tematem. Temat tegorocznego Biennale Architektury w Wenecji został sformu-
łowany po to, aby zwrócić uwagę, iż nie powinno się architektury utożsamiać wyłącznie z budynkami. 
Przy tym twórcy biennale chcą chyba zwrócić uwagę na wiele różnych niedostrzeganych aspektów 
architektury. Obok przestrzeni miejskiej, będą to między innymi różne przejawy życia, dla których 
budynki stanowią tylko ramy.
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Współczesnej Zachęta w Warszawie. Współpracuje też z Muzeum Powstania Warszawskiego. Stały 
współpracownik Fundacji Twórców Architektury i miesięcznika „Architektura-murator”, korespondent 
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nego Europan 9. Pracuje także jako architekt.

Ceglany kościół w Czechowicach-Dziedzicach zaprojektowany przez Stanisława Niemczyka. Do budowy wykorzystano odrzuty  
z cegielni, fot. Hubert Trammer

Pozytywnym przykładem są wiejskie pocztowe skrzynki odbiorcze, fot. Hubert Trammer
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ARTYSTA  
NIEPOKOJOWY

Pamiętam taką sytuację: Przyjeżdżam do rodziców jeszcze jako uczeń i widzę 
jak Zenek przegląda w łóżku gazety i komentuje coś, mówiąc sam do siebie. 
Mama mi wytłumaczyła, że Zenek właśnie rozmawia o sztuce i prosiła, żeby mu 
nie przeszkadzać – wspomina Jan Gryka, współtwórca Galerii Białej w Lublinie, 
w której do niedawna można było oglądać wystawę prac Iłariona Daniluka zwa-
nego Zenkiem (1939 -2000). Daniluk był „malarzem pokojowym”, samorodnym 
artystą, nieprzeciętną postacią. Malował ściany, podłogi, sufity, okna, wszelkie 
sprzęty i ogromne obrazy ścienne. O artyście z Janem Gryką, organizatorem 
wystawy „Iłarion Daniluk-Zenek“ rozmawia Kamila Rogowska

Prace Iłariona Daniluka prezentowane na wystawie "Zenek", Galeria Biała, Lublin, 2008. Fot. Jan Gryka
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Jak trafił Pan na ślad twórczości Iłariona Daniluka?
Twórczości Daniluka nie musiałem specjalnie szukać. Artystę poznałem w momencie, kiedy chodziłem 
do liceum plastycznego w Supraślu i tam też mieszkałem. Pewnego dnia wracam do domu rodziców 
do Hajnówki i patrzę, a tu ktoś paseczki maluje w mieszkaniu. Zenek mieszkał u nas ponad pół roku 
malując cały dom w tym czasie. Kiedyś przyjechałem do Hajnówki na sobotę i niedzielę. Zenek wziął 
mnie na bok i mówi: „Chodź, pomożesz mi”. I dał mi wtedy do namalowania fryz w kuchni. Ja jako 
młody człowiek podszedłem do tego zadania bardzo ambitnie. Wymyślałem jakieś cuda, fakturki, 
wzory i jakoś to zrobiłem. A Zenek po skończonej pracy tak do mnie mówi: „No dobra, zrobiłeś co zro-
biłeś, ale jedź się uczyć, bo na razie nie ma z ciebie żadnego pożytku“. Odesłał mnie do szkoły i tyle. 
Natomiast później wydarzyła się taka bardzo ciekawa scena. Ja zdałem już na studia do Lublina. Leon 
Androsiuk, sąsiad i siostrzeniec Zenka powiedział mi wtedy, że Zenek strasznie się zdenerwował, 
ponieważ sobie wyobrażał, że wrócę do Hajnówki, będziemy mieć firmę i będziemy razem malować 
domy. I wtedy zrobił taki numer, że wszystkie obrazy które po „plastyku” przywiozłem do rodziców 
pooprawiał, powiesił w całym domu - zrobił mi wystawę. Powiedział też do mojego ojca „Jak mi tylko, 
ktoś to ruszy, to pożałuje”. A poza tym, co jakiś czas sprawdzał czy wszystko jeszcze wisi. Przychodził 
robił obchód i szedł dalej. Więc to na pewno nie jest kwestia trafienia na niego. Ja go po prostu 
znałem. Natomiast później, kiedy Zenek już skończył ten nasz dom, to ja przyjeżdżałem z kolegami 
ze szkoły i organizowaliśmy plenery malarskie w Puszczy Białowieskiej. I jak siedzieliśmy w tych 
pokojach to sobie żartowaliśmy z malunków Zenka. Po czasie dopiero sobie uświadomiłem, że sys-
tem edukacji, któremu wszyscy są poddawani, pomimo wszystkich pozytywów niesie też negatywny 
skutek – człowiek nie jest przygotowany do odbierania rzeczy innych. Jest tylko przygotowany na 
refleksję standardową, taką wyczytaną z książek. I jeżeli coś się upodabnia do czegoś, to my to ak-
ceptujemy, a jeżeli jest to coś nieoczekiwanego, to się z tego śmiejemy. Potrzebowałem blisko 20 lat 
na znalezienie stabilnej odpowiedzi dla samego siebie. Potrzebowałem czasu na znalezienie takiej 
wartości, której nie da się rozkruszyć. W tej chwili nie myślę o Zenku jako o malarzu pokojowym. 
Teraz jest on dla mnie absolutnym artystą. Z resztą w sensie takiego funkcjonowania i życia jakie 
on wiódł, widać, że w jego los wpisany jest dowód na to, że był on artystą również w wymiarze spo-
łecznym. W żadnym też razie nie był on postrzegany jako człowiek - taki jak wszyscy dookoła. Stąd 
w jego życiu pojawiały się różne konflikty. One w tej chwili są już powoli zacierane i przestają mieć 
znaczenie. Choć jego biografia w dalszym ciągu jest jeszcze do odkrycia i również może być nie mniej 
ciekawa jak jego malarstwo.

Teraz istotne jest to, co pozostawił.
Jego twórczość z jednej strony nie jest jeszcze do końca poznana, a z drugiej jak już ktoś o niej wie, 
widzi, że jest to niezwykle ciekawe i można nawet powiedzieć nadal aktywne. Gdyby realnie mieć taką 
triadę artystów jak Nikifor, Ociepka i Daniluk no to byłaby to jakaś całościowa forma sztuki, która 
sytuuje się poza oficjalnym obiegiem a wcale nie musi być nieistotna. I w tym momencie dochodzimy 
do problemu z opisaniem Zenka, bo wszystkie funkcjonujące pojęcia,  że to jest naiwne, amatorskie, 
nieprofesjonalne albo ludowe nie są odpowiednie i nie odnoszą się do tego, co on faktycznie robił.

Czyli twórczości Daniluka nie powinniśmy wkładać w ramy realizmu naiwnego? Dzieła pry-
mitywistów, pomimo niezdarnej formy, cechuje duża siła wyrazu, poetycki klimat, dbałość 
o szczegóły i ozdobność, czyli właśnie wszystko to, co prezentuje Zenek.
W jakimś fragmencie to się zgadza i w pewnym segmencie się pokrywa, ale w wielu nie. Tak może-
my określić np. obrazy Zenka. Ale oprócz obrazów jest wiele innych rzeczy, które on robił, a które 
wcale nie są gorsze od obrazów: ściany, podłogi, sufity. Więc jeśli byśmy go w ten sposób określili, 
to jakaś część jego twórczości nam umyka. A Zenek jest pewną całością. Właśnie dzięki temu jest 
zdecydowanie różny np. od Ociepki, Nikifora i wszystkich malarzy pokojowych, gdyż zajmował się 
nie malowaniem obrazów ale kreowaniem nowych przestrzeni życiowych, których tożsamość była 
spójną i określoną strukturalną i bardzo logiczną całością. On przecież nie malował obrazów jako 
takich, on głównie malował domy. Więc nie możemy go skrzywdzić wkładając go w kategorię „malarzy 
obrazków“. Jego specyfika polega na tym, że on obrazy malował na ścianach. Nie da się takich dzieł 
wyrwać z kontekstu. One pozostają jako tożsamość miejsca. Zresztą Zenek nie malował tylko ścian. 
On całe domy traktował z takim samym pietyzmem: tu był obraz, tu była podłoga, tu była ściana, tu 

Prace Iłariona Daniluka prezentowane na wystawie "Zenek", Galeria Biała, Lublin, 2008. Fot. Jan Gryka
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Część z nich mam już tylko w dokumentacji. Niestety zdarza się, że te domy zostały przemalowane, 
położono kafelki, boazerie, tapety. 
Na początku lat 70. Zenek pracował w spółdzielni - i otrzymał zlecenie od tej spółdzielni na ozdo-
bienie osiedla Millenium.  Ornamenty są nadal widoczne, mimo że przyszedł już czas, żeby je odre-
staurować. Właśnie wtedy otrzymał od Spółdzielni Mieszkaniowej Millenium w Hajnówcej mieszkanie, 
ale powiedział, że go nie chce i oddał klucze. Wyrzucił też dowód osobisty mówiąc „Ja jestem Zenek 
i nie potrzebuję takiego papieru“. Nie miał ani mieszkania, ani żadnych dokumentów. Funkcjonował 
w taki sposób, że kiedy umawiał się z ludźmi na malowanie domu, wtedy się do tych ludzi wprowadzał 
i tak mieszkał przez cały czas pracy. To oczywiście nie była taka liryczna podróż – tu kończy, tam 
zaczyna. Zazwyczaj to się działo tak, że mieszkał i pracował przez pewien czas, później dostawał 
jakieś wynagrodzenie i wtedy robił sobie barową przerwę. Trzeba było go wtedy po iluś dniach, ty-

był sufit, czy nawet była szczotka pomalowana, studnia, okno i tak dalej. On nie zapominał o żadnym 
nawet najdrobniejszym elemencie. Ostatnio odkryłem taki tapczan, którego skrzynię pomalował 
w pływające kwiaty, w nenufary. Wiąże się z tym ciekawa historia. Gospodyni, u której znaleźliśmy 
ten mebel opowiadała, że kiedy Zenek malował jej dom ona chciała wyrzucić ten tapczan, bo był już 
stary. Daniluk powiedział jej wtedy: „Ty go nie wyrzucaj, ja ci go zreperuję i pomaluję tak, że nigdy 
go nie wyrzucisz“. I ta kobieta opowiadała nam później, że nawet wtedy, kiedy kupiła nowe łóżko żal 
jej było ten tapczan wyrzucić, więc oddala go sąsiadce. I ja tę skrzynię po tapczanie odkupiłem od 
sąsiadki. Takiego dizajnu nigdzie indziej nie widziałem. Odjazd nie z tej ziemi.

Jak to się działo, że Zenek był tak popularny w okolicy? Ile domów pomalował?
Można szacować, że tych wnętrz było od 50 do 60 w okolicach Hajnówki. To są mieszkania mi znane. 

Prace Iłariona Daniluka prezentowane na wystawie "Zenek", Galeria Biała, Lublin, 2008. Fot. Jan Gryka
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ścicielom tych domów. Wówczas, mam nadzieję, nie zamalowywaliby tak łatwo zenkowych ścian. Mieliby 
dowód, że to jest coś wartościowego. Mam nadzieję, że może w tym roku się to uda. 
A kto teraz w tych domach mieszka?
Sytuacja jest bardzo różna. Są takie, w których mieszkają rodziny wielopokoleniowe i na przykład 
żyje jeszcze babcia, która zamawiała te malowidła, jest córka z mężem i dziećmi. I wtedy to jest natu-
ralne, że tam się nic nie zmienia, że wszyscy to szanują. Taki właśnie dom znaleźliśmy w miejscowości 
Morze. Jest on zachowany w idealnym stanie. Ale są też domy, które stoją puste, zamknięte na klucz. 
Są też niestety takie domy, gdzie dzieci dawnych właścicieli zrobiły remont i Zenka już tam nie ma.

Wracając do samego Iłariona Daniluka – jak to się stało, że przyjął imię Zenek?
Z tego, co wiem, powodem był fakt, że Iłarion uciekał przed wojskiem. Dlatego przeniósł się na Śląsk. 
Pracował tam w kopalni. Ale na Śląsku takie imię jak Iłarion nie było zbyt dobrze przyjmowane. Dla-
tego właśnie tam został „przechrzczony“. I tak już zostało. Kiedy wrócił do Hajnówki w bodaj 1969 
r., to już kazał na siebie mówić Zenek. Udało mi się znaleźć trzy obrazki namalowane jeszcze przed 
wyjazdem na Śląsk, na których jest podpisany jako Iłarion Daniluk. Po przyjeździe podpisywał się 
już jako Zenek.

Kiedy Zenek zaczął tak na prawdę malować?
Już w szkole podstawowej wiadomo było, że jeśli zginęła kreda w szkole, to na pewno zabrał ją Iłarion 
i wracając do domu maluje ptaszki, kwiatki na płotach. Z tych wczesnych lat, zaraz po podstawów-
ce, mam dwa obrusy w róże (własność Leona Androsiuka), które zrobił dla swojej rodziny. Także to 
było dla niego takie naturalne i oczywiste. Nawet wtedy, kiedy był na Śląsku i dyrektor kopalni zo-
baczywszy jak ozdabiał świetlicę wysłał go do szkoły plastycznej w Katowicach, po pół roku Zenek 
stwierdził, że oni tam nic nie rozumieją. Rzucił szkołę i tyle. I miał rację. Bo szkoła pewnie by go 
„zdemoralizowała“.

Czy rodzina Zenka była jakaś szczególna pod względem artstycznym?
Na tym terenie było tak, że prawie każda mama haftowała, tkała dywany i robiła skarpety w kolorowe 
paseczki, a dzieci w tym jakoś uczestniczyły. Jednak większy wpływ na Zenka miał prawdopodobnie 
jego ojciec, który był jedyną piśmienną osobą przed wojną w całej wsi. Była to też bogata rodzina. 
Dlatego też, ta wyższa świadomość i kultura miała duże znaczenie. On mógł się zajmować malowa-
niem.

A czy później Daniluk - artysta też był rozumiany?
Zenek próbował rozmawiać o malarstwie. Próbował mówić o estetyce, o tym co mu się podoba. Pamię-
tam taką sytuację. Przyjeżdżam do rodziców, jeszcze jako uczeń i widzę jak Zenek przegląda w łóżku 
gazety i komentuje coś, mówiąc sam do siebie. Mama mi wytłumaczyła, że Zenek właśnie rozmawia 
o sztuce i prosiła, żeby mu nie przeszkadzać. Niestety on nie miał z kim w Hajnówce porozmawiać 
o tym, co robi. Nikt go tam nie rozumiał. Na tym polu dochodziło do konfliktów. Nie przyjmował żad-
nych korekt, czyjeś propozycje dotyczące malowania go denerwowały. Zawsze miał własną wizję. Zda-
rzało się czasem, że po takiej rozmowie Zenek zostawiał wszystko i nie kończył remontu. W jednym 
domu ze złości na właściciela namalował „gołą babę”. I to jeszcze w taki sposób, że nie dało się jej 
zamalować.

Czy na Białostocczyźnie działało więcej artystów takich jak Zenek? Znana jest przecież 
sztuka ludowa i bogaty folklor tych terenów.
Ja nikogo ani na Białostocczyźnie, ani w całej Polsce nie znam, kto by miał taki talent i tego typu 
dorobek jak Zenek. Oczywiście można znaleźć jakieś podobieństwo fragmentaryczne, ale to zupeł-
nie inna bajka. W moim przekonaniu Zenek jest samorodny i jedyny. Jest niezwykłym zjawiskiem 
artystycznym. Dlatego nie bardzo mogę jego twórczość do czegoś innego porównać, jako całości. 
Z tego powodu trzeba też zrobić wszystko, żeby ta spuścizna przetrwała. Mam nadzieję, że to się 
powiedzie.

www.biala.free.art.pl

godniach znaleźć. I niezależnie, czy się z kimś umówił, czy nie, zawsze z tego „bezrobocia“ trzeba 
było go wyrywać. 

Jak długo trwało malowanie jednego domu?
Zdarzało się, że dom malował dwa lata. Ale wówczas wiązało się to nie tylko z samym malowaniem. 
Często dostawał pusty dom, tylko otynkowany i z podłogą. A Zenek był zatrudniany po to żeby zrobić 
wszystko, bo ludzie wiedzieli, że będzie to robił perfekcyjnie. Jak zobaczył, że ściana była krzywa, 
to musiał ją tak zaszpachlować, żeby się nadawała do użycia. Aby zacząć malować często musiał 
zrobić remont, bo mu nic nie pasowało w  technologicznym sensie. Ale dzięki temu Zenek wymyślił 
kilkanaście technologii, które do nas przyszły znacznie później. Na przykład malował ściany jakimś 
kolorem. Normalnie malarz rozrabia farbę, maluje i na tym kończy. Po roku, dwóch nie ma tej barwy. 
A ściany Zenka mają już około trzydziestu lat i kolory są takie jak na początku. On bowiem rozrabiał 
jakiś kolor, a później rozcieńczał tę farbę w taki sposób, że ledwo było widać jej barwę. Ale ściany 
malował nawet po dwadzieścia razy, więc te ściany wystawione na słońce odbijały światło jak filtry 
UV. Słońce wybija barwy z pierwszej, drugiej, piątej warstwy, ale dziesiąta jest nadal trwała. On na 
swoje malarstwo dawał gwarancję 30-50 lat. I to się sprawdza. Niektóre prace były wykonane na 
początku lat 70. i jakość, czy to ścian, czy podłóg jest ciągle rewelacyjna. On wiedział dokładnie, co 
robi i technologicznie robił to niezwykle precyzyjnie. 
Teraz w domach, w których malował, następuje wymiana pokoleń i młodzi nie zawsze potrafią Zenka 
uszanować. Niestety kilka domków nie przetrwało. Jeżeli one będą znikać w takim tempie, to będzie 
to dla mnie osobista klęska.

Jakimś sposobem na zachowanie tych dzieł jest dokumentacja fotograficzna.
Fotograficzna dokumentacja jest tylko fragmentarycznym zapisem. Zupełnie inaczej jest jak się te domy 
zwiedza, chodzi po nich, szuka Zenka. A jak się tam mieszka, to w ogóle znaczy coś innego. Mnie się ma-
rzy organizowanie wycieczek po tych domach. Chciałbym, żeby przyjeżdżały tu autokary z różnych miast, 
właśnie po to, żeby te wnętrza oglądać. Bo to jest pewnego rodzaju odkrycie – zdjęcia tego nie oddają. 
Ale skoro to się nie udaje, to pomyślałem o zorganizowaniu chociaż wystawy w Lublinie. Walczymy też 
o to, żeby wydać katalog o Zenku. Wiem, że wtedy mógłbym jeździć po wsiach i wręczać tę książkę wła-
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DZIKIE ZWIERZĘTA, 
MIEJSCY LUDZIE

Rumuńska artystka Anca Benera przyjechała do Warszawy na kilka tygodni 
w ramach programu rezydencyjnego a-i-r laboratory prowadzonego przez 
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. W czasie swego 
pobytu badała, w jaki sposób populacje dzikich zwierząt zaadaptowały się 
do specyficznych miejskich warunków i jaka jest ich odpowiedź na globalną 
urbanizację. Efekty jej badań poznamy jeszcze przed końcem roku dzięki 
mającej się ukazać publikacji podsumowującej projekt.

Anca Benera: z cyklu badania nad dzikimi zwierzętami w mieście, 2008
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Celem projektu Anki było znalezienie na przykładzie fauny Warszawy odpowiedzi na pytania, czy 
zwierzęta uznawane za „dzikie” żyją w miastach w jakichś społecznościach, jakie są ich powiązania 
z innymi mieszkańcami miasta oraz przestrzenią publiczną w ogóle. Oprócz części teoretycznej, po-
legającej na spotkaniach z ekologami i zoologami, w dużej części jej projekt opierał się na zbieraniu 
informacji i dokumentacji od mieszkańców Warszawy.
To co Ankę zainteresowało najbardziej, to powstające wokół dzikich zwierząt 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 Die-
go, ale zamiast tego wybrał wolność – uciekł do lasu Kabackiego i nigdy nie został odnaleziony.
Niedawna historia łosia, który pojawił się w Ursusie i został zastrzelony przez myśliwego wyzna-
jącego zasadę „najpierw strzelaj, potem pomyśl”, niewątpliwie zasługuje na poważną refleksję nad 
naszym stosunkiem do zwierząt w mieście, wskazuje też, że powinniśmy bardziej zainteresować się 
ich obecnością i wypracować nowe strategie współistnienia z nimi.

Twoja warszawska praca ma związek z tematem przemieszczania się. Dlaczego skupiłaś się 
na zwierzętach, które z dzikich okolic przenoszą się do miast?
Mój projekt bada głównie mity i legendy w Warszawie: guziec, paskuda, zmutowany króliko-lis, wie-
loryb w Wiśle, itd. Głównym tematem moich badań jest historia guźca Non Diego, guźca, który miał 

być przewieziony do San Diego, ale uciekł i nigdy go nie odnaleziono. Pomimo, że to się zdarzyło 
w 1996, guziec Non Diego wciąż jest obecny w ludzkiej pamięci. Pytani o niego odpowiadają: „guziec 
jest naszym bohaterem”. Wiele historii wykreowanych przez media szybko ulega zapomnieniu, ale 
historia guźca Non Diego nie należy do tych przypadków. Jedna z ulic, położona w okolicy, w której 
guziec uciekł, została nazwana ulicą Guźca. To ciekawe, bo nie ma na niej ani jednego domu i trudno 
się zorientować, gdzie się zaczyna i gdzie się kończy. Kiedy dowiedziałam się o guźcu, pojawiło się 
wiele pytań i moje zainteresowania skupiły się wokół tego, jak powstają miejskie mity, jak ewoluują 
i jak są postrzegane, jak się je niezmiennie interpretuje, reaktywuje bądź nie, a szczególnie jaki jest 
wpływ mediów na tworzenie miejskich mitów i jaki jest z kolei wpływ tych mitów na odbiorców.
Media wciąż rozpowszechniają prawdziwe i nieprawdziwe informacje czy wiadomości, które są czę-
ściowo prawdziwe bądź wyolbrzymione. Historia guźca Non Diego mogła zostać stworzona przez me-
dia, lub też mogła się naprawdę wydarzyć.
Zaczęłam się zastanawiać dlaczego by nie użyć mediów jako sposobu komunikacji i nie stworzyć wła-
snej wersji historii o guźcu, „prawdziwej historii”, która zostanie przeze mnie ujawniona. Mam zamiar 
opublikować ją w gazecie codziennej i śledzić skutki, jakie to przyniesie.

Jaka jest ta proponowana przez ciebie historia?
Bardzo prosta. Guziec Non Diego uciekł do Lasu Kabackiego i nigdy go nie znaleziono. Nikt nie wie, co 

Anca Benera: Gruba Kaśka i guziec Non Diego, 2008 Anca Benera: Sokolnik, fot. Anca Benera, 2008
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się z nim stało. Wymyśliłam zakończenie tej historii. Tak naprawdę wymyśliłam i ujawniłam „prawdzi-
wą historię”. W rzeczywistości połączyłam ze sobą dwa miejskie mity/legendy - Grubą Kaśkę i guźca 
Non Diego. Gruba Kaśka jest również nieodgadnionym fenomenem, więc pomyślałam, ze można po-
łączyć te mity. Gruba Kaśka złapała guźca po jego ucieczce i zaopiekowała się nim. Mieszkali razem 
w jej domu na Ursynowie. W mojej historii Kaśka nie jest już Grubą Kaśką, tylko Kaśką Diego. 

To jest opowieść baśniowa, odrealniona i dużej mierze wyobrażona. Mity muszą być jednak 
zbudowane na faktach. Co jest w twoim projekcie prawdą?
Moje działania oparte są na współczesnym fenomenie, potwierdzonym przez ostatnie badania zoo-
logiczne, polegającym na tym, że coraz więcej ptaków i ssaków zasiedla miasta, a niektóre z nich 
czują się lepiej w środowisku miejskim niż w środowisku naturalnym. Zarówno te, które spotykamy 
codziennie, jak i te, o których istnieniu nawet nie wiemy, tworzą kolejną miejską warstwę. Zwierzęta 
tak naprawdę zamieszkują przestrzeń publiczną, w której żyjemy, czasem przechodzą bardzo blisko 
nas, gdzieś w samym środku miasta. To rodzaj paralelnego świata, prawie niewidoczny poprzez całą 
strukturę miasta. Do takich mieszkańców należą bobry, lisy, sowy, łosie, ale także egzotyczne ptaki, 
które uciekły z klatek, albo dzikie zwierzęta, które uciekły z zoo. Interesuje mnie to jak przysto-
sowują się te populacje dzikich zwierząt do życia w mieście i jaka jest ich odpowiedź na globalną 
urbanizację, a także ich mechanizmy przetrwania, które rozwijają mieszkając w mieście: co robią, 
aby nie dać się złapać, czy mają jakieś strategie ukrywania się, jakie regiony są najliczniej przez 
nie zamieszkiwane. Moje zainteresowanie tym tematem doprowadziło do wielu spotkań z ornitolo-
gami i naukowcami zajmującymi się tą dziedziną, w ten sposób moje badania stają się coraz bardziej 
ustrukturyzowane. To był cały skomplikowany proces polegający na zbieraniu dużej ilości informacji, 
spotkaniach z badaczami, dziennikarzami, antropologami.

Studiowałaś malarstwo, teraz dokumentujesz zwierzęta. Wcześniej zajmowałaś się pomni-
kami…
Moje działania są bardzo różnorodne. Ostatnio interesuję się antropologią i historią naturalną. Lu-
bię pracę nad długoterminowymi projektami, niektóre z nich wciąż trwają jak „Collecting Collectors”, 
który rozpoczął się w 2005 (www.conjoint.ro/collectors). Interesuje mnie proces pracy sam w sobie, 
tematy, które ewoluują i rozwijają się.
Moją kolejną pracą będą fałszywe biennale (fake binnale) w kontekście biennale jakie ma się odbyć 
w Bukareszcie w październiku 2008. To część projektu „Art Sickness”. Podczas ostatniej edycji tych 
samych biennale stworzyłam artystyczne torebki wymiotne, których odwiedzający mogą użyć w ra-
zie, gdyby doświadczyli intelektualnych mdłości.

Rozmawiała Kamila Rogowska

***
Anca Benera - ur.1977 w Konstancji. Dyplom uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych Państwowego Uni-
wersytetu Sztuki w Bukareszcie w 2001 r. Jej prace prezentowane były na wystawach, m.in. Fuori 
Uso - Altered States, Pescara, Budapeszt i  Bukareszt (2007), Betonsalon, MuseumsQuartier, Vienna, 
Platforma, Cooper Gallery, Dundee, Scotland, Fluidic project - NewYorkRioTokyo, Projektraum E4, 
Berlin (2006).

www.conjoint.ro [wspólna strona Anki Benery i Arnolda Estefana] Anca Benera i jej obute stopy, fot. dzięki uprzejmości artystki
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STADION JEST  
WAŻNIEJSZY OD NAS

Podczas ostatniego odcinka Finisażu Stadionu X-lecia na murawie pojawił 
się fragment wschodniej granicy Polski, a zarazem granicy Unii Europejskiej. 
Na koronie zainstalowano punkty obserwacyjne, z których publicznośc przez 
lunety i lornetki mogła dokonywać obserwacji terenu. Całodniowa instalacja 
berlińsko-berneńskiej grupy Schauplatz International była inspirowana ob-
serwacją, że stadiony i granice, mają cechy wspólną, m.in. służą budowaniu 
tożsamości narodowej. O ile jednak stadiony są obiektami architektonicznymi, 
o tyle granice to produkt naszej wyobraźni. Składają się z umów, symboli i 
potencjalnej przemocy.
O odcinku Finisażu zatytułowanym „Schengen“, z Martinem Bieri z kolektywu 
Schauplatz International, rozmawia Anna Waelli.

Schengen, Fot. Marta Orlik
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Jakie było wasze pierwsze wrażenie ze Stadionu X-lecia?
Umówiliśmy się z kuratorką Finisażu Joanną Warszą na stadionowym bazarze, potem poszliśmy w stronę 
tunelu prowadzącego na płytę boiska. Oczywiście byliśmy pod wrażeniem obiektu, ale z drugiej strony ina-
czej sobie go wyobrażałem - Stadion wydawał mi się mniejszy, albo raczej bardziej ciasny. Stadiony zawsze 
wyglądają na większe. Ale kiedy dotarliśmy na koronę, zrozumiałem, że ten objekt jest ogromny.

Annas Kollektiv powiedzieli coś podobnego: Stadion X-lecia wydawał im się na początku 
mniejszy niż go sobie wyobrażali. Im dłużej tam pracowali, tym bardziej on się im powięk-
szał. A jak w ogóle przygotowaliście się do waszego projektu? Przypuszczam, że nikt z was 
nie był przed tym na miejscu. Jakich materiałów używaliście do poznania tej okolicy?
Za pomocą Google-Earth i w ogóle internetu próbowaliśmy się dowiedzieć czegoś o historii stadionu. 
Nie było to łatwe, bo większość materiałów dostępna jest tylko po polsku. W Szwajcarii opracowa-
liśmy wstępny pomysł, ale tak naprawdę w ogóle nie wiedzieliśmy, czy jest on możliwy do zrealizo-
wania w Warszawie.
Po pierwszych dziesięciu minutach było dla mnie jasne, że musimy zagrać z wymiarami: „duży“ i „mały“ 
- to znaczy z wielkością stadionu i małością człowieka pośrodku. W ciągu pierwszych dwóch godzin 
pobytu na stadionie podjęliśmy bardzo dużo decyzji i potem zaczeła się żmudna praca nad detalami.
Na przykład wymyśliliśmy, żeby postawić budki obserwacyjne na koronie stadionu. Organizacja tego 
była jednak kłopotliwa. Póżniej przez dłuższy czas dyskutowaliśmy o tym, w jaki sposób przymoco-
wać teleskopy i lornetki. Chcieliśmy dać widzowi jak najwięcej możliwości wyboru widoku. Powiesili-
śmy mapy z pomysłami tego, co ludzie mogliby oglądać. Scenariusz, że publika ogląda przez lornetkę 
zwyczajny kawałek trawy, gdzie nic się nie dzieje, również chcieliśmy włączyć w naszą akcję.

Kiedy ustaliliście, że tematem waszego projektu będzie Schengen?
Schengen było powodem, dla którego Joanna zaprosiła nas do Warszawy. Opowiedzieliśmy jej o fir-
mie Frontex, która jeszcze niedawno temu miała główną siedzibę w pobliżu Stadionu. Bardzo się tym 
zainteresowała. Zaproponowaliśmy jej kilka wstępnych wersji performance'u, Joanna była zaintere-
sowana tymi, których temat związany był z granicą schengenowską. Wiedzieliśmy, że nasza praca 
będzie dotyczyć granicy wschodniej granicy Polski i zarazem Unii Europejskiej.

A jakie pojawiały się problemy? Czy wszystko wyglądało tak jak byście chcieli?
Mieliśmy czasami problemy techniczne, przede wszystkim z nagłośnieniem. Bywało chwilami groźnie 
- dzwięk był przecież centralnym elementem naszego performensu. No i nie byliśmy przyzwyczajeni 
do niepunktualności! Ale np. byliśmy bardzo zadowoleni ze sposobu doboru i jakości wypowiedzi 
ekspertów. Wydaję mi się, że w Szwajcarii, coś takiego by się nie udało.

A co ciebie osobiście najbardziej zaskoczyło w tych ośmiu godzin waszej akcji, na przykład 
w rozmowach z ekspertami?
Największe wrażenie wywarł na mnie uciekinier z Czeczenii. Szczególnie w kontraście z następnym 
gościem, specjalistą od programów komputerowych, który bardzo rzeczowo przedstawił działanie 
takiego programu, który w strefie granicznej pozwala odróżniać zwierzę od człowieka. Mówił na temat 
robotów, które mają specjalne systemy recepcji i mogą rozpoznawać ruchy czy przedmioty oraz na 
temat działania kamer termicznych na granicy – wszystko bardzo sucho i technicznie. Powiedział, że 
ważne przy tym jest też oko człowieka, który po odkryciu jakiegoś obiektu przez kamerę jest w sta-
nie ocenić, czy aktywność jest legalna czy nie. Dodał też, że jego hobby jest re-nactment – czyli 
odtwarzanie historycznych zdarzeń wojskowych. Niezwykła kombinacja – uciekinier z kraju, w któ-
rym jest stan wojenny i zaraz po nim ktoś, kto bawi się w imitowanie sytuacji z pierwszej i drugiej 
wojny światowej. Później zastanawialiśmy się, czy za 50 lat ktoś będzie naśladować to, co działo się 
w Groznym.
Niekiedy miałem wrażenie, że spełniliśmy dobrze swoje zadanie, bo potrafiliśmy wytworzyć sytuację 
sceniczną, w innych - że jednak nie udała nam się ta sztuka. Ale tak naprawdę to lubię sytuacje, 
w których tracimy kontrolę.
Zastanawiające jest też to, że ludzie spacerowali sobie po całym Stadionie – tak jakby w ogóle nie 
chodziło o nas. Nie byliśmy powodem dla ludzi, żeby zwiedzać Stadion.

Czy fakt, że ludzie wchodzili na waszą „scenę“, na murawę, przeszkadzał wam w graniu?
Nie powiedziałbym, że to nam przeszkadzało, bo mogliśmy przecież z tym grać. Ale z drugiej strony 
miałem wrażenie, że byliśmy raczej dla nich tłem dźwiękowym. Być może dla aktora jest to trochę 
rozczarowujące, bo oznacza, że nie mógł sobą zainteresować widzów. Stadion jest chyba po prostu 

Przez lunety można było obserwować teren Stadionu X-lecia, fot. Marta OrlikPunkt obserwacyjny na koronie Stadionu X-lecia, w dole - granica. Fot. Marta Orlik
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ważniejszy od nas. Na przykład przez dłuższy czas chodził po murawie mężczyzna, który miał około 
60 lat i pomyślałem sobię, że on mógł kiedyś uprawiać sport, czy przynajmniej znał jakoś to miejsce. 
Nie sądzę, żeby ten człowiek w ogóle zainteresował się tematem Schengen.

Miałam podobne sytuacje na stanowisku informacyjnym na koronie. Kilka starszych osób 
przyszło, żeby jeszcze raz obejrzeć stadion, wspominali obiekt z czasów swojej młodości. 
I oczywiście dopytywali się o to, co dzieje się na murawie – nie jest łatwo takim osobom 
wytłumaczyć sens całej akcji.
Zgadzam się, że jest to trudne. Ale było wiele momentów, gdy naprawdę cieszyłem się tym, jak nam 
idzie. Rozmowy z ekspertami były bardzo wartościowe, ponieważ były spontaniczne i nieprzewi-
dywalne. Ale gdybyśmy chcieli pozostać tylko przy tym, to musielibyśmy całą akcję zorganizować 
inaczej. Trudno jest utrzymywać napięcie sceniczne przez osiem godzin. Naszej gry starczyłoby może 
na 90 minut.

Czy w jakimś czasie tych ośmiu godzin miałeś dosyć? Marzyłeś o tym, żeby zrobić przerwę, 
albo zdrzemnąć się na trawie?
Byliśmy przygotowani na to, że performance będzie trwał osiem godzin. Ale po jednej czy dwóch 
godzinach, w których staraliśmy się trzymać napięcie – czyli po czasie zwykłego przedstawienia - 
uświadomiliśmy sobie, że cała akcja będzie jeszcze trwała około sześciu godzin. To był moment, że 
nie wiedziałem, co dalej, tym bardziej że w ogóle nie mam doświadczenia, jak obcować z ośmiogo-
dzinnym performensem.

Czy wiedzieliście, co będziecie mówić i grać, czy to się wykrystalizowało w czasie akcji? 
Część akcji przygotowaliśmy wcześniej, na przykład akcję z balonami Larsa i przymocowanie do 
niej flagi UE. Albo akcja z szukaniem granicy schengenowskiej i zaznaczanie jej z pomocą linijki. 
Ale oczywiście nie są to działania, które trwają osiem godzin. W pewnym momencie poczułem się 
trochę głupio, że przez cały czas rysuję linie na trawie. Z perspektywy widzów to mogło być dobre, 
ponieważ oni przecież nie zostawali całych osiem godzin na stadionie, widzieli zaledwie małą część 
performance'u. 

Hm, ja was naprawdę podziwiam za te osiem godzin!
No tak, u Andy‘ego Warhola można było przynajmniej spać. Dla nas pobyt w Warszawie i praca w takej 
scenerii były wielkim zaszczytem. Ale także dziwną sytuacją, w której byliśmy niejako pretekstem dla 
ludzi do pożegnania się ze Stadionem.

Warszawa, 15.06.2008

www.schauplatzinternational.net
www.stadion-x.pl

Finisaż Stadionu X-lecia w odcinkach. Odcinek 6. Schengen
Kuratorka: Joanna Warsza

Organizatorzy: Fundacja Bęc Zmiana i Fundacja Laury Palmer
Patronat honorowy: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Projekt dofinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa
Partnerzy: Szwajcarska Fundacja dla kultury Pro Helvetia, Narodowe Centrum Sportu, Centralny Ośro-
dek Sportu, CHD Stadion, Orfi, teleskopy.pl, mamastudio

Balony uniosły flagę Unii Europejskiej, poszybowały nad Warszawę. Schauplatz International w komplecie: od lewej: Lars Studer, Albert 
Liebl, Martin Bieri. Fot. Marta Orlik



86 87

BLOKOWY CIĄG 
WIDOKOWY

W Polsce w blokach z wielkiej płyty mieszka 4 mln ludzi. Większość z nich 
narzeka na brzydotę i szarość blokowisk, a także na niechlujnie wykonane 
elementy tych budynków. Nadzieję niesie jednak projekt N.A.D. OWT autorstwa 
Piotra Sołowieja, architekta i byłego mieszkańca bloku, z którym rozmawia 
Kamila Rogowska.

Piotr Sołowiej: N.A.D.  OWT, 2004
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W internecie znalazłam podpisaną przez Ciebie petycję przeciwko wyburzeniu Hali na Ko-
szykach i przeciw zniszczeniu Supersamu, którego nie udało się jednak uratować. W tek-
ście apelu można przeczytać: „Wartością zabytku jest jego autentyczność i dlatego nie 
godzimy się na takie traktowanie dóbr kultury przez firmy deweloperskie, które w imię 
komercyjnego zysku fundują Warszawiakom atrapę zamiast oryginału“. Czy zmienianie 
wyglądu bloków nie jest ingerowaniem w ich autentyczność?
Nie jest, jeśli zmiana polega na dodaniu zupełnie nowego elementu. Powstaje oczywiście pytanie czy 
autentyczności, bloków jest wartością. W przypadku Hali Koszyki chodziło o zabytek, który miał być 
rozebrany a następnie zrekonstruowany z nowych materiałów. Takie działanie jest zawsze bardzo 
kontrowersyjne. Hala ma stalową konstrukcję, więc wystarczyłoby ją odnowić, a niekoniecznie uży-
wać nowych elementów, które biorąc pod uwagę dzisiejsze technologie i różnego rodzaju wymogi, 
mogłyby wyglądać zupełnie inaczej niż oryginalne.

Szklane domy na blokach z wielkiej płyty – jak na to wpadłeś?
Pomysł zrodził się pod wpływem wielu czynników. Po pierwsze na tym osiedlu mieszkałem od uro-
dzenia, wiec była to dla mnie bliska przestrzeń. Po drugie, generalny brak zainteresowania w Polsce 
blokowiskami nie był bez znaczenia. Istotne były również pobudki czysto praktyczne: brak przestrze-
ni publicznej przeznaczonej do użytku dla wszystkich mieszkańców. Brzmi to trochę paradoksalnie, 
bo cała przestrzeń wokół bloków jest określana jako publiczna. Jednak nie jest ona w żaden sposób 
zorganizowana i nie działa jako taka. Oczywiście dobudowanie kondygnacji nie jest antidotum na 
wszystkie bolączki blokowisk. To było bardziej działanie miejscowe. Blok, którym się zająłem, to 
budynek, na który patrzyłem przez wiele lat z okien własnego mieszkania. Jego lokalizacja też miała 
znaczenie, jest to budynek położony na obrzeżu osiedla, bardzo wysoki i zarazem najdłuższy w Bia-
łymstoku. Mieszkańcy ostatnich pięter mają  z jednej strony doskonały widok na panoramę miasta, 
z drugiej na podmiejskie lasy.
Podobne projekty realizowane są w innych miastach, głównie niemieckich. Widziałem na przykład 
przedszkole na dachu bloku, czy po prostu dodatkowe mieszkania. Wielofunkcyjność bloków miesz-
kalnych to też przedłużenie idei Le Corbusiera z lat 50. Niestety nasze wielkopłytowe bloki ograni-
czyły się tylko do spełniania funkcji mieszkaniowej.

Czy twój projekt ma szansę na realizację, czy jest może czysto utopijny?
To jest jak najbardziej do zrealizowania. Pod względem technicznym w ogóle nie ma problemu. Kon-
strukcja wielkopłytowa jest na tyle sztywna i stabilna, że dodanie jednej czy dwóch kondygnacji nie 
stanowi żadnego problemu. Inną kwestią jest finansowanie.

Właśnie. Wybudowanie tak potężnej konstrukcji wymaga nie tylko poparcia mieszkańców 
danego budynku, lecz również dużych nakładów finansowych. Czy myślałeś o tym bardziej 
przyziemnym aspekcie swojego pomysłu? Kto miałby w to inwestować? Mieszkańcy? Spół-
dzielnia mieszkaniowa? Władze poszczególnych dzielnic? Prywatny sponsor?
Głównym założeniem tego projektu jest spełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnej. Z jednej strony 
ciąg komunikacyjny z widokiem, z drugiej miejsce pracy klubów osiedlowych, czy sale do zajęć spor-
towych. Dlatego myślę, że tak samo jak za finansowanie klubów osiedlowych odpowiadałaby za to 
spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa, podobnie jak za wybudowanie nowego boiska.
Myślę o zrobieniu prezentacji swego projektu na osiedlu i przedstawieniu tego pomysłu mieszkań-
com jak i zarządowi spółdzielni, żeby sprawdzić jaki byłby odbiór. Zdaję sobie jednak sprawę, że 
przekonanie potencjalnego inwestora, czyli spółdzielni mieszkaniowej do tego typu inwestycji nie 
będzie prostym zadaniem.

Coraz częściej słyszy się, że bloki z wielkiej płyty przetrwają jeszcze około 10-20 lat. Czy 
jest sens inwestowania w coś, co i tak chyli się ku upadkowi?
Argumentem za jest zwrócenie uwagi na problem ich starzenia się. Ta pesymistyczna prognoza, na-
wet 20-letnia, jest moim zdaniem przesadzona. Głównie dlatego, że konstrukcje bloków z wielkiej 
płyty są wbrew pozorom mocne. Najsłabszą częścią takich budynków są ich elewacje. Elementy pre-
fabrykowane wiszą na stalowych hakach, które ulegają korozji. Natomiast wewnętrzna konstrukcja 
jest zazwyczaj w dobrym stanie. Dlatego należałoby zastanowić się nad modernizacją tych bloków, 
skupiając się na ich słabych punktach. Tu wachlarz możliwości jest szeroki: od wszechobecnej już, 
choć niewiele wnoszącej, termomodernizacji, przez modyfikacje w strukturze, aż po demontaż bloku 
i postawienie na jego miejscu nowego, choćby z tych samych elementów. Wszystko zależy od tego, 
kiedy zajmiemy się takim budynkiem. Jeśli coś zdąży spaść komuś na głowę, wtedy będzie już zdecy-
dowanie za późno. Również ze względów czysto społecznych warto zastanowić się, jak z bloków nie 
zrezygnować i jak podnieść ich jakość, a co się z tym wiąże jakość życia ich mieszkańców. Chociażby 
poprzez częściową przebudowę i ingerencję w przestrzeń wokół. Wyburzenie połowy Ursynowa nie 
jest przecież rozwiązaniem.

***
Piotr Sołowiej (ur. 1980 r. w Białymstoku) absolwent Wydziału Architektury na Politechnice Biało-
stockiej. Studiował również architekturę w Brukseli na Hogeschool voor Wetenschap. Nagradzany 
i wyróżniany w konkursach na projekty architekoniczne i graficzne.

Piotr Sołowiej: N.A.D.  OWT, 2004 Piotr Sołowiej: N.A.D.  OWT, 2004
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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
ElBlĄG Galeria El, kuśnierska 6, www.galeria-el.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
SANOk BWA Galeria Sanocka, Rynek 14, www.galeriasanocka.pl
SłupSk Galeria Interdyscyplinarna, Młodzieżowe Centrum Kultury, ul. 3-go Maja 22, www.emcek.pl  
SOpOT lalala bar, ul. Rzemieślnicza 42, www.lalala.lu
SZcZEcIN Miejsce Sztuki OFFicyna, ul. lenartowicza 3/4, www.officyna.art.pl; Piwnica Kany, pl. piotra i pawła 4/5, www.kana.art.pl
TORuń Klub NRD/Galeria Dla…, ul. Browarna 6, www.techno.torun.com.pl/nrd/galeria.php; Dom Muz, ul. podmurna 1/3, 
www.dommuz.pl; Piwnica Pod Aniołem, Rynek Staromiejski 1, www.podaniolem.art.pl; Kino Orzeł, Strumykowa 3,  
www.kinoorzel.pl
WARSZAWA Ania Kuczyńska, Solec 85, www.aniakuczynska.com; Bęc, Radna 10, www.funbec.eu; Café 6/12, ul. Żurawia 6/12;
Café Karma, pl. Zbawiciela 3/5; Chłodna 25, ul. chłodna 25, http://chlodna25.blog.pl; Czuły Barbarzyńca, ul. Dobra 31, 
www.czulybarbarzynca.pl; Fundacja Atelier, ul. Foksal 11, www.atelier.org.pl; Galeria Fibak ul. krakowskie przedmieście 
5, www.galeriafibak.com.pl; Galeria Klimy Bocheńskiej, ul. Ząbkowska 27/31 [koneser], www.bochenskagallery.pl; Galeria 
Leto, ul. Hoża 9c, www.leto.pl; Galeria M2, Oleandrów 6, www.m2.art.pl; Galeria Start, ul. 1 sierpnia 36a, www.dkwlochy.
pl; Kafka, ul. Oboźna 3; Kolonia, róg ładysława i łęczyckiej; Kawangarda, Wilcza 32, www.kawangarda.pl; Księgarnia 
„Spis treści“ centrum Sztuki Współczesnej Zamek ujazdowski, Al. ujazdowskie 6, www.spistresci.pl; Kawiarnia Lokalna, 
ul. Różana (między kwiatową a al. Niepodległości); Mufka, ul. Solec 101, www.mufka.waw.pl; Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 
ul. pańska 3, www.artmuseum.waw.pl; Numery Litery, ul. Wilcza 26,  www.numerylitery.pl; Okna, Zamek ujazdowski, al. 
ujazdowskie 6; Piksel, ul. Noakowskiego 12/43, www.piksel.art.pl; Pasta Café, ul. kamionkowska 48a, www.pastacafe.pl; 
Pracovnia, ul. popiełuszki 16, http://pracovnia.pl; Raster, ul. Hoża 42/8, www.raster.art.pl; Tarabuk, ul. Browarna 6, www.
tarabuk.pl; Sklep Filmowy Celuloid w kinie Muranów, ul. Gen. Andersa 1, www.muranow.gutekfilm.pl; Szczotki pędzle, ul. 
Tamka 45b, www.szczotkipedzle.pl;  TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8, www.trwarszawa.pl; Yours Gallery, krakowskie 
przedmieście 33, www.gallery.yours.pl; ZOOM, ul. Nowogrodzka 84/86, www.zoomzoom.pl; Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 
pl. Małachowskiego 3, www.zacheta.art.pl 
WROcłAW Art-Cafe Pod Kalamburem, al. kuźnicza 29 a, www.kalambur.art.pl; Chillout Club, ul. kazimierza Wielkiego 45, 
www.chillout-club.pl; Galeria Awangarda, ul. Wita Stwosza 32; Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza 4, www.entropia.art.pl; 
Instytut Kulturoznawstwa, uniwersytet 
Wrocławski, www.uni.wroc.pl; Jadłostacja, ul.Więzienna 31; Ośrodek Postaw Twórczych, ul. Działkowa 15, www.opt-art.net
Pracownia, ul. Więzienna 6; Wychowanie Złe, pl. kościuszki 12, www.zlewychowanie.pl
ZIElONA GóRA Galeria BWA, al. Niepodległości 19, www.bwazg.pl
NIEMcY: BERlIN Żak Gallery, linienstraße 148, www.zak-gallery.com
uWAGA, JEŚlI TWOJEGO MIASTA NIE MA NA lIŚcIE – DAJ ZNAkA W JAkIM MIEJScu – DOBREJ kAWIARNI, GAlERII, 
NN6T pOWINIEN SIę pOJAWIAć. cZEkAMY NA pODpOWIEDZI NN6T@FuNBEc.Eu
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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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