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REISEFIEBER

„Interesuje nas pusty moment kiedy nie uczestniczymy w żadnym z projektów naszego życia (które 
nadają mu sens), moment kiedy wszystko jest jednoczesne, możliwe ale w tej chwili niedostępne.
W XXI wieku powszedniość podróży odebrała jej tajemnice, ten klasyczny temat stracił swoją moc, 
przestał tak silnie pobudzać naszą wyobraźnię jak działo się to jeszcze do niedawna, od czasów  hel-
lenistycznych i biblijnych korzeni naszej kultury. Z drugiej strony przemieszczanie się tak fizyczne, 
jak intelektualne czy nawet uczuciowe jest kluczowym elementem naszego życia. Jeśli nie można już 
odbywać wielkich podróży zwracamy się ku tym małym, codziennym. Wraz z grupą artystów próbuje-
my odnaleźć intensywności emocjonalne związane z wycieczkami, tak metaforycznymi jak i całkiem 
realnymi. Zaproszeni artyści korzystają z różnych środków wyrazu i metod pracy, obok projekcji 
wideo, fotografii, malarstwa i obiektów pojawią się instalacje dźwiękowe oraz happening (w czasie 
wernisażu) oraz wielopoziomowa instalacja Dory Garcii, która łączy elementy performatywne z ory-
ginalnym interfejsem komputerowym" - piszą kuratorzy wystawy Jakub Bąk i Agnieszka Kilian.
Projekt  Reisefieber powstaje jako praca dyplomowa kuratorskich studiów podyplomowych przy IHS 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (www.studiakuratorskie.studies.uj.edu.pl). Osobą koordynującą grupę 
jest Magda Kardasz z warszawskiej Zachęty.
Zaproszeni artyści: Kata Adamek, Wojciech Bąkowski, Pierre Coulibeuf, Ronnie Deelen, Cezary Duch-
nowski, Dora Garcia, Wojciech Gilewicz, Szymon Kobylarz, Maciej Kurak, Dominik Lejman, Angelika 
Markul, Marzena Nowak, Anna Orlikowska, Dorota Podlaska, Sławomir Rumiak.

Czas: do 30.09
Miejsce: Katowice, Rondo Sztuki, ul. gen. Ziętka 1
www.reisefieber.pl

Pierre Coulibeuf: Somewhere in Between, wideo

To nie jest Wielki Akcelerator Hadronów, którego uruchomienie przez działający pod Genewą Euro-
pejski Ośrodek Badań Jądrowych (CERN) miało wywołać koniec świata. Wygląda dość podobnie, ale 
nie jest to część generującego mikro czarne dziury akceleratora, a Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
w Licheniu, sfotografowane przez Kobasa Laksę / www.kbx.pl
Więcej prac Kobasa na stronach 64-67 w związku z projektem Hotel Polonia prezentowanym od wrze-
śnia do listopada w ramach Biennale Architektury w Wenecji.
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TRIBUTE TO ANDRZEJ 
WRÓBLEWSKI

Andrzej Wróblewski jest w polskiej sztuce artystą wyjątkowym. W trakcie swojego krótkiego życia 
(1927-1957) nie stworzył zbyt wielu prac. A te, które pokazywał publicznie, często nie znajdowały 
zrozumienia i nie były docenione przez mu współczesnych. Wielkość Wróblewskiego ujawniła się 
dopiero długo po jego tragicznej śmierci. Dziś patrzymy na Wróblewskiego jak na legendę polskie-
go malarstwa. Legendę, która działa na nas coraz silniej wraz z upływem lat. Jak dziś Wróblewski 
- postać tragiczna, rozdarta, ale trochę jednak też staroświecka - inspiruje najmłodsze pokolenie 
artystów „generacji Y"? Przecież oni niechętnie patrzą wstecz, odnoszą się do historii. Odpowiedzi na 
najważniejsze pytania szukają w sobie, a nie na zewnątrz. A jednak, mimo tego, może jednak odnaj-
dują cząstkę „samych siebie" w twórczości tego malarza? Czy też po prostu uznają, że „Wróblewski 
wielkim malarzem był" i zwyczajnie odfajkowują ten temat? Mamy nadzieję, że odpowiedzią są prace 
14 artystek i artystów, które można znaleźć w katalogu oraz w specjalnej edycji prac. Projekt „Tribute 
to Wróblewski" jest kontynuacją działań, jakie prowadzimy w ramach blogu Artbazaar już od dwóch 
lat. Z jednej strony jest to popularyzacja kolekcjonowania najnowszej sztuki, a z drugiej przedsta-
wianie najciekawszych, naszym zdaniem, artystów młodego pokolenia w naszym kraju. Wystawie 
towarzyszy numerowany katalog w nakładzie 150 egzemplarzy oraz specjalna teka z 14 pracami 
artystów przygotowana w nakładzie 50 egzemplarzy. Teka zawiera zarówno prace seryjne (wykonane 
w różnych technikach i nakładzie), jak i prace unikatowe.
Tekst: Piotr Bazylko (artbazaar.blogspot.com)

Czas: 12.09-20.09
Miejsce: Warszawa, Galeria Program, ul. Gen. Andersa 20 
www.galeriaprogram.art.pl

Paweł Śliwiński: bez tytułu
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WE CAME FROM  
BEYOND - KSIĄŻKA

Książka podsumowująca projekty We Came From Beyond (listopad 2007, Galeria STARTER, Poznań) 
oraz We Go Far Beyond (czerwiec 2008, Poznań, Warszawa, Oborniki Śląskie, Kostrzyn Wielkopolski) 
zawiera: rozmowy ze wszystkimi uczestnikami obydwu projektów; eseje, których autorami są: Michał 
Lasota, Magda Korcz & Marika Zamojska, Krzysztof Łukomski, Kuba Bąk i Honza Zamojski oraz do-
kumentację fotograficzną. Rozmowy: Hubert Czerepok, Jakub Czyszczoń, Marek Glinkowski, Łukasz 
Jastrubczak, Alexey Klyuykov & Vasil Artamonov, Olivier Kosta-Théfaine, Paweł Kowzan, Luks Piekut, 
Konrad Smoleński, Piotr Sakowski, Przemysław Sanecki, Janek Simon, Radek Szlaga, Daniel Szwed, 
Matthias Wermke, Mateusz Witkowski. autorzy esejów: Michał Lasota, Magda Korcz & Marika Zamoj-
ska, Krzysztof Łukomski, Kuba Bąk i Honza Zamojski.  Nakład 300 szt. Książka swoją premierę będzie 
miała pod koniec września 2008, a zainteresowani kupnem tego wyjątkowego wydawnictwa niech 
piszą na: honza.zamojski@gmail.com.
Projekt We Go Far Beyond oraz publikację książki zrealizowano przy pomocy Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach programu „Młoda Polska”. 

WCFB, Mateusz Witkowski: Untitled



6 7

BIAŁORUSKIE  
PERSPEKTYWY

Celem wystawy jest próba ukazania wybranych białoruskich środowisk artystycznych. O wybór prac 
poproszono kuratorki i kuratorów białoruskich: mieszkającą w Berlinie Lenę Prents, która przed-
stawiła w gdańskiej Łaźni wystawę: „Mińsk. Diariusz Miejski”, mińszczanina Artura Klinau’a, artystę 
i redaktora pisma o sztuce współczesnej „pARTisan” oraz Taccianę Bembel, profesjonalną kuratorkę 
sztuki współczesnej, również z Mińska. 
Artyści: Uładzimir Cesler, Wolga Sazykina, Siarhiej Żdanowicz, Alaksiej Fiodarau Artur Klinau Igar 
Sauczanka, Żanna Grak, Alaksandr Komarou Grupa Rewizja (Andrej Durejka, Żanna Grak, Andrej Łogi-
nau, Maksim Tymińka, Maksim Wakulczyk), Iwan Bazak Aksana Gurynowycz

Czas: do 12.10
Miejsce: Białystok, Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2
www.galeria-arsenal.pl

Czy kiedykolwiek szukałeś ściśle określonego miejsca według wskazówek typu »Idź tam … skręć 
w lewo … skręć w prawo … spójrz w górę, to ja w oknie !…
Właśnie o tym jest Synchroni-cities (zbieżność nazwy z cyklem architektonicznych i urbanistycznych 
wystaw i prezentacji Synchronicity www.synchronicity.pl - CAŁKOWICIE PRZYPADKOWA!). Projekt od-
krywa wielorakość i różnorodność przestrzeni miejskich. Synchroni-cities to rodzaj gry skupiającej 
się na odkrywaniu i kreowaniu >>podobnych miejsc<<>
Więc pobierz opis twojej ścieżki, idź według tych instrukcji, zrób zdjęcia lub nawet wideo dokumentu-
jące twoją drogę. Umieść ten materiał na stronie internetowej, porównaj z trasami przebytymi przez 
innych i przekonaj się jak podobne w opisie miejsca mogą się różnić. Oceń te które lubisz, twoja praca 
może zostać oceniona również. Wygraj nagrodę! Odkrywaj kolejne ścieżki.

www.synchroni-cities.net

SYNCHRONI-CITIES
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POLSKA PLATFORMA 
TAŃCA

Podstawowym celem Polskiej Platformy Tańca jest uaktualnienie mapy polskiego tańca współcze-
snego poprzez prezentację kilkunastu najciekawszych spektakli tanecznych zrealizowanych w Polsce 
w ciągu ostatnich trzech lat. Taneczne życie w Polsce jest bowiem coraz intensywniejsze. Istnieje 
ogromna potrzeba narodowej prezentacji osiągnięć współczesnego tańca zagranicznym kuratorom 
i szefom festiwali. Przedsięwzięcia tego typu znajdują się już w kalendarzu imprez prawie każdego 
kraju na świecie. Organizatorzy chcą, aby Polska Platforma Tańca stała się profesjonalną i atrakcyj-
ną promocją polskiej sztuki tańca. 

Czas: 9-11.10
Miejsce: Poznań, CK Zamek, Stary Browar
www.polskaplatformatanca.pl

NOWE IKONY

Wystawa Ikony Designu prezentuje obiekty powszechnie używane i produkty codziennego użytku, 
które od lat dostępne są na rynkach krajów nadbałtyckich m.in. meble, sprzęt AGD, oświetlenie, tka-
niny itd. Produkty zdjęte z półek sklepowych i zaprezentowane w sali wystawowej urzekają prostotą 
pomysłu i ponadczasowym charakterem. Ekspozycja zrealizowana została na podstawie wystawy 
Ikony Designu, prezentowanej w ramach pierwszej edycji Gdynia Design Days 2008.

Czas: do 5.10
Miejsce: Warszawa, Instytut Wzornctwa Przemysłowego, ul. Świętojerska 5/7
www.iwp.com.pl

Ekipa Supersklep.pl planuje zorganizować pierwszą lomo-ścianę w Krakowie. Organizatorzy akcji 
zwracają się z prośbą do wszystkich miłośników lomo o przesyłanie swoich zdjęć, które złożą się na 
planowaną wystawę. Wystawa będzie połączona z akcją informacyjną na temat lomografii. Organiza-
torzy chcą zaznajomić ludzi z ideą lomografii, jej historią i całą otoczką, która się wytworzyła wokół 
tego zjawiska. Otwarcie lomo-ściany będzie połączone z muzyką na żywo i innymi wydarzeniami kul-
turalnymi. Celem jest prezentacja wystawy w jak największej ilości miast w Polsce. Stąd też prośba 
o zgłaszanie się osób lub instytucji, które chciałyby zorganizować wystawę w swoim mieście.

konrad@supersklep.pl

LOMOŚCIANA

RE:WIZJE 2008

Można zgłaszać prace i projekty na Festiwal Re:wizje w następujących dziedzinach: muzyka, teatr, ta-
niec, 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 wszyst-
kie dziedziny sztuki oraz możliwość odwiedzenia ich w ich środowisku, ich miejscu pracy – klubach 
muzycznych, galeriach i teatrach ukrytych w praskich podwórkach i kamienicach, mokotowskich 
garażach czy wolskich fabrykach. Re:wizje odpowiadają też na jeden z podstawowych problemów 
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 
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AIR CSW

Warszawskie CSW gorąco zaprasza młodych artystów do przesyłania swoich portfolio w wersji elek-
tronicznej na adres Programu Pobytów Twórczych CSW Zamek Ujazdowski : air@csw.art.pl
CSW zamierza stworzyć bazę informacji, która będzie wykorzystywana przy kolejnych naborach na rezy-
dencje zagraniczne w ramach naszych stałych wymian z zagranicznymi partnerami. W portfolio powinna 
znaleźć się dokumentacja najbardziej reprezentatywnych prac oraz CV. Preferowany format: PDF. Artyści 
wideo są proszeni o przesłanie płyt CD/DVD na adres Programu Pobytów Twórczych (na dole ogłoszenia).
Program Pobytów Twórczych (artists-in-residence laboratory) funkcjonuje od 2003 roku, zajmuje się 
organizacją pobytów twórczych artystów zagranicznych w CSW oraz promocją polskich artystów za 
granicą, umożliwiając im wyjazdy do partnerskich instytucji na świecie. Jest miejscem wymiany mię-
dzy artystami wywodzącymi się z różnych kultur i lokalnym środowiskiem. Partnerami AIR są liczące 
się na arenie międzynarodowej ośrodki pobytów twórczych m.in.: Art In General i Location One z No-
wego Jorku; Headlands Centre for the Arts z San Francisco; FACT z Liverpoolu; Nordic Artists' Centre 
z Dale (Norwegia), Akademie Schloss Solitude ze Stuttgartu. Program Pobytów Twórczych należy do 
sieci rezydencyjnych Res Artis oraz Pépinières européennes pour jeunes artistes.

www.csw.art.pl/a-i-r

INSPIRACJE 2009

V Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej "inSPIRACJE" zaprasza do zgłaszania indywidualnych 
projektów artystycznych. Temat edycji w 2009 roku to zagadnienia przestrzeni. Formularz zgłosze-
niowy oraz niezbędne informacje znajdują się na stronie:

Czas: do 10.10
www.inspiracje.art.pl/2009/artykuly/zgloszenia_projektow
Festiwal zaprasza również kuratorów. 
Czas: do 30.09
www.inspiracje.art.pl/2009/artykuly/konkursy/konkurs_kuratorski

Konkurs fotografii poświęconej społeczności wietnamskiej w Polsce Orientuj się! adresowany jest za-
równo do Polaków, jak i do Wietnamczyków. Z jednej strony celem konkursu jest zachęcenie Polaków 
do odkrywania ogromnego potencjału wynikającego z obecności tej egzotycznej kultury w naszym 
kraju. Inspirować może zarówno codzienne życie wietnamskich migrantów, jak i orientalny klimat, 
który tworzą. Z drugiej strony konkurs kierowany jest do Wietnamczyków, którzy chcą spojrzeć przez 
obiektyw aparatu na swoją obecność w Polsce i opowiedzieć o niej z własnej perspektywy. Finał kon-
kursu fotograficznego będzie miał miejsce podczas 2. Festiwalu Filmów Wietnamskich „Kino w pięciu 
smakach", który odbędzie się w dniach 2-5 października w Warszawie. Filmy festiwalu zaprezentują 
także kina w Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Poznaniu. 

Czas: do 20.09
www.piecsmakow.pl

ORIENTUJ SIĘ AKADEMIE SCHLOSS  
W STUTTGARCIE

Akademie Schloss Solitude jest centrum rezydencyjnym, które co roku gości kilkudziesięciu artystów 
z 75 krajów świata. Do składania wniosków zaproszeni są artyści związani z następującymi dyscypli-
nami: sztuki wizualne, architektura, Performing Arts, design, literatura, muzyka, film, wideo i nowe 
media. Po raz drugi można również składać wnioski na pobyt rezydencyjny w ramach programu art, 
science & business. Naukowcy, badacze zajmujący się humanistyką, naukami przyrodniczymi oraz 
ekonomią są również zaproszeni do składania aplikacji. Oferta pobytów twórczych skierowana jest 
do osób poniżej 35 roku życia albo do osób, które ukończyły uczelnię wyższą w ciągu ostatnich pięciu 
lat. Stypendium wynosi 1000 Euro miesięcznie i przyznawane jest na okres 3-12 miesięcy.

Czas: do 31.10 (liczy się data stempla pocztowego)
www.akademie-solitude.de
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KONFRONTACJE 
PROJEKTOWE

„Chcemy stworzyć miejsce, gdzie: - możesz zrealizować swój projekt sztuki użytkowej. Złotek pomoże 
ci technicznie - poznasz opinię innych i wyrazisz swoją. Na zakończenie konfrontacji Złotek zrealizuje 
prototyp wybranego przez siebie projektu” - zapowiadają organizatorzy warsztatów.

Czas: co czwartek, od godz. 19
Miejsce: Warszawa, b. Wytwórnia Wódek Koneser na Pradze, ul. Ząbkowska
www.ztolek.com

FUTURE SHORTS 
WE WRZEŚNIU

Wrześniowa edycja pokazu filmów krótkometrażowych to selekcja z letniego katalogu Future Shorts, 
przygotowanego z myślą o festiwalach filmowych i muzycznych. W Polsce pokazywano je m.in. na 
Slot Art Festival w Lubiążu i Festiwalu Zwiastunów Filmowych w Trzebnicy. We wrześniu prezentowane 
są w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Zestaw filmów zgodnie z tradycją FS jest bardzo 
różnorodny, dynamiczny i momentami bardzo zabawny. Znalazły się w nim krótkie fabuły, animacje, 
teledyski, z których część była prezentowana i nagradzana na prestiżowych festiwalach filmowych 
na całym świecie. 

Czas: do 27.09
Miejsca: kolejno Łódź, Tychy, Warszawa, Lublin, Giżycko, Białystok, Rzeszów, Kraków, Za-
kopane
www.futureshorts.pl 
www.myspace.com/futureshorts_poland
www.youtube.com/futureshortspoland

ZACZNIJMY OD DZIECI

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zaprasza wszystkich studentów szkół artystycznych i kierun-
ków projektowych do udziału w konkursie na projekt ilustracji i książki dla dzieci „Książka Dobrze Za-
projektowana - zacznijmy od dzieci". Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na potrzeby najmłodszych 
czytelników oraz na stosowanie zasad projektowych, które powinny towarzyszyć tworzeniu książki 
dla dzieci. Konkurs ma również promować młodych twórców na rynku wydawniczym. W konkursie 
zostaną nagrodzone najlepsze projekty, w których indywidualność i oryginalność plastyczna idą 
w parze z dostosowaniem formy do wieku czytelnika.
Główna nagroda: 3000 PLN.

Czas: do 9.10
www.asp.katowice.pl

Twórcy, którzy zostali zaprezentowani na wystawie „Opowiedziane inaczej" polemizują z oficjalną 
historią sztuki, tworzoną w ramach uznanych i osadzonych instytucji. Odwołują się do prywatnych 
doświadczeń (jak w przypadku Zofii Kulik), chaotycznie zbieranych osobistych archiwów - pocztówek 
i fotografii (Tomasz Ciecierski), analizują mechanizmy powstawania pamięci zbiorowej (Zbigniew Li-
bera i Darek Foks przedstawią literacko-wizualny materiał zebrany pod tytułem „Co robi łączniczka" 
- w którym zajmą się pamięcią o Powstaniu Warszawskim). Praca Aleksandry Polisiewicz „Wartopia" 
rekonstruuje z kolei nazistowskie plany utworzenia z Warszawy miasta - obozu koncentracyjnego 
dla przymusowych robotników. Z kanonem sztuki konceptualnej polemizuje jej twórca, Jarosław Ko-
złowski, który przedstawił pracę „Recycled News", składającą się z setek pomalowanych akwarelami 
stron gazet. 
Kuratorka: Bożena Czubak

Czas: do 15.10
Miejsce: CSW, Warszawa, ul. Jazdów 2
www.csw.art.pl

OPOWIEDZIANE 
INACZEJ
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DIZAJN W PRZESTRZENI  
PUBLICZNEJ

„Dizajn w przestrzeni publicznej" to kolejna wystawa w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości 
w Cieszynie, która ma uzmysłowić mieszkańcom, samorządowcom, producentom, a nawet policjan-
tom, że warto zmieniać otaczającą nas przestrzeń nie tylko dla poprawy estetyki, ale również bez-
pieczeństwa.
Na wystawie w zamkowej Oranżerii będzie można zobaczyć wiele ciekawych i nietypowych rozwiązań 
projektowych oraz wdrożeń. Pokazane zostaną ławki, latarnie, barierki, ogrodzenia, kosze na śmie-
ci, antypoślizgowe płyty chodnikowe, stojaki na rowery. Na uwagę zasługują barierki, które stawia 
się przed szkołami lub przedszkolami, aby dzieci nie wybiegały na jezdnię. Okazuje się, że wcale 
nie muszą one być wszędzie takie same - biało-czerwone, a mogą być nieco inaczej wymodelowane, 
wielobarwne, a przy tym wesołe. Ciekawostką będzie też specjalny system mocowań toreb i torebek 
utrudniający ich kradzież z np. baru albo krzesła w restauracji. Ekspozycja wyjdzie też poza salę 
wystawową. Niektóre z eksponatów będzie można zobaczyć w ich naturalnym środowisku, m.in. na 
cieszyńskim Rynku.

Czas: do 26.10
Miejsce: Cieszyn, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości, ul. Zamkowa
www.zamekcieszyn.pl

MEDIATIONS

Mediations jest zapowiadane jako pierwsze międzynarodowe biennale sztuki współczesnej w Polsce. 
Od tego roku ma się odbywać w Poznaniu i w zamierzeniach organizatorów stać się jedną z najwięk-
szych imprez tego typu w Europie Środkowej. Jego ideą jest mediacja między różnymi kulturami ca-
łego świata, na gruncie doświadczeń i badania kultury i sztuki Europy Środkowej. Biennale otwierają 
wystawy przygotowane przez zaproszonych kuratorów: Yu Yeon Kim, Loranda Hegyi i Gu Zhenqing. 
Równolegle pod nazwą Miesiąc Mediacji realizowane będą znaczące wystawy i wydarzenia artystycz-
ne w poznańskich galeriach i w przestrzeni publicznej, współtworząc platformę dialogu różnych kul-
tur i środków wyrazu.

Czas: 3-30.10
Miejsce: Poznań, Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 3
www.mediations.pl

SGMA (Ścięta Głowa Marii Antoniny) wychodzi na ulicę z hasłami „Chiny to wy, Tybet to my”, „U nas 
w banku kredyt na sto lat”, „Od cocacoli w głowie ci się popie....doli”, „Piosenki o miłości was usypiają”, 
„Kolejna niedziela w centrum handlowym”, „Bez pickupa jesteś nikim w stolicy”. Przypominamy o tym, że 
system już rozdał karty, dopasujesz się i zajmiesz wygodne miejsce albo zaangażujesz w opór schodząc 
do podziemia. Które to podziemie jest tak naprawdę wyjściem ewakuacyjnym dla pracowników syste-
mu, kanalizacją, kanałem. Jednak! Culture Jammin’  nas ocali. Culture jammin’ to kompromitowanie siły 
imperium. Kulturowi Talibowie działają nocą, za plecami Straży Miejskiej. Pobrudzone farbą i klejem 
miasto obudzi się w poczuciu, że błoga konsumpcja, to letarg, za który płacą ludzie swoją wolnością 
i nieświadomością alternatywy. To, że spędzisz niedzielę w centrum handlowym, spowoduje, że nowy 
Tybet upadnie. Pickup kupiony na kredyt, będzie odbijał się czkawką, której nie zmogą amerykańskie 
napoje gazowane. Dlatego SGMA proponuje odejście od typowych kredytów rozciągniętych na 30 i 40 
lat. Proponujemy w zamian kredyty na 100 lat, żeby można było kupić więcej, a kwestię spłaty przesu-
nąć na nadchodzące pokolenia. Kwestię spłaty odsunąć od siebie, odsunąć do siebie za Himalaje, Mont 
Everesty, Falun Gongi i Dalajlamy. Odsunąć od siebie. Jeśli nadal chcemy w błogości słuchać piosenek 
o miłości. 

Tekst: Olga aka Osa SGMA
Czes: terażniejszy
Miejce: Warszawa
www.sgma.art.pl

SGMA ROZDAJE KARTY
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PRZEBIERANIE 
ZA PŁEĆ

Lidia Krawczyk i Wojtek Kubiak w najnowszych pracach poruszają zagadnienie tożsamościowej 
przestrzeni zawartej pomiędzy tym, co kobiece, a tym, co męskie. Od 2005 roku pracują nad cyklem 
Genderqueer, który jest próbą zobrazowania pojęć i sytuacji wymykających się obowiązującym kul-
turowo definicjom płci i seksualności. Wystawa „Becoming" w Bunkrze Sztuki to pierwsza tak obszer-
na prezentacja tego cyklu, a także pierwsza tak duża prezentacja prac (malarstwo, fotografie, filmy 
i rzeźby) tych artystów.
Trzonem wystawy jest seria wielkoformatowych malarskich portretów osób „przebranych za płeć”. 
Oczywiste przerysowania za pomocą rekwizytów takich jak peruki, sztuczne wąsy czy makijaż zesta-
wione są z wizerunkami ludzi, których tożsamość płciowa jest trudna do odgadnięcia, a zaniepokojo-
ny widz wpada w pułapkę własnych kategoryzacji. Hiperrealistyczna stylistyka obrazów i ich format 
– przywołujące monumentalne portrety Chucka Close’a – potęgują uczucie zagubienia towarzyszące 
zetknięciu się ze światem, w którym nie funkcjonują odruchowo kulturowe pojęcia takie jak: on/ona, 
mężczyzna/kobieta. Obok malarskiej zostanie zaprezentowana także fotograficzna seria portretów. 
Każda sesja zdjęciowa była w trakcie swojej realizacji dokumentowana kamerą cyfrową. Ta dokumen-
tacja posłużyła z kolei do wykreowania filmów DVD, w których fragmenty wizerunków portretowanych 
ludzi tworzą – jak w kalejdoskopie – ruchomą mozaikę. Akcentem wieńczącym ekspozycję są prze-
wrotne rzeźbiarskie autoportrety Lidii Krawczyk i Wojtka Kubiaka. Pokazowi będzie towarzyszył ka-
talog zawierający kalendarium twórczości artystów, teksty autorstwa m.in.: Izabeli Kowalczyk i Jacka 
Kochanowskiego oraz wypowiedzi osób biorących udział w projekcie.
Kurator: Beata Nowacka-Kardzis

Czas: 27.09-26.10
Miejsce: Kraków, Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a
www.bunkier.art.pl

FUTRZAK

(..)Twórczość Bańdy podporządkowana została przede wszystkim jej własnym fantazjom. Zaspoka-
ja jej własne potrzeby. Artystka podejmuje poprzez nią próbę samookreślenia. Jednak tożsamość 
jest czymś problematycznym, płynnym, fragmentarycznym. Według Zygmunta Baumana nigdy nie 
jest dana, lecz stale konstruowana. W pracach Bańdy widać, więc wiele sprzeczności, niedomówień, 
niekonsekwencji. Obok odważnej erotyki i autoerotyki, symboli dojrzałej kobiecości: waginy, pier-
si, pępka, obok form fallicznych pojawia się infantylna figurka różowej dziewczynki, małej lolitki 
zachłannej na uczucia i czułości, która z intensywnością dziecka dopominającego się słodkiego cu-
kierka, chce dotykać, lizać, głaskać, trącać. Narcyzm miesza się z poczuciem winy i kompleksami. 
(...) Samoakceptacja z pragnieniem bycia piękną (gdy aktowi pięknej Wenus towarzyszy napis "Ja 
też chcę"), zgrabną, bo od tego być może zależy, czy jest się kochaną i pożądaną („jeśli chuda to"). 
Spontaniczność miesza się z powściągliwością, chaotyczność ze spokojem. Niewinność z agresją, jak 
na płótnie z wizerunkiem dziewczynki o różowych włóczkowych włosach, w różowym sweterku. Po 
bokach wyhaftowane są róże, a nad jej głową zakrwawiony nóż. Czułość i miłość z obrazu, na którym 
leżąca, naga para, niczym Chagallowscy kochankowie, unosi się nad kwitnącym sadem w różowym 
obłoku ze skrzydełkami - mogą przerodzić się w smutek, zagubienie, rozpacz. Czarne, jak materiał 
wyszywany czarnymi lśniącymi dżetami umieszczony u samej góry obrazu. Zwisające z niego nitki 
i koraliki prawie dosięgają obwiedzionej kołem, przykucniętej dziewczynki. Pod nią jest jeszcze jeden 
pas głębokiej, wełnianej czerni i powtarzający się napis „sio". W tej sztuce nie pojawiają się więc 
żadne definitywne rozstrzygnięcia. Ale dzięki temu nic jej również nie ogranicza. Może być żywiołowa, 
niezobowiązująca, swobodna, humorystyczna. Poza wszystkimi innymi wytłumaczeniami, takie jest 
przecież prawo młodości.

Czas: do 13.10
Miejsce: Katowice, Galeria Sektor I, pl. Sejmu Śląskiego 2
www.gck.org.pl
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Na przekór założeniom teoretyków, którzy uznali modernizm za kulturowy antyk - Piotr Skiba podej-
muje się ożywienia jego idei.
W warstwie formalnej Skiba odwołuje się do tzw. „białego modernizmu”, wiązanego z ortodoksją 
kanonu, mającą swe historyczne miejsce w podejściu do architektury XX-lecia międzywojennego. 
Studio BWA nie jest typowo modernistycznym pomieszczeniem. Skiba próbuje przekształcić je w kla-
syczny white cube, w którym prymat bezosobowego oka, skupiającego się na grze formy ma być 
doprowadzony do perfekcji i niezakłócony żadnym doświadczeniem. To dążenie z góry skazane jest 
na niepowodzenie, z racji stanu i charakteru miejsca, z którym ma się zmierzyć. Tym samym jego pro-
pozycja modernistycznego myślenia przybiera formułę stanu zawieszenia, pomiędzy życiem a śmier-
cią. Malarstwo Skiby naznaczone jest dążeniem do czystości formy, a tym samym próbą utrwalenia 
definicji modernistycznej.
Jesienna wystawa jest pierwszą częścią dyptyku - kontynuacja na wiosnę. Pełna nazwa projektu to 
„Between White Modernism And Black Baroque". 

Czas: 10.10-7.11
Miejsce: Wrocław, BWA, Galeria Studio, Ruska 46a
www.bwa.wroc.pl

BIAŁY MODERNIZM

DISSECTION THEATRE

Łatwo napisać, że „Dissection Theatre" jest filmem o śmierci. Równie dobrze mógłby być filmem o tej 
części rytuału pogrzebowego, która trupa zamienia na powrót w zmarłego człowieka. Pozornie jednak 
prosta historia, jakkolwiek odsłaniająca widok niepożądany, wypierany z codziennego myślenia, nie-
estetyczny (bezwładne, stare, wielkie ciało pokryte sinymi plamami) jest opowieścią o… wszystkim 
(stąd może taka trudność w opisie). W warstwie metafizycznej o śmierci jako o niewytłumaczalnym 
końcu – obudowanym w uteatralizowane rytuały. W warstwie formalnej „Dissection Thaeatre" jest 
też obrazem o obrazie – z doskonałą kompozycją, malarskim wyczuciem koloru i kadrowaniem przy-
wodzącym na myśl postać Chrystusa z obrazu Mantegni.  Wreszcie o podstawowym podziale na treść 
i formę, ciało i duszę.

Czas: do 20.09
Miejsce: Poznań, Galeria Starter, ul. Dąbrowskiego 33
www.starter.org.pl

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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BĘDZIE LEPIEJ 
I CORAZ LEPIEJ

Ryszard Grzyb wystawą „Będzie lepiej i coraz lepiej" powraca do Wrocławia. Prezentacja mająca miej-
sce we wrocławskim BWA została pomyślana jako próba całościowego dorobku artystycznego Grzy-
ba. Nie będzie to typowa retrospektywa. Na wystawie znajdą się dzieła z różnych okresów, emblema-
ty pozwalające dostrzec bliskie artyście motywy, idee, rytm zachodzących w jego twórczości zmian. 
Składają się na nią między innymi pochodzące z lat 1983-87 „papiery” – kompozycje malowane tem-
perą na kartonach, przedstawiające fantastyczne potwory, zwierzęta, wynaturzone postaci ludzkie, 
wizje zainspirowane literaturą i mitologią. Ekspozycja obejmie również prace powstałe zaraz po tym 
okresie – malarstwo olejne, charakteryzujące się kunsztem rozwiązań formalnych, a także może 
najbardziej kojarzone z osobą Grzyba, rozwijane od początku lat dziewięćdziesiątych, dekoracyjne 
kompozycje z nosorożcem, królikiem, ptakiem w roli głównej. Oprócz tego pokazane zostaną ostatnie 
płótna, którym inspiracji dostarczyły najnowsze technologie – trafny komentarz do technologizacji, 
poszatkowania rzeczywistości, zaniku autora. Najciekawsze jest zawsze to, co na obrzeżach, dlate-
go odkryciem dla publiczności może stać się pokazywany w ramach wystawy multimedialny projekt 
artysty zatytułowany "Zdania napowietrzne" – powstający już od wielu lat i stale się powiększający 
zbiór lapidarnych myśli, konstatacji, skojarzeń, które przypominają slogany reklamowe, ale w prze-
ciwieństwie do nich nie sprzedają niczego; są projekcją poetyckich skojarzeń i ulotnych, abstrakcyj-
nych myśli, a zderzone z reklamowym biotopem zmuszają do refleksji, również nad pozycją artysty, 
sztuki, jej granicami w dzisiejszym świecie.
 Kurator: Paweł Sosnowski (Galeria Appendix2).

Czas: do 21.09.2008
Miejsce: Wrocław, BWA Awangarda, ul. Wita Stwosza 32
www.bwa.wroc.pl

Wielki prowokator XX w. – Salvador Dali, powiedział, że architektura jutra będzie miękka i włochata. 
Kilkadziesiąt lat później, w Polsce, a dokładniej – w dniach 17-24 X 2008 r. w Krakowie, odbędą się 
XII ogólnopolskie warsztaty studenckie OSSA Kraków 2008. Organizator warsztatów – Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Studentów Architektury – zaprasza do udziału w warsztatach studentów architektury 
z całej Polski. OSSA 2008 będzie okazją do poznania ciekawych ludzi z całej Polski, których łączy 
wspólna pasja. Uczestnicy będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i zdobyć nowe umiejęt-
ności, podczas zmagań z zadaniami projektowymi.
Wziąć udział w warsztatach może każdy student architektury, który wyśle do organizatorów pracę 
wstępną, w której wykaże się kreatywnością i ciekawymi umiejętnościami.
Przedmiotem pracy na warsztatach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Studentów Architektury 
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

FAKTURA MIASTA
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REALIZM  
PERWERSYJNY 

Japoński artysta Shinji Ogawa w swojej sztuce kreuje światy, w których możliwa jest Ostatnia Wie-
czerza bez Chrystusa, Zwiastowanie bez Archanioła, a w Pizie stoją obok siebie dwie krzywe wieże. 
Pierwszy w Europie indywidualny przegląd jego twórczości zostanie zaprezentowany w Bunkrze 
Sztuki na wystawie „Realizm perwersyjny”, na którą składają się obrazy olejne, rysunki, instalacja 
i filmy.
Punktem wyjścia dla prac Ogawy są kanoniczne dzieła malarstwa europejskiego, stare pocztówki, 
fotografie, japońskie drzeworyty. Artysta dokonuje zmian w rozpoznawalnych wizerunkach poprzez 
usunięcie, dodanie i/albo zastąpienie przedstawionych postaci czy elementów kompozycji.
Na pierwszy rzut oka reprodukcje prac japońskiego artysty mogą sprawiać wrażenie komputerowo 
przetworzonych obrazów. Tymczasem mamy do czynienia z misternie wykonanym rękodziełem. Siła 
sztuki Ogawy tkwi w niebywałej biegłości technicznej. Jego rysunki są wykonane z precyzją bliską 
fotografii; jego obrazy – doskonałe odwzorowania starych dzieł, oddające wiernie każdy szczegół 
i gamę kolorystyczną oryginału – sprawiają wrażenie powstałych przed wiekami 
Wystawa Shinji’ego Ogawy jest fenomenalną inspiracją do dyskusji o realizmie w sztuce współcze-
snej. Wkrótce będzie można ją także skonfrontować z twórczością Roberta Kuśmirowskiego – w swo-
jej sztuce mozolnie odtwarzającego fragmenty realnego świata – którego wystawa zostanie otwarta 
w Bunkrze w styczniu 2009 roku.
Kurator: Anna Maria Potocka

Czas: 26.09-23.11
Miejsc: Kraków, Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a
www.bunkier.art.pl

UNDEAD GALLERY

W klubie na Chodnej 25 w Warszawie jednodniowy festiwal niezależnych galerii powstałych po 
2000 roku. “Chcemy pobudzić dyskusję nad potrzebą funkcjonowania małych, niezależnych galerii 
w różnych miastach Polski, które generują podstawową ideę, przejmowaną w konsekwencji przez 
duże, centralne instytucje. Chcemy podyskutować o ich problemach, efemeryczności, a jednocześnie 
wolności od uzależnień środowiskowych. W konsekwencji często krótkiego okresu działalności nie-
których takich miejsc – przypomnimy, jakie były programowe założenia i kierunki starań ich organi-
zatorów. Niezależne galerie w Polsce mają swoją bogatą tradycję, dlatego też spróbujemy określić, 
czym różnią się obecnie funkcjonujące od tych z lat 70. czy 80. oraz jakie doświadczenia czerpią 
z działalności swych poprzedników” – zapowiadają organizatorzy sesji Monika Weychert i Piotrek 
Stasiowski. 
W imprezie wezmą udział takie instytucje jak: Galeria Zakręt (Warszawa), Warszawski Aktyw Ar-
tystów, SzuSzu (Warszawa), G.S. Rozwój (Warszawa), Galeria Szara (Cieszyn), 36,6 (Kraków), FAIT 
(Kraków), Mieszkanie 23 (Kraków), Bardzo (Wrocław), Mieszkanie Gepperta (Wrocław), Studio BWA 
(Wrocław), BWA Sanok, galeria dla... (Toruń), Galeria Rusz (Toruń), Galeria Prosta 13 (Poznań), Zero 
(Berlin), Teren Osobny (Janów Lubelski), No Local (Kraków), GAZ (Łódź), OBIN - Organizacja Bez Inte-
resującej Nazwy (Gdańsk/Warszawa), Galeria Promocji Młodych (Łódź), PGR (Gdańsk), InnerSpaces 
(Poznań) i Galeria Starter (Poznań).

Czas: 27.09.2008
Miejsce: Warszawa, Klubokawiarnia, ul. Chłodna 25
www.chlodna25.blog.pl

Shinji Ogawa, z cyklu Perfect World, Pisa-2, ołówek/papier, 40 x 60 cm, 2002, Kolekcja Toyota Municipal Museum of Art, materiały 
prasowe Bunkra Sztuki
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DUCH LUCA TUYMANSA

Galeria Zderzak żegna się z duchem Edwarda Hoppera i zaprasza w dalszą część podróży – tym razem 
śladami ducha twórczości Luca Tuymansa. To następstwo nie jest przypadkowe. Pomysły i motywy, 
z którymi oswoił nas Hopper, Tuymans podejmuje, rozwija – i doprowadza do ekstremum. "Zawsze 
lubiłem Edwarda Hoppera ponieważ nie malował rzeczywistych postaci. Dla mnie one są jak mario-
netki.” – mówił Tuymans. 
Duch Luca Tuymansa krąży po pracowniach polskich artystów od dłuzszego czasu. Mając w pa-
mięci zakończoną własnie wystawę artysty w warszawskiej Zachęcie, w Zderzaku będzie moż-
nasprawdzić siłę i sposób jego działania. Na wystawie zostaną zaprezentowane m.in. obrazy 
Grzegorza Sztwiertni (u którego duch ten pojawił się najwcześniej i zadomowił do tego stopnia, 
że autor wdał się z nim w dyskusje), Pawła Książka i – po raz pierwszy w Zderzaku – Ziemowita 
Kmiecia. Nie zostaną natomiast pokazane obrazy Wilhelma Sasnala, bo z Tuymansem porówny-
wano je ostatnio ad nauseam. Dla dociekliwych – bonus. Czym – między innymi - żywi się duch 
Tuymansa? Jako suplement do wystawy pokazane zostanie kilka prac Andrzeja Wróblewskiego, 
z którego twórczością Tuymans zetknął się w czasie swojej pierwszej wystawy w Polsce, w ga-
lerii Foksal w 1995.

Czas: do 23.09
Miejsce: Kraków, Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3
www.zderzak.pl

CO 2 TYGODNIE SHOW 
POWRACA

Co-2-Tygodnie-Show powraca po wakacjach. 13 września w siedzibie Komuny Otwock odbędzie się 
debata „Komuna Otwock vs Gazeta Wyborcza - dyskusja o energii atomowej". 
Następnie 20-21 września kolejna wystawa i dyskusja z cyklu MOŻLIWA? NIEMOŻLIWA? demokracja - 
sztuka [w] demokracji, odc. 3.: WOLNOŚĆ, z udziałem Poli Dwurnik i Aleksandry Polisiewicz.
27 września - Domówka - czyli integracja artystów współpracujących z Komuną Otwocką i prezenta-
cja ich działań mieszkańcom Warszawy. W programie m.in. koncerty, pokazy filmowe, akcje teatralne, 
zwiedzanie pracowni artystycznych oraz pchli targ.
28 września - Dworzec Wschodni - zburzyć? umyć? pomalować? czyli niechciane dziedzictwo moder-
nizmu. Projekt, którego tematem będzie Dworzec Wschodni i szerzej, rola architektury modernizmu 
w przestrzeni Warszawy, obejmuje m.in. realizację filmu nt. Dworca, dyskusję o architekturze moder-
nizmu z udziałem m.in. Grzegorza Piątka, Pawła Giergonia i Oli Wasilkowskiej, instalacje artystyczne 
Karoliny Breguły i Patrycji Petryk oraz fotograficzna dokumentacja Dworca realizowana wspólnie 
z autorami warszawskich blogów. Większość wydarzeń odbędzie się w przestrzeni Dworca Wschod-
niego.

Czas: od 13.09
Miejsce: Warszawa, ul. Lubelska 30/32
www.komunaotwock.engo.pl

Kadr z filmu dokumentalnego o Dworcu Wschodnim realizowanego przez Dominikę Dzido, Martę Dzido 
i Aleksandrę Panisko

Ziemowit Kmieć: Error in Objects, cykl obrazów
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SZTUKA NA BILBORDACH

Art Moves to jedyny w Polsce festiwal sztuki na bilbordach. Realizowany przez artystów – grupę 
Galeria Rusz, która od 9 lat prowadzi własną galerię bilbordową – najdłużej istniejący projekt tego 
typu na świecie pokazujący sztukę non stop w jednym miejscu. 
W ramach festiwalu będą pokazywane prace artystów  na bilbordach, odbędą się spotkania z arty-
stami, kuratorami i teoretykami zajmującymi się współczesną kulturą i wizualnością, prezentacje 
projektów i dokumentacji działań w przestrzeni publicznej.
Jest to pierwsza edycja festiwalu, który z założenia ma być wydarzeniem cyklicznym. Jest to konty-
nuacja festiwalu, który się odbył w roku 2000 (i który, co się teraz okazało, był edycją zero  festiwalu 
Art Moves).
Ponieważ na świecie, jak i w Polsce coraz popularniejsze stają się działania artystyczne w przestrze-
niach publicznych, chcielibyśmy by nasz festiwal stał się pewnym przekaźnikiem nowych idei,  polem 
eksperymentalnych działań, inspiracji jak i łącznikiem między różnymi projektami i formami „ze-
wnętrznej ekspresji”.

Galeria Rusz to grupa artystyczna w składzie Joanna Górska i Rafał Góralski specjalizująca się  
przede wszystkim w prezentacji sztuki w przestrzeni miejskiej. Od  1999 r. prowadzi  własną galerię 
bilbordową  (przy  Szosie Chełmnińskiej 37 w Toruniu gdzie pokazuje własne prace jak i prace zapro-
szonych gości). 
Artyści biorący udział w Art Moves: Henrik Plenge Jakobsen (Kopenhaga), Paweł Susid (Warszawa), 
Paweł Jarodzki (Wrocław), Ryszard Górecki (Berlin, Słubice), Jan Nalevka (Praga), Anna Orlikowska 
(Łódź), Robert Rumas (Gdańsk), Vlad Nanca (Bukareszt), Galeria Rusz (Toruń).

Czas: 25.09 - 24.10.2008
Miejsce: Toruń, Stare Miasto, Rynek Nowomiejski
www.artmovesfestival.org
www.galeriarusz.art.pl

Jan Nalevka: Hypermarket
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FILM OD MORZA

Film od Morza to cykl nocnych plenerowych pokazów filmowych towarzyszący Festiwalowi Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni. Tegoroczne pokazy będą nie lada gratką dla miłośników dzieł pełnych 
tańca i śpiewu, kreowanych z wielkim rozmachem, uchodzących za klasyki choć bezkarnie przekra-
czających konwencje i łamiących wszelkie zasady. Tak właśnie w przewrotnym skrócie ująć można 
dalekie od klasyki lecz jednak kultowe wielkie harce musicalowe, które z przytupem godnym pa-
noptycznego króla pobudzą na cztery wieczory, znudzony leżeniem piasek gdyńskiej plaży, a wraz 
z nim widownię, która mamy nadzieję odda się bez reszty rozśpiewanym celuloidom. Zaprezentowane 
zostaną trzy absolutne hity z grającej filmowej szafy, których chyba nie trzeba przedstawiać: „Hair", 
„Rocky Horror Picture Show" oraz „Tommy", a także jeszcze nie polerowaną rodzimą perełkę wypro-
dukowaną w międzynarodowej koprodukcji: musical „Alicja" w reżyserii Jacka Bromskiego i Jerzego 
Gruzy.
Wzorem lat ubiegłych pokazy będą miały charakter otwarty i niebiletowany, a widzowie na czas pro-
jekcji będą mogli zatopić się w leżakach plażowych w czerwone i zielone pasy.

Czas: 16.09-19.09
Miejsce: Gdynia. plaża miejska
www.akukusztuka.eu

CO SIĘ WYDARZYŁO 
W LANCASTER HOUSE

Bohaterowie obrazów Rafała Zura są dalecy od powszechnych wyobrażeń na temat pluszowych 
zwierzątek. Okazują się być niezaspokojonymi bestiami, obsesyjnie penetrującymi obszary własnej 
płciowości. Prace Zura ewoluują - od obrazów będących echem malarstwa Lecha Kołodziejczyka, 
przez obrazy chłodne, pastelowe, na których bezlistne kostury drzewek, rachityczne choinki, sput-
niki i spodki kosmiczne, medyczne narzędzia: haczyki, szczypce, kroplówki, pigułki, protezy stają 
się powtarzanymi w różnych konfiguracjach modułami. Najnowszy cykl artysty „Lancaster House” to 
historie drapieżne, bezpruderyjnie dopowiadające wątki wcześniej jedynie sygnalizowane. Dominują 
na nich gaśnice: połyskujące, podłużne, pełniące funkcje ochronna, zabezpieczającą. Jako elementy 
wertykalne dzielące przestrzeń płótna wprowadzają rytmy, grodząc przestrzeń obrazu. Zgodnie ze 
słowami artysty są wyobrażeniem skompresowanej odzwierzęcej seksualności, piany ograniczanej 
metalową obudową, gotową do wybuchu, rozsadzenia od wewnątrz. Te destrukcyjne konotacje gaśni-
cy wiązane są również z sytuacją zapalenia, żarzenia się, eksplozji, pieczenia. Zmieniające się odcie-
nie gaśnic: czerwienie, róże, zielenie, błękity, przywodzące na myśl procesy dopalania, wysychania, 
zamrażania, zapominania.
Tekst: Marta Lisok

Czas: 19.09-13.10
Miejsce: Warszawa, Galeria Leto, ul. Hoża 9c
www.leto.pl

Ken Russel: Tommy, 1975
Rafał Zur, bez tytułu, 2008, olej, płótno, 40x50 cm
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REWOLUCJE  
1968-1989

Rok 1968 to okres kumulacji najróżnorodniejszych napięć politycznych i społecznych. Protesty, za-
mieszki, rozruchy przetoczyły się właściwie przez cały świat, od Meksyku i Stanów Zjednoczonych 
przez Niemcy, Francję, Polskę, Czechosłowację aż po Japonię (nie omijając Ameryki Południowej). Rok 
wcześniej we Francji ukazała się książka „Społeczeństwo spektaklu” G. Deborda, jednego założycieli 
Międzynarodówki sytuacjonistycznej, określanego mianem „ostatniego wielkiego rewolucjonisty”. 
Stała się zapowiedzią tych rewolt. Publikacja ta była bezlitosną diagnozą społeczeństwa wyobcowa-
nego w skutek oddziaływania mediów i systemów sprzedaży, społeczeństwa, dla którego wszystko 
stanowi zbiór obrazów biernie pożądanych, na powstawanie których nie ma żadnego wpływu. Le-
karstwem na ten stan miały być artystyczno-polityczne prowokacje, skierowane przeciw wszelkim 
systemom (nie tylko politycznym), mające wyrwać ludzi z letargu.
Jaka sztuka towarzyszyła tym przemianom i czy lub w jaki sposób była w nie zaangażowana? Jakie 
motywy, wątki 68 możemy odnaleźć w pracach z późniejszego okresu? Dziełom sztuki: obrazom, fil-
mom wideo i fotografiom towarzyszyć będą wizualne materiały archiwalne oraz instalacje stworzone 
specjalnie na tę wystawę. 

Czas: 16.09-9.11
Miejsce: Warszawa, Zachęta, pl. Małachowskiego 3
www.zacheta.art.pl

ZABAWA  
ZE ZWIERCIADŁAMI

„Zabawa z przemieszczającymi się zwierciadłami” to trzecia odsłona projektu Bogny Burskiej będąca 
pierwszą indywidualną prezentacją twórczości tej artystki w Gdańsku. 
Cykl prezentowany w Instytucie Sztuki Wyspa składa się z trzech części, w tym z filmów („Gwiazda" 
oraz „Materiał Znaleziony"), które artystka specjalnie przygotowała na pokaz w Gdańsku. Swoje naj-
nowsze prace Burska wykonała techniką found footage, polegającą na przetwarzaniu i łączeniu frag-
mentow dzieł już istniejących. Projekt opowiada o kilku aspektach współczesnej zbiorowej wyobraźni 
tworzonej przez kino – jego ciągle piszące się i przekształcające – „nadpisujące” – narracje. 
„Zabawa z przemieszczającymi się zwierciadłami” nawiązuje do twórczości literackiej Jorge’a L. 
Borgesa i filmów artystki. Pomimo dystansu czasu i przestrzeni dzielących oboje, w jej realizacjach 
widoczna jest świadoma fascynacja jego twórczością. J. L. Borges buduje w powieściach nowe światy, 
którymi następnie manipuluje, układając je w czaso- przestrzenno- logiczne labirynty. Pokazuje jak 
raz wykreowane i odegrane sceny czy gesty zostają na nowo powielane. Za sprawą takiego zestawie-
nia Burska bada relacje między językiem kina, jego obrazem i wpływem na wyobraźnię widza.
Film „Gwiazda” to historia o konstruowaniu postaci współczesnego bohatera, którego wizerunek 
istniejący w powszechnej świadomości, zostaje osadzony w różnych narracjach filmowych i społecz-
nych. Natomiast realizacja „Materiał znaleziony” opowiada o obrazach i znaczeniach przemycanych 
do świadomości widza bez jego wiedzy oraz o nieoczekiwanym splątaniu się fikcji z rzeczywistością.

Czas: do 10.11
Miejsce: Gdańsk, Instytut Sztuki Wyspa, ul. Doki 1/102 B
www.wyspa.art.pl

Bill Bollinger, Bez tytułu/Untitled, 1970, Courtesy: Häusler Contemporary, München / Zürich

Bogna Burska: Shooting Star
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PIEKIEŁKO RODZINNE 

Sztuka Justyny Köke to rodzinne opowieści grozy. Artystka wyciąga na światło dzienne drzemiące 
w głębokich pokładach podświadomości frustracje i lęki dotyczące relacji z najbliższymi i oswaja je 
przy pomocy groteskowej formy. Jej najnowsze prace zgromadzone w cyklu „Sekrety rodzinne” – fo-
tografie, obiekty, wideo – będzie można oglądać w Bunkrze Sztuki od 26 września. 
Praca „Fotografia rodzinna", złożona z fotografii i obiektów to odrealniony portret rodziny, w którym 
zmutowane figury rodziców i dzieci wchodzą ze sobą w uzależniające relacje. Podobną wymowę ma 
wideo Komórki rodzinne gdzie we wnętrzu umownej komórki, zostają uwięzieni członkowie rodziny. 
Z kolei film „Rycerze" to metafora rodzinnych konfliktów. Tytułowi rycerze walczą ze sobą odziani 
w zbroje wykonane z miękkiego, pikowanego materiału. 
Prace Justyny Köke penetrują mroczne i skrywane aspekty stosunków rodzinnych, które nie funk-
cjonują w szeroko pojętej świadomości społecznej. Wizualna atrakcyjność prac artystki kontrastuje 
z drastycznością podejmowanej przez nią tematyki, podobnie jak rzeczywistość zderza się z promo-
wanym wzorcem tzw. normalnej rodziny. 
Kuratorka: Anna Smolak 

Czas: 26.09-2.11
Miejsce: Kraków, Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a
www.bunkier.art.pl

NIE WAŻNE GDZIE

Jarosław Fliciński zaczynał od malowania na płótnach, ale szybko przerzucił się na ściany, które 
wydawały mu się pociągające ze względu na możliwość wprowadzenia trójwymiarowości. Prace Fli-
cińskiego są bowiem procesem w przestrzeni i czasie. Mural w jego wykonaniu staje się krajobrazem 
otaczającym, a nawet przytłaczającym oglądającego. Wrażenie potęgują skala, powtarzanie prostego 
geometrycznego motywu i kolor, który jest szczególnie ważny w pracach Flicińskiego. Geometryczne 
murale Flicińskiego składają się z pasków i elips, są połączeniem między płaską powierzchnią i prze-
strzenią trójwymiarową. Gdy znajdujemy się na wprost muralu – malowidło zaczyna się poruszać 
i wibrować, wciąga widza do środka. Elipsa ignoruje tradycyjne pionowe i poziome krańce malowidła 
– i ta jej cecha najbardziej przyciąga oglądającego.
Tym, co interesuje Flicińskiego jest zagadnienie czasowości i kruchości. Aby nie obciążać nadmiernie 
swoich prac symboliką, informuje o temacie prac często już w tytule. „Reszta zależy od ciebie”, „Ko-
niec lata”, „Pocałunek nie wystarczy” - to nazwy niektórych jego obrazów. Są one powiązane z emo-
cjami, a te z kolei miejscami albo chwilami, w których zostały podjęte decyzje o konkretnej pracy. 
Dlatego też mają siłę emocjonalnego oddziaływania na widza. Podobnie jest z pracą prezentowaną 
w Galerii Żak-Branicka „No Matter Where It Happens”.

Czas: do 25.10
Miejsce: Berlin, Żak-Branicka, Lindenstr 35 
www.zak-branicka.org

Justyna Köke, Sodoma i Gomora, 2008, Archiwum Bunkra Sztuki

Jarosław Fliciński: No matter where it happens, 2008
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MAM PLAN

Wystawa „Mam plan” to ekspozycja szóstki młodych artystów, dla których inspirację stanowi miasto. 
Rozumieją je i postrzegają na rożne sposoby. W malarstwie Agaty Dobrowolskiej zamienia się ono 
w splot uproszczonych kształtów i konturów ścian. Przypomina labirynt, w którym łatwo się zagu-
bić. Karol Mank maluje rozwibrowane, abstrakcyjne kwadraty - jak mapy metropolii. Beata Skrzypek 
i Paweł Pomykalski w swoich pracach zajmują się dokumentowaniem modernistycznej architektury 
Katowic. Na czarno-białych fotografiach geometryczne kształty budynków mimo, że w centrum miej-
skiej, chaotycznej dżungli – stają się synonimem harmonii, spokoju i klasycznego piękna. Monika 
Masłoń robi filmy o mieście i jego ruchu, który zamienia w taniec abstrakcyjnych plam. W jej pracach 
to żywy organizm – pulsujący, oddychający. Ola Kowalczyk maluje nowoczesne budynki oświetlone 
niepokojącym światłem zachodzącego słońca, jak z filmu science fiction. Wspólnym zainteresowa-
niem artystów jest architektura. To właśnie ona stanowi odbicie duszy mieszkańców miasta.

Czas: 16.09-10.10
Miejsce: Warszawa, Galeria Nizio, ul. Inżynierska ¾
www.niziogallery.pl

1118 MIL

W Ipswich rozpoczyna się festiwal polskiej sztuki, organizowany przez stowarzyszenie Hungry Arts 
i polską społeczność w Ipswich. W ramach imprezy Katarzyna Szydłowska i Konrad Schiller przy-
gotowali wystawę młodych polskich artystów poświęconą tematowi komunikacji na odległość i jej 
wpływowi na relacje międzyludzkie. Jej tytuł, 1118 mil – to odległość między Warszawą i Londynem. 
To nie tylko dystans geograficzny, ale także emocjonalny. Dla wielu osób żyjących za granicą, nowe 
wynalazki takie jak komunikatory internetowe umożliwiły utrzymywanie kontaktu z rodziną i przyja-
ciółmi. Projekt skupia się na uniwersalnej potrzebie komunikacji i zadaje pytanie o to, czy w sytuacji 
ogromnej dostępności różnych sposobów komunikacji związek wirtualny, na odległości może zastą-
pić prawdziwe życie. W wystawie wezmą udział Karol Radziszewski, Wojciech Doroszuk, Iwona Zając, 
Agata Borowa i Twożywo. Artyści działają w różnych mediach – takich jak wideo, druk, mural, plakat 
– łączy ich to, że zagadnienie komunikacji międzyludzkiej jest dla nich bardzo istotne.

Czas: do 1.10
Miejsce: Anglia, Ipswich, Cornhill, The Town Hall Galleries, IP1 DH
www.visualarts-ipswich.org.uk

Aleksandra Kowalczyk: praca z wystawy „Mam plan”

Karol Radziszewski, Plus/Minus (2006), film still
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THE WIND HOUSE

Portavillion to mobilny projekt sztuki publicznej, który latem tego roku znalazł się w najważniej-
szych parkach w centrum Londynu. Kilkunastu uznanych artystów z całego świata zaprezentowało 
w parkach swoje prace w postaci specjalnie stworzonych pawilonów - wśród nich Monika Sosnowska, 
która swoją pracę pokazała w parku Primrose Hill. Projekt Sosnowskiej nazywa się "The Wind House". 
Inspirację do rzeźby Sosnowska zaczerpnęła na miejscu ekspozycji - Primrose Hill to park na wzgó-
rzu, do którego londyńczycy przychodzą puszczać latawce. Wind House wygląda więc tak jakby jego 
ściany zostały ukształtowane przez wiatr.

Czas: do 19.10
Miejsce: Londyn, Primrose Hill, Camden
www.upprojects.com/portavilion/monika_sosnowska.htm

ORPHICS

„Orphics" Edwarda Zajeca to powstający przez dwie dekady cykl kompozycji graficznych inspirowa-
nych muzyką. Prace stanowią interpretacje utworów wybitnych XX-wiecznych kompozytorów (Satie, 
Bartók, Ravel) w kategoriach formy i koloru, jednak nie w sensie tradycyjnej animacji, a na zasadzie 
systemowej transformacji. 
Upływ czasu ukazują w tych pracach nie zmieniające się pozycje obiektów, lecz zmiany w zależno-
ściach między kolorami. Zależności opierają się na interwale zdefiniowanym przez cztery barwy pod-
stawowe oraz na systemie gam, w których każdy ton kolorystyczny określa gamę, której charakter, 
nie będąc identycznym z charakterem tonu, bazuje jednak na tym kolorze. Płynność ruchu i improwi-
zacja obrazowania ograniczone są na korzyść spójności i opanowania.
Cykl „Orphics" powstawał według spójnej muzyczno-graficznej zasady, jednak na zmieniającym się 
wraz z rozwojem technologii sprzęcie.
Częścią wystawy jest również praca „glAmor", będąca wizualną odą do mocy sprawiających, że geome-
tria porusza w nas zarówno to, co czysto zmysłowe i erotyczne, jak i to, co intelektualne i duchowe. 
Edward Zajec urodził się we włoskim Trieście, studiował w Lublianie, od ponad 30 lat mieszka w Sta-
nach Zjednoczonych. Był jednym z pierwszych artystów wykorzystujących w sztuce grafikę kompu-
terową. 

Czas: do 11.10
Miejsce: Wrocław, WRO Art Center, ul. Widok 7
www.wrocenter.pl

Monika Sosnowska, The Wind House, Portavilion on Primrose Hill, Courtesy UP Projects, www.portavilion.com

Edward Zajec: glAmor, 1998



38 39

Prawdopodobnie już na wiosnę 2009 na 25 hektarowym terenie Parku Bródnowskiego, jednego 
z najstarszych osiedli Warszawy, które zamieszkiwali jeszcze niedawno głównie pracownicy Fabryki 
Samochodów Osobowych, spacerowicze przechadzający się pomiędzy drzewami brzozy, lipy, buków, 
modrzewi, a także krzewów forsycji, berberysu i żylistka, będą mogli oglądać pierwsze cztery pra-
ce – Pawła Althamera, Moniki Sosnowskiej, Olafura Eliassona i Rirkita Tiravanii. Sytuacja, w której 
władze dzielnicy zainteresowane sztuką same wychodzą z inicjatywą, proponując współpracę, jest 
wyjątkowa.
Władze bródnowskie postanowiły stworzyć na wzór zachodnich centrów kultury powstałych w po-
fabrycznych krajobrazach, podobną przestrzeń na Targówku. Muzeum Sztuki Nowoczesnej wraz 
z władzami dzielnicy Targówek od dawna rozmawiają na temat stworzenia parku rzeźby. W parku 
Bródnowskim ma powstać tzw. galeria otwarta. Niektóre eksponaty zostaną kiedyś przeniesione do 
nowej siedziby muzeum, inne być może zostaną w parku na stałe. Podczas wspólnych rozmów padła 
też propozycja stworzenia na cyplu w parku tzw. rajskiej krainy, której pomysłodawcą jest Paweł 
Althamer, mieszkaniec Bródna, którego praca „Bródno 2000” jest jedną z kanonicznych realizacji 
w polskiej przestrzeni publicznej. Rajska kraina powstałaby w okolicy, która traktowana jest przez 
dorosłych i dzieci jako naturalne kąpielisko. 
Monika Sosnowska przygotowała wstępny projekt swojej pracy - długiej na kilometr asfaltowej 
ścieżki, która miała się wić, a miejscami nawet zanikać pośród zieleni. Jednak wobec groźby narusze-
nia „masy biologicznie aktywnej” jej praca w tym kształcie nie będzie mogła zostać zrealizowana na 
Bródnie. Nie jest jednak wykluczone, że „Asfaltowa ścieżka” zostanie zrealizowana w innym miejscu.

BRÓDNO. 
GALERIA OTWARTA

MYSPACE.LDZ 2.0

Myspace.ldz to projekt wykorzystujący gabloty wystawiennicze, znajdujące się na terenie łódzkie-
go Śródmieścia, jako obiekt ingerencji artystycznej. Ma on charakter coraz częściej prezentowanej 
w Polsce sztuki site-specific, czyli stworzonej na potrzeby określonej przestrzeni.
Tegoroczna edycja myspace.ldz odbędzie się pod hasłem „Mimikra”. Jest to zjawisko pochodzące 
ze świata przyrody (polega na tym, że zwierzęta upodobniają się do zwierząt zdolnych do obrony 
przybierając ich kształt lub barwy, mogą też przybierać kształty i barwy otoczenia), jednakże może 
ono w sposób metaforyczny odnosić się do kondycji człowieka we współczesnym świecie. Także na 
gruncie sztuki współczesnej można zaobserwować podobne mechanizmy. Żyjemy w świecie, w którym 
codziennie jesteśmy bombardowani niezliczoną ilością obrazów, dźwięków i innych bodźców. W tym 
zgiełku sztuka musi walczyć o to, by zostać zauważoną, dlatego często wykorzystuje środki, jakimi 
posługuje się współczesny język wizualny. Nie wiadomo, czy to jeszcze cytowanie, czy raczej dosto-
sowywanie się do realiów, w których trzeba walczyć o swój byt.

Czas: od 11.10
Miejsce: Łódź, różne miejsca
www.myspace_ldz.republika.pl

Monika Sosnowska: Asfaltowa Ścieżka, 2008. Ubik Media Demon: Zawsze realne i zawsze prawdziwe
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WYMAZYWANIE

(...) Codziennie rano, idąc do pracy przechodzę przez/nad/obok prac Agnieszki Kieliszczyk. Za każdym 
razem, gdy mijam „komputerowe” płyty chodnikowe „Ponowne obrazowanie” samoistnie pojawia się 
myśl: Kieliszczyk – „obraz obrazu” – raster. Powtarzalność sytuacji budzi pewien schemat – przy-
wiązanie do wyuczonej myśli. Za każdym razem po prostu patrzę „za siebie”. Może pora to zmienić? 
Podczas pierwszej wizyty w pracowni Agnieszki, dostałam od niej szansę – Od tego obrazu wszystko 
się zaczęło – powiedziała, wyciągając duże płótno zatytułowane „Spostrzegawczość”. Kropki, krop-
ki, kropki i… kolor, którego wprowadzenia nadało całej kompozycji nową jakość, świeżość i oddech. 
Kolejne prace („Stadion”, „Wymazywanie”) potwierdziły moje przeczucie, że malarstwo Agnieszki za-
czyna funkcjonować na styku przeszłości i przyszłości. Tu i teraz, powoli zmienia utarte schematy. 
Początkowo nieśmiało, jedynie za pomocą koloru i coraz odważniej, przez wprowadzenie abstrak-
cyjnych linii i form oddala się od „wizerunków wizerunków”. Agnieszka bez sentymentów żegna się 
z rastrem, witając jednocześnie pełną ekspresji abstrakcję. Gest bierze górę nad wypracowanym, 
precyzyjnym kropkowaniem. Przyglądając się kolejnym „Wymazywaniom”, „Zapętleniom” i „Zaburze-
niom wzroku” powoli zapominamy o „fotograficznym”, (nie)realnym (zakorzenionym w nas samych) 
obrazie, skupiając się na estetycznej grze kolorów i powielania abstrakcyjnych form. (...)
Tekst: Karolina Vyšata

Czas: do 27.09
Miejsce: Warszawa, M2 [m kwadrat], ul. Oleandrów 6
www.m2.art.pl

HAKOBO 

Agnieszka Kieliszczyk: Spostrzegawczość, 2007; akryl, płótno, 150 x 150 cm

Jakub Stępień: plakat do wystawy „Establishment (jako źródło cierpienia) w CSW Zamek Ujazdowski, 2008

Wystawę prac Jakuba Stępnia, jednego z najciekawszych współczesnych grafików polskich, będzie 
można oglądać na przełomie września i października w galerii STGU w Warszawie. Ceniony jako autor 
plakatów anonsujących wystawy sztuki, współpracujący ze środowiskiem deskorolkowym, namiętny 
kolekcjoner plakatów zapowiadającym imprezy muzyczne, jedyny z polskich grafików wyróżnionych 
w publikacji Johna Fostera „New Masters of Poster Design: Poster Design for the Next Century”.
Dokładna data wystawy będzie podana na stronie Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej  
www.stgu.pl 

www.hakobo.art.pl
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Festiwal Transvizualia stanowi eksperyment wizualno-muzyczny odnoszący się do idei przenikania 
i współistnienia sztuk. Kumuluje w jednej przestrzeni wiele różnych mediów w celu wydobycia ich 
energetycznego i emocjonalnego potencjału. Program festiwalu składa się z kilku części: ekspozycji 
multimedialnej „Syndrom Lęku", międzynarodowego konkursu TV 008, TV-Liveacts czyli wydarzeń 
łączących muzykę, wizualność i performance, pokazu sztuki wideo, pokazu filmów i prezentacji dzi-
dżejsko-v-dżejskich. 
Na festiwalu w ramach ekspozycji multimedialnej swoje prace pokażą m.in. Hubert Czerepok, Kuba 
Bąkowski, Dominik Lejman, Aleksandra Polisiewicz i Dawid Marcinkowski. 
W ramach części koncertowej (liveacts) wystąpią m.in. legendy elektroniki - Fennesz i Oval, a także 
nowa gwiazda electro, Dat Politics.

Czas: 8-11.10
Miejsce: Gdynia, Klub Ucho [koncerty], Pomorski Park Naukowo-Technologiczny [wystawa, 
film], Klub Filmowy [film]; Sopot, Klub Sfinks [vj+dj], Lalala [audiovizualia]
www.transvizualia.com

TV 2008DEVELOPMENT

Na wydzierżawionym obszarze warszawskiej Pragi rozpoczął się projekt Development. Metalowy, bu-
dowlany płot, otaczający wydzierżawioną przestrzeń jak i budowlany kontener pełniący rolę biura, to 
scena na której rozgrywa się akcja. Zaproszeni do udziału artyści stanęli przed wyborem - wspólna 
praca nad stworzeniem jednej formy czy indywidualne realizacje. Burzliwe dialogi doprowadziły do wy-
boru drugiej opcji z założeniem swobodnej konstrukcji i wynikowej relacji pomiędzy poszczególnymi 
realizacjami. Elementem łączącym wszystkie prace pozostał symboliczny wymiar odgrodzenia, sugeru-
jący działania firmy budowlanej. Sposób działania, jego charakter, jak i budowanie wzajemnych relacji 
w efekcie tygodniowych zmagań, doprowadzą do otwarcia przestrzeni dla publiczności. Założeniem 
projektu jest wielowątkowa wypowiedź na temat przestrzeni ulicznej jak i możliwości jej kształtowania. 
Jest komentarzem do jej opresyjności i niejednoznacznej funkcji a także refleksja nad rolą sztuki i ar-
tysty w jej kształtowaniu. Jest pytaniem o istnienie różnic pomiędzy sztuką galerii a sztuką przestrzeni 
publicznej pod katem języka i formy. Jest w końcu rodzajem dysleksyjnej manifestacji artystycznej 
w której brak kierunku działania będzie odzwierciedleniem panującego klimatu.
Artyści: Dorota Buczkowska, Grzegorz Drozd, Marcin Chomicki, Artur Malewski, Alicja Łuksiak, Iwo 
Rutkiewicz, Marta Pszonak, Maciej Stępiński Peter Russell Justyna Wencel

Czas: do 17.09
Miejsce: Warszawa, ul. Skaryszewska
www.development.waw.pl

Development, organizator: Fundacja - Zmiana Organizacji Ruchu

Dat Politics, foto z materiałów festiwalu Transvizualia
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PSYCHO BUILDINGS

40 rocznica działalności Hayward - swego czasu jednej z najbardziej eksperymentalnych przestrzeni 
wystawienniczych w Londynie - była okazją do prezentacji prac 10 artystów, którzy stworzyli serię 
„psycho-budynków", wymyślonych przez twórców nieprawdopodobnych modeli archiktektonicznych. 
Wśród prac znalazł się m.in. wielki dom dla ponad 200 lalek i budynek uchwycony w momencie eks-
plozji. Wszystkie prace łączyła spektakularność realizacji. Obiekty wywoływały u widzów fascynację i 
jednocześnie niepokój. Struktury wymyślone przez artystów i zaprezentowane w Hayward posiadają 
nie tylko imponujące wymiary fizyczne, ale są też obrazami stanów psychicznych - oddziałują też na 
doznania węchowe czy słuchowe. Ekspozycja miała miejsce w sierpniu.

www.southbankcentre.co.uk
Miejsce: Londyn, The Hayward, Southbank Centre, Belvedere Road

Wzorowy design” to wystawa będąca zbiorem najnowszych projektów Kasi Pełki (ur. 1984). Chociaż 
większość z nich ma charakter eksperymentalny, autorkę interesuje także seryjna produkcja. 
- Najważniejsze w dizajnie są dla mnie prostota oraz funkcja przedmiotu. Lubię zmierzać się z róż-
nymi wyzwaniami projektowymi. Nie skupiam się więc na jednej dziedzinie dizajnu. Uważam, że róż-
norodność zadań  projektowych rozwija kreatywność młodego projektanta - mówi. Kasia Pełka w tym 
roku otrzymała dyplom na katowickiej ASP na kierunku wzornictwo.
Kasia Pełka jest tegoroczną absolwentką kierunku wzornictwo na Akademii Sztuk Pięknych w Kato-
wicach, gdzie otrzymała dyplom z wyróżnieniem. Studiowała także we Francji i na Słowacji. Organi-
zowała przez Tomka Rygalika warsztaty „Meblościanka 2008” w Poznaniu oraz „Wnętrze Zaradne” 
w Katowicach. Założyła Koło Naukowe Wzornictwa na ASP w Katowicach. Brała udział w Biennale 
Internationale Design, Saint Etienne. Uczestniczyła także w warsztatach z Kazuo Kawasaki, Kenya 
Maruyama. Jej prace były pokazywane we Francji, na Słowacji i w Polsce. Tworzy grupę projektową 
Wzorro z Natalią Jakóbiec i Marcinem Kraterem.

Czas:19.09-12.10
Miejsce: Częstochowa, Miejska Galeria Sztuki - Galeria Antresola, al. Najświętszej Marii 
Panny 64
www.wzorro.com

WZOROWY DESIGN

Los Carpinteros (Marco Castillo and Dagoberto Rodriguez): Frio Estudio del Desastre, 2005

Kasia Pełka: z wystawy Wzorowy design
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Manifesta to jedno z ważniejszych biennale sztuki współczesnej, każda jego edycja odbywa się 
w innym mieście. Wędrowny charakter tej imprezy odróżnia ją od np. Documenta Kassel i Biennale 
w Wenecji. W latach poprzednich Manifesta odbywało się w Rotterdamie, Luxemburgu, Liubljanie, 
Frankfurcie i w San Sebastian.
W 2008 roku po raz pierwszy Manifesta będą mieć miejsce nie w jednym mieście, ale całym regionie: 
Trentino - Południowym Tyrolu we Włoszech. Rejon ten został wybrany ze względu na jego historycz-
ne dziedzictwo, artystyczne i kulturowe zaplecze, a w szczególności z powodu niesamowitej archi-
tektury przemysłowej ważnej dla badań nad industrialną archeologią, które są powiązane z pracą 
nad historią i rozwojem industrializacji regionu. Trention zawsze był pomostem łączącym kulturę 
romańską i germańską.
Jednym z kuratorów tegorocznych Manifesta jest Adam Budak, który obecnie jest kuratorem sztu-
ki współczesnej w Kunsthaus Graz, Austria. Budak był kuratorem Architectures: Metastructures of 
Humanity, Morphic Strategies of Exposure, wystawy w pawilonie polskim na 9 Międzynarodowym 
Biennale Architektury w Wenecji, 2004.
Do wzięcia udziału w biennale zostali zaproszeni wybrani polscy artyści – m.in. Marysia Lewandow-
ska (blok „The Rest Of Now”), Ewa Partum, Michał Budny, Oskar Dawicki i Janek Simon.

Czas: do 2.11
Miejsce: Włochy, Manifesta 7, region Trentino
www.manifesta7.it

MANIFESTA 7 NAJPIĘKNIEJSZE 
KSIĄŻKI

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU), Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro Helvetia, 
Instytut Książki i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zapraszają na kolejną edycję między-
narodowych wykładów „Projektowanie książek" oraz na otwarcie wystawy „Najpiękniejsze książki 
Szwajcarii 2007". 
Kolejna, trzecia już edycja wykładów odbędzie się 25 października w Warszawie, przy ulicy Pańskiej 
3, w tymczasowej siedzibie Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Prezentacje poświęcone będą sztuce projektowania książek w Polsce i Szwajcarii. 
Wykładowcami tej edycji będą wybitni projektanci szwajcarscy: Jost Hochuli, Dimitri Bruni i Manuel 
Krebs (studio NORM) oraz Ludovic Balland, którego plakat dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej można 
było już oglądać na ulicach Warszawy. Polskie dokonania w tej dziedzinie przedstawią Michał Warda 
i Ryszard Bienert.
„Najpiękniejsze książki Szwajcarii" to jeden z najciekawszych konkursów tego typu na świecie. Od-
bywa się co roku od ponad 60 lat. Książki są oceniane pod względem różnorodnych kryteriów: formy 
graficznej i układu typograficznego, jakości składu i druku oraz wykonania oprawy i materiałów in-
troligatorskich.
Wystawę książek nagrodzonych w 2007 roku tworzy zestaw 27 publikacji, wybranych przez pięcio-
osobowe, międzynarodowe jury spośród ponad 400 nadesłanych książek. 
Projekt został dofinansowany przez szwajcarską fundację dla kultury Pro Helvetia.

Czas: 25.10 – 3.11, wykłady 25.10, start 12.00
Miejsce: Warszawa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Pańska 3a
www.stgu.pl

Ludovic Balland: Katalog V Biennale w Berlinie

Oskar Dawicki: Drzewo Wiadomości / Tree of Knowledge, 2008, Performance/Video/Photograph, dzięki uprzejmości Galerii Raster
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LICHT(H)AUS

W wystawie Licht(h)aus (gra słów Lichthaus: w dosłownym tłumaczeniu dom światła, nazwa budynku 
prezentacji wystawy. Sformułowanie Licht aus oznacza wyłączenie światła, ciemność) zostaną poka-
zane wybrane dzieła sztuki młodych bremeńskich i gdańskich artystów, w których światło odgrywa 
rolę przewodnią. Jest ono przede wszystkim źródłem artystycznych idei, punktem wyjścia różnorod-
nych odczuć ale także narzędziem technicznym potrzebnym do wykreowania nowej rzeczywistości.
W instalacji Dominiki Skutnik światło jest podstawą stworzenia architektonicznego rysunku, wkom-
ponowanego w istniejącą budowlę Lichthaus´u. Jego brak jest motorem napędzającym interaktywny 
obiekt autorstwa Doroty Walentnowicz. Natomiast cień, jego nierozłączny towarzysz, przemienia się 
w głównego bohatera instalacji Constantego Jaxy.
W fotografiach Jana Maiera światło to medium umożliwiające sportretowanie zastanej rzeczywistow-
ści, która to jednocześnie traci swoją realną konsystencję i staje się miejscem filmowej akcji. 
Zdjęcia Anny Soleckiej są dokumentacją momentu oświetlenia i ilustracją przemijania i zniszczenia. 
W podobny sposób  do metafory słów „wyłączyć światło” podchodzią Alicja Karska i Aleksandra Went, 
zarówno w ich instalacji wideo ukazującej pasaż wymarłych witryn sklepowych jak w ich drugiej bar-
dzo subtelnej i poetyckiej pracy „Epithalamium“. 
Wystawa będzie prezentowana tylko po zachodzie słońca.

Czas: 26.09-12.10
Miejsce: Niemcy, Brema, Lichthaus, Hermann Prüser Strasse 4, Gröpelingen 
www.lichthaus.de

HOME SWEET HOME

Desant artystów związanych z cieszyńską galerią Szara do zaprzyjaźnionej praskiej Entrance Galle-
ry. Tematem wystawy jest dom – jaka jest jego definicja w czasach powszechnego nomadyzmu. Czy 
ojczyzna może być domem?
Fotografie i video Joanny Rzepki i Łukasz Dziedzica przedstawiają dom jako miejsce ludzkich relacji 
intymnych. Innym tematem podjętym przez artystów jest tak aktualna obecnie problematyka po-
szukiwania swojego miejsca. Seria fotograficzna Konrada Dwornika i Hanny Kaczerowskiej ,,Squots" 
to opowieść o współczesnym nomadyzmie, podważającym wyobrażenie o domu jako miejscu w pełni 
bezpiecznym. Instalacja Michała Bałdygi to słodkie gniazdko młodej pary, małżeńskie łoże i monidło, 
gdzie ona i on zatopieni w szczęściu po wsze czasy. Ale być może to on i on? Albo ona i ona. Albo 
wręcz tylko on. Pomysłem na wystawę ,,Home sweet home" jest więc samplowanie poszczególnych 
elementów rzeczywistości, jak fragmentów znanych piosenek w celu ułożenia jednolitej składanki. 
Miks ogranych już motywów, wyobrażeń, pojęć, dotyczących ,,domu", umieszczony jest w nowym 
kontekście. 

Czas: do 10.10
Miejsce: Czechy, Praga, Entrance Gallery, Karlin Studios, Křižíkova 34
www.entrancegallery.com

Alicja Karska i Aleksandra Went: Wymarła ulica / www.karska-went.info

Joanna Rzepka i Łukasz Dziedzic: billboard
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KEINE GRENZE

Co by się stało, gdyby nie było Żelaznej Kurtyny i cała Europa była jednym wielkim demoludem? - pyta 
w najnowszym cyklu kolaży Jan Dziaczkowski. 
“Kojenie naszych, środkowoeuropejskich resentymentów to jedna z przyjemności, które zapewnia nam 
w swoich kolażach Jan Dziaczkowski. Za pomocą wirtuozerskich cięć nożyczek artysta przesuwa Żelazną 
Kurtynę na Zachód i niczym Dick w „Człowieku z wysokiego zamku” cieszy się political fiction historii alter-
natywnej. Oglądamy ją na pocztówkach z nie zaistniałej, choć przecież możliwej do pomyślenia teraźniej-
szości. Rozciągnięcie politycznej strefy wpływów Bloku Wschodniego na Zachód, wiązałoby się ekspansją 
realsocjalistycznej przestrzeni i estetyki, z zakażeniem zachodnioeuropejskiej tkanki urbanistycznej „be-
tonowym dziedzictwem” socmoderny. Oto wokół Krzywej Wieży w Pizie wyrastają bloki z wielkiej płyty, od 
Trocaderco ku wieży Eifla ciągną się stalinowskie popiersia, a z samą wieżą konkuruje strzelisty pomnik 
kosmonautyki w duchu moskiewskim. Lądowanie obcych, betonowych ciał, na wzór Pałacu Kultury wyrasta-
jącego nagle w historycznym centrum Warszawy, staje codziennością miast Starej Unii. 
(...) Dziaczkowski wkleja więc brutalną (w sensie politycznym i estetycznym) przestrzeń socrealizmu i soc-
moderny w przytulny pejzaż urbanistyczny zachodnioeuropejskich zespołów zabytkowych. Zestawienia 

są zgrzytliwe, a nawet barbarzyńskie – ale przecież na wschodzie Europy nie takie implanty wszczepiało 
się w historyczne tkanki. Przypominają mi się prace rosyjskiej grupy AES (później, ale jeszcze nie wtedy, 
AES+F) z projektu Witnesses of the Future. Rosyjscy artyści również pokazywali pocztówki – z będącego 
wówczas odległą przyszłością roku 2006. Na widokówkach w spalonym Tel Avivie obozowali mudżahednini, 
przed katederą św. Piotra Afgańczycy sprzedawali kozy i wielbłądy, opera w Syndey została przerobiona na 
meczet, zaś Statuła Wolności dostała na twarz kwef, a do ręki Koran. Zrobione ładnych kilka lat przed 11 
września pocztówki były perfekcyjnymi fotomontażami, ale ich sugestywność neutralizowała nieznośna 
lekkość cyfrowej manipulacji. Przyszłość przepowiadana przez AES ma jeszcze szansę się wydarzyć; al-
ternatywna przeszłość Europy bez granic, możliwa jest tylko u Dziaczkowskiego” - pisze o “Keine Grenze” 
Stach Szabłowski.

Czas: do 11.10
Miejsce: Kraków, Galeria ZPAF i S-ka, św. Tomasza 24
www.kolaze.blogspot.com

Jan Dziaczkowski: Keine grenze
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79 M². POMIĘDZY LUKSUSEM  
A MASOWĄ PRODUKCJĄ

Prace znakomitej grupy projektowej 5.5 DESIGNERS w czwartą rocznicę jej powstania będzie można 
oglądać w Magazynie Praga. Wystawa będzie przeglądem najważniejszych prac francuskich dizajne-
rów. 5.5 designers (Vincent Baranger, Jean-Sébastien Blanc, Anthony Lebossé, Claire Renard) są da-
lecy od skupiania się jedynie na nadawaniu przedmiotom kształtów, zmuszają się do konceptualnego 
rygoru poddając w wątpliwość status dizajnera. 

Projektowali już dla tak prestiżowych firm jak Bernardaud, Baccarat, Legrand, Domestic. Napisa-
no o nich książkę. Regularnie wystawiają na najbardziej prestiżowych targach dizajnu na świecie 
oraz w galeriach i muzeach. Ich projekt Reanime przyniósł im swiatowa sławę i opisany został przez 
wszystkie periodyki o wzornictwie współczesnym na świecie – od Australii po Islandię.
Wymyślone przez 5.5 designers uniwersalne, zielone elementy mają nadać drugie życie zniszczonym, 
śmietnikowym przedmiotom i zamienić je w przedmioty dizajnerskie. Owe protezy w swoim założeniu 
mają być tanie i ogólnie dostępne. Młodzi Francuzi nie tylko zaproponowali rozwiązanie w modnym 
nurcie recyklingowym – istotnym był również wymiar społeczny akcji – pierwsza zrealizowana zo-
stała wspólnie z organizacją pomocy społecznej a dochód z leczenia i przywracania zniszczonych 
mebli „do żywych” przekazany został na cele owej organizacji. Od tego czasu kolejne pomysły niepo-
kornych i nieco zbuntowanych Francuzów przyciągają wzrok. I czy będą to pomysły bliskie szpitalowi 
dla mebli – np. akcja Ordinary Objects (nadawanie rangi dzieła dizajnerskiego przedmiotom pospoli-
tym poprzez upodabnianie ich do ikon dizajnu) czy też będą to produkty realizowane na zamówienie 
prestiżowych firm, np. „Diorowi porcelany” - Bernardeau – projekty i wytwory 5.5 designers zawsze 
zdają się łamać przyzwyczajenia, przekraczać normy, wykraczać poza konwencjonalne projektowanie. 
Krytyczni wobec rynku nasyconego kolejnymi wymyślnymi przedmiotami wolą dawać nowe życie już 
istniejącym lub tworzyć rzeczy niekomercyjne a jednocześnie użyteczne i potrzebne. Władze miasta 
Paryż uhonorowały ich główną nagrodą za całokształt twórczości.

Co planujecie pokazać w Warszawie? Czy wystawa w Warszawie będzie się  różnić od wa-
szych wcześniejszych wystaw?
Realizujemy specjalną koncepcję wystawy pod nazwą „5.5 na m²”, chcemy pokazać większą część 
naszych projektów. Żeby zrozumieć naszą pracę, ważne jest poznanie jej różnorodności, wyjaśnie-
nie każdego projektu, jego celowości, kontekstu, odbiorcy, detali. Wyjątkowe jest to, że po raz 
pierwszy od początku naszego istnienia, pokażemy nasze prace w sposób, który sami wymyślili-
śmy. Ważna jest też selekcja ponieważ mamy mnóstwo rzeczy do pokazania, a w przypadku wysta-
wy ważne jest by zrobić to w optymalny sposób, zwłaszcza w obcym kraju. Nie chcemy mówić, że 
to jest „retrospektywa”, ponieważ to słowo przywodzi na myśl zmarłych, a my jesteśmy naprawdę 
młodzi i oferujemy świeżość wśród projektantów. Wolimy mówić o ofercie produktów 5.5 designers 
na dzień 03 października, czyli w cztery lata po utworzeniu naszej grupy. To jest praca w ciągłym 
procesie i gdybyśmy wybrali inny termin, np. w grudniu, wybór rzeczy do wystawy byłby inny.
Pokażemy nasz firmowy projekt „Réanim, les objets ordinaires”, ale też nowe realizacje jak „Baccarat”, 
„Scotch brite” i oczywiście „Cloning”, który miał swoją premierę w tym roku w Mediolanie. Jak widać, jest 
to mieszanka z obszarów wcześniejszych i nowych projektów, na zlecenie korporacji i jako odpowiedź na 
nasze osobiste potrzeby. Pomiędzy luksusem a masową produkcją - to właśnie jest styl 5.5.

A jak sobie wyobrażacie nasz kraj – bardziej luksus czy bardziej masa?
Polska... trudno jest mówić o kraju, w którym nigdy nie byliśmy. To nowe doświadczenie jechać na 
Wschód! Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli w końcu przyjechać. We Francji dużo się obecnie 
mówi wyjątkowym rozwoju krajów byłego bloku wschodniego, a dlaczego nie przyczynić się do 
dynamicznej wymiany pomiędzy naszymi krajami. To interesujące zaprezentować nasze działania 
w miejscu, gdzie jeszcze nie wszystko zostało zaprojektowane... U nas właściwie wszystko już zostało 
wymyślone i to jest trochę nudne.

5.5 DESIGNERS: reanimowane stołki i krzesełka / www.cinqcinqdesigners.com
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Przyjazd do Polski traktujemy jak rodzaj przygody, dlatego jedziemy bez oczekiwań. Nie mamy nic 
konkretnego na myśli, jeśli chodzi o kooperacje, ale nigdy nie wiadomo, dużo może się przecież wy-
darzyć. Może dzięki tej wystawie uda się nawiązać współpracę z polskimi firmami lub znaleźć produ-
centów, chcących wykorzystać nasze doświadczenia. Jesteśmy też ciekawi opinii Polaków, może nie-
które nasze meble wymagają naprawy? Będziemy uważnie śledzić krytykę, może znajdziemy w niej 
inspiracje na przyszłość.

Rozmawiał Romuald Demidenko

Czas: 4.10-3.11
Miejsce: Warszawa, Magazyn Praga, Ząbkowska 23/31
www.magazynpraga.pl 

Niestety nasza podróż potrwa tylko 5 dni i mamy tylko weekend, żeby zwiedzić miasto. 
Naszym jedynym, jak na razie planem jest wizyta targów secondhandowych, bo zawsze to 
robimy, kiedy gdzieś jedziemy. To dobry sposób, żeby poznać lokalne życie i kulturę. Nie-
unikniona wydaje się wizyta historycznej części Warszawy. Nie obejdzie się też bez poznania 
lokalnej kuchni…

Dizajn w Polsce zdobywa dopiero powszechną uwagę. Dzieje się to już od paru lat. Chociaż 
nie ma u nas gwiazd dizajnu, trudno mówić o wielkiej popularności projektantów, młodzi 
projektanci zdobywają uwagę mediów, ale rynku jeszcze nie.
Miło jest być znanym wśród ludzi, którzy interesują się dizajnem, ale wyzwaniem jest raczej jego 
promowanie na dużą skalę, nie tylko jako chwilową modę, czy sposób życia mądrych głów, ponieważ 
wzornictwo może służyć każdemu.

5.5 DESIGNERS: Łyżka robot/ www.cinqcinqdesigners.com 5.5 DESIGNERS: mon beau sapin, limitowana seria 10 lamp przygotowana na Boże Narodzenie 2007 / www.cinqcinqdesigners.com
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SAMORZĄDOWCY

Już niedługo, bo tej jesieni możemy się spodziewać premiery płyty „Dance Macabre” trójmiejskiej 
punkowo-familinej formacji Samorządowcy. Zespół nagrywa i występuje w składzie córka i ojciec, 
czyli: Maja Witkowska (ur. 1999, dr, voc) i Adam Witkowski (ur. 1978, gitara akordowa, voc). Na płycie 
gościnnie wystąpi Mikołaj Trzaska.
- Wszystkie utwory są o śmierci generalnie – mówi Adam. Tytuły mówią same za siebie: „Hej, sata-
nisto”, „Krzysztof Śmierć”, „Arka Noego kłamie”, „Zabijają nasze zwierzęta”, czy „Na cmentarzu jest 
wesoło”. Z tą ostatnią piosenką wiąże się historia zespołu.
- Kiedy miałem mniej więcej tyle lat co Maja, założyłem z kolegami z bloku zespół War Zone. Zafascy-
nowani Napalm Death i ich płytą „Scum”, graliśmy na poduszkach, na przywiezionym z Mexican Platz 
z Wiednia keybordzie Lewis. Nie graliśmy w piwnicy, ale zrobiliśmy tam ołtarzyk dla bożka Hipcia.
Mniej więcej półtorej roku temu znalazłem naszą kasetę demo, no i parę tekstów naszych utworów 
wzięliśmy z tamtych czasów.
Na przykład „Hej, satanisto”: „Mała dziewczynka dusi chomika / w chomiczku już serduszko nie pika / 
choć mała dziewczynka, to już nie dziewica / straciła cnotę na sabacie w Gliwicach”. Zaaranżowaliśmy 
z Mają te utwory od nowa, na nasz skromny skład i niewygórowane umiejętności technicznie. Maja ma 
na przykład bardzo ciekawą technikę gry, bo gra melodycznie na perkusji.
Każda piosenka trwa średnio około 2 minut. To mgnienie. Niczym życie. Prawda jednak jest bardziej 
prozaiczna.
- Większość utworów ma bardzo szybkie tempo i nie dajemy rady ich dłużej grać – przyznają zgodnie 
Adam i Maja. Jej koledzy z klasy widzieli już Samorządowców w akcji.
- Bardzo im się podobało – mówi. - Prawie cała klasa przyszła na koncert. Nawet bratu mojej koleżan-
ki, który jest ministrantem, się podobało.
Brak spójności nazwy z charakterem utworów jest zamierzona. Samorządowcy nie mają bowiem za-
miaru nagrywać piosenek tylko o śmierci. Kolejna płyta może być o budownictwie.
„Dance Macabre” została nagrana w sali prób Dick4Dick.

www.myspace.com/samorzadowcy

Samorządowcy: Maja Witkowska, Adam Witkowski
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KULCZYŃSKI JAKI JEST

Wystawie „Dbaj o estetykę wyglądu” Pawła Kulczyńskiego w bytomskiej Kronice towarzyszy tekst, 
który przytaczamy w całości. Ominęliśmy jedynie tabelę mu towarzyszącą, uznając ją za zbyt kate-
gorycznie porządkującą treść:
„Paweł Kulczyński postrzega świat zewnętrzny, jak i siebie samego – swoje emocje, potrzeby i po-
stępowanie – jako raczej zrozumiały, uporządkowany, spójny i jasny. O przyszłości myśli ze spoko-
jem, bo ta wydaje mu się dość przewidywalna. Jest osobą o wysokiej inteligencji (z powyższej tabeli 
odczytać można, jaki typ inteligencji u niego dominuje, a który jest słabszy). Z faktu, że cechuje go 
wysoka inteligencja logiczna i wizualna, ale niższa emocjonalna, wynika to, iż wiele rzeczy dostrzega 
i rozumie, potrafi z nich wyciągnąć wnioski, podejmować słuszne decyzje, ale równocześnie może 
spotkać się z zarzutami powściągliwości i chłodu uczuciowego.
Potrafi zgłębiać problemy i eksperymentować podczas pracy nad rozwiązywaniem kolejnych zadań. 
Interesuje go inicjowanie oraz wymyślanie oryginalnych i niestereotypowych rozwiązań. Lubi przed-
mioty ścisłe. Odważnie przyjmuje wyzwania, które stawiają przed nim nowe i niespodziewane sytu-
acje. Łatwo przystosowuje się do zmiennych warunków działania. Chętnie pracuje, używając narzędzi, 
maszyn czy urządzeń technicznych. Intrygują go zasady ich działania oraz budowa. Lubi naprawiać 
lub wytwarzać, a nawet opiekować się różnymi przedmiotami, potrafi wykorzystywać w swojej pracy 
zaawansowane technologie.
Wierzy, że poradzi sobie z problemami, jakie może przynieść życie, i że wszystko dobrze się ułoży. 
Zazwyczaj czuje, że życie ma sens i przynajmniej część problemów warta jest wysiłku, poświęcenia 
i zaangażowania. Niekiedy jednak trudne problemy zniechęcają go. Postrzega wówczas życie jako 
serię piętrzących się, trudnych do przebycia przeszkód. 
Jego postawa wobec życia nie ma istotnego, pozytywnego czy negatywnego wpływu na odporność 
organizmu. Charakteryzuje go przeciętna podatność na choroby somatyczne oraz przeciętna odpor-
ność na stres. Można przypuszczać, że raczej rzadko nadużywa alkoholu, używek (kawa, herbata) czy 

leków. Prawdopodobieństwo, że nadużywa substancji psychoaktywnych, niewłaściwie lub nieregu-
larnie się odżywia, pali papierosy lub nie uprawia żadnego sportu dla zdrowia – jest takie samo jak 
w przypadku innych, przeciętnych osób.
Według testu na preferowany rodzaj sztuki jego ulubionym kierunkiem jest kubizm. Świadczy to 
o jego wysokiej inteligencji oraz upodobaniu do abstrakcyjnych idei. Nie sprawia mu trudności od-
różnienie szaf i łóżek Donalda Judda od masowo produkowanych mebli. Bez trudu spostrzega w nich 
„to coś”. Co zresztą sugeruje, że także w jego pracach kryją się liczne kody, pułapki i niuanse, mimo 
że pozornie wyglądać będą bardzo prosto. W teście na motto stylistyczne (pula kilku tysięcy tytu-
łów wystaw i projektów artystycznych zebranych przez rumuńskie pismo „IDEA”) najwięcej punktów 
przyznał dwóm sentencjom: If One Thing Matters, Everything Matters  i  My Head is on Fire, but My 
Heart is Full of Love.
Podsumowując: świat jest dla badanego zazwyczaj przewidywalny i zrozumiały, wymagania stawiane 
przez życie rzadko wydają mu się nie do spełnienia, zaś ich realizację uważa za  wartą wysiłku i zaan-
gażowania. Jego sztuka jest złożona z prostych elementów, generujących skomplikowane powiązania 
i analogie. Tak samo jak w życiu codziennym, sprawdza się tu maksyma: jeśli jedna rzecz ma znacze-
nie, wszystko ma znaczenie”.
Opracował (na podstawie dostępnych testów psychologicznych, m.in.  HYPERLINK "http://www.psy-
chologia.net" www.psychologia.net i  HYPERLINK "http://www.bbc.co.uk/science" www.bbc.co.uk/
science): Sebastian Cichocki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie [6.09.2008]. Kurator wysta-
wy: Stanisław Ruksza

Czas: 27.09 – 15.11
Miejsce: Bytom, CSW Kronika, Rynek 26
www.kronika.org.pl

Paweł Kulczyński: Lie Paweł Kulczyński: Wili
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GRANICE GRANIC

Album „At the Borders” jest efektem pracy międzynarodowego kolektywu fo-
toreporterów z Europy Środkowo Wschodniej - Sputnik Photos, który powstał 
podczas warsztatów fotograficznych we Francji w 2004 roku. W ośmiu fotore-
portażach odbija się jak w lustrze obraz emigrantów oraz ich rodzin szukają-
cych szansy na godne życie w krajach europejskich: Polsce, Słowenii, Słowacji, 
Czechach, na Białorusi, a także w Gruzji. Z polskimi fotografami uczestniczą-
cymi w projekcie Agnieszką Rayss, Rafałem Milachem i Janem Brykczyńskim  
o intencjonalnym fotografowaniu oraz o społecznym zaangażowaniu artystów 
rozmawia Kamila Rogowska.

Dziś jest 27 sierpnia. Dzień po uznaniu przez Rosję niepodległości separatystycznych pro-
wincji Gruzji: Abchazji i Osetii Południowej. Wojna, przynajmniej teoretycznie, dobiegła 
końca. Jak zareagowaliście, kiedy dowiedzieliście się o jej wybuchu? 
A.R. Skontaktowałam się z bohaterką moich zdjęć - Tamriko, Gruzinką mieszkającą w Warszawie. Ona 
wpadła w panikę i chciała za wszelką cenę przetransportować do Polski swoją najbliższą rodzinę, 
dzieci. Teraz jest to niemożliwe, ale z drugiej strony, jeśli coś niedobrego stałoby się z jej papierami, 
to nie deportują jej przecież.

Czujecie się artystami, czy komentatorami rzeczywistości? W jakiej kategorii byście umie-
ścili to co robicie, zwłaszcza patrząc przez pryzmat ostatnich wydarzeń w Gruzji i porównu-
jąc to spostrzeżenie ze zdjęciami Agnieszki i z pracami Justyny Mielnikiewicz?
R.M. W przypadku każdego autorskiego projektu, zawsze jest takie pytanie, dylemat na ile jest 
się dziennikarzem, komentatorem, a na ile efekty pracy są subiektywne. W przypadku tego 
projektu myślę, że to był mniejszy problem, bo mieliśmy jasno określony temat. Oczywiście 
każdy po swojemu go interpretował. Nie mogę opowiadać o wszystkich, bo występują tu różne 
punkty widzenia. Natomiast w moim wypadku, w materiale, który robiłem o Linhie, Wietnamczy-
ku mieszkającym w Warszawie, starałem się jak najmniej interpretować rzeczywistość; raczej 
próbowałem obserwować i zauważać. Nie mogę tego powiedzieć o innych moich projektach. W 
świecie artystycznym jestem uważany za fotografa, w świecie fotografii za artystę. Natomiast 
mój materiał o Linhie to bardzo klasyczna fotografia, taki klasyczny reportaż. Nawet nie w 
sensie konstrukcji: rozpoczęcia, rozwinięcia i zakończenia, ale w podejściu do tematu. Tu moja 
ingerencja była bardzo mała.

W fotografowaniu społecznie zaangażowanym nie tak trudno wpaść w pułapkę stronnicze-
go patrzenia na rzeczywistość.
R.M. Tak, ale trzeba też sobie zadać pytanie, czy w ogóle istnieje obiektywne spojrzenie. Na przykład 
kiedy wybuchła wojna w Gruzji, byłem w Rosji. Codziennie bywałem u znajomych zaangażowanych 

Fot. Justyna Mielnikiewicz (Gruzja)

Fot. Filip Singer (Czechy)
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politycznie. Każdego dnia śledziliśmy media rosyjskie i międzynarodowe. Miałem wtedy wrażenie, 
że jestem świadkiem dwóch różnych rzeczywistości. Rosyjskie media robią pranie mózgów swoim 
obywatelom, a zachodnio-europejskie swoim. W jaki sposób można więc zachować tu bezstronność? 
Jak ustosunkować się do zdarzeń? Dlatego z obiektywizmem bym polemizował. Autorska interpre-
tacja, zwłaszcza wtedy, gdy wydarzenie jest silnie oddziałujące, niekoniecznie musi zakłamywać tę 
rzeczywistość, a raczej uwypukla jakiś fragment, który akurat jest dla nas ważny i naszym zdaniem 
bardzo dobrze skomentuje daną sytuację. 

Co było celem waszego kolektywu, kiedy podejmowaliście temat uchodźstwa?
R.M. Odkąd poznaliśmy życie emigrantów, będących bohaterami naszych zdjęć, wiemy jak absur-
dalnie funkcjonuje system. I myślę, że warto by było zmusić tych, którzy mają władzę go zmienić, 
żeby zastanowili się jak poprawić życie takich ludzi. Podstawą każdego społecznie zaangażowa-
nego projektu jest chęć wzbudzenia dyskusji. Można się łudzić, że takie projekty jak nasz, że foto-
dziennikarstwo, że fotografia w ogóle radykalnie zmieni nasze podejście do problemów. Niestety 
realia są inne.
A.R. Niekiedy ludzie nawet nie chcą wiedzieć o złych rzeczach. Czytałam komentarze pod najnowszymi 
zdjęciami z Gruzji. Ludzie pisali „po co wy nam tę krew pokazujecie”.
R.M. Wolą wykasować to ze świadomości i zignorować. Natomiast zawsze jest nadzieja, że znajdzie 
się kilka osób, które się zastanowią i być może zechcą coś zmienić.

Czy temu służył wasz projekt? 
A.R. Projekt „At the Border” to komentarz do rzeczywistości, jednak bardzo zdystansowany. Oczywi-
ście jest on przesycony naszym widzeniem życia emigrantów. Projekt jest zaangażowany społecznie 
ponieważ taki był cel. Chcieliśmy pokazać jednostkę żyjącą na granicy, kogoś kto jest w jakiś sposób 
wykluczony. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że świata radykalnie nie zmienimy. Jest to droga do 
uwrażliwienia społeczeństwa oraz nasz osobisty kontakt z tym ludźmi. 
J.B. Fotografia jeśli nie jest zaangażowana społecznie wtedy traci masę wymiarów i staje się pustą 

formą. Więc jeśli piękne zdjęcie ma też za sobą treść, ma za sobą historię, to wtedy taki przekaz staje 
się pełniejszy i silniejszy. Dla mnie takie fotografowanie ma sens.

Widziałam kilka wersji Waszych zdjęć – na jednych bohaterowie mają zamazane twarze, na 
innych te same postaci są wyraźne. Od czego to uzależniliście? Od czego zależy anonimo-
wość Waszych bohaterów?
J.B. Wyszliśmy z założenia, że jeśli zdjęcia publikujemy w prasie, lub jeśli robimy wystawę wówczas 
pikselujemy twarze. Natomiast książka jest na tyle niszowa i ryzyko trafienia w niepowołane ręce 
jest tak minimalne, że tam wszystkie postaci są wyraźne.
R.M. Uznaliśmy, że przydatność tego projektu, nawet z możliwością identyfikacji tych bohaterów jest 
większa niż jego dla nich szkodliwość.

Czujecie się odpowiedzialni za swoich bohaterów? Co jeśli w wyniku publikacji, ktoś z nich 
zostanie deportowany?
R.M. Trzeba zaznaczyć, że to nie demaskowanie. Celem tego projektu była odpowiedź na pytanie dla-
czego ci ludzie muszą pracować nielegalnie, żeby móc przetrwać. Bohater mojego reportażu kilka 
miesięcy temu dostał legalną kartę pobytu.

***
Album „At the Borders”, który swoją premierę miał 21 sierpnia br. w warszawskiej Yours Gallery zo-
stał wydany dzięki wsparciu Visegrad Fund i European Cultural Foundation.

Autorami zdjęć oraz członkami Sputnik Photos są Andrej Balco (Słowacja), Jan Brykczyński (Polska), 
Manca Juan (Słowenia), Justyna Mielnikiewicz (Gruzja), Rafał Milach (Polska), Domen Pal (Słowenia), 
Agnieszka Rayss (Polska) i Filip Singer (Czechy).  
www.sputnikphotos.com

Fot. Agnieszka Rayss (Polska)Fot. Rafał Milach (Polska)
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Polski Pawilon na tegorocznym 11. Biennale Architektury w Wenecji otwarty został dla publiczności 
12 września o godzinie 16:15. Otwarcia pawilonów narodowych odbywały się przez 3 dni co kwadrans, 
była więc to intensywna przyjemność dla miłośników architektury najnowszej.
Z tej okazji, zanim zaczną się podsumowania, ujawniamy rozmowę, jaką przeprowadziliśmy z Jarkiem 
Trybusiem, który wraz z Grzegorzem Piątkiem jest współkuratorem tegorocznej wystawy w Pawilonie 
Polskim zatytułowanej „Hotel Polonia. Budynków życie po życiu”.
Z opisu projektu: „Co stanie się z budynkami, gdy zaniknie przypisana im funkcja, gdy diametralnie 
zmienią się stosunki społeczne czy ekonomiczne? Obiekty te, dziś ważne i prestiżowe, zaprezentowa-
ne zostaną „przed” i „po” wielkiej zmianie. Przed – na uroczystych, nastrojowych zdjęciach Nicolasa 
Grospierre’a. Po – w hipotetycznej przyszłości, na surrealistycznych fotomontażach Kobasa Laksy. 
Co stanie się z Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego, gdy książki zostaną zdigitalizowane? Co 
począć z dwustumetrowym wieżowcem lub biurowcem Metropolitan Normana Fostera, gdy nastąpi 
załamanie na spekulacyjnym rynku nieruchomości albo zmieni się model pracy biurowej? Co z termi-
nalem lotniczym, gdy pod wpływem wzrostu cen ropy latanie znów stanie się luksusem? Co stanie się 
z sanktuarium w Licheniu, gdy nawet Polacy przestaną chodzić do kościoła?
Funkcję zmienią nie tylko budynki pokazane na fotomontażach, ale i wenecki pawilon, w którym 
odbędzie się wystawa. Pawilon z napisem POLONIA na fasadzie, na czas biennale rozszerzy swoją 
działalność, stając się Hotelem Polonia. Może zaistnieć jako miejsce, do którego trafiają szukający 
noclegu podróżni. Oficjalna funkcja i architektura pawilonu zostaną wzięte w nawias, co wskaże jed-
nocześnie możliwość wykorzystywania go w inny sposób. Kto wie, może dopiero zakwestionowane 
budowle te staną się naprawdę interesujące?”.
 
Jak postępy przy waszym projekcie? Czy wszystko przebiega gładko czy są jakieś nieprze-
widziane wyzwania?
No wiesz, udało nam się wynegocjować funkcjonowanie hotelu na 5 nocy, po dwie osoby na noc – tak 
powiedziało Biennale. Biennale spieszyło się na lunch, i było gotowe zgodzić się na wszystko.

HOTEL POLONIA
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Pokazuje ich obecny stan w formie czystej, hieratycznej. Pokazuje te budynki jako dość martwe, ale 
w naturalnym otoczeniu, pokazuje je tak, jak pewnie chcieliby je widzieć architekci, w takiej pozie 
trwałości, dumy z samych siebie. A więc są to dwie fotografie przy każdym budynku, które stanowią 
skrzydła tryptyków, których centrum są kolażowe prace Kobasa.

Rozmawiała: Bogna Świątkowska

Czas: do 23.11
Miejsce: Wenecja, 11. Międzynarodowa Wystawa Architektury w Wenecji 2008
Out There. Architecture Beyond Building
www.labiennale.org 

komisarz Pawilonu Polskiego Agnieszka Morawińska
kuratorzy Grzegorz Piątek, Jarosław Trybuś
artyści  Nicolas Grospierre i Kobas Laksa
asystent komisarza Zofia Machnicka
Udział Polski w 11. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji finansuje Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Organizatorem wystawy w Pawilonie Polskim jest Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

Jak zostanie zaaranżowana przestrzeń?
Ta przestrzeń będzie aranżowana bardzo skromnie, będzie tam mało rzeczy, akcent hotelowy zazna-
czą dwa duże łóżka.

A jak oceniasz stopień kompromisu, przez który przeszliście od momentu koncepcji do dnia 
dzisiejszego?
Nie odczuwam żadnego dyskomfortu.

Nie chodzi o dyskomfort, tylko o ilość modyfikacji, które musieliście wprowadzić do koń-
cowego projektu.
W gruncie rzeczy niewiele albo nawet wcale, dlatego że pomysł hotelu był na tyle ogólny, że podda-
wał się wszelkim modyfikacjom, natomiast jeżeli chodzi o prace Mikołaja Grospierre’a i Kobasa Laksy, 
które będą tam wystawiane, to jest tak, jak miało być. Z założonych zmieniła się tylko jedna praca - 
Świątynia Opatrzności została wymieniona na Licheń, dlatego że Świątynia jest nieukończona, a poza 
tym przerobienie jej na meczet byłoby trochę zbyt oczywiste. Przerabiamy więc Licheń na coś mniej 
oczywistego. Na aquapark. Mikołaj Grospierre tam zrobił piękne zdjęcia.

Wiadomo, że Kobas „zmutował” obrazy wybranych przez was budynków. A jaka jest rola 
Mikolaja Grospierre’a w projekcie?

Kobas Laksa: Hotel Polonia. Metropolitan, budynek biurowy, Warszawa  (autorzy: Foster and Partners, JEMS Architekci, Grupa 5, data 
ukończenia 2003) / Zakład karny
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NIE MA SORRY

Pierwsza wystawa polskiej sztuki najnowszej zaprezentowana w tymczasowej 
siedzibie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, jest planowana na paź-
dziernik. Prace ponad 20 artystów urodzonych między rokiem 1979 a 1985, 
wybrało ośmioro studentów Muzealniczych Podyplomowych Studiów Kurator-
skich przy Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracują-
cych pod opieką Joanny Mytkowskiej, dyrektorki MSN. Wystawa nosi tytuł „Nie 
ma sorry” i dobrze oddaje sytuację powstającego muzeum, młodych artystów 
i stawiających swe pierwsze kroki kuratorów. Oczekiwania są duże – przy-
szłość niepewna. Z Katarzyną Karwańską, Stanisławem Welbel i Elą Piotrowską 
rozmawia Bogna ŚwiątkowskaJulia Zborowska: Rozmowa z MM
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Jakie ma dla was znaczenie to, że przygotowaliście wystawę dla Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej w Warszawie, pierwszą wystawę prezentującą przez tę instytucję polską sztukę 
najnowszą?
Katarzyna Karwańska: Bardzo duże. Wystawę przygotowujemy w siedzibie tymczasowej Muzeum. Jest 
to wyjątkowa sytuacja, ponieważ Muzeum dopiero powstaje, nie ma jeszcze swojego budynku - mieści 
się w przestrzeni tymczasowej. Artyści, których prezentujemy dopiero stają się artystami, tak jak 
MSN staje się muzeum, a my dopiero stajemy się kuratorami. 
Punktem wyjścia dla naszych poszukiwań była ciekawość wobec nowych jakości w sztuce. Chcieliśmy 
wyjść poza istniejące strategie kuratorskie, zakraść się w obszary niszowe, na przykład wejść na nie 
do końca rozpoznany teren pracowni. Nie chcieliśmy iść po najprostszej linii oporu, czyli bazować na 
tym, co jest. Wkroczyliśmy na teren poszukiwań niejako tylnym wejściem. Zresztą na naszą wystawę 
będzie się wchodziło tylnym wejściem do MSN, co jest dla nas metaforą przemycania nowych idei 
drogą niekonwencjonalną - w sposób niebezpośredni.

Jakie mieliście założenia? Jaką metodą zbieraliście materiał na wystawę?
Stanisław Welbel: Założenie było takie, że nie staraliśmy się wybierać sobie tematu, negocjować go 
w naszej ośmioosobowej grupie. Nie chcieliśmy przed przystąpieniem do poszukiwań wypracowywać  
wspólnego ujęcia, żeby później dobierać do narzuconego sobie tematu prace czy artystów.

Chcieliśmy wykorzystać sytuację, że pochodzimy z różnych miast - Warszawy, Gdańska, Krakowa, 
Torunia, i przekuć to na korzyść naszej wystawy. Zrobiliśmy dzięki temu duży risercz na akademiach 
i w małych galeriach w całym kraju, szukając prac, które nas zainteresują. Chcieliśmy zobaczyć czy 
z tego, co znajdziemy wyłania się jakiś temat. Nie mieliśmy żadnych kryteriów prowadzonych przez 
nas poszukiwań.

To co znaleźliście okazało się czym?
Ela Piotrowska: Podsumowaniem naszych poszukiwań jest to, że trudno jest podsumować ich wynik. 
Ciężko jest znaleźć myśli przewodnie. Jest duże zróżnicowanie. Chyba jedyną klamrą, którą można 
spiąć to, co zaprezentujemy, jest to, że na wystawie będzie dużo instalacji wideo.
SW: Jest to często wspólny mianownik, ale nie jedyny. Podczas riserczu zaczęły pojawiać się wątki, 
które potem grupowaliśmy sobie w trakcie pracy. Na pewno ważnym wątkiem było ustosunkowanie 
się młodych artystów do pracowni w jakiej studiują, relacje między nimi a profesorami. Nie spodzie-
waliśmy, że to jest takie ważne dla nich, że oni określają się wobec tej pracowni - działają zgodnie 
z jej tradycją, albo wbrew. 

Czy z profesorami też rozmawialiście, czy to działa także w drugą stronę. Czy to co ro-
bią studenci ma wpływ na to co robią ich profesorowie?

WOJTEK DOROSZUK
ur. 1980
*Gençlik Park*, wideo, 13’00”, DVD PAL 16:9, kolor, dźwięk; Ankara 2008
Opis autorski: „Gençlik Park (z tur. „park młodzieży”) jest największym i najstarszym parkiem Ankary, w którym mieszkańcy tureckiej 
stolicy zwykli niegdyś spędzać swój wolny czas. Kilkudziesięciohektarowy teren w centrum miasta obejmował m.in. ogromne sztuczne 
jezioro, lunapark, ogrody, liczne kawiarnie i restauracje etc. Postępujący od kilkunastu lat kryzys wodny i susza, oraz dynamiczne 
przemiany ekonomiczne sprawiły, że Gençlik Park zaczął stopniowo popadać w ruinę i znacznie stracił na swej popularności: zamknięto 
kawiarnie, wyschły parki i ogrody, z wielkiego jeziora pozostała dziś betonowa pustynia. Za dnia oniryczny Park Młodzieży stara się 
zachować pozory życia: senni bileterzy zastygli w oczekiwaniu na zwiedzających, na zwabionych głośną muzyką gości czekają puste 
herbaciarnie i podniszczone karuzele...”

Wojtek Doroszuk: *Gençlik Park*, wideo, 13’00”, DVD PAL 16:9, kolor, dźwięk; Ankara 2008
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AGNIESZKA POLSKA
ur. 1985
„Ćwiczenia korekcyjne”, DVD 8.02 min pętla 2008
Opisa autorski: Film animowany „Ćwiczenia korekcyjne” oparty jest na znalezionych materiałach pochodzących z książek poświęconych 
gimnastyce korekcyjnej i rehabilitacyjnej i porusza kwestie edukacji, ustanowionego porządku i sił które go rozbijają. Czynności 
mające chronić przed nieprawidłowościami przekształcają się w swoją niepokojącą karykaturę, senne układy zakłócane są przez sceny 
masażu”.

Katarzyna Karwańska: Dla nas jest to bardzo ważna praca, bo odnosi się do wątku pracowni i do korekt, które mają miejsce w pracow-
niach podczas studiów na kierunkach artystycznych. Obrazki, które Agnieszka Polska znalazła w jakichś książkach z lat 50. zostały 
przez nią przerobione na animację. Film został poddany wielu korektom. Nie koniecznie któraś z nich była lepsza, ale była inna. Ar-
tystka zrobiła wersję dla siebie, na zaliczenie, kolejne wersje. W naszej sytuacji, przygotowywania wystawy, też było wiele korekt, 
dyskusji w grupie, propozycji które przedstawialiśmy Joannie Mytkowskiej, Tomkowi Fudali i Sebastianowi Cichockiemu, które potem 
znowu omawialiśmy między sobą.
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ŁUKASZ JASTRUBCZAK
Ur. 1984.
„Bez tytułu”, technika: karton, linki, czarna farba akrylowa, śrubki, wymiary ok. 2m x 2m x 5m, 2008
Opis autorski: „Wielki czarny obiekt z kartonu, uformowany na kształt trójkąta. Obiekt ten potocznie nazywam „źle wyrenderowanym 
złem”. Większa część obiektu znajduje się w przestrzeni muzeum, przecinając długi korytarz, mniejsza część znajduje się na zewnątrz, 
ulega czynnikom atmosferycznym, które ją zniszczą”.

SW: To działa w różne strony. Szliśmy do profesora i prosiliśmy, żeby polecił nam 10 studentów ze 
swojej pracowni, którzy mogą jeszcze studiować, ale nie muszą być już związani ze szkołą, że chcemy 
dużo rzeczy obejrzeć, żeby nam ich polecił. Potem spotykaliśmy się  z osobami z listy i pytaliśmy ich 
o to, kogo z nich mogą polecić. Albo pytaliśmy na przykład o to, z kim nie warto się spotykać, a potem 
spotykaliśmy się z jednymi i z drugimi.
KK: Ciekawa sytuacja przydarzyła nam się z pracownią prof. Jarosława Modzelewskiego, który polecił 
nam właśnie 10 artystów. Po kilku dniach mieliśmy spotkanie z koleżanką z jego pracowni, która 
powiedziała nam, że wie doskonale kogo polecił prof. Modzelewski, po czym wymieniła dokładnie 
te nazwiska które usłyszeliśmy od niego. Następnie dała nam własną alternatywną listę. Na naszej 
wystawie będzie dwóch artystów z tej właśnie listy.

Wasza praca polegała więc też częściowo na odkryciu relacji między artystami, młodszymi 
i starszymi, profesorami i studentami. Czy jakaś diagnoza wam z tego wyszła? Czy wobec 
szkoły i nauczyciela mogą powstać ciekawe wypowiedzi?
SW: Nie chcieliśmy się na tym koncentrować, nie mieliśmy takiego założenia. Nie chcieliśmy się kon-
centrować na żadnym temacie.
KK: Jedna z rzeczy, która zaobserwowaliśmy to specyficzny stosunek studentów do akademii. Wielu 
osobom zależy żeby się do niej dostać i mieć legitymizację swoich działań, a jak już się dostaną, to 
często rozczarowuje ich ta instytucja. Na przykład dzielą swoją twórczość na tą, którą pokazują na 
zaliczenie i tą z którą się utożsamiają i chcą pokazywać poza akademią. Zauważyliśmy też, że wokół 
charyzmatycznych profesorów tworzy się bardziej kreatywna atmosfera. Silna postawa profesora 
wywołuje u studentów ciekawe, często skrajne reakcje. Studentom potrzebny jest punkt odniesienia. 
Takim przykładem jest wideo Ani Molskiej z Pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego, odnoszące się do 
jego metody pedagogicznej.

„Nie ma sorry”, to cytat wzięty z kawałka hiphopowego (Tede „Wielkie joł”). Co oznacza 
ten tytuł?
KK: Tytuł odnosi się do sytuacji artystów, czy osób, które kończą studia i zaczynają życie na 
własną rękę. Zaczynają działalność artystyczną lub obierają zupełnie inną drogę. I to jest ten 
moment, kiedy absolwent jest zmuszony do dokonywania bardzo trudnych wyborów. I nie ma sor-
ry, nie ma przebacz. Staraliśmy się uchwycić właśnie ten moment podejmowania decyzji o byciu 
artystą oraz procesu stawania się nim. Nie ma jednoznacznych przepisów jak stać się artystą, nie 
wystarczy chcieć. 
Ten tytuł odnosi się także do naszej działalności, kuratorskiej. My dopiero rozpoczynamy.  Za-
uważyliśmy, być może dlatego, że zrobiliśmy tak obszerny risercz, że nasz wybór nie może być 
podyktowany żadnymi obiektywnymi kryteriami. Nie ograniczaliśmy sobie pola działań ani nie 
narzucaliśmy sobie tematu poszukiwań. Mieliśmy mnóstwo spotkań z artystami, przejrzeliśmy 
mnóstwo portfofolio i prac. Stanęliśmy przed koniecznością dokonania wyboru i ten wybór musiał 
być subiektywny. To była selekcja i my intuicyjnie jej dokonaliśmy. Trudno. Nie ma sorry, to była 
ta metoda.

Jak oceniacie zdolność artystów, których spotkaliście podczas zbierania materiałów do 
„Nie ma sorry”, do mówienia o swojej pracy. Jak oni werbalizują, czy potrafią mówić o tym, 
co robią?
KK: Dla nas to było bardzo istotne podczas riserczu, aby artyści wiedzieli o czym są ich prace. Akurat 
ci, których wybraliśmy są w stanie opowiedzieć o swojej twórczości. 
SW: Tak, to było strasznie ważne. W czasie poszukiwań spotykaliśmy się z masą takich sytuacji, że 
ktoś przychodził na spotkanie, miał obrazki i płyty, ale nie potrafił nic o nich opowiedzieć – tak jakby 
przysłał kuriera ze swoimi pracami, osobę postronną.

Dlaczego waszym zdaniem jest tak dużo prac wideo?
KK: To jest najbardziej naturalne dla nich medium. Najłatwiej jest im się nim wyrazić. Najbardziej 
adekwatnie. Najlepiej się w nim czują.



76 77

MARCIN NOWICKI
ur. 1978
„Nie wiem”, czas trwania 4:51 s., film video+dźwięk (miks wypowiedzi Józefa Robakowskiego, odpowiadającego na pytanie „Czym jest 
sztuka?”), 2003,
Opis autorski: Film „Nie wiem” nakręciłem kamerą wideo przed moim blokiem, strasznie się nabiegałem, były wtedy bardzo zimno, 
pamiętam że po skończeniu znalazłem w mojej kurtce jeszcze jednego papierosa zapaliłem go i było to niezwykle przyjemne, nie jestem 
palaczem i właściwie nie pale papierosów, ale wówczas, dym wdychany na zmrożonym powietrzu miał bardzo przyjemny smak, film 
ogólnie rzecz biorąc podoba się wielu ludziom, dostałem za niego wiele oklasków a jedna dziewczyna nawet była zazdrosna ze mi tak 
fajnie wyszło i jakiś czas robiła w moja stronę głupie miny.
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ANNA MOLSKA
ur. 1983 
Katarzyna Karwańska: „OWOW11”-Film Molskiej nagrany w pracowni Grzegorza Kowalskiego z ćwiczeń Obszar wspólny obszar własny 
pokazuje od wewnątrz jak oni pracują, jakie są relacje miedzy nimi, i jednocześnie ustosunkowuje się do tego. Molska rejestruje zada-
nie zaliczeniowe u Kowalskiego. Film ten posiada sporą dawkę ironii i pokazuje dystans artystki do legendarnej już Kowalni.
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MARZENA ZAWOJSKA
ur. 1982
Serce moje, o kibicach Łady Biłgoraj
Katarzyna Karwańska: Prace Marzeny, to filmy, w których wciela się w reporterkę i wchodzi w środowisko kibiców, żołnierzy, znachorek, 
w pewne środowisko i je rejestruje. Jedna z nielicznych prac, nie tylko z naszej wystawy, ale z naszego riserczu, która odnosi się do 
tematyki społecznej. Dla nas było bardzo ciekawym spostrzeżeniem, że artyści w tym momencie bardzo rzadko odnoszą się do tema-
tyki społecznej, są raczej skierowani na siebie, na swoje wnętrze. Natomiast Marzena Zawojska jest ciekawa, ze względu na to że ona 
nie stawia siebie czy swojej pracy w centrum uwagi, ale rejestruje skrawek rzeczywistości. Ona nawet nie nazywa swoich projektów 
pracami wideo czy filmami, tylko realizacjami reportażowymi.

A malarzy też znaleźliście?
KK: Tak. Malarstwo będzie na ścianach. Sławek Pawszak namaluje nową pracę na ścianie. [Z opisu 
autorskiego pracy Sławomira Pawszaka, ur. 1984: Zamierzam namalować dość duży obraz olejny bez-
pośrednio na ścianie, będzie on przedstawiający, ale całkowicie pozbawiony narracji. Chcę żeby to, 
co zrobię było bardzo malarskie: „tłuste”, spływające, nie schnące od nadmiaru oleju, żeby przylepiał 
się kurz. To co powstanie będzie w dużym stopniu zdeterminowane właściwościami farby olejnej. 
Efekt końcowy nie jest całkowicie przewidywalny, ale jestem skłonny zaakceptować ewentualne nie-
spodzianki. W zasadzie o samej tej konkretnej pracy nie mam nic więcej do powiedzenia. Parafrazując 
rapera Tedego: ma być grubo i ma być tłusto].

Dlaczego właściwie zdecydowaliście się, żeby ścian używać? To takie, wiecie, nieryn-
kowe?
KK: Wydaje nam się to interesujące. Prace dobraliśmy w ten sposób, że po tej wystawie nie zostanie 
żaden materialny obiekt, który mógłby się stać obiektem muzealnym. Będą to prace nietrwałe - nie-
które z nich będą ulegały zniszczeniu za sprawą poddania ich działaniu warunków atmosferycznych, 
a na przykład prace Sławka Pawszaka zostaną potem zamalowane. Taki dobór prac doskonale gra 
z tymczasowością i nietrwałością obecnej przestrzeni Muzeum.
SW: Podobnie grafiki Agnieszki Polskiej, będą wtapetowane w ścianę. Nie uda się ich potem od-
kleić.

Oprócz nazwisk rzeczywiście nieznanych są tu tacy, którzy są już znani, nawet poza Polską: 
Jastrubczak, Molska, Doroszuk, Pawszak.
SW: To, że ktoś był zaproszony na międzynarodową wystawę sztuki nie musi go dyskwalifikować jako 
uczestnika tej wystawy.

Czego z waszej wystawy dowiedzą się młodzi artyści, ci, którzy dopiero zaczynają studia na 
ASP? Czy dla nich jest tu jakaś wiadomość?
SW: Nie ma recepty, na to jak stać się artystą. Nasza wystawa nie daje gotowego przepisu. Nie chcemy 
być autorytetami i projektować przyszłości. Wybraliśmy różne prace i nie sposób jest wskazać to, co 
jest w nich takiego, co mogłoby wyznaczyć ścieżkę przyszłym artystom. Dla nas, w momencie dokony-
wania wyboru ważne było, aby artysta był przekonany do swojej pracy, zdeterminowany i świadomy.

***
Kuratorzy: Klaudia Benjaszewicz, Aleksandra Jach, Kamila Jezierewska, Katarzyna Karwańska, Piotr 
Lisowski, Elly Piotrowska, Anna Tomaszewska, Stanisław Welbel.
Zaproszeni artyści: Paul Destieu, Marc Tobias Winterhagen, Aneta Ptak, Agnieszka Polska, Anna Mol-
ska, Łukasz Pietrzak, Marcin Nowicki, Marzena Zawojska, Piotr Żyliński, Sławomir Pawszak, Julia Zbo-
rowska, Anna Panek, Łukasz Jastrubczak, Paweł Sysiak, Wojciech Doroszuk, Mateusz Kula, Franciszek 
Orłowski, Katarzyna Krakowiak, Aleksandra Winnicka, Wojciech Kosma. 
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WIELCE ZNACZĄCE 
OWOCE

„Fallen Fruit” to jednocześnie nazwa kolektywu artystycznego oraz projektu 
realizowanego na terenie dużej aglomeracji miejskiej jaką jest Los Angeles. 
Polega on m.in. na tworzeniu map ogólnodostępnych owoców w przestrzeni 
publicznej. Z Austinem Youngiem, Matiasem Viegenerem i Davidem Burnsem 
czyli „Fallen Fruit” rozmawia Kamila Rogowska.

www.fallenfruit.orgSilver Lake Fruit Map Mural (Mural mapy owocowej w Silver Lake), Fallen Fruit, 2006
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Domyślam, się że lubicie owoce. Czy jakoś szczególnie te publiczne?
Uwielbiamy wszystkie owoce, nie tylko te publiczne. Jednak to właśnie one są ważne dla naszego projektu, 
ponieważ pozwalają nam skupić się na kilku zagadnieniach: znaczeniu przestrzeni publicznej i dziwnej gra-
nicy między tym co publiczne, a co prywatne, rozróżnieniu między tym co miejskie, a co wiejskie, a także 
całościowej relacji pomiędzy tymi, którzy dają, a którzy otrzymują, lub nawet między tymi, którzy biorą, 
a tymi, którzy mogą czuć wobec nich pogardę. Owoce same w sobie są ważne, ponieważ tak jak psy i koty, są 
gatunkiem, który nie powstałby bez interwencji człowieka. To znaczy, że owoc jest ludzko-roślinną hybrydą, 
podstawowym przykładem technologii, czy nawet kultury w szerokim rozumieniu tego pojęcia. 

W swoim projekcie duży nacisk kładziecie na działania w przestrzeni publicznej. Czym ona 
dla was jest? Moglibyście ją zdefiniować?

Nasze wszystkie działania polegają na wyjaśnianiu znaczenia „publiczny”, ponieważ interesuje nas 
czas w jakim ono zaczęło funkcjonować oraz sama kwestia pojawienia się kategorii „publiczny” jako 
przeciwieństwo do określenia „prywatny”, a także relacja „własności prywatnej” do „własności” 
w ogóle. Zanim nadeszły czasy współczesne, koncepcje prywatności i bycia publicznym nie mogły ist-
nieć, ponieważ ludzkie przetrwanie (i prawdopodobnie nawet ludzkie szczęście) zależało od działań 
we wspólnocie. Interesuje nas odkrywanie i kreowanie sfer publicznych, które są bardziej elastyczne, 
inkluzywne i pozwalające na zabawę, niż te, które obecnie funkcjonują na świecie.

Przyglądając się waszej pracy można dostrzec ukierunkowanie na ekologię, społeczeń-
stwo, kulturę i sztukę. Czy są to wszystkie aspekty na których się skupiacie? 
Interesują nas zarówno zagadnienia socjologiczne, ekologiczne, kulturowe jak i estetyczne, które 

Silver Lake Map (Mapa Silver Lake), Fallen Fruit, 2004 Fruit Forage (Zbiory owoców), Fallen Fruit, 2004
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podejmujemy w formie wielorakich pytań. Nie jest jednak tak, że preferujemy jedne ponad dru-
gimi, ponieważ one wszystkie są częścią jednego systemu. Coraz bardziej interesuje nas również 
polityka. Odkąd zajmujemy się historią owoców i pożywienia, coraz wyraźniej zauważamy, że je-
dzenie ma wielkie znaczenie zarówno dla kultury jak i dla polityki, a rozwój produktów żywno-
ściowych i jego kontrola mają ewidentny wpływ na kulturę człowieka. Właśnie jesteśmy na etapie 
tworzenia kolejnego dużego wielowątkowego projektu, którego tytuł roboczy brzmi „Kolonialna 
Historia Owocu”. Będziemy w nim posługiwali się tekstem, obrazem, elementami wideo, wykresami 
i instalacjami. Wszystko po to, żeby nakreślić dwie historie: obiektywną opowiadającą o podróży 
różnych gatunków owoców dookoła świata, na przykład o podróży bananów z Nowej Gwinei poprzez 
Środkowy Wschód, Amerykę Środkową aż na targ w Nowym Jorku. Tę opowieść chcemy zrówno-
ważyć poprzez opowiedzenie historii młodej greckiej emigrantki mieszkającej w Nowej Zelandii, 
która zna smak fig tylko dzięki opowieściom rodzinnym, a sama ma szansę na spróbowanie owo-
ców figowca dopiero po przeprowadzce do Australii. Oba te wymiary, choć tak różne - obiektywny 

oraz bardzo osobisty, momentami nawet anegdotyczny - można umieścić obok siebie w kontekście 
politycznym, ekonomicznym i kolonialnym.

Ostatnio coraz więcej słyszy się o przetrwaniu w mieście. Organizowane są kursy surviva-
lowe. Czy projekt „Fallen Fruit” powstał po to, żeby stać się wskazówką dla ludzi żyjących 
w wielkich miastach? 
Od samego początku byliśmy skupieni na zagadnieniu współczesnego miasta, na kreowaniu nowych 
działalności, przestrzeni, czy rytuałów, po to, żeby rozszerzyć możliwości życia w mieście. Podczas 
gdy idee „powrotu do natury” są ostatnimi czasy bardzo silne, my nie widzimy alternatywy dla urba-
nizacji. Pytanie brzmi natomiast jak sprawić, by nasze miasta były żywe, dynamiczne, zróżnicowane 
i oczywiście również zabawne na tyle na ile to tylko możliwe. Nazwa „Fallen Fruit” pochodzi z Biblii. 
W Księdze Kapłańskiej* zawarte są przepisy mówiące o zostawianiu dojrzałych owoców (fallen fruits 
– red.) dla biednych i głodnych, co można tłumaczyć jako nakaz dzielenia się z innymi, którzy mają 

Elysian Park, Fallen Fruit, 2005
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mniej. Ponieważ w naszej pracy nie interesuje nas aspekt religijny, intensywnie skupiamy się na 
aspekcie etycznym.

Ponieważ „Fallen Fruit” skupia się na przestrzeni publicznej i na rosnących w niej ogól-
nodostępnych owocach, można przypuszczać, że napotykaliście na przeszkody ze strony 
„obrońców” tychże przestrzeni. 
Byliśmy zaskoczeni na jak niewiele przeszkód natrafiliśmy jak na razie. Z naszą Mapą Owoców Publicz-
nych też nie mamy za wiele problemów – bardzo rzadko zdarza się, żeby ktoś się do nas zgłosił i prosił 
o wymazanie z mapy drzewa owocowego na niej zaznaczonego, które rośnie w okolicy jego posiadłości. 
Oczywiście w takich sytuacjach od razu to robimy. W ramach projektu regularnie organizujemy również 
Wycieczki Owoców Publicznych, po naszej dzielnicy. Ponieważ te spotkania odbywają się zazwyczaj wie-
czorami istnieje szansa na poznanie „właścicieli” drzew owocowych ze „społeczeństwem” uczestniczą-
cym w projekcie. To są zawsze bardzo życzliwe spotkania. Niektórzy nawet nie zdają sobie sprawy z tego, 
że owoce o pobliżu ich domów są rzeczywiście jadalne. Często dostajemy natomiast telefony od ludzi, 
którzy mówią nam, że sami nie są w stanie zjeść wszystkich swoich owoców i proszą o przyprowadzenie 
wycieczki. Nie tak rzadko możemy nawet wchodzić do ich prywatnych ogrodów.
Jedynym problemem z jakim się do tej pory zetknęliśmy związany był z naszą propozycją utworzenia 
w Los Angeles Parków Publicznych Owoców. Zgłosiliśmy już cztery lokalizacje i wszystkie propozycje 
utknęły w martwym punkcie z powodu biurokracji, uregulowań prawnych oraz braku środków finan-
sowych. Łatwo jest bowiem mówić o przestrzeniach publicznych, trudno natomiast je stworzyć.

I nie widzicie żadnej szansy na dalszy rozwój projektu? 
Ostatnio na całym świecie można zauważyć wiele pozytywnych zmian w kwestiach dotyczących takich 
projektów jak nasz. Widzimy globalną zmianę myślenia o środowisku, miastach, dzielnicach, a także 
naszego nastawienia w stosunku do jedzenia. Jesteśmy szczęśliwi, że teraz kiedy pracujemy nad 
„Fallen Fruit” zachodzą duże zmiany w społeczeństwie, środowisku naturalnym i (mamy wielką na 
to nadzieję) w kręgu zagadnień politycznych. Chcemy bardzo wierzyć w to, że coraz łatwej będzie 
stworzyć tereny zielone i Parki Publicznych Owoców.

Jednym z działań w ramach „Fallen Fruit” był projekt „Publiczny Dżem”, w którym robili-
ście dżemy i konfitury razem z mieszkańcami Los Angeles. Jak poszło?
Wychodzimy z założenia, że sztuka jest podstawowym dynamicznym środkiem do przekazywa-
nia idei oraz uczuć. Sztuka potrafi również zbliżać ludzi. A skupianie się na formie, na przykład 
określając ją jako tworzenie farbami na płótnie, czy nazywając baletem, czy współpracą na are-
nie publicznej – takiej jak robienie wspólnie dżemu- jest poboczne w stosunku do nadrzędnych 
funkcji sztuki. W przygotowywaniu dżemu podoba nam się aspekt egalitarny i kreatywny całego 
przedsięwzięcia. Jednak najważniejsze dla nas jest to, że takie działanie pozwala na współpracę 
obcych sobie ludzi. To symboliczne przemienienie owocu w dżem – będące jednocześnie zjawi-
skiem magicznym i technologicznym – buduje silne więzi między obcymi. To coś więcej niż zwykła 
komunikacja, bo działa zarówno na poziomie osobistym jak i ogólnospołecznym. Pod względem 
estetycznym uważamy natomiast, że słoiki z dżemem pomarańczowym postawione na parapecie 
jakiegokolwiek okna są po prostu piękne i świecące na nie słońce sprawia, że potrafią wyglądać 
naprawdę podniośle.

Dlaczego wy, artyści podjęliście temat publicznych owoców, który bardziej kojarzy się 
z grupami ekologów niż z ludźmi sztuki? 
Zazwyczaj zajmujemy się sztuką, którą możemy obiektywnie zaliczyć do sztuki tradycyjnej, jak 
fotografia, video, czy instalacje plastyczne. W przypadku projektu „Fallen Fruit” skupiliśmy się na 
relacjach społecznych, zarówno w kontekście opisowym jak i czysto kreatywnym. Jesteśmy teraz 
bardziej nastawieni na dynamiczną i interaktywną formę działalności twórczej, która poddaje ba-
daniu otaczający nas świat. Z tego względu uważamy, że wspólne tworzenie sztuki jest ciekawsze 
niż „heroiczne” indywidualne zajmowanie się nią. Zwłaszcza, że „Fallen Fruit” to nie tylko współpraca 
pomiędzy nami trzema (Austinem Youngiem, Matiasem Viegenerem i Davidem Burnsem – red.), ale 
również współpraca ze społeczeństwem, w różnych konfiguracjach.

Urban Fruit Action (Miejska Akcja Owocowa), Fallen Fruit, 2006

*- „Kiedy żąć będziecie zboże ziemi waszej, nie będziesz żął aż do samego skraju pola i nie będziesz zbierał kłosów 
pozostałych na polu. Nie będziesz ogołacał winnicy i nie będziesz zbierał tego, co spadło na ziemię w winnicy. 
Zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza” (Kpł 19, 9-10), Biblia Tysiąclecia.
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DZIAŁAĆ
SAMODZIELNIE

Jak bardzo przyjemnie jest wdrapać się na drzewo, przejść korytarzem pod-
ziemnej jaskini, przeskoczyć przez płot, przekroczyć granicę? Jaką ma to 
wartość? Nie wiecie? A Heath Bunting, brytyjski artysta, którego działania 
interesująco kwestionują istniejący porządek rzeczy, wie. Pojawił się we wrze-
śniu w Warszawie by podczas festiwalu „Passengers” poprowadzić warsztaty 
"Tour de fence" - miejską gimnastykę, w której rolę ścieżki zdrowia pełnią 
płoty, kraty i mury grodzonych osiedli, zamkniętych podwórek i parków. Wcze-
śniej Joanna Warsza (Fundacja Laury Palmer) zdołała namówić go na krótki 
wywiad dla nn6t.heath bunting, international tree climbing day (międzynarodowy dzień chodzenia po drzewach), 2003



92 93

Dlaczego przekraczasz granice?
W którymś momencie życia człowieka system rządów katastrofalnie go zawodzi.
W którymś momencie życia społeczności system rządów katastrofalnie ją zawodzi.
W którymś momencie istnienia ludzkości system rządów katastrofalnie ją zawodzi.
Ludzie, społeczności oraz ludzkość muszą to zrozumieć i posiąść wiedzę, żeby móc, gdy stanie się to 
konieczne, działać samodzielnie.

Jakie jest miejsce sztuki w twoim sposobie życia? Czy sztuka jest rodzajem eskapizmu?
Jestem pełnoetatowym artystą, więc dużą część mojego życia zajmują aktywności artystyczne.
Pracuję też nad projektami artystycznymi, które dotyczą tematów związanych z codziennym życiem.
Posiadłem wiedzę dotyczącą metodologii artystycznej, którą wykorzystuję w nieartystycznych 
aspektach mojego życia, zarówno z przyzwyczajenia jak i dlatego, że dzięki temu osiągam pozytywne 
rezultaty.
Obserwatorzy dostrzegą sztukę zarówno w moich projektach związanych z życiem jak i codziennych 
działaniach wykorzystujących techniki artystyczne.
Dla mnie sztuka nie jest ucieczką, jest raczej zobowiązaniem.

Stosujesz system kalkulacji wartości codziennych życiowych sytuacji. Na czym on polega?
Myślę, że ważne, by znać wartość swoich działań. Jesteśmy zmuszani przez bezwzględny rynek, by-
śmy znali wartość różnych potrzeb, ale rzadko swoich własnych.
Nakłania się nas do tego, byśmy rezygnowali z tego, co mamy, w zamian za coś mniej wartościowego 
i jeszcze ponosili koszty wymiany. Dlaczego ludzie mieliby zrezygnować z możliwości bycia zjedzonym 
przez tygrysa w zamian za możliwość oglądania telewizji?
Robię porównania pomiędzy różnymi swoimi działaniami i podobnymi usługami oferowanymi na 
rynku. 
Na przykład noc w hotelu kosztuje 75 euro (60 funtów angielskich - przyp. red.), więc wartość noclegu 
w moim własnym łóżku musi przekraczać 100 euro (80 funtów angielskich - przyp. red.). Następnie 
porównuję własne działania z tymi, które mają ustaloną wartość. Na przykład, jeśli zjedzenie lunchu 
we własnym domu ma wartość 6 funtów angielskich, ile w porównaniu z tym są warte prace we wła-
snym ogrodzie?

Czemu używasz pieniędzy jako jednostki miary?
Tak jak demokracja, wartość pieniądza jest ustanawiana przez ludzi.
Jestem bankiem Heath Bunting, to ja ustalam wartość kursu wymiany i sam sobie gwarantuję do-
statnie życie.
Mówi się nam, że pieniądze są absolutnym wyznacznikiem wartości. Nie w tym rzecz. Wartość pienią-
dza jest często wyznaczana przez przedmiot, z którym pieniądz jest kojarzony
Na przykład, jedno euro (0.80 funta angielskiego - przyp. red.), które składa się na kwotę potrzeb-
ną do zakupu samochodu jest warte mniej niż euro, za które można zakupić bochenek chleba.
Wyznaczanie wskaźników jest narzędziem władz. Politycy wmawiają ludziom, że nikt poza nimi nie ma 
mocy tworzenia zasad. Ale jeśli ludzie zdecydują, że ipody są bezwartościowe, wtedy one naprawdę 
staną się bezwartościowe.
Moment, w którym ludzie zaczęliby operować pieniędzmi w sposób nieustalony, to moment kryzy-
sowy dla władzy.

heath bunting, tunnelling project (projekt podkopy), 2003 heath bunting, observatory cave (jaskinia obserwatorium)

Heath Bunting urodził się w rodzinie buddyjskiej w Wood Green w Londynie w Wielkiej Brytanii. 
Posiada zdolność rozśmieszania samego siebie. Jest współzałożycielem takich ruchów artystycz-
nych jak art.net i sport-art. Otrzymał dożywotni zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych w wyniku 
aktywnej walki z genetycznie modyfikowanymi organizmami. Jest artystycznym samoukiem. Za swoje 
niezależne i nieskomplikowane projekty nigdy nie otrzymał żadnej nagrody. Jego prace nie były też 
kupowane ani sprzedawane.
Jest trampem, nielegalnie przekracza wszelkie granice (projekt borderxsing), skacze przez płoty i 
fałszuje swoją tożsamość.

www.irational.org/heath/
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TRIANGLE
[20] spotkanie z przyjaciółmi
[5] mierzenie się z notorycznie władnymi
[3] spędzanie czasu w borders cafe
[2] przyklejanie naklejek
[1] mycie rąk w f&w cafe
[1] sikanie w f&w cafe
[1] kupa w f&w cafe
[1] picie czystej wody w f&w cafe
[1] zakup jedzenia za pieniądze w f&w cafe
[1] otrzymanie cashback w f&w
[1] komunikacja za pomocą walkie-talkie 
[1] rysowanie znaków kredą

CLIFTON VILLAGE
[30] chodzenie po drzewach
[20] chodzenie po skałach w jacks hole
[20] strzelanie z procy do celu
[3] kupno gazety guardian za gotówkę
[2] przyklejanie naklejek
[2] obserwacje z punktu widokowego
[1] kupowanie jedzenia w somerfield za gotówkę
[1] otrzymywanie cashback w somerfield
[1] wpłata pieniędzy w banku hsbc
[1] komunikacja za pomocą walkie talkie
[1] rysowanie znaków kredą 
[1] picie czystej wody w stoneground

GORGE EAST
[20] spotkanie z przyjaciółmi
[40] polowanie na dzikie zwierzęta
[15] skakanie na skakance
[30] chodzenie po drzewach
[20] chodzenie po skałach 
[10] rozpalanie ognia i gotowanie w portway ledge
[10] łowienie ryb w gorge
[10] pływanie w wezbranej rzece
[10] obserwowanie zwierząt
[20] rzucanie kamieniami do celu
[20] strzelanie z procy do celu
[5] spożywanie dzikiego pożywienia 
[5] obserwacja roślin
[5] obserwacja skał
[5] słuchanie wiatru/ptaków
[5] blokowanie ścieżek
[5] zbieranie dzikiego pożywienia
[5] kupa na świeżym powietrzu
[2] spędzanie czasu nad rzeką
[2] spędzanie czasu na klifach
[1] sikanie w plenerze w stylu kung fu 
[1] podążanie ścieżkami
[1] ześlizgiwanie się ze wzgórz
[10] ćwiczenia akrobatyczne

BLACK BOY HILL
[2] przyklejanie naklejek
[1] kupowanie jedzenia za gotówkę
[1] wpłata pieniędzy w banku hsbc
[1] picie czystej wody w wild oats
 
ST WEBURGHS
[40] polowanie na dzikie zwierzęta
[20] rzucanie kamieniami do celu
[20] strzelanie z procy do celu
[10] yoga (śr 20:00)
[5] zbieranie dzikiego pożywienia
[5] spożywanie dzikiego pożywienia
[5] słuchanie wiatru/ptaków
[3] zakup gazety guardian za gotówkę
[1] wysyłka poczty za gotówkę
[1] zakup jedzenia w better food za gotówkę
[2] przyklejanie naklejek
[2] obserwacje z punktu widokowego
[1] zbieranie kamieni na torowiskach
[1] komunikacja przez walkie talkie w narroways
[1] rysowanie znaków kredą
 
CENTRE
[10] pływanie w dokach
[3] zakup gazety guardian za gotówkę
[1] wpłata pieniędzy w banku hsbc
[1] otrzymywanie cashback w m&s
[2] przyklejanie naklejek
[2] posiadanie otwartego umysłu
[1] rysowanie znaków kredą

MONTPELIER
[5] mierzenie się z notorycznie władnymi
[5] zbieranie dzikiego pożywienia
[5] spożywanie dzikiego pożywienia
[2] przyklejanie naklejek
[1] zakup jedzenia w farm shop za gotówkę
[1] zbieranie kamieni na torowiskach
[1] rysowanie znaków kredą

COTHAM HILL
[10] kung fu (czw 18:00)
[3] kupno gazety guardian za gotówkę
[2] przyklejanie naklejek
[1] otrzymywanie cashback w sainsbury
[1] rysowanie znaków kredą
[1] zakup jedzenia w chandos deli za gotówkę

STOKES CROFT
[20] spotkanie z przyjaciółmi
[2] przyklejanie naklejek
[1] zakup jedzenia w cafe kino za gotówkę
[1] rysowanie znaków kredą

JAK WYGLĄDA DZIEŃ HEATHA BUNTINGA?
[Nagłówki to lokalizacje; cyfry to wartości finansowe; reszta to wykonywane czynności]

heath bunting, making a city map using a skateboard (tworzenie mapy centrum miasta podczas jazdy na deskorolce)

heath bunting, canoeing in bristol city centre (pływanie kajakiem w centrum bristolu)
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GEORGE WEST
[20] przebywanie w okolicy, gdzie nie ma ludzkich 
śladów
[20] spotkanie z przyjaciółmi
[40] polowanie na dzikie zwierzęta
[15] zabawa ze skakanką 
[30] chodzenie po drzewach
[20] chodzenie po skałach
[10] rozpalanie ogniska i gotowanie
[10] pływanie w wezbranej rzece
[10] łowienie ryb w george
[10] obserwowanie zwierząt
[20] rzucanie kamieniami do celu
[20] strzelanie z procy do celu
[5] picie wody źródlanej
[5] blokowanie ścieżek
[5] spożywanie dzikiego pożywienia
[5] obserwowanie roślin
[5] obserwowanie skał
[5] słuchanie wiatru/ptaków
[5] zbieranie dzikiego pożywienia
[3] kupa na świeżym powietrzu w stylu arabskim
[2] słuchanie lejącej się wody
[2] przebywanie nad rzeką
[2] przebywanie na klifach
[1] sikanie w plenerze w stylu kung fu
[1] zbieranie kamieni na torowiskach
[1] komunikowanie się przez walkie-talkie w suspen-
sion bridge
[1] podążanie ścieżkami
[1] ześlizgiwanie się z pagórków

ST PAULS
[2] przyklejanie naklejek
[2] przebywanie nad rzeką
[1] rysowanie znaków kredą

SPIKE ISLAND
[10] pływanie w dokach
[10] łowienie ryb w dokach
[5] mierzenie się z notorycznie władnymi
[2] przyklejanie naklejek
[2] przebywanie nad rzeką
[1] kupowanie jedzenia w spike
[1] sprawdzanie / wykasowywanie poczty e-mailowej 
w spike
[1] kupa na świeżym powietrzu w arabskim stylu
[1] sikanie w stylu kung fu
[1] mycie rąk w spike
[1] wypożyczenie / porzucenie kajaka w underfall
[1] rysowanie znaków kredą

40 ROSEBERY AVENUE
[10] wczesna pobudka (07:00)
[10] leżenie w łóżku
[100] uprawianie seksu z kochanką
[1] picie czystej wody
[2] kupa w stylu arabskim
[1] siku w stylu kung fu
[6] obcinanie włosów/brody

[2] obcinanie paznokci
[5] ćwiczenie każdego mięśnia
[4] prysznic
[3] czyszczenie zębów
[1] wietrzenie pościeli
[5] kamuflaż w sukience
[1] odpalanie komputera (-rów)
[1] założenie zegarka
[10] ściganie posiadanych pieniędzy
[10] spłata długów
[6] przygotowywanie / jedzenie śniadania
[1] sprawdzanie / niszczenie nowej poczty
[1] sprawdzanie / wykasowywanie nowych e-maili
[1] wysyłanie e-maila pułapki do spammera
[1] moczenie / kiełkowanie zielonej soczewicy
[1] zmywanie naczyń
[5] czyszczenie / naprawa ubrań
[5] czyszczenie / naprawa pościeli
[1] prace ogrodowe od frontu
[2] prace ogrodowe z tyłu domu
[5] pozbywanie się służby i dobytku
[3] czyszczenie / sprzątanie domu
[1] ulepszanie / reperowanie domu
[1] wyrzucanie śmieci do śmietników innych ludzi
[1] palenie bezpiecznych śmieci
[1] projektowanie / drukowanie naklejek
[1] ładowanie aparatu
[1] ładowanie radia dwukierunkowego
[1] kupowanie kredy
[10] inspekcja zasad bezpieczeństwa
[1] zaopatrzenie się w butelkę wody
[1] zaopatrzenie się w strój wodoodporny
[5] zaopatrzenie się w kapelusz przeciwsłoneczny
[1] zdobywanie kamieni do rzucania
[1] zaopatrzenie się w procę i amunicję
[1] podpisanie i zapakowanie autoportretu
[1] zaopatrzenie się w zapalniczkę / zapałki / garnek 
/ rozpałkę
[1] wzięcie skakanki / procy
[1] wzięcie plecaka
[1] wzięcie torby wodoodpornej
[6] przygotowanie / zjedzenie lunchu (12:00)
[1] rozpakowanie / czyszczenie / naprawa ekwipunku
[8] kąpiel
[4] prysznic
[8] relaks
[40] robienie masażu / bycie masowanym
[30] popołudniowa drzemka (17:00)
[9] przygotowywanie / jedzenie kolacji
[20] goszczenie przyjaciół
[1] sprawdzanie serwera irrational / statystyki / błędy
[20] rewizja projektu / uaktualnienie
[20] wymazywanie przeszłości / planowanie przyszło-
ści (20:00)
[20] zaplanowanie dnia w kalendarzu/ kompletne cv / 
lista ambicji / lista ludzi
[10] słuchanie muzyki (elektro house / afro beat / fun-
ky house)
[1] oczyszczanie skrzynki mailowej

[1] opróżnianie skrzynki pocztowej
[4] przygotowywanie / jedzenie kolacji (20:00)
[5] zabezpieczanie domu na noc
[3] szczotkowanie zębów
[5] czyszczenie zębów za pomocą nitki dentystycznej
[1] wyłączanie komputerów
[10] pójście do łóżka (22:00)
[20] opowiedzenie historii przyjacielowi
[1] picie czystej wody
[100] sen (23:00)

CUBE CINEMA
[8] oglądanie filmu / słuchanie muzyki / chodzenie po 
okolicy
[2] sprawdzanie grafiku pracowników
[1] sprawdzanie bezpieczeństwa
[1] sprawdzanie poczty / niszczenie
[1] sprawdzanie emaili / kasowanie
[1] kupa w arabskim stylu
[1] mycie rąk
[1] czyszczenie / sprzątanie biura / korytarza
[1] jedzenie / picie czystej wody
[1] wzięcie / porzucenie roweru

THE ARCHES
[2] przyklejanie naklejek
 
PURDOWN
[20] spotkanie z przyjaciółmi
[20] przebywanie w okolicy bez ludzkich śladów
[15] zabawa ze skakanką
[40] polowanie na dzikie zwierzęta
[10] obserwacja zwierząt
[30] chodzenie po drzewach
[5] jedzenie dzikiego pożywienia
[5] zbieranie dzikiego pożywienia
[5] słuchanie wiatru/ptaków
[5] rozpalanie ognia i gotowanie
[5] obserwowanie roślin
[3] kupa na świeżym powietrzu
[2] obserwacje z punktu widokowego
[1] sikanie na świeżym powietrzu
[1] komunikowanie się za pomocą walkie-talkie w tv 
tower
[1] podążanie ścieżkami
[1] ześlizgiwanie się z pagórków
 
TEMPLEMEADS
[1] kupowanie biletu za czyste pieniądze 
[3] kupowanie gazety guardian za gotówkę
[1] zdobywanie amunicji do procy

HOTWELLS
[2] przyklejanie naklejek
 
PRIORYTETY ZAWODOWE
[3] status project
[2] orchard of avon 
[2] darmowe jedzenie
  - jeżyny

  - śliwki
[1] oglądanie cctv

PLANOWANIE BIEGU ZDARZEŃ
[1] planowanie spotkań
[1] dodawanie nowych czynności i wartości
[1] selekcjonowanie wartości zadań
[1] planowanie tras

POGODA
[10] słoneczna
[5] zachmurzenie
[1] deszczowa

STAN WODY W AVANMOUTH
 ( : ) ( : )
[30] 13m
[20] 12m
[10] 11m
[5] 10m

ILOŚĆ BAKTERII KAŁOWYCH W RZECE
[10] 200 na 100ml
[5] 600 na 100ml
[1] 900 na 100ml

SNUFF MILLS
[20] polowanie na dzikie zwierzęta
[10] łowienie ryb w rzece frome
[10] strzelanie z procy do celu
[15] skakanie na skakance
[5] zabawy w rzece frome

KINGSDOWN
[10] kung fu (śr 19:15)

NAJWAŻNIEJSZE OSOBY
[10] james kennard
[8] sophie mellor
[5] fatma ciftci
[5] jesskia voremberg
[5] kate rich
[5] kayle brandon
[3] vahida ramujkic
[3] frances hutchings
[3] jim adlington
[3] robert ross
[3] simon poulter
[1] adam bergholm
[1] bronac ferran
[1] laura waddington
[1] sarah flint
[1] shereene amer
[1] sneha solanki
[1] tapio makela
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PRZESTRZEŃ MIEJSKA 
JADALNA

W społeczeństwach zachodnich, które dawno temu zatraciły zdolności samo-
dzielnego zdobywania lub wytwarzania pożywienia, odzyskanie utraconych 
umiejętności staje się gorącym obiektem zainteresowania. Jak wyżywić się 
jedząc jedynie pospolite rośliny rosnące w miastach? Jak funkcjonować 
w środowisku pozbawionym zdobyczy cywilizacyjnych mogących odejść wraz 
z wielkim kryzysem, którego widmem ekscytuje się świat zachodni. W 2005 r. 
w ramach „Futuryzmu miast przemysłowych” Janek Simon zrealizował pracę 
„Jadalne rośliny i zwierzęta Dolnej Saksonii”. Tymczasem powstają już publi-
kacje służące fachowym wsparciem. Z Łukaszem Łuczajem, autorem książek 
„Dzikie rośliny jadalne Polski” i „Podręcznik robakożercy”, o dzikim pożywieniu 
i sposobach przetrwania w przestrzeni miejskiej rozmawia Paulina JeziorekFot. Mikołaj Długosz / www.mikolajdlugosz.com
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Co w przestrzeni miejskiej znajdą dla siebie wegetarianie?
Z roślin w dolinie Wisły, na przykład w Warszawie przy Wisłostradzie, masowo występuje słonecznik 
bulwiasty (Helianthus tuberosus). To roślinka, która rośnie na prerii i była używana przez Indian. 
Takie małe słoneczniczki. Wytwarzają bulwy wielkości ziemniaków, które można znaleźć i spożywać 
mniej więcej do początku maja. Te bulwy je się jak ziemniaki – można je smażyć jak frytki, można je 
gotować. 

Jakie inne dzikie rośliny można znaleźć i zjeść w Warszawie?
Kiedyś zbierałem na Polach Mokotowskich owocostany białej topoli. One smakują fenomenalnie na 
surowo. Można je też dorzucać do smażeniny. Zbiera się je w okolicach weekendu majowego. Owoce 
cisów, które rosną w Łazienkach również są przesmaczne. Rozgniecione owoce cisu świetnie nadają 
się też do masażu. Poza tym w Warszawie na ulicach jest sadzona roślina, która nazywa się jarząb 
szwedzki (Sorbus intermedia). Widziałem skupisko takich roślin w okolicach ulicy Pasteura. Ta rośli-
na jest smaczniejszą krewniaczką jarzębiny (Sorbus aucuparia). Jarzębina też jest jadalna i dosyć 
smaczna, ale jest trochę gorzkawa i nie każdy ją lubi. Je się ją na surowo, można z niej robić powidła 
lub stosować jako przekąskę podczas spaceru po Warszawie. W mieście można oczywiście znaleźć 
pokrzywy, różne gatunki lebiody (czyli komosy Chenopodium) – w Warszawie jest jej dużo – na gru-
zowiskach, placach budów. Młode pędy, a nawet listki, najpierw trzeba wrzucić do wrzątku, a potem 
podsmażyć – smakują jak najlepszej jakości szpinak. Przychodzi mi jeszcze do głowy berberys (ma 
jadalne nie tylko owoce, z jego liści gotowano na Mazowszu barszcz). Dziki (Berberis vulgaris) wystę-
puje w śladowych ilościach, natomiast pospolicie sadzi się przy drogach berberys japoński (Berberis 
thunbergii). Kilka lat temu widziałem w parku przy Wawelskiej, duże okazy naszego berberysu. Tego 
dzikiego. Następna rzecz, którą polecam, to są liście lipowe. Jest ich dużo w Łazienkach i wszędzie 
w Warszawie. Można je jeść na surowo jak sałatę. Gotowane czy smażone smakują gorzej. Lipa była 
powszechnie używana jako pożywienie głodowe w XIX wieku – często gotowano zupę z liści lipowych 
albo suszono je i dodawano do mąki na chleb. 

Sam opracowujesz przepisy?
Czasem korzystam z przepisów innych osób, czasem coś sam próbuję stworzyć, to zależy.

Skąd u ciebie takie zainteresowania? Wynikają z tendencji survivalowych, pasji czy cie-
kawości?
Zaczęło się od zainteresowania dzikimi roślinami jadalnymi, potem przeszło to w ogólne za-
interesowania survivalowe, a potem próbowanie drobnych żyjątek, które w wielu krajach są 
jadalne.

Czy sądzisz, że otwartość na spożywanie różnorakich pokarmów, w tym dzikich, gatunków 
roślin i zwierząt ma wpływ na kulturę i świadomość danego społeczeństwa, a jeżeli tak, to 
twoim zdaniem, jaki?
Taka otwartość wpływa na kulturę danego społeczeństwa. Sądzę, że społeczeństwo, które jest 
otwarte na różne pokarmy, jest też lepsze w seksie. Jest otwarte, bardziej uwrażliwione. Jest sen-
sualne. Człowiek, który je jedną rzecz i się boi wszystkiego innego, podobnie podchodzi do świata. 
Taka ksenofobia. Społeczeństwo, które będzie się żywiło tylko świniami albo z zasady nie będzie 
jadło mięsa, będzie miało tendencje do nietolerancji w innych rzeczach. 
Z drugiej strony w społeczeństwie, które je wszystko występuje niebezpieczeństwo okrucień-
stwa, traktowania wszystkiego jako pokarmu, totalnego eksploatowania świata, braku tabu, 
braku sacrum na zasadzie jedzenia całego ekosystemu. W każdym społeczeństwie powinny ist-
nieć pewne bariery pokarmowe (np. w Tybecie podobno jedzą różne zwierzęta, ale nie jedzą ryb). 
Lubię jeść winniczki, ale staram się je chronić. Ponieważ w Polsce winniczki nie są popularnym 
pokarmem, mają trochę lepszy byt. Na przykład na południu Europy ludzie strzelają do ptaków 
śpiewających – u nas to jest tabu. Człowiek, który by strzelał do słowików byłby uznany za 
zbrodniarza. W Turcji i Albanii wykopuje się korzenie storczyków i przyrządza się z nich salep, 
pokarm, który ma działanie wzmacniające. W tej chwili jest to nielegalne w Unii Europejskiej, no 
i drogie, bo storczyków jest coraz mniej. Zawsze jest obawa, że ludzie się zagalopują.

Jakie jadalne robaki czy mięczaki można znaleźć w Warszawie?
Przestrzeń miejska jest specyficzna. Czasem trzeba szukać trochę obok. Dolina Wisły jest świetnym 
miejscem. Przynajmniej była do niedawna. Miejscami są tam winniczki, można też zbierać małże, tyl-
ko że wody są dość zanieczyszczone i może się to też w nich kumulować.
Poza tym, kiedyś słyszałem na lotnisku na Okęciu cykanie koników, które żerują na pasach starto-
wych i można je sobie tam zbierać i jeść. Koniki lubią przestrzeń trawiastą.

Czy koniki polne mają jakieś specjalne właściwości odżywcze?
One są po prostu wyjątkowo smaczne. Dają dużo białka, smakują podobnie do kurczaków. Zjada się 
je prażone…

Ile trzeba by było zjeść koników, żeby się najeść?
Dużo. Co najmniej z tysiąc. Raz czy dwa udało mi się tyle zebrać i kiedy dochodziłem do 200, to już się 
trochę męczyłem. Nie jestem pewien czy to się opłaca energetycznie.

A osy? W swojej książce pisałeś o polowaniu na osy.
Osy też można znaleźć w mieście. Można jeść zarówno larwy, jak i dorosłe. Dorosłe je się gotowane, 
żeby je unieszkodliwić. Natomiast larwy można jeść na surowo. Przed jednym z obozów, zakłada-
jąc plandekę, niechcący strąciłem taką banię – gniazdo os. Udało mi się ją wykraść. Później wraz 
z uczestnikami podawaliśmy w kółko to gniazdo i częstowaliśmy się larwami. Kiedyś udało mi się 
zdobyć gniazdo szerszeni. Ich larwy są wyjątkowo duże. Są grubości palców.

Jakich palców?
Palców małego dziecka, albo małego palca dorosłego człowieka. W dobrym gnieździe znajduje się 
kilogram czy dwa kilogramy mięsa. Choć szerszenie są potwornie niebezpiecznie. Ja do tego zatrud-
niłem pszczelarza i to on ściągnął mi gniazdo.

A dlaczego pisałeś o polowaniu na osy z odkurzaczem?
Ja akurat tego nie praktykowałem, ale czytałem o tym artykuł. Praktykował to pewien Amerykanin. 
Można włożyć do odkurzacza czystą torbę papierową i wciągać osy.

Jadłeś dżdżownice? W przedszkolu, do którego chodziłam, niektóre dzieci uważały je za 
smakowite.
Jeżeli chodzi o dżdżownice, to są jadalne, ale ja nie jestem ich wielbicielem. Mam podświadomy 
wstręt do czegoś, co je glebę. Jadłem je kilka razy w życiu, ale tutaj idę na modłę japońską. Japończy-
cy twierdzą, że można jadać tylko owady naziemne albo wodne. Nie je się takich, które jedzą glebę. 
Natomiast w Chinach oczyszczone dżdżownice się suszy i podaje jako lekarstwo. 

Co jeszcze znajdą robakożercy w przestrzeni miejskiej?
Mieszkałem kiedyś w mieście Norwich w Anglii, gdzie pracowałem jako ogrodnik – i tam w dużych 
ilościach występują wije.

W Polsce też występują?
Tak, tylko są troszkę mniejsze i mniej liczne.

A gdzie? 
W drewnie. Pod deskami, pod kawałkami drewna, często właśnie na terenach podmiejskich, pod 
spróchniałą ławką. Wij wygląda jak stonoga, ma dużo nóżek i szybko ucieka.
Poza tym kolega opowiadał mi o inwazjach chrabąszcza majowego w Warszawie. One żyją w traw-
nikach. To było na Żwirki i Wigury kilka lat temu. Ale ja akurat nie miałem okazji tam się wtedy 
stołować.

Chrabąszcz nie jest trujący?
Nie. Jest bardzo pożywny. Zarówno larwy jak i dorosłe osobniki (z dorosłych tylko odwłok) W kilku 
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krajach Europy były stosowane jako pożywienie. Próbowałem chrabąszcza, ale w mojej okolicy jest 
go niezbyt dużo. Próbowałem i larw i dorosłych osobników.

Jak długo byłaby w stanie przeżyć osoba jedząc jedynie dzikie pożywienie?
To zależy od pory roku. Od końca kwietnia do jesieni spokojnie można się stołować w ten sposób 
Warszawie. Aczkolwiek myślę, że jest to więcej pracy niż ze zbieraniem jedzenia ze śmietników. Poza 
tym takie dzikie pożywienie jest postne, ma mało tłuszczu, nie wiem czy bylibyśmy zdolni do utrzy-
mywania takiego wysokiego poziomu energii. 

Jakie czyhają niebezpieczeństwa na tych, którzy zaczną sobie eksperymentować próbując 
zjadać żuki czy chrabąszcze? Czy coś może im grozić poza „motylkami w żołądku”? 
Nie wiem jak może się skończyć zjadanie jakiś twardych części, np. pokrywy chrabąszczy. To może być 
nieprzyjemne. Niektóre robaki mogą też być trujące. Ja zatrułem się tylko raz.

Czym?
Znalazłem w lesie całą kolonię larw muchówek. Po zjedzeniu ich zwymiotowałem. Jadłem też larwy much. 
Kupowałem je w sklepie wędkarskim i robiłem z nich rosół. Potem dowiedziałem się, że są hodowane na 
padłych rybach. W takim przypadku jest niebezpieczeństwo botulizmu zatrucia jadem kiełbasianym. 
Owady mogą też alergizować. Ale to nie są wielkie niebezpieczeństwa. Życie samo w sobie jest niebez-
pieczne.

A jest coś, czego się brzydzisz? 
Gryzoni. Nie jadłem jeszcze nigdy myszy ani innych gryzoni. 

Na co miałbyś chęć, czego jeszcze nie jadłeś? 
Spróbowałbym pająka ptasznika, czy jakieś bush meat, na przykład mrówkojada. Krokodyla 
bym chętnie spróbował. Nie wiem czy bym się odważył zjeść małpę, bo to dla mnie zakrawa na 

kanibalizm. Są ludzie, którzy jedli małpy, ale jak widziałem zdjęcia, to ciarki mnie przeszły. Za 
blisko.
 
Przeczytałam w jednym z wywiadów, którego udzieliłeś kilka lat temu, że po narodzinach 
twojego dziecka, zjadłeś łożysko swojej żony. Jak smakuje łożysko?
Dwa razy jadłem łożysko, bo w 2006 urodziła mi się jeszcze druga córka. Łożysko ma konsystencję 
wątróbki, a smak polędwicy. 

Jak je przyrządziłeś tym razem? Bo po raz pierwszy zrobiłeś podobno tatara i curry?
Teraz zrobiliśmy je na parze, bo udało mi się namówić również żonę. Nie byłem sam. Zjedliśmy je na 
parze z imbirem i z chilli, a część żona sproszkowała i do tej pory trzyma. Jak się źle czuje, to troszkę 
zażywa, bo to ma podobno moce rewitalizujące.

Skąd ten pomysł?
To był pomysł mojej żony Sarah, bo w angielskich kręgach hipisowskich jest to częste. W Anglii, 
w szpitalu, gdzie Sarah rodziła, zapytano „zapakować?”, bo wielu ludzi w tym rejonie nawet jak nie je, 
to zakopuje łożysko w ogródku.

Po co?
Zakopywanie łożyska jest częstym obrzędem w różnych kulturach.

Czy poza owadami jadłeś jakieś dzikie zwierzęta?
Tak. Mięczaki, robaki, oprócz owadów, zabite przez samochód zwierzęta jak bażant, jeż, wróbel, ptasz-
ki, które wypadły z gniazda, rozjechanego przez samochód zaskrońca.

Jak skonsumować jeża?
To jest trudne. Bo on ma kolce i jest strach, że może być wściekły. Dwa razy jadłem jeża. Raz go 

Potrawa z lebiody, fot. Łukasz Łuczaj Slonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus)- bulwy smakują jak ziemniaki. Można z nich robić frytki, fot. Łukasz Łuczaj
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obrałem ze skórki i zrobiłem rosół, a drugim razem nabiłem na patyk i piekłem na ruszcie. Angielska 
nazwa jeża to hedgehog czyli żywopłotowy wieprz. Smakuje jak dobrej jakości wieprzowina. Jeden jeż 
to około 30 dkg mięsa.

A jaki jest twój stosunek do wegetarianizmu?
Prawdę mówiąc mam pewne poczucie winy, że jem mięso. Moralne. Myślę, że umiarkowane odżywianie 
się dobrej jakości mięsem jest bardzo zdrowe,. Za to niejedzenie mięsa wydłuża życie, choć nie wiem 
czy to jest lepsze życie. Na pewno dłuższe. Mięso daje dużą wydolność fizyczną, jest mało alergizu-
jącym pokarmem, jest profilaktykiem przeciw cukrzycy, daje stabilny poziom cukru. Natomiast, jeśli 
chodzi o poczucie moralne, to jest w tym racja.

W naszej pierwszej rozmowie powiedziałeś, że sztukę jedzenia, którą kultywujesz, można 
nazwać ponowoczesną. W jakim sensie?
Odżywiam się mając świadomość kulturowych aspektów. W każdej kulturze istnieje gatunek tabu. Często 
się je gatunki, które są najczęstsze. Ja jem takie, które w Polsce nie były jedzone. Poza tym ja mieszam 
produkty hipermarketowe w codziennym życiu, bo przecież na co dzień nie mieszkam w szałasie, chociaż 
próbowałem, ale nie wyszło. Np. ostrożeń łąkowy, taki oset o miękkich liściach, galicyjską roślinę gło-
dową, gotuję z oliwą ze sklepu w postaci zupy, więc jest to mieszanie. Nazywam to kuchnią fusion. To jest 
typowe dla epoki ponowoczesnej. Z jednej strony pozostawienie jądra modernizmu, a z drugiej sięganie 
po pierwotne rzeczy. Połączenie czegoś pierwotnego z modernistycznym. Poza tym śmieszne byłoby 
szukanie pierwotności na siłę. Sama świadomość tego, że nie da się być pierwotnym jest ponowoczesna. 
To jest poszukiwanie pierwotności ze świadomością, że się jej nie da znaleźć. 

Skąd pomysł prowadzenia kursów survivalowych?
Kilka lat temu, zaczęło się od zlotów przyjaciół, którzy interesowali się technikami prymitywnymi – 
budowaniem szałasów, rozpalaniem ognia, zbieraniem pożywienia. Potem zacząłem robić warsztaty 
i sprzedawać swoją wiedzę. W tym roku robię już trzeci warsztat. Jednak one ewoluują od warszta-
tów ogólno-survivalowych w warsztaty kulinarne. Odbywają się jednak bez dachu nad głową – pod 
plandekami, namiotami w szałasach. To jest gotowanie prymitywne. Jesteśmy cały czas na świeżym 
powietrzu.

Co trzeba ze sobą przywieźć? 
Ubranie terenowe, namiot, plandekę, garnuszek, kilo mąki, suszoną kiełbasę, coś takiego z cywiliza-
cji, co będzie ułatwiało spożywanie reszty – przyprawy, kawę, herbatę. Dzikie rośliny mają niestety 
niezbyt dużo kalorii i trzeba by poświęcić bardzo dużo czasu dziennie na zbieranie, więc wspomaga-
my się np. mąką.

Osoby, które przyjeżdżają do ciebie na warsztaty mają podejście survivalowe? Mają na-
dzieję, że w razie jakiegoś zagrożenia, kryzysu czy kataklizmu uda im się przetrwać dzięki 
wiedzy, która zdobędą?
Tak, rzeczywiście z takim nastawieniem przyjeżdżają. Przyjeżdżają różni ludzie, bo i wegetarianie, 
którzy nigdy nie tknęliby żadnych żyjątek, a przyjeżdżają bo chcą zdobyć umiejętności potrzebne do 
przetrwania. To jest bardzo indywidualne. Ja sam zapewne robiłem to z ciekawości - co by było, gdyby 
się chciało przeżyć. Ale zdobywanie takiego dzikiego pożywienia, to jest ciężka praca, bo żeby tak żyć, to 
trzeba by dobrych kilka godzin dziennie zbierać, obierać, czyścić. Z roślinami jest tak jak z warzywami 
– nie zawsze nadają się do jedzenia, bo są za stare, za twarde. Nie chodzi tylko o doświadczenie w roz-
poznawaniu, ale o wiedzę, w którym momencie je zebrać, żeby były smaczne. Zerwiemy roślinę, a potem 
się okaże, że jest za późno o tydzień, o miesiąc albo o dzień. Nasiona trawy muszą być dojrzałe i się 
wysypywać, za to młode liście czy pędy najlepiej zbierać wiosną, kiedy są delikatne.

Co tam jeszcze robicie oprócz przyrządzania potraw z roślin i robaków? 
Zazwyczaj gadamy. To niesamowite jak ludzie potrzebują wyjść w teren, siedzieć i gadać. To jest na-
sza natura. Zbieracze i łowcy tak żyli: polowali, a jak już upolowali czy zebrali, co mieli zebrać i się 
najedli, to siedzieli i gadali przy ognisku. I my robimy dokładnie to samo.

NYPONSOPPA – SZWEDZKA ZUPA RÓŻANA
3 szklanki owoców dzikiej róży, 10 dkg cukru, kilka łyżek migdałów, 2,5 l wody, 1 łyżeczka mąki ziem-
niaczanej lub kukurydzianej. Umyj owoce. Zalej gorącą wodą i gotuj do miękkości, ciągle mieszając. 
Otrzymaną papkę przesącz przez szmatkę. Dodaj cukru, mąki i odrobinę wody. Znowu zagotuj. Rozlej 
na talerze. Posyp migdałami pokrojonymi w paski.

Łukasz Łuczaj, botanik, autor książek „Dzikie rośliny jadalne w Polsce” i „Podręcznik robakożercy” wydanych przez wydawnictwo Che-
migrafia. Prowadzi kursy survivalowe na swoim prywatnym terenie w miejscowości Pietrusza Wola. Jest to obszar, na którym Łukasz 
stara się utrzymywać mozaikę dzikiej roślinności - łąkowej, leśnej i polnej. Kursy trwają 4 dni i kosztują 300 pln. Informacje na ten 
temat można znaleźć na stronie www.luczaj.com
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DOM WYWRÓCONY NA 
LEWĄ STRONĘ

W Bukareszcie stoją na chodnikach domy-widma. Tworzą je wyeksmitowani na 
bruk mieszkańcy. Ich prowizoryczne konstrukcje stały się już elementem pej-
zażu rumuńskich miast.Pod ich wpływem  Alex Axinte i Cristi Borcan, młodzi 
bukareszteńscy architekci/artyści z kolektywu studiobasar stpwrzyli projekt 
„Evicting the Ghost” (Eksmisja ducha). To wynik ich zainteresowania interwen-
cjami w przestrzeni publicznej służącymi zmianie postrzegania miasta przez 
jego użytkowników.

Ze studiobasar rozmawiała Kamila Rogowska.Pakunek, z projektu Eksmisja ducha - architektura przetrwania, studiobasar, 2008
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Czym właściwie jest dom-widmo?
Dom widmo, ten nowy twór mieszkaniowy, pojawia się na ulicach, stoi na chodnikach, kempingach, 
bywa przyczepiony do fasady domów. Dom widmo nie ma ścian, okien ani dachu. To tylko meble, 
stare dywany, rośliny, naczynia. Wszystko to połączone w stosy, okryte kartonem i błękitną folią 
udekorowane hasłami protestacyjnymi. Są składowiskiem wszystkiego co było integralną częścią 
mieszkalnych wnętrz. To dom wywrócony na lewą stronę.

Jak działa mechanizm pojawiania się domów-widm?
Często jedyne co może zrobić rodzina pozbawiona mieszkania w wyniku eksmisji, to przenieść cały 
swój dobytek na chodnik przed domem. Pierwszą potrzebą tych ludzi jest ochrona mienia przed zło-
dziejami, bo do bezdomnych koczujących na ulicy dużej ilości rozmaitych sprzętów łatwo się zakraść. 

Muszą się też zabezpieczać przed pogodą, czy przed zwykłymi uszkodzeniami mechanicznymi na-
leżących do nich przedmiotów. Po jakimś czasie te tymczasowe „namioty“ zaczynają się rozrastać 
o dołączane do nich samochody, kioski, werandy, funkcjonujące jako integralne części tworzonej 
konstrukcji, w której wydzielane są pokoje, kuchnie, salony. A wszystko to stoi na chodniku, przed 
domem, w którym jeszcze do niedawna mieszkali ci ludzie.

Eksmisje są w Rumunii bardzo dużym problemem społecznym. W jaki sposób się to stało, 
przecież ta sytuacja nie zaistniała w ciągu jednej nocy?
Racja. Po 1948 r. znaczna większość mieszkańców rumuńskich miast została pozbawiona mieszkań, 
została przesiedlona, eksmitowana, czy przeniesiona do innych lokali. Po 60 latach ich eksmisja nie 
jest jeszcze procesem zakończonym. Historia zmagań prawnych sięga roku 1950, kiedy wiele nieru-

Eksmisja ludzi, z projektu Eksmisja ducha - architektura przetrwania, studiobasar, 2008
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chomości zostało upaństwowionych. Budynki te stały się „dobrem wspólnym narodu“, a ich poprzedni 
mieszkańcy zostali dzierżawcami. W 1974 r. państwo przejęło kolejne budynki, których właściciele 
opuścili kraj nielegalnie lub nie wrócili z zagranicy po wygaśnięciu wiz. Kiedy upadł komunizm nowa 
Rumunia zaczęła proces restytucji mienia. Zgodnie z prawem z 1995 r. dawni właściciele mieli bardzo 
ograniczone możliwości odzyskania mienia – rząd stworzył przepisy korzystne dla dzierżawców. Jed-
nak w 2001 r. weszły w życie kolejne przepisy, na mocy których upaństwowione budynki miały szansę 
wrócić do pierwotnych właścicieli. Nawet jeśli dzierżawcy kupili domy zgodnie z przepisami z począt-
ku lat 90. wcześniejsi właściciele mogli odkupić od nich domy lub ubiegać się sądownie o anulowanie 
umów „dzierżawców”. W obu przypadkach mogło dochodzić do eksmisji dzierżawców. Od ubiegłego 
roku pojawiają się propozycje zmian w prawie, systemu finansowego i socjalnego wsparcia dla tych, 
którzy są eksmitowani.

Platon określił miasto jako Polis – wspólnotę ludzi potrafiących w demokratyczny sposób 
stworzyć miejsce do życia w pełni odpowiadające ich potrzebom. Ostatnio miasta są tylko 
tłem dla procesów ekonomicznych, a nie skupiskiem idei.
Na przestrzeni wieków miasta i żyjący w nich ludzie zawsze znajdywali i nadal znajdują sposób na 
przetrwanie. Równowaga między ideologią a rzeczywistością zawsze była prędzej czy później osiąga-
na, jednak idealne miasta nie istnieją. Miasto to twór jaki sami budujemy - każdy z nas jest budow-
niczym tkanki miejskiej. Problem polega na odnalezieniu równowagi między działaniami i kontrdzia-
łaniami jednostek w przestrzeni miejskiej.

A jaka jest wasza definicją miasta? Czym ono dla was jest?
Dla nas patrzenie na miasto jest aktywnością podobną do śledzenia dynamiki zdarzeń, aktywnością 

Interwencja, z projektu Eksmisja ducha - architektura przetrwania, 2008
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w przestrzeni publicznej czynnego obserwatora architektury. Generalnie nasza, jako mieszkańców 
miast, uwaga jest często skupiona na trochę pobocznych tematach, takich jak banalizacja rzeczywi-
stości, improwizacja czy bezprawie, które oczywiście są również składowymi tego rozwarstwionego 
systemu jakim jest współczesne miasto. Jednak jest ono też utopią, nostalgią, marzeniem, w którym 
nierzadko natrafiamy na zagrożenia takie jak modernizacje, odnawianie, dążenia do powtórzenia 
efektu Bilbao, strategie upiększania czy poprawiania oblicza miasta.

Jedna z teorii na temat miasta mówi, że jest ono procesem, nie miejscem. Co o tym sądzicie 
w odniesieniu do miast rumuńskich?
Wolelibyśmy określić miasto jako proces zachodzący w konkretnym miejscu, lub nawet mnogość 
procesów na określonym obszarze. Nie ma bowiem naszym zdaniem procesów bez umieszczenia ich 
w kontekście miejsca, i vice versa. Przykładem może być publiczny skwer. Jeśli będziesz to postrzegać 

wyłącznie jako ogrodzoną powierzchnię, to jest to MIEJSCE, można powiedzieć, że niewiele różniące 
się od ruin antycznych miast greckich. Kiedy jednak MIEJSCE zostanie zapełnione ludźmi, wówczas 
powstaje przestrzeń generująca procesy i staje się ona miastem. Jest to nasza teoria, którą uznajemy 
za uniwersalną, więc odnoszącą się również do Rumunii. Czym jest w takim razie wieś – pozostaje do 
ustalenia. Pracujemy nad tym.

Jesteśmy świadkami dekompozycji tkanki miejskiej w sensie socjologicznym, coraz więcej 
jest podziałów w poprzek społeczeństwa. Jaka będzie przyszłość miast?
Miasta przetrwają. Może powinniśmy w obecnej sytuacji zmienić definicję takich kwestii jak „sąsiedz-
two“ czy „wspólnota“ i zastanowić się nad konstruktywną krytyką rzeczywistości. Może największym 
problemem nie jest pytanie jak będą egzystowały miasta w przyszłości, ale jak stworzyć nowe jed-
nostki urbanistyczne.

Interwencja, z projektu Eksmisja ducha - architektura przetrwania, studiobasar, 2008
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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 
Akademia Przestrzeń Kulturalna ul. Gabary 2; 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 
HO::LO studio ul. Franciszkańska 24, www.ho-lo.pl; Klub Plastelina, ul. Mickiewicza 8/7A, www.klubplastelina.pl; 
Pracownia Projektowa MJM, ul.Artylerzystów 6c; Pracownia Architektoniczna, ul. Szymanowskiego 6/10; 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, Nawrot 7; 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 Biblioteka Multimedialna 
Planeta 11, ul. piłsudskiego 38, www.planeta11.pl; haloGaleria MOk ul. Dąbrowszczaków 3; UWM FM, ul. kanafojskiego1, 
www.uwmfm.pl;; OpOlE Galeria Sztuki Współczesnej, pl. Teatralny 12; pOZNAń ASP Wydział 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; Filtry Cafe, ul. Niemcewicza 3, www.filtrycafe.blog.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; Instytut Cafe, al. ujazdowskie 6; Kafka, ul. Oboźna 3; 
Kolonia, róg ładysława i łęczyckiej, www.kolonia-ochota.pl; 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; 
Ośrodku Działań Filmowych, ul. ptysiowa 3, www.kulturawilanow.pl/odf; Piksel, ul. Noakowskiego 12/43, www.piksel.art.pl; 
Pasta Café, ul. kamionkowska 48a, www.pastacafe.pl; planB, al. Wyzwolenia 18, www.planbe.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; Cafe Club Kamfora ul. Św. Antoniego 24c,  
www.kamfora.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;  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|Branicka, lindenstraße 35, www.zak-branicka.com, Instytut Polski w Berlinie, Burgstrasse 27; 
SZWEcJA: STOckHOlM Instytut Polski w Sztokholmie, Villagatan 2;

uWAGA, JEŚlI TWOJEGO MIASTA NIE MA NA lIŚcIE – DAJ ZNAkA W JAkIM MIEJScu – DOBREJ kAWIARNI, GAlERII, 
NN6T pOWINIEN SIę pOJAWIAć. cZEkAMY NA pODpOWIEDZI NN6T@FuNBEc.Eu
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NOTES.NA.6.TYGODNI
Wydawca: Fundacja Bęc Zmiana
Adres redakcji: ul. Radna 10, 00-341 Warszawa, tel: +48 22 827 64 62, nn6t@funbec.eu

Projekt okładki: Małgorzata Gurowska m_box@tlen.pl

Teksty: Piotr Kowalczyk, Paulina Jeziorek, Kamila Rogowska, Pani Bogna (redaktor)
Orientuj się: Informacje i ilustracje pochodzą z materiałów prasowych promujących wydarzenia kulturalne; 
drukujemy je dzięki uprzejmości artystów, kuratorów, galerii, instytucji oraz organizacji [kulturalnych]. 

Skład: halinamirowska@niemyte.pl

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

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego 
PROMOCJA CZYTELNICTWA

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

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

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

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

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

SZEFOWA FNKBZ: Bogna Świątkowska bogna@funbec.eu

POMAGAJĄ: Paulina Jeziorek, Kamila Rogowska, Drążek (ostre koło), Piotr Kowalczyk, Anna Waelli, 
Piotr Zastróżny (opieka nad www.lomo.art.pl), Małgorzata Ratajska (Paryż), Paulina Witek (magi-
ster!)

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

www.funbec.eu

To nie jest Wielki Akcelerator Hadronów, którego uruchomienie przez działający pod Genewą Euro-
pejski Ośrodek Badań Jądrowych (CERN) miało wywołać koniec świata. Wygląda dość podobnie, ale 
nie jest to część generującego mikro czarne dziury akceleratora, a Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
w Licheniu, sfotografowane przez Kobasa Laksę / www.kbx.pl
Więcej prac Kobasa na stronach 64-67 w związku z projektem Hotel Polonia prezentowanym od wrze-
śnia do listopada w ramach Biennale Architektury w Wenecji.
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