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„Pomyślałem więc, że nadchodzi czas, kiedy trzeba storpedować działania 
Rady Programowej. Jeżeli tam odchodzi taka wolna amerykanka, to ja pod 
swoim nazwiskiem też mogę wysyłać różne sygnały. Więc ja też chcę się wy-
powiedzieć jako Rada Programowa Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu 
w Toruniu, że w pełni popieram program Joanny Zielińskiej” – więcej o konflik-
cie wokół toruńskiego CSW w wywiadzie z Łukaszem Gorczycą, str. 98-107

W #47 nn6t: 
Biennale Architektury w Wenecji: 
82–85 Rozmowa z Aaronem Betsky’m
86–92 Relacja Romka Rutkowskiego
92–93 Relacja i fotografie Marcina Kwietowicza
60 Zapowiedź prezentacji „Hotelu Polonia” nagrodzonego Złotym Lwem w war-
szawskiej Zachęcie

Instytucje sztuki:
94–97 Galerie powstałe po roku 2000
98–107 Łukasz Gorczyca, Raster, Warszawa  
108–113 Jarosław Suchan, Muzeum Sztuki w Łodzi

Projektowanie:
74–81 Ludovic Balland
124–129 HIPOPOTAM

Negocjowanie przestrzeni miejskiej:
114–118 Krzysztof Bugla, wiceburmistrz Dzielnicy Targówek
119 Ewa Rewers, teoretyk i filozof kultury
121 Magdalena Staniszkis, architekta i urbanistka
122 Michał Kozłowski, filozof
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GRAND PRIX FOTO-
FESTIVAL 2009

Grand Prix Fotofestival to cykl indywidualnych wystaw artystów, wybranych spośród projektów zgła-
szanych na Fotofestiwal. Nie ma ograniczeń dotyczących tematu, ilości zdjęć ani techniki. Czekamy 
jednak na skończone (lub będące na ukończeniu) projekty fotograficzne.
Spośród nadesłanych prac jury kuratorskie w grudniu 2008 r. wyselekcjonuje 10-12 wystaw. A już 
w trakcie festiwalu najciekawsza z nich zostanie nagrodzona statuetką Grand Prix Fotofestiwal 
2009.

Czas: do 30.11
www.lodzartcenter.com

MYŚL ROWEROWO

Wystartował 8. konkurs Galerii Plakatu AMS. Tegorocznym tematem przewodnim jest rower – rozu-
miany nie tylko jako sposób na zdrowy tryb życia i pomysł na spędzanie wolnego czasu, ale także 
jako środek komunikacji w dużych miastach. Projekty plakatów można nadsyłać do 5 listopada. Oceni 
je jury, w którym oprócz osób zawodowo związanych z reklamą, zasiada także aktorka i rowerzystka 
Magdalena Cielecka. Zwycięską pracę poznamy 20 listopada.

Czas: do 5.11
www.galeriaplakatu.ams.com.pl
galeriaplakatu.blox.pl

EXPANDED CITY

Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów ogłosiło międzynarodowy konkurs WRO 09 EXPANDED CITY. 
Do Konkursu zaproszeni są artyści oraz producenci, dystrybutorzy i instytucje dysponujące prawa-
mi do projektów eksplorujący nowatorskie formy komunikacji artystycznej, tworzone w technikach 
mediów elektronicznych. Konkurs obejmuje projekcje, instalacje, obiekty, performances, koncerty 
multimedialne, projekty sieciowe, interaktywne, etc. 
Każdy zgłaszający może nadesłać maksymalnie do trzech prac powstałych po 01.01.2007. Prezenta-
cja wyłonionych prac odbędzie się podczas publicznych pokazów z udziałem Jury w trakcie Biennale 
WRO 09.

Czas: do 15.02.2009
wro09.wrocenter.pl/entry

SITE//0.1//RAMALLAH

site//0.1//Ramallah to panel dyskusyjny i wykłady dotyczące sceny i edukacji artystycznej na terenie 
Autonomii Palestyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Ramallah – siedziby władz, fak-
tycznej stolicy Autonomii. Dyskusja dotyczyć będzie m.in. alternatywnych modeli międzynarodowych 
wystaw na terenach „podwyższonego ryzyka", czego przykładem jest, organizowane w Ramallah, Ri-
waq Biennale. Zaproszeni goście to: Reem Fadda (International Academy of Art Palestine), Yazid Ana-
ni (Department of Architecture, Birzeit University) oraz Samar Martha (Art School Palestine).

Czas: 15.10, godz. 19.00
Miejsce: Warszawa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Pańska 3a
www.artmuseum.pl

44 MŁODYCH

44 Young International Architects 2007 to wystawa prezentująca najlepsze młode biura architekto-
niczne z Europy,  Ameryki Północnej i Południowej przygotowana przez hiszpańskie pismo „Scalae”. 
Wybrani architekci zarekomendowani przez międzynarodowy zespół konsultantów należą do nie zna-
nych jeszcze szerzej profesjonalistów. Łączy ich potrzeba odcięcia się od tego, czego się nauczyli, 
znalezienia własnego języka, czasu, metod pracy, odrzucenie banalnych lub archaicznych rozwiązań 
–  indywidualność i bezkompromisowość. Wśród 44 młodych architektów Europę Środkowo–Wschod-
nią reprezentuje jako jedyny Robert Konieczny (KWK Promes, www.kwkpromes.pl), najpopularniejszy 
i najczęściej nagradzany polski architekt na świecie. Wernisaż wystawy w Poznaniu połączony będzie 
z wykładem Roberta Koniecznego.

Czas: 4-16.11, godz. 19.00
Miejsce: Poznań, SPOT, ul.Dolna Wilda 87
http://spot.poznan.pl
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ZGODNIE  
Z INSTRUKCJĄ

W twórczości Guya Ben-Nera ważny jest element performatywny – w jego filmach czy instalacjach wi-
deo występuje on sam i często członkowie najbliższej rodziny: żona – Nava, a także dzieci: Elia i Amir. 
Poszczególne dzieła formalnie nawiązują do różnych filmowych gatunków: filmu dokumentalnego 
(udająca film przyrodniczy z popołudniowego programu telewizji „Elia”); edukacyjnego (instruktaż 
filmowy towarzyszący instalacji przestrzennej „Zestaw drzewodom”); czy wreszcie różnych rodza-
jów filmu artystycznego – ze szczególnym uwzględnieniem tych z początków kina (niemy film "Dziki 
chłopiec", który przypomina slapstikowe komedie Harolda Lloyda, Bustera Keatona czy Charlesa 
Chaplina, w warstwie tematycznej nawiązuje bezpośrednio do klasycznego dzieła François Truffauta 
L’enfant sauvage z 1970 roku). Z kolei „Kradnąc piękno" to film, który zaczyna się jak telenowela, 
a kończy jak zapis telewizyjnej dyskusji specjalistów z dziedziny filozofii, polityki i edukacji. 
Najnowsze dzieło artysty „Druga natura" sytuuje się pomiędzy gatunkami: klasycznej oświeceniowej 
bajki, w której bohaterami są zwierzęta obdarzone ludzkimi cechami, traktatem filozoficznym a fil-
mem familijnym w stylu Walta Disneya, z udziałem tresowanych zwierząt. Niektóre dzieła artysty 
to wideoinstalacje, inne łączą medium filmowe z przestrzenną aranżacją (noszącą cechy instalacji 
rzeźbiarskiej i environment), zaś w filmie „Elia” występują, według słów samego autora, „ożywione 
rzeźby”. Wszystkie prace Ben-Nera mieszają humor z powagą, sceny z codziennego życia z cytatami 
z ulubionych dzieł literatury, filozofii, filmu czy sztuk wizualnych. Filmy Ben-Nera wyglądają nieraz 
jak zapis performance’u, a artysta celowo ujawnia tajniki swojego warsztatu, niedoskonałości mon-
tażu, taniość chałupniczo wykonanych dekoracji; buduje skomplikowane historie za pomocą kilku 
prostych rekwizytów, często przedmiotów codziennego użytku, które na czas filmu zmieniły swoją 
funkcję. Sceny kręci w swoim mieszkaniu lub w zastanym, naturalnym otoczeniu. Zaprasza własne 
dzieci do współtworzenia filmów nieadresowanych do dzieci. Umowność, ironiczne zatarcie granic, 
zabawa służąca wydobyciu ukrytych, nie zawsze wesołych treści, celowe zakłócanie zasad tematycz-
nego decorum to cechy właściwe całej dotychczasowej twórczości artysty. 
kurator: Magda Kardasz

Czas: do 16.11
Miejsce: Warszawa, Zachęta, pl. Małachowskiego 3
www.zacheta.art.pl 

Guy Ben-Ner to jeden z najbardziej znanych na świecie współczesnych artystów z Izraela. Jego twórczość stała się szczególnie roz-
poznawana i ceniona od czasu prezentacji instalacji „Zestaw drzewodom/ Treehouse Kit” w pawilonie izraelskim na Biennale Sztuki 
w Wenecji w 2005 roku. 
Guy Ben-Ner: Treehouse Kit, 2005, instalation - ZachÍta National Gallery of Art, 2008
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WCFB / WGFB - KSIĄŻKA

Książka dokumentująca „We Came From Beyond / We Go Far Beyond" to zapis dwóch projektów: „We 
Came From Beyond" (listopad 2007, Galeria STARTER, Poznań) oraz „We Go Far Beyond" (czerwiec 2008, 
Poznań, Warszawa, Oborniki Śląskie, Kostrzyn Wielkopolski). Publikacja zawiera: rozmowy ze wszyst-
kimi uczestnikami obydwu projektów oraz eseje, których autorami są: Michał Lasota, Magda Korcz 
i Marika Zamojska, Krzysztof Łukomski, Kuba Bąk i Honza Zamojski oraz dokumentację fotograficzną.  
Książka kosztuje 40 zł, a zainteresowani kupnem mogą pisać na adres honza.zamojski@gmail.com

OBRZEŻA

„Obrzeża” to projekt Krzysztofa Wróblewskiego realizowany od 2000 roku. Jest to pozioma linia 
o wysokości (grubości) 10 cm połączonych ze sobą akwarelowych obrazów. Jej długość ciągle się 
powiększa, obecnie wynosi około 90 metrów. Wróblewski inspierował się pracą Edwarda Krasińskie-
go" - dyskretną interwencją w przestrzeń za pomocą niebieskiej taśmy scotch”. Krasiński nazwał ją 
„ciałem obcym na oczywistości".  „Obrzeża” nawiązują więc do tego pomysłu Krasińskiego. „Wyobra-
ziłem sobie wszystkie namalowane przez wieki obrazy połączone w jedną linię, jakby zapisane na 
wspólnej taśmie filmowej. Linia uszeregowanych obrazów istniała tylko w mojej wyobraźni”  opo-
wiada Wróblewski. 
Kompozycja narasta etapami. Motywy rejestrowane są aparatem fotograficznym. Ten zabieg moż-
na nazwać „metodą żywego skanera". Fotografowane jest to, co w wybranym obszarze po drodze 
„wpadnie w oko". Podczas wystawy widz pochodzący z miejsca, z którego wzięte są motywy, będzie je 
rozpoznawał jako znane sobie, natomiast „obcy", będzie wybierał spośród nich te, które kojarzą mu 
się z czymś wcześniej widzianym.
Tytuł pracy odnosi się do obszarów położonych poza wielkimi centrami,  dotyczy też wszelkich margi-
naliów, tematów niedostrzeganych przez swoją małą atrakcyjność lub zwykłość. 

Czas: do 29.10
Miejsce: Kraków, Otwarta Pracownia, ul. Dietla 11
www.otwartapracownia.com/aktualnosci/aktualnosci.html
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5.5 Designers to grupa francuskich projektantów działająca od 2003 roku. Zasłynęli m.in swoim 
pierwszym projektem „Reanime". 5.5 zajmuje się nie tylko kształtem obiektów, ale ich prace mają 
też charakter konceptualny i są refleksją nad statusem designera. Obiekty, które tworzą, pełne są 
humoru i subtelnej prostoty – sami mówią o sobie, że to „design odpowiedzialny i pełen optymi-
zmu". Wykonywali zlecenia m.in. na urządzenie wnętrza Centre Pompidou i innych instytucji na całym 
świecie.
Krótki wywiad z 5.5 Designers znajduje się w #46 NN6T. 

Czas: do 3.11
Miejsce: Warszawa, Magazyn Praga, ul. Ząbkowska 27/31 
www.cinqcinqdesigners.com
www.magazynpraga.pl

DE 5.5

5.5 Designers: Atelier des enfants, 2005

ŚMIESZNE  
I STRASZNE

Dzięki odbywającemu się od 2001 roku festiwalowi „Podwórka" Płock stał się mini-zagłębiem arty-
stycznych murali. Swoje prace zostawili tu m.in. iXi Color, Twożywo, Massmix, Galeria Rusz, Grupa 
Niczero. 
Prezydent Płocka, Mirosław Milewski, postanowił, że wszystkie 6 murali będzie zamalowanych. Mural 
grupy Twożywo już został unicestwiony. Bardzo ciekawy sposób  na kreowanie wizerunku Płocka – do 
tej pory kojarzonego z postpeerelowską siermięgą – jako miasta młodego, atrakcyjnego dla tury-
stów i pełnego wydarzeń kulturalnych. A taka jest strategia promocyjna lokalnych władz.

Ostrzejszy komentarz: www.vlepvnet.bzzz.net:80/08-09-19-plock-afera.htm
Tekst na ten temat ukazał się również w „Dużym Formacie" (poniedziałek 22.09)

iXi Color w Płocku, jeszcze nie zamalowany
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1:1

W ramach cyklu wystaw 1-dniowych w Galerii Naprzeciw, pokazane zostaną prace Mileny Kowalskiej. 
Malarka urodziła się 1986 r. w Pleszewie. Obecnie studiuje na drugim roku malarstwa na Wydziale 
Pedagogiczno Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Mieszka w Ostrowie Wielko-
polskim. Przygotowywana prezentacja jest jej pierwszą wystawą indywidualną. Idea „1:1", która jest 
dedykowana przestrzeni Galerii Naprzeciw, wiąże się ze wcześniejszymi realizacjami Mileny Kowal-
skiej – „Mapami", które swobodnie wpisywała w zastaną przestrzeń pracowni w Kaliszu oraz w drugiej 
wersji w przestrzeń pracowni w Skokach. Tym razem usytuowane równolegle sale Galerii Naprzeciw, 
wraz z przedmiotami znajdującymi się w ich wnętrzach, zostaną poddane swobodnej transpozycji 
rysunkowej.

Czas: w dniu 12.10, godz. 12-16
Miejsce: Poznań, ASP Poznań, ul. Solna 4
www.naprzeciw.net

GRUPPA

Jochen Schatz (ur.1978 ) zajmuje się malarstwem, fotografią i filmem. W swoich realizacjach często 
łączy poszczególne media. Poszukuje nowych rozwiązań, w malarstwie przedstawia tradycyjne te-
maty za pomocą żywych, barwnych pociągnięć pędzla, świadczących o ogromnej sile gestu artysty, 
a także odzwierciedlających jego głębokie zainteresowanie historią Niemiec i Polski. 
Obrazy prezentowane na wystawie są reinterpretacją tematów zaczerpniętych z dzieł słynnej Grup-
py, formacji artystycznej powstałej w 1983 roku, stworzonej przez sześciu malarzy z warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych (Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz 
Pawlak, Marek Sobczyk i Ryszard Woźniak). Kompozycje składające się z napisów, w których artysta 
przekazuje swoje prawdy – subiektywne lub obiektywne, wykonane świadomie i rozmyślnie pismem 
dziecinnym, nawiązują do estetyki malarstwa popularnego w latach 80. na Zachodzie, fali Nowej Eks-
presji czy Neue Wilde (jej niemieckiej odmiany).

Czas: do 31.10
Miejsce: Warszawa, Galeria Czynna, ul. Chrobrego 27
www.fotolog.com/galeriaczynna

Milena Kowalska: Konwencje rysunkowe, 2008 fragment instalacji

Jochen Schatz:GRUPPA czyli 6 złotych pędzli
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IN BETWEEN WORLDS

Bohaterką cyklu fotograficznego belgijskiego artysty Toma Vernimmena jest krakowska Nowa Huta. 
Artysta utrwala na zdjęciach jej mieszkanców – przy pracy, na przystankach tramwajowych, w pry-
watnych mieszkaniach. Zagląda do klatek schodowych, barów mlecznych, domów kultury, odwiedza 
małe warsztaty pracy jak niewielki zakład optyczny prowadzony przez ojca i syna czy zakład fry-
zjerski dla dzieci. Czasami podchodzi z aparatem fotograficznym bardzo blisko, niekiedy z dystansu, 
przez zamarznietą szybę tramwaju fotografuje zabieganych przechodniów lub zza rogu podgląda 
znudzoną młodzież na przystankach. 
Nowa Huta zbudowana w latach 50. była chlubą komunistycznych władz, dawała również szanse 
mieszkańcom okolicznych wsi na lepsze życie. Dziś, po latach transformacji, miejsce to jest reliktem 
epoki stalinizmu. Autor poprzez fotografię próbuje dociec jak ideologia wpływa na teraźniejszość.

Czas: do 19.10
Miejsce: Kraków, Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3
www.zderzak.pl

ŚCIĘTA GŁOWA MARII 
ANTONINY MÓWI

Miasto, Miasto, Miasto. To Pole walki. Przestrzeń miejska wydzielona inwestorom, ale pod ziemią 
idą kanały…. Investa Development kontra uliczni handlarze. Investa Development – basen, garaż, 
mur od ulicy, opłacone alarmy, strażnicy. Walka o przestrzeń trwa. A z banerów na murach patrzą. 
Kuba Wojewódzki. Małgorzata Foremniak. Krzysztof Ibisz. Dorota Rabczewska. Marta Żmuda. Mateusz 
Damięcki. Tak proszę państwa, takie jury wyzwala adrenalinę. Mały człowieczku na przystanku, idący 
po pasach, pamiętaj. Teraz albo nigdy. Teraz my. Masz talent. Bądź gotowym na wszystko jednym 
z dziesięciu. I ty możesz wziąć udział w Fabryce Gwiazd. You can dance! Jeśli Twarzą w twarz już srasz. 
To może twarzą gwiazd tańczących z gwiazdami na lodzie? Zostaniesz na lodzie. Kanałami pod ziemię. 
Ewakuacja. Nie oficjalnym przejściem. Gdy stajesz przed kioskiem, patrzysz na ulice. Zawłaszczone, 
nieodzyskane, pamiętaj miasto twoje. W przejściu podziemnym ściany oklejone barwami szczęścia 
dziś na Polsacie i trzystoma smsami w cenie jednego. Nie schodź tym przejściem. 

Olga Matuszewska aka Osa SGMA
myspace.com/sgmagrrrls

Tom Vernimmen: TV-Nowa-Huta-1 /zakład fryzjerski/, bez tytułu, z cyklu In-between Worlds, druk atramentowy, 60 x 60 cm, 2006



14 15

PIĘKNI ZAWSZE, 
ŻYJEMY DZISIAJ

O czym mógłby pomówić Łukasz Korolkiewicz z Witoldem Wojtkiewiczem, gdyby mieli okazję się 
spotkać? Czy istnieje nić porozumienia między tak odległymi realizacjami, jak pastel Stanisława Wy-
spiańskiego i film irlandzkiej artystki z 2007 r.? Muzeum Sztuki zaprasza do Pałacu Herbsta na wysta-
wę „Piękni zawsze, żyjemy dzisiaj”, która podejmuje próbę nawiązania tego „niemożliwego” dialogu. 
W projekcie Marty Ertman ważna jest nie kontemplacja piękna, ale próba innego, zaktualizowane-
go spojrzenia na dawne malarstwo. W ramach wystawy arcydziełom malarstwa polskiego z kolekcji 
Muzeum towarzyszą prace współczesne. Ukazanie XIX-wiecznych obrazów w nowym kontekście po-
zwala spojrzeć na nie świeżym okiem i otwiera możliwość nowych interpretacji. Dzieło sztuki nie 
jest bowiem „muzealnym eksponatem” przeznaczonym jedynie do kontemplacji. Raz zasugerowane 
odczytanie nie musi i nie powinno okazać się jedynym. W każdym dziele sztuki tkwi potencjał, który 
może zostać wyzwolony przez zaproponowanie interesującej perspektywy.

Czas: do 1.02.2009
Miejsce: Łódź, Pałac Herbsta, ul. Przędzalniana 72
www.msl.org.pl

Aleksander Prugar: Wembley, z cyklu Plac zabaw, Ruda Śląska, 2006

KLIK KLAK

Maya Gordon dzięki swojej instalacji oraz fototapetom izraelskiej przestrzeni publicznej, pragnie 
przybliżyć problem „pokoju”, który nieustannie dyfuzjuje między historią, społeczeństwem, sztuką 
a polityką. Instalacja artystki to dom bez ścian, wykonany jedynie z konturów, wpisujący się we wnę-
trze XIX-wiecznej kamienicy, w której mieści się Galeria Nizio.
Do wykonania instalacji artystkę zainspirowała przestrzeń publiczna Izraela, w tym opuszczone 
domy. Podczas jednej ze swoich przechadzek po Jaffie zobaczyła ruiny domu, które zostały ogrodzone 
siatką i drutem kolczastym i oznaczone tabliczką – Państwo Izrael, Wstęp Wzbroniony. Był to bez-
pośredni impuls do wykonania instalacji domu, którego nie ma, który znika, przemija... Znamienna 
jest lekkość instalacji, która odzwierciedla pragnienie pokoju w Erec Izrael… Wystawa bezpośrednio 
dotyka definicji i redefinicji pokoju, jest również afirmacją złożoności drogi życiowej Mayi Gordon –  
artystki urodzonej 51 lat temu w Chorzowie, emigrantki do Izraela, od lat 70. mieszkającej w Ho-
landii.

Czas: do 30.11
Miejsce: Warszawa, Galeria Nizio, ul. Inżynierska 3/4
www.mayagordon.com
www.niziogallery.pl

Maya Gordon: Klik Klak, instalacja. Napis na tablicy: „Państwo Izrael. Administracja Ziemi Izraela. Wejście na teren wzbronione. Wejście 
na teren na własne ryzyko i odpowiedzialność z pełnymi konsekwencjami”
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FUTURE SHORTS  
W PAŹDZIERNIKU

Festiwal Future Shorts wraca po wakacjach i otwiera drugi rok swoich pokazów kolejną zaskakującą 
i nieszablonową kompilacją. Tym razem punktem wyjścia w doborze filmów była ambicja – siła tkwią-
ca w człowieku, z jednej strony mobilizująca, rozwojowa, z drugiej destrukcyjna, niszcząca relacje 
i pozytywne emocje. W programie znalazły się będące hołdem dla kultury Nothern Soul „Function At 
The Junction” w reżyserii Justina McArdle, „Busker”, w którym występuje legenda francuskiego kina 
– Dominique Pinon (znany m.in. z „Amelii”) oraz zwariowany, eksperymentalny „Tskibot” w reżyserii 
Antti Silvennoinena.

Czas: 9-30.10
Miasta: kolejno Poznań, Toruń, Lublin, Białystok, Częstochowa, Warszawa, Kraków, Wro-
cław, Łódź, Katowice, Rzeszów, Zakopane, Tychy, Szczecin
www.futureshorts.pl
www.myspace.com/futureshorts_poland
www.youtube.com/futureshortspoland

 JETZT

Mirosław Bałka, jeden z najbardziej cenionych w świecie polskich artystów, znany z minimalistycz-
nych obiektów-rzeźb, w Centrum Sztuki WRO pokaże wyłącznie instalacje wideo, z których większość 
wystawiona będzie po raz pierwszy. 
Wystawę tworzy 7 prac. Poza pochodzącą z 2007 roku instalacją „AAA+Rauch Signale”, wszystkie 
powstały w ostatnim okresie z myślą o prezentacji we WRO. Tytuł oraz motto wystawy zaczerpnięte 
zostało z wiersza Paula Celana „Jetzt”, zamieszczonego w ostatnim wydanym za życia poety zbiorze 
„Lichtzwang” (1970).

Czas: 17.10-16.11
Miejsce: Wrocław, Wro Art Center, ul. Widok 7
www.wrocenter.pl

Mirosław Bałka: Audi HBE F 144, 2008
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IXI COLOR SKLEJA 
RZECZY

Oto fragmenty „Encyklopedii sklejania rzeczy”, autorstwa iXi Colora:
DWOIN
Dwoin to podstawowa jednostka świata wykreowanego w ramach projektu „iXi Color skleja rzeczy”. 
Dwoin powstaje przez zsumowanie dwóch elementów i zespojenie ich klejem montażowym. Zanim 
powstanie dwoin, mamy do czynienia z przedmiotami: piłeczkami, butelkami, owocami. Uznanie ich za 
atomowy budulec projektu jest kwestią deklaracji, jednak dopóki nie zostaną ostatecznie sklejone, 
mogą zostać odrzucone i powrócić do statusu zwykłych i codziennych rzeczy. Dopiero ich sklejenie, 
wpisanie w pewną rolę, czyni z nich dwoiny. Dwoin powstaje na podstawie świadomej decyzji, ale nie 
w oparciu o narzucone sobie z góry zasady. Do procesu kreacjonistycznego włączony zostaje nie-
bagatelny czynnik wolnej stwórczej woli. Jednocześnie nie jest to całkowita samowola – każde dwa 
elementy zostają rozważnie dobrane. Szczególnym przypadkiem dwoinu jest dwoinka.

DWOINKA
Szczególny rodzaj dwoinu, w którym elementy składowe posiadają generalnie tożsamą strukturę.  
Choć nie jesteśmy w stanie zapamiętać, ani nawet jasno ująć w słowa różnic dzielących dwa podobne 
do siebie pomidory, mamy świadomość, że nie są identyczne. Czy dwa elektrony są identyczne? Fizy-
ka przyjmuje, że tak, ale to znaczy tylko tyle, że w równaniu każdemu z nich przypisuje się wartość 
-1. Jednocześnie jak wiadomo nie da się opisać ruchu pojedynczego elektronu...
Najnowszy projekt Adama Jastrzębskiego, występującego obecnie jako iXi Color, znanego z koron-
kowych realizacji okołoulicznych. Do swojego projektu iXi Color angażuje pozornie przypadkowe 
i absurdalne elementy przechwycone z codziennej rzeczywistości. Odwołując się do tradycji ready 
made’u i object trouve, artysta patrzy na swoje przedmioty bez świadomości ich funkcji i znaczenia, 
skupiając się raczej na ich potencjale konstrukcyjnym i strukturalnym podobieństwie. Przedmioty 
stają się atomami – a więc elementami pozbawionymi fizycznej podzielności, strukturalnej złożo-
ności, historii i sensu innego niż ten wynikający z roli klocka lub cegiełki. Ixi Color realizuje swój 
projekt w przypadkowych przestrzeniach i okolicznościach, działając de facto na granicy między 
wyobraźnią, a rzeczywistością potoczną traktowaną wyłącznie jako rezerwuar elementów. Prace do 
projektu olsztyńskiego również będą powstawać na współ-performatywnie, tuż przed wystawą.

Czas: 14.10, godz. 18
Miejsce: Olsztyn, MOK, ul. Dąbrowszczaków 3
www.ixicolor.bzzz.net

IXI Color Skleja rzeczy, 2008
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OBSERWACJE  
I NOTACJE

„Obserwacje i notacje" to wystawa o charakterze mini-retrospektywy, która prezentuje najważniej-
sze nurty z zakresu twórczości Andrzeja Lachowicza, począwszy od słynnego cyklu z 1968 „Cień", 
który artysta kontynuował zarówno w zapisach fotograficznych, jak i filmowych, poprzez fotografie 
powstałe pod koniec lat 60. w Danii, cykle prac z serii „Topologie", „Transgresje", a także późniejsze 
prace z serii „Energia Luzu" i „Energia Upadku". 
Większość tych prac cechuje dążenie do nadania im ciągłości i seryjności. Artysta nie chce „zatrzy-
mać" czasu, co przypisuje się z założenia fotografii. Chodzi mu raczej o ukazanie pewnego nieuchwyt-
nego, złożonego, będącego w ciągłym ruchu stanu. Ta permanentność trwania wywodzi się z dążenia 
do przedstawienia złożonego obrazu rzeczywistości, stąd pozorna powtarzalność gestów, zachowań 
i wybranych motywów. 
Sztuka ta już od początku staje się zaprzeczeniem bezpośredniego odwzorowywania i daje szerokie 
pole do stawiania pytań i powodowania refleksji. Podbudową tych poszukiwań są liczne teksty teo-
retyczne autora, jak „Perswazja wizualna i mentalna" (1972), „Poziomy energetyczne sztuki" (1978) 
czy „Zwątpienie i nadzieja" (1986).

Czas: do 9.11
Miejsce: Warszawa, CSW, Galeria 1, ul. Jazdów 2
www.csw.art.pl

NIESAMOWITE  
JONOLOTY  
ANTYGRAWITACYJNE

Tytuł projektu Szymona Kobylarza jest zainspirowany jednym z filmów, który dokumentuje osiągnię-
cia internauty nad budową jonolotu. „Jonolot jest urządzeniem unoszącym się w powietrzu dzięki 
wykorzystaniu zjawiska wiatru jonowego. Małe urządzenie z folii aluminiowej i balsy najczęściej 
o trójkątnym kształcie unosi się w powietrzu w bardzo charakterystyczny sposób, podobnie do stat-
ków kosmicznych UFO. Idea jonolotu, liftera znalazła bardzo wielu pasjonatów dzielących się swoimi 
osiągnięciami przez Internet. Wiele osób widzi w tym futurystyczny środek transportu, inni – odkry-
cie tajemnicy statków kosmicznych – UFO. Przeglądając informacje na temat jonolotów znalazłem 
bardzo wiele materiału dokumentującego indywidualne, hobbystyczne osiągnięcia w badaniach nad 
ich rozwojem. Fotografie te na ogół bez dbałości o kompozycje, aranżacje otoczenia, często nieudolne 
są inspiracją do cyklu obrazów, które mają być pewnego rodzaju hołdem dla ich twórców" – opowiada 
Kobylarz.

Czas: do 19.10
Miejsce: Słupsk, Baszta Czarownic, al. F. Nullo 8
www.baltic-gallery.art.pl/archiwum/kobylarz

Andrzej Lachowicz: Topologie, 1968-89

Szymon Kobylarz: z cyklu Lifter, 2008
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PSYCHOSOMATIC  
REBUILDING

Projekt „Psychosomatic Rebuilding" to kompozycja przedstawiająca mieszkańców świata wymy-
ślonego przez Piotra Kopika. Świat ten zamieszkują „psommy", trójwymiarowe lub płaskie maleń-
kie postaci, które kształtem wyrażają nerwy i napięcia. Ich skóry są jakby wywrócone na zewnątrz. 
Artysta nieustannie materializuje i dematerializuje, modyfikuje i multiplikuje „psommy", które 
istnieją w świecie wirtualnym Second Life, w komputerze jako plik lub fizycznie w formie rysunku 
i wydrukowanej naklejki. Kopik przebudowuje to, co go otacza, by po raz kolejny urzeczywistnić swoją 
wyobraźnię. W Witrynie zaprasza do doświadczenia świata, który teoretycznie leży poza granicami 
doświadczenia.

Czas: do 22.10
Miejsca: Warszawa, Dobra Witryna, Plac Konstytucji 
www.dobrawitryna.com

Piotr Kopik: Psychosomatic Rebuilding

FILM NOIR

Łukasz Jastrubczak, młody multidyscyplinarny śląski artysta, bardzo wyraziście wchodzi na kra-
jową scenę sztuki. Interesują go zagadnienia niewidzialności, znikania, efemerycznych „objawień”, 
szaleństwa. W swoich pracach nawiązuje często do klasycznych dzieł filmowych. Wystawa w Kroni-
ce jest efektem tegorocznych działań artysty w Berlinie („Alfabet Kroniki”) i Mysłowicach (wystawa 
„Something Must Break”). Prezentuje powstałe tam prace w zmaterializowanej postaci zdjęć, filmów 
i slajd-show.
„Film noir” (gangsterski, czarny film) sugeruje coś, co się wydarzyło. Coś czego nie widać. Coś nie-
pokojącego i strasznego. Jak pisze artysta: „Będąc turystą, odkrywam rzeczywistość widząc ją poraz 
pierwszy. Zdjęcia, których nie widać, są dokumentem poszczególnych scen z podróży. Przypuśćmy, 
że turysta który zwiedza nowe miejsce zostaje porwany lub przydarza mu się historia o charakterze 
kryminalnym, jak w filmie „Frantic” Polańskiego. Seria „Turysta” kumuluje w sobie treść filmu, które-
go fabuły możemy się domyślać lub zwykłej rzeczywistości, której nie widać. W „Sleepwalk” dokonuję 
autotransgresji strachu. Wchodzę w rzeczywistość, której nie widzę. Oświetlam sobie drogę na mi-
lisekundę aparatem, który pomaga mi wyznaczyć kierunek i kolonizuje rzeczywistość przekładając 
ją na obrazy, zdjęcia”. W akcjach z napisami unoszonymi przez balony artysta nakłada na otoczenie 
ramę filmu, konfrontując rzeczywistość filmową z „prawdziwą”. Łukasz Jastrubczak: „Moment kiedy 
w kinie pojawiają się napisy końcowe to trochę jak przebudzenie ze snu, kiedy już nie śpisz, ale jesz-
cze się nie obudziłeś. Napis „The End” zauważony w parku może mieć też odniesienie apokaliptyczne. 
Z kolei „In Order of Appearance” odnosi się do tych wszystkich fikcyjnych postaci występujących 
w rzeczywistości”.

Czas: do 15.11
Miejsce: Bytom, Kronika, Rynek 26
www.kronika.org.pl

Łukasz Jastrubczak: Film Noir, 2008-10-08
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DRŻĘ WIĘC CAŁY, GDY 
MOGĘ WAS OZŁOCIĆ

Wystawa „Drżę więc cały, gdy mogę was ozłocić" poświęcona jest Markowi Kijewskiemu (1955–2007), 
człowiekowi i jego sztuce. Tytuł ekspozycji to tytuł akcji artystycznej Kijewskiego z 1987 w Pracowni 
Dziekanka. 
Jest w nim wiele z osobowości Artysty: niepokój, ekscytacja, ironia, wyrafinowanie, bezinteresow-
ność, potrzeba obdarowywania. Swoimi dokonaniami Kijewski na stałe wpisał się do historii polskiej 
sztuki, a jego prace przyczyniły się w istotny sposób do unowocześnienia języka polskiej rzeźby 
współczesnej. Tworzył niezwykłe realizacje, zaskakujące połączeniami różnorodnych, najczęściej 
nierzeźbiarskich materiałów, form, wątków i tradycji zarówno z obszaru kultury wysokiej, jak i ni-
skiej, które składają się na oryginalny słownik znaczeń, tworzących pełną sprzeczności duchowość 
ponowoczesnej epoki. 
Wystawa retrospektywna przedwcześnie zmarłego artysty prezentuje całość jego twórczości po-
cząwszy od realizacji z drugiej połowy lat 80., wykonanych w ramach wystąpień formacji Świadomość 
Neue Bieremiennost (Mirosław Bałka, Mirosław Filonik, Marek Kijewski), aż po ostatnie prace, dokoń-

czone już po śmierci Kijewskiego, przygotowywane na wystawę poplenerową Bifurkacje z 2008. 
Cezurą dla dwóch odsłon wystawy jest rok 1996, w którym Kijewski rozpoczął artystyczną współpracę 
ze swoją partnerką życiową, Małgorzatą Malinowską „Kocurem". Od tego momentu prace autorstwa 
tego duetu artystycznego sygnowane są: Kijewski/Kocur. Część pierwsza obejmuje twórczość Kijew-
skiego z lat 80., aż po realizacje z jego pierwszej, dużej prezentacji indywidualnej Positive w Zamku 
Ujazdowskim w 1995. 
Część druga prezentuje m.in. prace z okresu synkretycznego neopopu, kiedy artyści posługiwali się 
oryginalną strategią twórczą SSS (surfing, scaning, sampling) oraz zachowane przykłady konstrukcji 
ilustrujących opracowany przez nich system Bitów Etycznych.

Czas: do 19.10 (Marek Kijewski), 25.10-16.11 (Kijewski/Kocur)
Miejsce: Warszawa, CSW, ul. Jazdów 2
www.csw.art.pl

Kijewski/Kocur, Święty Sebastian, 1999, Fot. Mariusz Michalski



26 27

PUBLIC MOVEMENT

Public Movement to kolektyw skupiający młodych izraelskich performerów. Punktem wyjścia dla 
ich akcji jest kwestia politycznych i estetycznych możliwości tkwiących w grupie ludzi działają-
cych wspólnie. Oni sami, w większym zespole, działają jako ruch publiczny/ w przestrzeni publicz-
nej, badają i tworzą choreografie, formy porządku społecznego, otwarte i ukryte rytuały. Public 
Movement odkrywa polityczne i estetyczne możliwości tkwiące w działającej razem grupie ludzi. 
Tworzy spektakularne akcje w przestrzeni publicznej, rekonstruując i przetwarzając zarówno sce-
ny z codziennego życia jednostki, jak i współczesne rytuały wielkomiejskiej zbiorowości. 
Rezydencja Public Movement w CSW ma przygotować akcję performatywną planowaną na terenie 
dawnego getta na wiosnę 2009. Podczas jesiennego pobytu w Warszawie artyści zorganizują otwarte 

Public Movement, www.publicmovement.org

seminaria poświęcone fascynującym i spornym tematom polsko-żydowskim takie jak izraelskie ge-
nealogiczne wycieczki do Polski, dwuznaczny system edukacyjny państwa Izrael, symbolika militarna 
zakodowana w zachowaniach indywidualnych i zbiorowych. 

Czas: 27.10, godz. 19:30
Miejsce: Warszawa, CSW, Kino.Lab, ul. Jazdów 2 
www.publicmovement.org 
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Public Movement: Israeli Shots, Group Show curated by Hadas Kedar, Sara Asperger Gallery, Berlin, 25.4.08-31.5.08
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ROMANTYCZNOŚĆ

Meeting room to salon towarzyski Kroniki łączący funkcje sceny muzycznej, sali projekcyjnej, czytel-
ni, chill-out roomu. Miejsce dyskusji, przestrzeń warsztatowa, nierzadko sala taneczna. Na początku 
każdego sezonu meeting room otrzymuje nowy wygląd, zaprojektowany przez wybranego artystę 
–  w 2006 był to Grzegorz Sztwiertnia, w 2007 Hubert Czerepok.Tym razem do współpracy zaproszono 
Michała Budnego, który ustawił w salonie instalację zatytułowaną „Romantyczność”. Nawiązująca do 
imaginarium romantycznego abstrakcyjna kompozycja przestrzenna składa się z czterech elemen-
tów, odpowiadających czterem figurom pejzażu romantycznego (słońce, księżyc, skała i przepaść), 
tworząc scenograficzną oprawę, w której pojawiać się będą bohaterowie – widzowie i uczestnicy 
spotkań, projekcji lub wykładów organizowanych w Kronice. „Romantyczność” tworzy metaforyczną 
ramę dla uniesień ducha i rozumu, odnosi się też do wciąż żywych w naszej kulturze skojarzeń tego 
co „artystyczne” z „romantycznym”.

Czas: do 31.07.2009
Miejsce: Bytom, Kronika, Rynek 26
www.kronika.org.pl

Michał Budny: Romantyczność, instalacja

ART MOVES

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 artystami, kuratorami i teoretykami zajmu-
jącymi się współczesną kulturą i wizualnością, oraz prezentacje projektów i dokumentacji działań 
w przestrzeni publicznej. Jest to pierwsza edycja festiwalu, który z założenia ma być wydarzeniem 
cyklicznym. Jest to kontynuacja 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 przestrzeniach publicznych, organizatorzy chcieliby, aby festiwal stał się 
pewnym przekaźnikiem nowych idei, polem eksperymentalnych działań, inspiracji oraz łącznikiem 
między różnymi projektami i formami „zewnętrznej 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 Chełmińskiej 37 
w Toruniu), gdzie pokazuje prace własne, jak i zaproszonych 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: do 24.10.2008 
Miejsce: Toruń, Stare Miasto, Rynek Nowomiejski
www.artmovesfestival.org
www.galeriarusz.art.pl

Ryszard Górecki: Nie martw się
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FRICTION AND 
CONFLICT

Wystawa w szwedzkim Kalmar podejmuje tematykę historii, globalizacji i na nowo odżywających 
konfliktów międzynarodowych na terenie Europy północnej i wschodniej. Z jednej strony zimna 
wojna wydaje się być odległą przeszłością, z drugiej – ożywiony spór między Rosją i krajami Unii 
Europejskiej budzi nowe obawy. Kraje, z których pochodzą artyści biorący udział w projekcie, łączy 
wspólna, nieraz bardzo trudna historia. Twórcy obecni na „Friction And Conflict" analizują to, jak 
historia i ideologie funkcjonują w ich społeczeństwach.  W wystawie bierze udział 5 artystów z Polski: 
Zuzanna Janin, Tomasz Kozak, Dorota Nieznalska, Anna Orlikowska i Artur Żmijewski.  Poza tym moż-
na obejrzeć prace artystów z krajów bałtyckich, skandynawskich, Niemiec, Rosji, Ukrainy i Białorusi.

Czas: do 23.10
Miejsce: Szwecja, Kalmar, Konstmuseum, Stadsparken 392 33
www.kalmarkonstmuseum.se

MAŁY MIŚ MÓWI... OJ!

Wystawa w Galerii Nova jest pierwszym pokazem twórczości Aleksandry Urban w Krakowie. Prace 
Urban przedstawiają wizje świata popkultury połączone z przeżyciami i wspomnieniami artystki. 
W jej twórczości człowiek jest otoczony codziennością wykreowaną przez stacje telewizyjne i koloro-
we czasopisma. Artystka, jak sama przyznaje, jest fanką pop estetyki.
Ważnym wątkiem, z którego czerpie motywy do pracy, jest jej przeszłość. Tematyka obrazów prezen-
towanych na wystawie to połączenie tkwiących w podświadomości wyobrażeń, fragmentów wspo-
mnień i dziecięcych, sennych koszmarów z dziesiątkami cytatów i zapożyczeń, z przeestetyzowaną 
wizją świata.
Najnowsze prace rozwijają, prawdopodobnie w największym stopniu w dotychczasowej aktywności ar-
tystki, wątek dwoistości świata dziecięcego i świata ludzi dorosłych, którzy przez swoją wrażliwość czy 
nadwrażliwość nigdy nie dorośli. Atmosferę bajkowego, radosnego i pełnego kolorów świata oddaje ty-
tuł wystawy oraz tytuły poszczególnych obrazów („Za górami za lasami”, „Lukier”). Jednocześnie do tego 
spokojnego, bezpiecznego miejsca beztroski wkrada się ciągłe napięcie w postaci rozlewających się kosz-
marów, pełzających postaci z kreskówek i niepokojących gryzmołów. Na płótnach odnajdujemy surreali-
styczny świat nierzeczywistych postaci i miejsc, który momentami przeraża, a wszystko to skumulowane 
generuje atmosferę paniki. Artystka określa genezę takiego nastroju, wiążąc ją z odczuciami, które towa-
rzyszą nadchodzącej dorosłości. W takim kontekście prace te zdają się oddawać stan umysłu pokolenia 
30-latków, ludzi, którzy próbują funkcjonować w dorosłym świecie, jednocześnie za wszelką cenę chcąc 
zachować przywileje beztroskiego dzieciństwa. „Ja-człowiek dorosły czuję ciągle napięcie i to samo czuje 
zachowane we mnie dziecko. Malarstwo jest sposobem na rozprawienie się z tym napięciem, jak sposobem 
zwalczania arachnofobii jest oswajanie pacjenta z widokiem pająka” – wyjaśnia Urban.

Czas: do 31.10
Miejsce: Kraków, Art Agenda Nova, ul. Kochanowskiego 10
www.nova.art.pl

Aleksandra Urban: Świetliki
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POCHÓD SZTUKI

Galeria Pies rozpoczyna sezon kuratorski. Przez ponad rok dziesięciu zaproszonych kuratorów z całej 
Polski będzie realizować swoje wystawy. Cykl otwiera wystawa „Pochód Sztuki”, której kuratorem jest 
Łukasz Gorczyca, współwłaściciel galerii Raster z Warszawy.

Czas: 24.10-18.11
Miejsce: Poznań, Galeria Pies, ul. Dąbrowskiego 25a
www.galeriapies.pl
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PROBLEM MIEJSCA 
POUFNEGO

Tak Jarosław Szelest mówi o swoich pracach, które będzie można przez zaledwie 4 dni  oglądać w Ga-
lerii Aneks w poznańskim Arsenale: „Od dłuższego czasu w moich pracach skupiam się na problemie 
miejsca poufnego, wymiaru zerowego – neutralnego, który wymyka się kategorycznemu zdefinio-
waniu, pozostając w permanentnym procesie przemiany. Poszukując tego miejsca we własnym do-
świadczeniu, wielokrotnie staję przed paradoksem procesu, który podważa własną celowość, by tym 
samym renegocjować na nowo swoje znaczenia. Odnoszę ten fakt do wolności aktu twórczego, nie 
podlegającego wszelkiego rodzaju ideologiom i dogmatom. Praca prezentowana w Aneksie ma formę 
rozwijającej się w przestrzeni struktury, tworzonej przez połączone ze sobą obrazy o różnych wiel-
kościach. Płótna stają się wymiarem poufnym, który poddany jest próbie kategoryzacji za pomocą 
gestu spięcia drutem – zapanowania nad nieweryfikowalnym, co z góry skazane jest na fiasko. Meta-
morfozy stają się deklaracją neutralności wymiaru poufnego".

Czas: 22.10-26.10
Miejsce: Poznań, Galeria Miejska Arsenał, Galeria Aneks, Stary Rynek 3
www.arsenal.art.pl

KOZAK IN CINEMA

Tym razem w ramach cyklu Art In Cinema filmy Tomasza Kozaka. Artysta w swojej twórczości filmowej 
sięga po technikę found footage, umożliwiającą konstruowanie własnego dzieła przy użyciu frag-
mentów wymontowanych z dzieł innych reżyserów. Podstawowym celem takiego zabiegu jest, według 
artysty, rewizja – a zarazem rewitalizacja – nowoczesnej mitologii. 
W swoich pracach wideo Kozak eksploatuje język współczesnego kina, analizując jednocześnie fun-
damentalne fantazmaty nowoczesności. W jego filmach zmitologizowane modele religii, historii 
i seksualności ulegają ironicznemu przewartościowaniu. W efekcie powstaje wywrotowa i ambiwa-
lentna wizja polskiej, a szerzej – zachodniej kultury. 
Przykładem i jedną z najciekawszych realizacji Kozaka jest otwierający krakowski pokaz „Klasztor 
Inversus" (2003). Zmontowany został z fragmentów „Potopu” i „Pana Wołodyjowskiego” w reżyserii 
Jerzego Hoffmana. Kozak zbudował alternatywną wersję Sienkiewiczowskiej Trylogii. Romantyczny 
bohater z powieści Sienkiewicza, u Kozaka jest anty-Kmicicem – zdrajcą, sodomitą i bluźniercą, który 
zamiast bronić Jasnogórskiej twierdzy, szturmuje ją wraz z hordą swoich sobowtórów. 
Sytuacja, jaka powstanie w czasie pokazu ART IN CINEMA będzie wyjątkowa. Prace artysty wykorzy-
stujące medium przynależne kinu – film fabularny, zostaną w nowej, subwersywnej wersji ponownie 
zaprezentowane w sali kinowej, od której wszystko się zaczęło.

Czas: 29.10, godz. 18
Miejsce: Kraków, Kino Pod Baranami, Rynek Główny 27
www.nolocal.org

Tomasz Kozak: Klasztor Inversus, 2003
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A PO IMPERIUM

Pierwsza w Polsce indywidualna wystawa Elodie Pong, mieszkającej w Zurychu jednej z ważniejszych 
szwajcarskich artystek wideo. Artystka używa kamery jako swoistej „kozetki” dla swoich bohaterów, 
którzy nie tylko odsłaniają przed Pong swoje najskrytsze sekrety, ale również korzystają z okazji, 
aby zaprezentować swoje talenty, pasje, fobie i marzenia. W „After the Empire”, najnowszym video 
Elodie Pong, ironicznie przerysowane postacie poruszają się w specjalnie stworzonej, skromnej 
scenografii, a ich działania są jednocześnie śmieszne i tragiczne. Bohaterowie Pong wcielają się 
w postacie historyczne oraz współczesne, ikony popkultury (Marilyn Monroe, Elvisa Presleya) oraz 
bohaterow komiksów (Batmana, Supermana), cytując je w trudnych do rozszyfrowania monologach 
i dialogach. W pełnym świetle reflektorów zaludniają przestrzeń, w której nie sposób oddzielić teatru 
od rzeczywistości. Swoją osobowość aktorzy kreują poprzez przywłaszczenie różnorodnych cytatów, 
których język, czas i forma nie pasują do siebie. Pojawia się więc pytanie, czy bohaterowie Elodie 
Pong są ofiarami utraconego, zaginionego świata, w którym potrafią się poruszać jedynie przy po-
mocy gotowych i zużytych już cytatów? Czy też może mamy tu do czynienia z nowym, rewolucyjnym 
podmiotem, który obalił Imperium i już dawno temu przyjął za swoją maksymę słowa Karla Marxa: 
„History repeats itself, first as tragedy, second as farce”.

Czas: 10.10-14.11, śniadanie z artystką 11.10, godz. 12-14
Miejsce: Warszawa, Lokal 30, ul. Foksal 17b/30
www.lokal30.pl

TRIBUTE TO ANDRZEJ 
WRÓBLEWSKI

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, mimo tego, może 
jednak odnajdują 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 
„Tribute to Wróblewski” 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 
przedstawianie 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
Uczestnicy: Basia Bańda, Tymek Borowski, Michał Frydrych, Łukasz Jastrubczak, Janusz Łukowicz, 
Szymon Kobylarz, Tomasz Kowalski, Paweł Książek, Konrad Pustoła, Mariusz Tarkawian, Paweł Śliwiń-
ski, Honza Zamojski, Karolina Zdunek, Ireneusz Zjeżdżałka.

Czas: 16.10-19.10, godz. 16-20
Miejsce: Poznań, Galeria Pies, ul. Dąbrowskiego 25
www.galeriapies.pl

Elodie Pong: After the Empire, wideo / www.elodiepong.net

Basia Bańda: bez tutyłu (Wróblewski), fotografia, 2008, 29,7 x 21 cm
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ILUZJA JAKO ŹRÓDŁO 
CIERPIEŃ

Agnieszka Żechowska zwyciężyła w 5. edycji konkursu na scenariusz wystawy kuratorskiej prezentu-
jącej współczesne malarstwo polskie w Galerii BWA w Bielsku Białej. Ideą jej projektu jest refleksja 
nad obrazem w kontekście iluzji i cierpienia. Zaproszeni do wystawy artyści przedstawią dzieła ba-
dające przestrzeń iluzji i granice obrazu, w którym poszukujemy własnego odbicia. Zdaniem kurator-
ki wystawy, refleksja taka jest potrzebna, gdyż rozwój nowych technologii, nauk humanistycznych, 
kształtowanie się nowej rzeczywistości wirtualnej rozszerzyły znaczenia i sensy obrazu, tradycyjnie 
rozumianego jako całość wizualna wyodrębniona z otoczenia.
Na wystawie prezentowane będą obrazy malarskie, projekcje wideo i obiekty przestrzenne. Są to 
najnowsze prace artystów – część z nich została przygotowana specjalnie na bielską wystawę. W wy-
stawie uczestniczą: Agata Bogacka, Karolina Breguła, Dorota Buczkowska, Aleksandra Buczkowska, 
Tomasz Kozak, Robert Kuśmirowski, Alicja Łukasiak, Robert Maciejuk, Aleksandra Polisiewicz, Zbi-
gniew Rogalski, Twożywo (Mariusz Libel, Krzysztof Sidorek).
Wystawie towarzyszyć będzie katalog pod redakcją Agnieszki Żechowskiej, będący swoistą „auto-
narracją” wystawy, opowieścią o pracach artystów, znaczeniach i kontekstach obrazów. Znajdzie się 
w nim m.in. tekst łódzkiego teoretyka sztuki i kuratora Jarosława Lubiaka, który wspólnie z Kamilem 
Kuskowskim zrealizował w Galerii Bielskiej BWA (2006) wystawę „Obrazy jak malowane”. Był to zwy-
cięski projekt w poprzedniej edycji konkursu na wystawę kuratorską.

Czas: do 2.11
Miejsce: Bielsko Biała, Galeria BWA, ul. 3 Maja 11
www.galeriabielska.pl

Aleksandra Buczkowska: Wenus, wideo

Siatki zawieszone pod sufitem, na podłodze drewniana skrzynia z wentylatorem, w której wnętrzu 
jarzy się pomarańczowe światło, obok dwa monitory wideo (jeden na wysokości oczu, drugi na podło-
dze) – to serce instalacji Angeliki Markul „La clarté souterraine”.
Wśród odgłosów niewidocznego spektaklu krzyki, rozkazy, dźwięk syreny, dzwonu, jak wyimagino-
wane echa jakiejś społeczności, odmienionej przez wewnętrzny metronom, zorganizowanej zgodnie 
z pewnymi rytuałami i kodami. Armada neonów, podobna do roju wyczekujących insektów zatrzyma-
nych w ruchu dekompozycji jak w wyimaginowanym stanie uśpienia, zawisa w atmosferze zimnego 
pomieszczenia. W rezultacie nie ma określonej granicy między przedmiotami i istotami żyjącymi, 
czego świadectwem w tej pracy jest wszechobecne dyszenie maszyn. Artystka ukazuje część mecha-
niczną tego, co żywe, i na odwrót, ukazuje życie tego, co wydawało się nieożywione.(...)
[Fragment tekstu z katalogu wystawy Angeliki Markul]
Czas: do 26.10
Miejsce: Warszawa, CSW, Galeria Wejście, ul. Jazdów 2

JASKINIA 
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ŁÓDŹ DESIGN 2008

Program tegorocznego II Międzynarodowego Festiwalu Designu jest imponujący. Tytuł głównego mo-
dułu imprezy oraz jej hasło przewodnie brzmi „Play&Joke”. Organizatorzy zapowiadają prezentację 
„designu interaktywnego, dowcipnego, designu z podtekstem”. W ramach głównego pokazu odbędą 
się trzy wystawy (m.in. prezentacja „Ostrożnie, żart!” czeskiej grupy projektowej Qubus Design) oraz 
performance. 
Co piszczy w najmłodszym dizajnie okaże się podczas Przeglądu Szkół  Polskich i Zagranicznych. W 
przeglądzie wezmą udział niemal wszystkie największe uczelnie z Polski oraz m.in. Bauhaus Univer-
sity Weimar, Northern Illinois University, L'Ecole de Design Nantes Atlantique. Podczas festiwalu 
odbędą się ponadto wykłady oraz warsztaty, jak na przykład „Packaging design” Anne Odling-Smee 
reprezentującej University of Arts London czy „The typographic joke and playfulness and irreverence 
in typography” (Will Hill z Anglia Ruskin University, Cambridge).

Na Łódź Design 2008 zaprezentowane zostaną także zwycięskie prace z konkursu „make me!” zorga-
nizowanego dla projektantów w wieku 20–30 lat. Wśród projektów towarzyszących imprezie znajdą 
się m.in. pokaz projektów braci Charlesa i Ray Eamesów w realizacji firmy Vitra, wystawa „Atak Desi-
gnu Na Architekturę”, pokaz projektantów lamp diodowych Viva Led, wystawa pokonkursowa Śląska 
Rzecz, czyli dorobek śląskiej myśli projektowej, wystawa ubiorów Jagody Piekarskiej („Space Fig-
ments”), a także zwycięzcy festiwalu reklamy w Cannes. 

Czas: 16–31.10
Miejsce: Łódź, Łódź Art Center, ul. Tymienieckiego 3; Atak Design, ul. Kopernika 1/3; Manu-
faktura, ul. Karskiego 5
www.lodzdesign.com

BETON, Marta Rowińska + Lech Rowiński, Łódź Design 2008, Program Główny "Play&Joke"

KOSMOS PROJECT, Ewa Bochen, Maciej Jelski (www.kosmosproject.com)
"…THE RADIO: przedmiot codziennego użytku który staje się kultowy pokazując ogromna siłę mediów, samotność człowieka we współ-
czesnym społeczeństwie i jego potrzebę przynależności do wspólnoty.”
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RZUT BERETEM

Wystawa zdjęć Tomasza Tomaszewskiego jest wynikiem kilkudziesięciu podróży artysty po Polsce 
w latach 2007 – 2008. Zestaw 55 fotografii, które autor wybrał spośród wielu tysięcy, to socjologicz-
ny dokument dotyczący przemian na wsi i mocny, poruszający obraz świata, ktory pozostaje nieznany 
i wyparty ze zbiorowej świadomości. Jest to świat byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych.
PGR-y, propagandowa wizytówka PRL, mimo że w rzeczywistości całkowicie niewydolne, przedsta-
wiane były przez nieomal pół wieku jako zwycięstwo gospodarki socjalistycznej nad burżuazyjną, aż 
przemieniły się w symbol systemu i razem z nim uległy likwidacji.
Te dawne majątki polskie i niemieckie, przejęte przez państwo po II wojnie, po raz drugi w stosun-
kowo niedługim czasie, za życia zaledwie jednego pokolenia, przechodzą równie gwałtowną zmianę, 
wielki historyczny eksperyment, który dla wielu ludzi w nim uczestniczących przeradza się w dramat, 
a innym, mniej licznym, daje szansą na pozytywną odmianę dotychczasowej egzystencji.
Ten zbiór znakomitych fotografii to także materiał o znacznej wartości socjologicznej i edukacyjnej. 
Tomaszewski przedstawia istotny fragment najnowszej historii Polski w całej jego złożoności, w spo-
sób obiektywny i głęboko humanistyczny, zgodnie z intencją, jaka przyświecała jego pracy - uhono-
rowania ludzi polskiej wsi, których, wbrew oficjalnym deklaracjom, zepchnięto na margines. Wystawa 
„Rzut beretem” tych skazanych na niepamięć, naszej wspólnej pamięci przywraca.

Czas: 16.10-30.11
Miejsce: Warszawa, CSW, ul. Jazdów 2
www.csw.art.pl

A THREAD TO MY/ 
YOUR STOMACH

David Dempewolf tworzy formalne prace wideo oparte na wyszukanych materiałach archiwalnych. 
Manipulacje na materiale filmowym prowadzą do zmiany wizualnego oraz dźwiękowego doświad-
czenia odbiorców. W CSW zrealizuje wideo „a thread to my/ your stomach” powtarzające strukturę 
formalną eksperymentalnego filmu Hollisa Framptona Zorns Lemma: jednosekundowe ujęcia każdej 
litery alfabetu zastąpione zostają wyrazami rozpoczynającymi się na kolejne litery alfabetu aż do 
momentu ich całkowitej eliminacji. Artysta skorzysta także z materiałów zdeponowanych w Archiwum 
Formy Filmowej CSW.

Czas: 20.10, godz. 19:30
Miejsce: Warszawa, CSW, Kino.Lab, ul. Jazdów 2
www.csw.art.pl

Tomasz Tomaszewski: z cyklu Rzut Beretem, 2007
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MASZYNY POŻĄDAJĄCE

Artystyczne wynalazki na pograniczu techniki i sztuki, designu i chałupnictwa, ekscentryczne urzą-
dzenia, dziwaczne mechanizmy, których cele działania nie dają się ująć w kategoriach  konwencjo-
nalnie rozumianej użyteczności. Zagadka działania tych maszyn, które kręcą się, poruszają, wydają 
dźwięki, wygrywają melodie, może zostać skojarzona z wizją „maszyn pożądających” przedstawioną 
przez Gillesa Deleuze’a i Félixa Guattariego (w słynnej książce „L'anti-Oedipe. Capitalisme et schizo-
phrénie”). Zaprojektowane przez artystów niesamowite wynalazki stanowią odsłonięcie mechaniki 
ludzkiego pożądania oraz najbardziej zaskakujące formy, jakie może ono przybrać.
Wystawa „Maszyny pożądające” otwiera projekt Zona Sztuki Aktualnej, który ma się stać miejscem 
eksploracji sfer kultury wizualnej i produkcji symbolicznej. Wystawa stanowi uzupełnienie festiwalu 
Łódź Design. Uzupełnienie, w którym artystyczna wyobraźnia współpracuje z oryginalną myślą tech-
niczną, by tworzyć niesamowite urządzenia, nieznane użytki, zaskakujące sytuacje. 

Kuratorzy: Jarosław Lubiak, Kamil Kuskowski
Artyści: Piotr Bosacki, Wojciech Hoffman, Piotr Jędrzejewski, Janek Simon, Aleksandra Ska, Łukasz 
Skąpski, Dominika Skutnik, Konrad Smoleński, Kamil Stańczak, Andrzej Wasilewski

Czas: 10.10–23.11
Miejsce: Łódź, Łódź Art Center, Tymienieckiego 3
www.zona.art.pl

Janka Simon: bez tytułu

Kamil Stańczak: 
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O wystawie mówi Kamil Kuskowski (współkurator wraz z Jarosławem Lubiakiem):
To urządzenia robione przez artystów. Obiekty, które mają w sobie różnego rodzaju mechanizmy, ale 
cały ich układ poruszania się czy funkcje mechaniczne, nie służą niczemu. Są to maszyny dysfunkcyj-
ne. Ich mechaniczność jest podporządkowana wizualności.

Jak mógłbyś je podzielić według funkcji, obudowy, konstrukcji? Czy można przeprowadzić 
jakąś kategoryzację?
Jedna kategoria to typowe maszyny, mające koła zębate, z ruchem obrotowym powodującym zmia-
nę struktury wizualnej danego obiektu. Druga kategoria to obiekty anektowane, służące w codzien-
nym użytku do określonych, przypisanych im celów, którym tu nadano inny sens. Jak u Dominiki 
Skutnik, która podłączając maszynki do obcinania włosów do czujników ruchu, pokazuje, że w tych 
urządzeniach jest jakiś ukryty podtekst. Z kolei u Oli Ska jest odkurzacz z rurą, bardzo fetyszystycz-
ny, będący zresztą jedyną niedziałającą maszyną na wystawie. W tej pracy erotyzm, tytułowe pożą-
danie jest najbardziej widoczne. Są też takie urządzenia, jak to które zaprezentuje Kamil Stańczak, 

które mają pomóc robić sztukę. Urządzenie wykonane jest z drewna, ma swoje mechanizmy, służy do 
malowania obrazów. Wygląda trochę jak żuraw skrzyżowany z cyrklem.

Czy te maszyny, będące wynalazkami artystów, poza działaniem na wyobraźnię, działają 
na prawdę?
Większość tych urządzeń po włączeniu do prądu działa, ma swoją motorykę. Na przykład praca Kon-
rada Smoleńskiego „Bomba”, to jest obiekt emitujący dźwięki, na którym można grać. Praca Janka 
Simona wykonuje bardzo niesubordynowane ruchy, ale muszę mu wierzyć na słowo, bo jeszcze jej 
nie wiedzieliśmy, przygotowuje ją specjalnie na tę wystawę. Prezentowany będzie też film „Urządze-
nia” Łukasza Skąpskiego, który pokazuje artystów spotkanych przez niego w Nowym Jorku, którzy 
na co dzień malują obrazy, robią wideo, a żeby sobie ułatwić życie, konstruują własne patenty ze 
znalezionych na śmietnikach rzeczy. Raz to jest projektor, a raz zupełnie nonsensowne urządzenie 
do rzucania tortami.

Konrad Smoleński: BOMBA 2 (REPETITIO EST MATER STUDIORUM), pięciokanałowy obiekt audio, rodzaj prymitywnego samplera w kształ-
cie amerykańskiej rakiety powietrze – ziemia, wykonany z żywicy drewna papieru metalu części elektronicznych.
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REWOLUCJONIŚCI 
SĄ ZMĘCZENI

Jakub Banasiak, krytyk młodego pokolenia (rocznik 1980), w sieci znany jako 
Krytykant, dzięki prowadzonemu serwisowi o krytyce i sztuce najnowszej  
www.krytykant.pl. „Rewolucjoniści są zmęczeni” to zbiór jego esejów, felietonów 
i recenzji publikowanych w różnych czasopismach i sieci w czasie ostatnich 
dwu lat, niejako układających się w streszczenie najważniejszych wydarzeń, 
ale będących także diagnozą zachodzących w tym czasie zjawisk. Książka 
ukazała się właśnie nakładem krakowskiej Otwartej Pracowni.

W 2006 pisałeś o tym, o czym będzie twój blog: „Dzisiaj krytycy zachowują się jak dzieci 
w sklepie z zabawkami: patrząc na artystów trwają w niemym zachwycie – wszak każda 
zabawka jest kolorowa i jakieś przymioty posiada. Polska scena artystyczna przypomina 
zimny stop mniej lub bardziej szlachetnych metali. Energia wyparowała. Wszystko już wia-
domo – kto, z kim, kiedy, gdzie i po co. Dyskurs jest tak przewidywalny, że faktycznie nie 
istnieje. Krytyka nie porządkuje i nie hierarchizuje – a powinna. Ona tylko opisuje i katalo-
guje. Dzieje się dużo – za dużo, a nikt nie stara się oddzielić ziaren od plew. Zbyt wielkimi 
słowami szafuje się przy nazywaniu rzeczy małych i odwrotnie – razi nieporadność krytyka 
w kontakcie z arcydziełem, swego rodzaju strach przed wzniosłością. Jak tlenu brakuje 

dyskursu o dyskursie. Nieczęste polemiki mają temperaturę rozmów emerytek nad filiżan-
ką czekolady. Nikt nie stawia dziecinnych pytań – a te wszak są najbardziej rozbrajające 
(Dlaczego akurat to jest dobre? Czy to, co powiedział ten pan, ma jakikolwiek sens?)”. 
Kuba, czy coś się zmieniło?
W ogóle nie, w szczególe tak. Są to jednak zmiany mgławicowe, ja je dostrzegam, ale może się mylę, 
może to tylko moje odczucia, których nikt poza mną nie podziela. Bo choć nie pojawili się w ostatnim 
czasie nowi krytycy, to jednak wyczuwam pewną zmianę mentalnościową: nie jest już chyba możliwe 
takie pisanie o sztuce, jakie dominowało jeszcze dwa lata temu. Nie da się już chyba opisać jakiegoś 
totalnie przeciętnego wyrobu artystycznopodobnego z tą samą emfazą, a przy tym w sposób tak 
powierzchowny, jak kiedyś. Chyba publiczność (i krytycy też) zaczęła zadawać sobie pytanie odnośnie 
kształtu, jaki przybrała polska sztuka, także problemów, jakie ją dotykają. Najkrócej mówiąc, chyba 
stało się jasne, że sztuki powstałej w roku 2007 czy 2008, sztuki tworzonej przez ludzi urodzonych 
w drugiej połowie lat 80., nie da się opisać tym samym językiem, co sztuki roczników ’70 i starszej. 
Więc wycofuję wcześniejsze słowa, to w sumie olbrzymia zmiana [śmiech].

Co cię ewidentnie wkurza w polskim tzw. art worldzie – naiwność, niewykształcenie, brak 
narzędzi do dyskusji o dzisiejszym świecie?
Wkurza… W sumie nic mnie nie wkurza, co najwyżej zastanawia. No i warto tu zaznaczyć, że ja jestem 
w zasadzie poza polskim art worldem, właściwie nikogo tak naprawdę nie poznałem, naturalnie poza 
chłopakami z redakcji „Obiegu”. To jest zresztą ciekawe, że – chciałem powiedzieć „udało mi się”, cie-
kawe – no więc, że przez te dwa lata odkąd zacząłem pisać teksty krytyczne, moja droga biegła obok 
wydeptanych ścieżek polskiego art worldu (choć bardziej adekwatna jest przaśna nazwa polish art 
world, nie sądzisz?). I teraz, kiedy piszę do „Dziennika” i „Obiegu”, to ze zdumieniem dostrzegam, że 
te nasze drogi przecinały się właściwie tylko wtedy, kiedy np. rozmawiałem z jakimś kuratorem przy 
okazji danej wystawy. A więc kontakty ściśle zawodowe, a i to sporadycznie [śmiech]. W tym sensie 
ciągle czuję się środowiskowym outsiderem i choćby z tego powodu nie czuję się kimś, kto powinien 
formułować oceny odnośnie wykształcenia czy naiwności konkretnych, przecież, osób... I chyba nie 
ma sensu generalizować: jedni krytycy są bardziej błyskotliwi, inni mniej, jedni kuratorzy sztampowi, 
a niektórzy przeciwnie [śmiech]…  Zresztą wszystkie oceny staram się zawierać w tekstach.

Jak bardzo ważna jest dyskusja na temat sztuki, czy mamy już wykształcone narzędzia do 
rozmowy?
Z punktu widzenia krytyka, przynajmniej tak, jak ja pojmuję jego powinności, dyskusja czy też pole-
mika jest absolutnym fundamentem. Bo wydaje mi się, że istotą krytyki powinno być istnienie kilku 
krytyk. Innymi słowy, krytyka spełnia swoją funkcję nie tylko wtedy, kiedy wartościuje poszczególne 
wystawy czy prace, ale także wówczas, kiedy pomiędzy krytykami wywiązuje się (twórczy rzecz jasna) 
spór. A tego u nas dramatycznie brakuje. Pytasz o narzędzia – mamy ich wiele, do tego kapitalnych 
i to od dawna. Można wręcz powiedzieć, że krytyką Polska stała – ale już nie stoi. Co prawda głównie 
literacką i teatralną, także filmową (jeśli chodzi o krytyków artystycznych, wyjątkiem potwierdzają-
cym regułę jest Mieczysław Porębski), ale to naprawdę wspaniała tradycja! Krytyka Irzykowskiego 
czy Puzyny była diablo precyzyjna, ale jednocześnie niezwykle nowoczesna, pisana z biglem, z dru-
giej strony dogłębna, lecz podana przejrzystym językiem. Czyli dokładnie taka jak powinna być kryty-
ka gazetowa (teraz także internetowa), codzienna. Pomyśl, że kilkadziesiąt lat temu w Polsce krytycy 
używali nawet wulgaryzmów (oczywiście w ramach wisienki na merytorycznym torcie, do tego prze-
kładańcu). Przy nich jesteśmy jak pensjonarki! A wraz z nami infantylną staje się też publiczność…

Deklarujesz, że piszesz na poważnie i na ostro. I nawet jeśli się z tobą nie zgadzam, to mam 
przyjemność z czytania tych twoich zadziornych, żywych tekstów. Jak scharakteryzowałbyś 
język, jakim się u nas mówi/pisze o sztuce?
Jeśli chodzi o język naszej krytyki, to jest to niezwykle złożona kwestia, którą można moim zda-
niem sprowadzić do tego, że pomieszaliśmy nieprzystające do siebie porządki. Wprowadziłem kiedyś 
takie rozróżnienie na krytykę codzienną i akademicką, czyli w zasadzie normalną naukową pracę 
historyka sztuki czy teoretyka kultury. Otóż u nas to rozróżnienie nie istnieje, a co więcej, krytykę 
publicystyczną, doraźną, z definicji nieprecyzyjną, spora część środowiska zdaje się traktować po 
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macoszemu. Ale przede wszystkim nie można wymagać od krytyki doraźnej, by była niczym rozprawa 
akademików. Szczególnie szkoła poznańska tak ma, do czego dochodzi jeszcze przywiązanie do post-
modernistycznych klisz, które w tym wypadku można scharakteryzować krótkim: „ocena to zbrodnia, 
bo każdy ma prawo do tworzenia” [śmiech]. Jak widzisz, wychodzi z tego niezłe poplątanie, pomiesza-
nie porządków właśnie. Tymczasem, koledzy i koleżanki akademicy, mam dobrą nowinę: jeden rodzaj 
krytyki nie tylko nie osłabia drugiego, ale przeciwnie – wzmacnia go! [śmiech].

Praca krytyka to w dużej mierze mechanizm selekcji, jak on u ciebie działa?
Tych wartościowych wydarzeń nie ma znowu tak dużo, podobnie jak ewidentnych gniotów – a te inte-
resują mnie najbardziej. Z drugiej strony uwielbiam też przeciętność, tę artystyczną szarzyznę. Tak 
typową dla rozwiniętych zachodnich społeczeństw, do których wszak się już zaliczamy, artystyczną, 
jak ja to nazywam, nadprodukcję: te wszystkie podróbki sztuki współczesnej, a tak naprawdę po-
wtórzenia awangardowych i neoawangardowych taktyk… To zresztą ciekawe, że współczesną sztukę 
określa się często jako mozaikową, trudną do ogarnięcia, niesamowicie różnorodną i skomplikowa-
ną. Moim zdaniem jest wprost odwrotnie: jest kilka bardzo wyraźnych modeli, intelektualnych i for-
malnych sztanc. W sumie to warto by je opisać… Ale wracając do pytania: to się dzieje samo, nie mam 
jakiegoś patentu czy mechanizmu. Aby jeden krytyk miał co robić, a przy tym mógł opowiedzieć swoją 
historię o polskiej sztuce najnowszej (co wydaje mi się w tym fachu konieczne), wystaw jest w sam 
raz. Choć z drugiej strony od czasu do czasu mam takie stany, że teraz to już nie będzie fajnych wy-
staw, wszystko się kończy i w ogóle nie ma ciekawych tematów. Szczególnie po wakacjach [śmiech]. 
Ale czas zawsze szybko to weryfikuje.

***
Rozmawiała Bogna Świątkowska

Jakub Banasiak: „Rewolucjoniści są zmęczeni. Wybór tekstów 2006-2008" 
Otwarta Pracownia, Kraków 2008

Kim są tytułowi rewolucjoniści? I dlaczego są zmęczeni? Centralna teza esejów Banasiaka 
mówi o rewolucji, której polska sztuka doświadczyła na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. 
Jej architektami mają być kuratorzy, krytycy i artyści urodzeni w latach 70., zaś zdobyczami 
nowoczesne artystyczne instytucje, rozwijający się rynek galeryjny, społeczna akceptacja ję-
zyka sztuki współczesnej oraz spektakularny międzynarodowy sukces artystów tej generacji. 
Banasiak przekonuje jednak, że rewolucja dobiegła już końca, a estetyki i strategie wypraco-
wane przez artystów z pokolenia '70 stały się nowym kanonem.
Rewolucjoniści to także krytycy i twórcy, którzy wierzą w artystyczne zaangażowanie, jednak 
niezmiennie operują językiem sztuki krytycznej rodem z lat 90. Autor analizuje wyczerpa-
nie się tego porządku i jego paradoksy: jak bowiem można kontestować system, który nade 
wszystko wielbi postawy kontrkulturowe?
Wybór tekstów uzupełniają rozmowy z czołowymi postaciami polskiej sceny artystycznej, 
m. in. Wilhelmem Sasnalem, Sebastianem Cichockim, Moniką Branicką, Leonem Tarasewiczem, 
Wojciechem Kozłowskim.

www.otwartapracownia.com/banasiak i www.krytykant.pl, tam info o punktach sprzedaży

MS2

Do ms2 – zrewitalizowanej i przeprojektowanej zabytkowej tkalni na terenie kompleksu Manufaktura 
– trafi unikalna kolekcja sztuki XX i XXI wieku – zostanie ona zaprezentowana na wystawie „Abecadło 
Muzeum Sztuki”. 
Powierzchnia MS będzie wynosić 3000 m2. Ekspozycja stała zajmie 600 m², pozostała część przezna-
czona zostanie na organizację wystaw czasowych. Kolejne pomieszczenia w nowym budynku Muzeum 
Sztuki służyć będą działaniom edukacyjnym, performance, spotkaniom z artystami czy projekcjom 
filmów. Nowy budynek jest pierwszym zrealizowanym i wyznaczającym nowe standardy projektem 
współczesnego muzeum sztuki w Polsce. 
Otwarcie Muzeum uświetni kilka imprez. Jedną z nich jest inauguracja 3-letniego projektu „Sztuka ma 
zawsze swoje konsekwencje”, której będą towarzyszyć pokazy oryginalnych filmów, wykłady i spo-
tkania z międzynarodowej sławy kuratorami i artystami, a także promocja specjalnie wydanego na 
tę okazję readeru. Zadaniem projektu zainicjowanego przez instytucje i organizacje z krajów byłego 
bloku komunistycznego, jest stworzenie inter-dyscyplinarnej platformy do badań nad sztuką tego 
regionu.
Poza tym w planach m.in. koncert legendy sceny nowojorskiej, Lydii Lunch i campowego zespołu 
z Berlina, Art Critics Orchestra.
Ścieżki do Muzeum poprowadzą Julita Wójcik, Robert Rumas i Artur Malewski. W czasie trwającego 
trzy dni otwarcia ms² twórcy będą angażować widzów oraz przypadkowych przechodniów w swoje 
działania.

Czas: 20-22.11
Miejsce: Łódź, Muzeum Sztuki, ul Więckowskiego 36
www.msl.org.pl

Kawiarnia i hall w ms2, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
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KONTENER ART

– Moim marzeniem jest stworzenie takiego miejsca w Poznaniu, gdzie znajdą swój świat twórcy, arty-
ścii intelektualiści. Wszyscy plączący się pod nogami normalnych – mówi Ewa Łowżył, pomysłodaw-
czyni festiwalu Kontener Art.
W prowizorycznie stworzonym kontenerowym budynku na Placu Wolności przez 9 dni odbywały się 
koncerty, dyskusje, pokazy multimedialne, spektakle taneczne. Artyści mieszkali i pracowali przez 
całą dobę w szklanym kontenerze. Centrala Rybna zrobiła performance „Sauna". W programie zna-
leźli się także Radek Spass i Futro oraz odbyła się dyskusja nad problemem przestrzeni publicz-
nej „Rewitalizacja przestrzeni i myśli”. Kobas Laksa nie tylko prezentował swój projekt „Warszawa” 
w zaimprowizowanym klubie kontenerowym, a także przez 24 godziny zajmował przestrzeń jednego 
z kontenerów.

O tym doświadczeniu specjalnie dla notesu, napisał tak:
„zostałeh zaproszony przez ewę do projektu kontenerart. zaskoczony propozycją zamknięcia w szkla-
nym kontenerze zastanawiałeh się co tam robić i jak się będę czuł zamknięty na środku placu wolno-
ści. Pomysł, że „jak małpa” w klatce przyszedł łatwo – skojarzenie dość oczywiste. przypomniała mi 
się też wizyta w poznańskim zoo sprzed lat. zbierając owady do projektu zatrzymałem się przy klatce 

Kobas + Ida w kontenerze, fot. Ewa Łowżył

starego orangutana. patrzyłem mu w oczy i zdałem sobie sprawę, że ON TEŻ patrzy na mnie.
podobnie wyglądało to podczas akcji w kontenerze. ludzie zatrzymywali się i robili zdjęcia małpie 
zamkniętej w szklanym kontenerze. ale ja też patrzyłem na nich i robiłem zdjęcia im.
dla urozmaicenia pobytu sobie i uatrakcyjnienia performance`u rzucałeh na przezroczystą ścianę 
film KING KONG  z 1933 roku, co sprowokowało bardzo ciekawe konteksty, ale to temat na oddzielną 
rozmowę. 
wnętrze zbudowałem z elementów przypadkowych, znalezionych lub pozostawionych przez poprzed-
nią ekipę wynajmującą pokój. Lampa odwrócona do góry nogami, papierowe bele po banerach rekla-
mowych, folia malarska udająca skalne przestrzenie – to propozycja indywidualnego podejścia do 
kwestii architektury wnętrz – wystrój mieszkanie tak jak lubisz – jeśli chcesz mieć w domu małpi 
gaj, to nie przejmuj sie katalogami z ikei. połaź po śmietnikach – znajdź własny styl, wystrój się 
w poprzek”.
 
Czas: 3-12.10
Miejsce: Poznań, plac Wolności
www.kontenerart.pl
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BRZOZOWSKI NAM 
WSPÓŁCZESNY

Twórczość Wilhelma Sasnala w mniej znanej odsłonie i kameralnym wydaniu. 
W Galerii Mieszkanie Gepperta wystawa „Brzozowski nam współczesny. Ilustracje Wilhelma Sasnala 
do »Płomieni« Stanisława Brzozowskiego”. Na ekspozycję składa się kilkanaście rysunków, będą-
cych ilustracjami Sasnala do nowego wydania „Płomieni”, które ukazało się nakładem wydawnictwa 
Krytyka Polityczna. Ta wystawa ukazuje mniej popularną stronę twórczości Wilhelma Sasnala, jed-
nego z najbardziej znanych współczesnych polskich twórców, malarza, filmowca i twórcy komiksów, 
zaangażowanego po stronie lewicy.
Podczas wernisażu odbędzie się dyskusja wokół dramatu Stanisława Brzozowskiego „Mocarz” zatytu-
łowana „Brzozowski is not dead". Spotkanie organizuje wrocławski Klub Krytyki Politycznej.

Czas: 16.10, godz. 18, do 30.10
Miejsce: Wrocław, Mieszkanie Gepperta, ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2
www.arttransparent.org

Wilhelm Sasnal: ilustracja do „Płomieni” Stanisława Brzozowskiego

BAR ARCHITECTS

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie otwiera w październiku wystawę holenderskiej grupy pro-
jektowej Bar Architects.
Pytanie „Czy współczesna architektura jest bezużyteczna?” staje się jedynie półretoryczne, gdy 
odpowiedzi na nią udzielają Klaas van der Molen i Joost Glissenaar założyciele BAR (Bureau voor 
Architectuur Rotterdam). Mimo że, ku ich rozczarowaniu, pierwszy wspólny nagrodzony projekt czeka 
ciągle na realizację, duet podczas tworzenia kolejnych projektów zgłębił cel współczesnej architek-
tury, a w szczególności relacje między budynkami a ich użytkownikami.
Jednym z bardziej znanych projektów duetu jest budynek drukarni Roto Smeets przy starym przemy-
słowym kanale, który prezentuje się przechodniom jako długa szklana ściana pomiędzy drewnianymi 
kolumnami. 
Z pracowni BAR pochodzi również projekt budynku organizacji socjalnej zajmującej się walką z uza-
leżnieniem od narkotyków. Hostel dla narkomanów, Junky Hotel, mieści się na jednej z najbardziej 
ekskluzywnych ulic historycznego centrum Utrechtu. W budynku z 1910 roku projektanci stworzyli 
przestrzeń życia dla bezdomnych narkomanów, gdzie jednym z kluczowych elementów projektu są 
ściany wyłożone laminatem z trójwymiarowym nadrukiem liści bluszczu, mającym sugerować kon-
takt z naturą.
Biuro stworzyło też np. projekt muzeum poświęconego twórczości Edwarda Krasińskiego. Po śmierci 
artysty, jego żona przy współpracy z Fundacją Galerii Foksal, postanowiła upamiętnić sztukę Kra-
sińskiego. Położone na 13 piętrze warszawskiego bloku przy al. Solidarności 64 studio artysty wraz 
z przeszklonym tarasem na dachu tworzą nowatorskie muzeum oraz Instytut Awangardy.

Czas: 22.10-20.11
Miejsce: Lublin, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Braci Wieniawskich 5
www.bararchitects.com

Bar Architekten oraz Marcin Kwietowicz, Grażyna Czarnota i Darek Bober: Instytut Awangardy, Warszawa, 2004-2008
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8780H FINISAŻ

„Flash Art Magazine” określił projekt 8780h jako obecnie jedno z najbardziej oryginalnych wydarzeń 
skupiających się na sztuce współczesnej w Polsce. Pod koniec października w Galerii XR w Luboniu 
rozpocznie się jego finał.
Ten ekstremalny projekt wystartował prawie rok temu (21/22 październik 2007) i od pierwszych 
minut bezwzględnie burzył konwencje dotyczące prezentacji sztuki. Przez 24 godziny na dobę ana-
lizował i poddawał w wątpliwość zasady, jakimi kierują się współczesne galerie i muzea, tworząc 
jednocześnie własny, kontrowersyjny system funkcjonowania.
W ponad stuletniej przestrzeni postindustrialnej, w rytmie diodowego licznika malejącego co go-
dzinę od 8780 do 0, na powierzchni ponad 5000 m2 konfrontowały się postawy artystów z różnych 
stron świata.
Uczestnicy: Paweł Althamer i Grupa Nowolipie, Mirosław Bałka, John Blake, Barney De Krijger, Nan 
Hoover (1931–2008), Przemysław Jasielski, Zbigniew Karkowski, Daniel Koniusz, Jarosław Kozłow-
ski, Zbigniew Libera, Marcin Łodyga, Jasmina Metwaly, Ali Taha Naguib, Paweł Prusaczyk, Yekaterina 
Sevastyanova, Konrad Smoleński, Małgorzata Szymankiewicz, Vladimir Umanets, Maria Wasilewska, 
Andrzej Wasilewski i Dorota Chilińska, XR crew.
Podczas finisażu 8780h będzie można zobaczyć wszystkie dzieła sztuki, które powstały w ciągu 366 
dni trwania tej niecodziennej, progresywnej idei. Publiczność będzie świadkiem ostatniej mutacji 
projektu, która nastąpi w nocy z 21 na 22 października. W ramach GFXR (Grande Finale XR) zagra 
po raz pierwszy w Polsce noisowy duet z Tokio: Zbigniew Karkowski i Pain Jerk – będzie to koncert 
rozpoczynający ich najnowszą trasę koncertową (Tokyo Noise Tour). Wystąpią także : Ożog oraz City 
Inside Art. Prawdopodobnie swój udział w muzycznym zakończeniu 8780h weźmie również duet Gu-
shcha + Umanets.

Czas: 21.10, godz. 18
Miejsce: Luboń, X-Ray,  al. Armii Poznań 49
www.xraygallery.com

HA!ART CZEKA

Korporacja Ha!art ogłasza otwarty konkurs na nowy layout czasopisma interdyscyplinarnego  
Ha!art.
„Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich grafików, którzy zaproponują nam oryginalne po-
mysły i rozwiązania prezentujące layout czasopisma w zupełnie nowej odsłonie. Liczymy na to, że 
wygląd czasopisma będzie wychodził naprzeciw nowym standardom graficznym".
Na najlepszy projekt czeka nagroda w wysokości 4 000 zł oraz propozycja nawiązania dalszej współ-
pracy z autorem bądź autorami projektu”.

Termin: do 1.12
www.ha.art.pl

EMMA PAK SZUKA

Emma Pak czyli pakiet informacji składający się z ulotek, broszur i informacji o najnowszych  
wydarzeniach kulturalnych w Warszawie, ogłasza nabór dla grafików chętnych do zaprojektowania 
plakatów, mających ukazać się w ramach projektu EP. Pakiet w nakładzie 10 000 egzemplarzy jest 
dystrybuowany bezpłatnie co miesiąc w wybranych punktach stolicy. Każde wydanie EP zawiera pla-
kat.
– W czasie roku naszego istnienia, plakat stał się prawdziwą atrakcją dla ludzi, którzy je kolekcjo-
nują – mówią autorzy przedsięwzięcia. – Sześć spośród nadesłanych projektów zostanie wybranych 
i opublikowanych w nadchodzących miesiącach, umożliwiając artystom szeroko zakrojoną promocję 
i możliwość pokazania swojej pracy wielu tysiącom ludzi.
Nie ma narzuconej tematyki, ani sposobu wykonania. Nagradzana będzie oryginalność i kreatyw-
ność.

Termin: do 20.10
Więcej informacjii: www.emmapak.eu



60 61

Pierwsze ogólnopolskie spotkanie twórców projektu „Niewidzialne miasto”, zainicjowanego w Pozna-
niu projektu społecznego projekt, którego ideą jest wizualna dokumentacja twórczego, oddolnego 
przekształcania przestrzeni miejskiej przez jego mieszkańców. Projekt miał już swoje inkarnacje 
m.in. we Wrocławiu, Toruniu, Łodzi.
Dotychczas zebrano na otwartej, interaktywnej stronie projektu ponad 3 tysiące zdjęć. Regionalne 
edycje kończyły się wydaniem katalogu z najciekawszymi ujęciami „niewidzialnego miasta”. Celem 
spotkania jest wymiana doświadczeń zgromadzonych podczas realizacji projektu, a nade wszyst-
ko dyskusja nad jego przyszłym losem. Zaproszeni goście zastanawiać się będą nad możliwościami 
wykorzystania bogatej dokumentacji oraz wniosków z niej płynących do dalszych działań: badań 
naukowych, publikacji czy filmów.
Uczestnicy spotkania będą mieli także okazję skonfrontować własne doświadczenia z poglądami ar-
chitekta, wykładowcy i krytyka architektury – Huberta Trammera, który wygłosi wykład otwarty na 
temat miejskiego pejzażu architektonicznego w Polsce ilustrowany bogatym zbiorem zdjęć interesu-
jących realizacji architektów i prywatnych inwestorów w przestrzeni publicznej.

Czas: 18.10
Miejsce: Poznań, SPOT, ul. Dolna Wilda 87
www.niewidzialnemiasto.pl

NIEWIDZIALNE 
SPOTKANIE

Niewidzialne miasto, edycja Wrocław, fot. Aga Pałczak

LEW Z WENECJI

Na grudzień zapowiadana jest prezentacja w Zachęcie „Hotelu Polonia”, nagrodzonego Złotym Lwem 
projektu Grzegorza Piątka i Jarka Trybusia, którzy we współpracy z fotografami/artystami Mikołajem 
Grospierrem i Kobasem Laksą przygotowali wystawę pokazywaną w Pawilonie Polskim podczas tego-
rocznego XI Biennale Architektury w Wenecji.
“Hotel Polonia" prezentuje znane polskie obiekty architektoniczne (bazylika w Licheniu, warszawskie 
budynki: Metropolitan, Rondo 1, BUW) w lukrowanej, pocztówkowej konwencji, zaś wizualizacje są 
hipotezami na temat ich "życia po życiu" - funkcji tych budynków po gwałtownej zmianie cywiliza-
cyjnej czy ekologicznej. 
W uzasadnieniu werdyktu przyznającego Złotego Lwa jury napisało:” In the Polish pavilion, the Jury 
found a remarkable mix of wit, technology  and intelligent speculation gathered to produce a polemic 
about the probable life-cycle of buildings in the context of the current problems facing cities, par-
ticularly those outside of first world economies. Hovering between art and architectural manifesto, 
the pavilion stimulated the imagination and interpretation of the jury members in a variety of diffe-
rent directions. Thus it best rose to the difficult challenge of responding to the spirit of the theme of 
the Biennale while evidencing an intimate loyalty to the nation it represents”.
„Hotel Polonia” uzupełnia znakomicie zaprojektowany przez Magdę Piwowar katalog, którego frag-
ment z przyjemnością reprodukujemy.

Czas: do 23.10
Miejsce: Wenecja
www.labiennale.org
www.labiennale.art.pl

Budynków życie po życiu | L’altra vita degli edifici

104 105

Jeremy Bentham
Panoptic prison design, 1791, Library Service, University College London
Projekt więzienia panoptycznego, 1791, Library Service, University College London

Progetto della prigione panottica, 1791, Library Service, University College di Londra

OMA
Documentation of the project for the redevelopment  

of the panoptic prison Koepel in Arnhem, circa 1978,  
Netherland Architecture Institute, Rotterdam

Dokumentacja do projektu przebudowy panoptycznego więzienia Koepel  

w Arnhem, ok. 1978, Netherland Architecture Institute, Rotterdam

Documentazione del progetto di costruzione panottica della prigione Koepel  

ad Arnhem, ca. 1978, Istituto d’Architettura Olandese, Rotterdam

Hotel Polonia, katalog, projekt Magda Piwowar, 2008.
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BAŁAGAN

„Bałagan" to projekt, który jest efektem współpracy polskich i izraelskich artystów komiksowych. Jesie-
nią 2007 r. odbyły się warsztaty komiksowe w Warszawie i w Tel Awiwie, których celem było stworzenie 
dziesięciu historii komiksowych inspirowanych pobytami w Polsce i w Izraelu. Tematem projektu są ste-
reotypy, wyobrażenia o istniejących, ich konfrontacja z rzeczywistością, a w efekcie ich dekonstrukcja.
„Pragnęliśmy spojrzeć na Polaków i na Izraelczyków z nowej, wspólnej perspektywy. Zaczęliśmy 
więc przewrotnie od analizy wzajemnych stereotypów i właśnie ich przełamywaniu poświęcone były 
warsztaty, w których wzięli udział twórcy niniejszej książki, w Polsce i w Izraelu. Po drodze rodziły 
się fascynacje, wybuchały awantury o historię obu krajów, spory o historie osobiste, była męka, ale 
też ogromna radość wspólnego pisania i rysowania. Album, który powstał, pokazuje jak ważny jest 
żywy kontakt Polaków i Izraelczyków – kontakt poprzez kulturę, wspólną twórczość i komentowanie 
świata” – pisze we wstępie do publikacji Katarzyna Wielga.

Publikacja dostępna będzie od listopada b.r. w obydwu krajach. Album (w trzech językach: 
polskim, hebrajskim, angielskim) zostanie zaprezentowany na festiwalach w Angouleme (FR) 
i w Bristolu (UK).
Zaproszeni twórcy: Zeev Engelmayer, Amitai Sandy,Daniel Goldstein, Rachely Rotner, Yaaron Niski, 
Krzysztof Ostrowski, Michał „Śledziu” Śledziński, Joanna Karpowicz, Łukasz Mieszkowski i Jakub 
Szczęsny.

W Polsce wydawcą tomu jest Kultura Gniewu. Projekt zrealizowano w ramach Roku Polskie-
go w Izraelu dzięki wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza.
www.poland-israel.org

Zeev Engelmayer
Rachely Rotner: Words
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PG13

Dynamicznie rozpoczęła działalność prowadzona w tym roku przez Tomka Rygalika pracownia go-
ścinna na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie. Już pierwszego dnia zaowocowała 
wystawą „A4. Wystawa w 20 minut” stworzoną w czasie pierwszych zajęć. Działać będzie pod nazwą 
PG13 – od liczby studentów zapisanych do pracowni.
Tomek Rygalik, znany z rewelacyjnego oddziaływania na młodych dizajnerów, czego dowodem są 
efekty prowadzonych przez niego w ostatnim czasie warsztatów „Wnętrze zaradne” oraz „Meblościan-
ka”, dzieli czas między Londynem, gdzie pracuje w Royal College of Art, rodzinną Łodzią i Warszawą.
– Będzie to eksperymentalny kurs alternatywnego myślenia na temat projektowania, coś czego 
moim zdaniem brakuje w Polsce – mówi pytany o plan działania. – Mam nadzieję, że studenci, którzy 
zgłosili się do mojej pracowni nastawieni są na bardzo ciężką pracę. Jest duża różnica między tym 

jak się pracuje tutaj, a jak się pracuje za granicą. Chodzi o intensywność, mówię o zagadnieniach 
projektowych. Tu się robi 1–2 projekty w czasie semestru, a w RCA robi się ich nawet kilkanaście. Chcę 
zintensyfikować pracę studentów, bo kiedy nie ma czasu na myślenie, wtedy rodzą się fajne nowe 
rzeczy. To trochę tak jak z gotowaniem na wielu palnikach. Będzie to eksperymentalny kurs, chcę 
żeby to miało jak najbardziej otwartą formułę, może powstaną rzeczy będące na pograniczu różnych 
kategorii produktowych, może stworzymy nowe typologie przedmiotu.

Czas: do 31.10
Miejsce: Warszawa, ASP, Wydział Wzornictwa Przemysłowego, Myśliwiecka 8

PG_13: Uniwersalna podkładka pod nogę od stołu PG_13: System do zawracania much
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NIE MA SORRY

Wystawa została przygotowana podczas seminarium na Muzealniczych Studiach Kuratorskich UJ 
w Krakowie. Jest efektem kilkumiesięcznych poszukiwań i badań terenowych, przeprowadzonych na 
akademiach sztuk pięknych, w szkołach filmowych oraz pracowniach artystów. Ośmioosobowa gru-
pa kuratorska zapoznała się z twórczością blisko trzystu młodych artystów. Oprócz zakładanego na 
wstępie funkcjonowania poza obiegiem (co z góry skazane jest na porażkę), wybranych artystów 
łączy niewiele, a ich ogląd rzeczywistości jest dostatecznie zrożnicowany, by ocalić wystawę przed 
spójną, tematyczną konwencją. Narracyjne tęsknoty zostały odłożone na półkę. Kuratorzy posta-
nowili podjąć próbę „oduczenia się" nawyków i metod powszechnie praktykowanych przy produkcji 
wystaw, licząc na odkrycie nowych metod pracy w strukturach instytucji sztuki. Kluczowe były dla 
nich wyjściowe parametry projektu, czyli wystawa w powstającym Muzeum, jako rezultat zajęć na 
niedawno powołanych do istnienia studiach kuratorskich.

Oprowadzanie po wystawie przez kuratorów, w każdą sobotę o godz. 12.00.

Czas: 18.10- 22.11 (od wtorku do niedzieli w godzinach 12.00-20.00)
Miejsce: Warszawa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Pańska 3
www.artmuseum.pl

Agnieszka Polska: Ćwiczenia korekcyjne, film animowany

ALARM WARSZAWA

Indywidualne wizje stolicy jako przestrzeni mitycznej i symbolicznej, w której rozgrywają się co-
dzienne wojny o tożsamość i twórczość, przedstawi piątka grafików: Dominik Cymer, Tomasz Kacz-
kowski, Jan Kallwejt, Marcin Kuligowski oraz Rafał Szczepaniak.
„Parafrazując wiersz >>Alarm<< Antoniego Słonimskiego, graficy ujawniają indywidualne wizje sto-
licy jako przestrzeni mitycznej, symbolicznej i wielowarstwowej, miejsca codziennej wojny o tożsa-
mość i twórczość. Odrzucając narzucone funkcje i uwalniając się od obcych tematów, artyści sięgają 
do najbardziej intymnych przemyśleń. W pryzmacie indywidualnych doświadczeń każdego z nich od-
żywają miejskie legendy, nabierając nowych znaczeń i otwierając się na współczesne interpretacje. 
To scenografia swoistych warszawskich historii, prezentowanych w ramach wystawy.
Ironia i dystans mieszają się tu z obrazami medialnymi i stereotypami narosłymi wokół wyobrażenia 
Warszawy. Wszystkie znane opowieści, przekształcają się w wyobraźni, tworząc dziwaczne, czasami 
bardzo absurdalne historie. Nieśmiertelna Syrenka, zamiast bronić stolicy, atakuje Pałac Kultury 
brygadą samolotów, rozdzierając przestrzeń szumem nocnych nalotów. Zakochana para Wars i Sawa 
zniszczy każdego, kto odważy się stanąć na drodze ich miłości. Robotnicy z aniołami w głowach po-
przez ruiny i gruzy budują podziemne, wielopoziomowe miasto, które ma zostać opanowane przez 
wiecznie ukrywające się przed mieszkańcami Warszawy stwory. W tej atmosferze pobrzmiewają apo-
kaliptyczne historie wybiegające kilkaset lat w przyszłość.
Wszystkie te obrazy – legendy, mity i prawdziwe zdarzenia – mieszając się z intymnymi doświadcze-
niami artystów, prowokują ich do krytycznego wglądu we własne życie jako projektanta graficznego 
– życie naznaczone piętnem nieustannej pogoni za coraz oryginalniejszym przekazem i perfekcyjną 
komunikacją wizualną. Zmuszają ich także do konfrontacji z najbardziej skrywanymi, niekończący-
mi się marzeniami o sławie i bogactwie, które w swoich kleszczach trzymają każdego mieszkańca 
stolicy”.
Tekst: Marta Pietruszka i  Beata Bartecka, kuratorki wystawy

Czas: 6-30.11
Miejsce: Warszawa, InfoQultura, Plac Konstytucji 4
www.alarmwarszawa.pl
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NIEWIDZIALNY  
TORUŃ

Zdjęcia powstałe w toruńskiej edycji projektu „Niewidzialne miasto” prezentowane są w przestrzeni 
Torunia w dwu częsciach. Najpierw podczas festiwalu sztuki na billboardach, którego organizatorem 
jest Galeria Rusz oraz Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu – na jednej ze ścian toruńskiego 
CSW będzie można obejrzeć multimedialną prezentację toruńskiej edycji „Niewidzialnego miasta”. 
Następnie w ramach projektu „Entopia” Galerii Sztuki Wozownia i Stowarzyszenia Sztuki Nowocze-
snej Galerii Sztuki Wozownia, 20 lightboxów z wybranymi fotografiami umieszczonych zostanie w 
otworach strzelniczych murów obronnych Torunia. „Entopia” polega na tymczasowych ingerencjach 
artystycznych w tkankę miasta, odnoszących się do fenomenu zamieszkiwania, budowania i dzia-
łania społeczności oraz funkcjonowania organizmu miasta. W ramach tego projektu „Niewidzialne 
miasto" zostanie zaprezentowane w postaci 20 lightboxów z fotografiami.

Czas i miejsce: 11.10 Toruń, ściana CSW Znaki Czasu od strony ul. Wały gen. Sikorskiego 13; 
11-18.10 Toruń, mury obronne od strony ul. Bankowej

VIVISESJA

Vivisesja to kilkudniowy eksperyment, nie unikający  ryzykownych posunięć i prezentacji zjawisk 
powstających na styku sztuki, nowych technologii i popkultury. Obserwuje i rejestruje zmiany za-
chodzące w kulturze, zwłaszcza w jej audio-wizualnej odmianie. Nie chce namaszczać, ani lansować, 
a jedynie wskazywać rzeczy ciekawe, subiektywnie interesujące, przyjemne, frapujące, pobudzające 
do myślenia i działania. 
W programie pokaz m.in. wystawa zabawek designerskich z Subnormal (www.subnormal.pl), pokaz 
video artu, koncerty muzyki elektronicznej.  

Czas: 21.10-25.10 
Miejsce: Poznań, Cafe Mięsna, ul. Garbary 62, wejście od Mostowej
www.vivisesja.pl
www.myspace.com/vivisesja.pl

Dominika Sudoł i Aleksander Pietkiewicz: Stawki Idzikowskiego, Niewidzialne miasto, edycja Toruń fot. Archiwum Vivisesji
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Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU), Instytut Książki, Szwajcarska Fundacja dla Kultu-
ry Pro Helvetia i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zapraszają na kolejną edycję międzyna-
rodowych wykładów „Projektowanie książek" i otwarcie wystawy „Najpiękniejsze książki Szwajcarii 
2007". 
Kolejna, trzecia już edycja wykładów poświęconych sztuce projektowania książek rozpocznie się  
25 października o godz.12:00, w Warszawie przy ulicy Pańskiej 3, w tymczasowej siedzibie Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej. Swoimi doświadczeniami podzielą się wybitni projektanci szwajcarscy: Jost 
Hochuli, Dimitri Bruni i Manuel Krebs (NORM) oraz Ludovic Balland. Polskie dokonania w dziedzinie 
projektowania książek przedstawią Grażka Lange i Michał Warda. 
Po wykładach organizatorzy zapraszają do obejrzenia wystawy z ostatniej edycji konkursu „Najpięk-
niejsze książki Szwajcarii". Jest to jeden z najciekawszych konkursów tego typu na świecie, zaini-
cjowany 65 lat temu przez Jana Tschicholda. Międzynarodowe jury ocenia zgłoszone do konkursu 
książki, biorąc pod uwagę takie kryteria, jak: forma graficzna i układ typograficzny, jakość składu 
i druku, wykonania oprawy i dobór papieru. „Najpiękniejsze książki Szwajcarii 2007" to zestaw 27 
publikacji, wybranych spośród ponad 400 nadesłanych książek. Przy ich wyborze jury największą 
uwagę zwracało na innowacyjność i oryginalność koncepcji graficznej. Wystawę będzie można oglą-
dać w siedzibie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie do 3 listopada 2008 r. 

Czas: 25.10, godz. 12, do 3.1.2009; 
Miejsce: Warszawa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3
www.artmuseum.pl

PROJEKTOWANIE 
KSIĄŻEK

Mikołaj Długosz, fotograf i autor projektów fotograficznych „Pogoda ładna“, „Real Foto“ i „We Are 
Different“, w popularnej warszawskiej klubokawiarni Chłodna 25 prezentuje zdjęcia w formacie tzw. 
opór duże, czyli jako fototapety.
– Trzeba zacząć od tego, że to nie jest żadne nowe medium, bo na przykład fototapety z robionymi 
przez siebie zdjęciami tworzy już od jakiegos czasu Ula Tarasiewicz – mówi Mikołaj. – Jej projekty są 
jednak do użytku domowego i każdy może je sobie powiesić na przykład w dużym pokoju, we własnym 
mieszkaniu. Ja z fototapet staram się korzystać tak jak z billboardów. Dlatego staram się je wklejać 
do przestrzeni bardziej publicznych, niż do prywatnych domów, ale nie na ulice, bo tam by zupełnie 
zniknęły. W pomieszczeniu ten format z nieoczekiwanym obrazkiem daje piorunujące wrażenie. Waż-
ne żeby wykleić to we wnętrzu, czyli na przykład w knajpie, w redakcji, w biurze. Uważam, że dobrym 
miejscem dla nich są miejsca, w których ludzie pracują, przychodzą załatwiać sprawy, banki, agencje 
nieruchomości, szpitale. Czyli publiczne wnętrze. Nie mieszkanie, a jeszcze nie ulica. Najważniejsze 
żeby zaburzały monotonię, włamywały się w codzienną rutynę pracy, w rytm podobnych do siebie 
zajęć obywateli.

 
Miejsce: Warszawa, Chłodna 25
www.mikolajdlugosz.com 

FOTOTAPETY 
DŁUGOSZA

 J. Hochuli, R. Kinross "Designing books", proj. Jost Hochuli
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Sympozjum poświęcone idei Formy Otwartej Oskara Hansena to nie tylko referaty i dyskusja, ale 
także seria wystaw, które w różny sposób podejmują dialog z dziedzictwem Hansena lub nawiązują 
do niego. Będą to wystawy prac Grzegorza Kowalskiego, ucznia i w pewnym sensie spadkobiercy 
Hansena, prac macedońskich artystów Yane Calovski’ego i Hristiny Ivanoskiej pod tytułem Oska-
r’s Hansen Museum of Modern Art, a Lubelska grupa PSF (Pawilon Stabilnej Formy) specjalnie na tę 
okazję przygotuje nowy projekt nawiązujący podobnie jak ich praca z 2007 roku pod tytułem For-
ma Otwarta jako pass-partout patriarchatu do osiedla im. Juliusza Słowackiego w Lublinie. Oprócz 
tego pokazane zostaną filmy dokumentalne przybliżające sylwetkę i twórczość Oskara Hansena, a w 
Muzeum na Majdanku swoje architektoniczne wizje miejsca pamięci zaprezentują studenci Wydziału 
Architektury w Lublinie.

Miejsce: Lublin, różne miejsca
Czas: 24-25.10
www.kont.umcs.lublin.pl

WOBEC FORMY 
OTWARTEJ

BALLADY I ROMANSE

Najnowsza wystawa w Rastrze zatytułowana „ Ballady i Romanse”, to prezentacja prac Olafa Brze-
skiego, Tomasza Kowalskiego oraz Mulana. Częścią projektu jest muzyka formacji Ballady i Romanse, 
której debiutancka płyta ukazuje się właśnie nakładem Rastra. Zespół założony został w 2007 r. przez 
Zuzannę Wrońską, współtwórczynię grupy Meble i klawiszowca tego zespołu. Potem dołączyła do nich 
Barbara Wrońska, wokalistka i liderka zespołu Pustki. Pierwszym wspólnym nagraniem, jeszcze jako 
Siostry Wrońskie, był utwór „Ballady i Romanse” na płycie „Broniewski” wydanej przez Raster przed 
dwoma laty.
- Sztuki wizualne mają się świetnie – mówi Łukasz Gorczyca, współwłaściciel Rastra. - Teraz chcemy 
współpracować też z muzykami, ale na tej samej zasadzie co z plastykami. Chcemy żeby muzycy brali 
udział w wystawach. Ballady i Romanse zrobiły specjalnie pracę na najnowszą wystawę prezentowa-
ną w Rastrze,  piosenkę „Toksyczna para”. Skala eksperymentu nie jest może wielka, ale współpraca z 
muzykami coraz bardziej nas interesuje.
Premiera płyty nastąpi podczas wspólnego koncertu z grupą The Complainer & The Complainers.

Czas: 25.10
Miejsce: Warszawa, Pankiewicza 3
www.raster.art.pl

Ballady i Romanse, fot. Filip Styliński

Yane Calovski, Hristina Ivanoska : Oskars Hansen's MOMA, Kronika 2007
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WŁADCA LITER

Ludovic Balland jest autorem identyfikacji wizualnej 5. Berlin Biennale, a tak-
że projektu graficznego publikacji towarzysącej biennale. To imponujące jako-
ścią myśli projektowej wydawnictwo zdradza na pierwszy rzut oka, że oddany 
jest przede wszystkim typografii. Rozpoczął właśnie współpracę z Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Pod koniec października da tam wykład pod 
symptomatycznym tytułem „Kill the Grid”1. Z projektantem rozmawiał Seba-
stian Cichocki (MSN).Ludovic Balland: krój pisma Saluki, data powstania 02.02.2002
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Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, mimo że w ostatnich tygodniach zużywa czas i energię 
głównie na boje o budynek Christiana Kereza i zachowanie całkowitej autonomii, przystąpiło do waż-
nego etapu – pracy na rzecz zwiększenia widzialności w mieście, poprzez intensywniejsze działania 
poza tymczasową siedzibą na ulicy Pańskiej (tak jak opisywany w nn6t #46 plan Parku Rzeźby na 
Bródnie), jak i prace nad spójną identyfikacją wizualną instytucji. Siłą rzeczy doprowadziło to do 
poszukiwań dizajnera, który wziąłby na swe barki odpowiedzialność i ryzyko takiego zlecenia. Ze 
względu na tymczasowy adres kreowanie spójnej tożsamości instytucji nie wiąże się bowiem tak do 
końca z konkretnym miejscem, do którego przywyknąć miałaby publiczność. Bardziej jednak niż loka-
lizacja, pracowników Muzeum nurtuje kwestia merytorycznego profilowania instytucji, przyjęcia sku-
tecznego modelu działania, różniącego się znacznie od tych przyjętych i praktykowanych dotychczas. 
Tak więc nowa identyfikacja wizualna musi odpowiadać zmieniającym się realiom w i wokół instytucji, 
podlegać metamorfozom i odzwierciedlać eksperymentalny, pionierski charakter przedsięwzięcia. 
W Muzeum odbyły się więc dziesiątki spotkań, narad, prezentacji portfolio polskich i zagranicznych 
projektantów. Ostatecznie zdecydowano, że osobą, która mogłaby sprostać tak nietypowym zada-
niom będzie Ludovic Balland. Dla miłośników teorii spiskowych mamy wiadomość – tak, on również 
jest Szwajcarem!

A więc powiedz, jak czuje się szwajcarski projektant, który ląduje w Warszawie i zaczyna 
współpracować z instytucją, która jak się może wydawać, jeszcze nie istnieje?
Czuję się doskonale, mam wrażenie, że to początek podróży w kompletnie nieznanym mi kierunku. 
Jest to uczucie bardzo, bardzo mocne i przeszywające. 

Czy możemy już zdradzić w jakim kierunku będzie rozwijać się system identyfikacji wizu-
alnej dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie? Czy lokalny kontekst wpływa w jakiś 
sposób na Twoją pracę?
Oczywiście! Muzeum będzie zbudowane w bardzo konkretnym miejscu – w Warszawie, a nie gdzieś 
w jakimś innym zakątku globu. Ten jedyny w swoim rodzaju charakter miejsca musi zostać odzwier-
ciedlony w  identyfikacji wizualnej, którą przygotowuję dla instytucji. Nie możemy pominąć wizu-
alnego kontekstu, jeśli Muzeum ma być uczestnikiem procesu poszukiwania i rozwijania nowego 
wizerunku i tożsamości dla tego miasta. Formowanie tożsamości zbiorowej, co jest dla mnie bardzo 
widoczne, jest tutaj w momencie przełomowym, transformacyjnym. Dla przybysza z zewnątrz jest to 
bardzo ekscytujące. Jeśli Warszawa poszukuje swojej nowej tożsamości, to nowo powołane Muzeum 
jest kluczowym elementem tej zmiany.
Pierwszym elementem jest dla mnie opracowanie specjalnego kroju pisma, który będzie przy-
pisany tej instytucji. Punktem wyjściowym był opracowany przez Emila Wojteckiego, krój sto-
sowany na polskich tablicach drogowych, ale też przez PKP do oznaczania taboru kolejowego. 
Każdy styka się z nim kilkadziesiąt razy w ciągu dnia. Nawiązuję więc do czegoś, co jest rozpo-
znawalne, ale też całkowicie nie przykuwające uwagi, aby rozwinąć to w element rozpoznawal-
nej, międzynarodowej marki!  Identyfikujemy się z znajomymi elementami, ale idziemy dalej. 
Wierzę też, że wizualna identyfikacja Muzeum, będzie rodzajem dokumentacji rozwoju projektu, 
jak i zmian w centrum miasta, gdzie stanąć ma budynek zaprojektowany przez Christiana Ke-
reza.

Twoje nazwisko stało się rozpoznawalne wśród miłośników sztuki, po tym jak opracowa-
łeś, w naprawdę fantastyczny sposób, system identyfikacji wizualnej oraz publikacje dla  
5. Berlin Biennale. Czy możesz powiedzieć, jaki pomysł był głównym trzonem konceptual-
nym twojego projektu dla tego przedsięwzięcia?
Dziękuję! Koncepcja komunikacji z widzem, wejścia w tkankę miejską była taka, aby wymieszać 
litery i obrazy, aby uzupełnić rozwiązania typograficzne fotografami konkretnych miejsc, bu-
dynków. Niektóre litery stały się przez to o wiele mocniejsze i bardziej widzialne. Litery działały 
tam jak rzeczy, jak przedmioty. Wystawa nosiła zresztą tytuł „Kiedy rzeczy nie rzucają cienia". 
Typograficzna warstwa skomponowana została z fragmentów miasta, jego detali. Dzięki temu to 
wydarzenie artystyczne zaczęło w specyficzny sposób funkcjonować w Berlinie, niemal jako jeden 
miejski organizm.

D E S I G N :  ©  L U D OV I C  B A L L A N D ,  T Y P O G R A P H Y  A N D  D E S I G N  O F F I C E ,  B AS E L

A P R I L  2 0 0 8

S P E C I A L  E D I T I O N  « B  I ST  E I N  B I L D »

Ludovic Balland: reader dla 5 Biennale Sztuki w Berlinie, 2008
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Ludovic Balland: krój pisma dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, projekt wstępny, 2008
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Typografia jest dla ciebie najbardziej ekscytującą działką współczesnego projektowania. 
Dlaczego?
Poruszając się po polu dizajnu, łatwo spostrzec, że typografia jest podstawowym elementem pisa-
nia, narzędziem do używania rzeczowników i czasowników. Przede wszystkim czasowników! Myślę, 
że obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, istnieje paląca potrzeba indywidualnego wyrażania 
się. To, że zdajemy sobie sprawę z tej konieczności w projektowaniu, powoduje naturalnie zwiększone 
zainteresowanie typografią, która to znajduje się pomiędzy słowem a obrazem.

No, ale jednak większość zaprojektowanych w ostatnich latach logotypów, będących na pół 
słowem na pół obrazem, jest taka nudna.
Ależ nie mogę zgodzić się z tym do końca! Różnorodność i ilość możliwości, przed którymi stoimy jest 
nieprawdopodobna, mamy takie ogromne spektrum opcji, wyborów... Sposób odnalezienia się w tej nie-
zwykłej różnorodności, zdefiniowania i dookreślenia jest jednak nie lada wyzwaniem. Mam wrażenie, 
że najciekawszym, a jednocześnie najbardziej atrakcyjnym konceptualnie rozwiązaniem, jest rozwijanie 
swego rodzaju logo dynamicznego, które adaptowane jest do różnych mediów, odmiennych treści. Moim 
zdaniem, w dzisiejszych realiach, największą rację bytu ma logo mniej autorytarne, mniej ustrukturyzo-
wane i stałe. Opowiadam się za takim logo, które jest bardziej demokratyczne!

Pytanie do dizajnera – czy rozmiar ma znaczenie?
Oczywiście, że nie, bo inaczej byłbym dekoratorem! Hmm, ale nie zapomnijmy wydrukować, tego co 
zaprojektujemy!

Jaki był szczyt złego smaku w dizajnie, z którym zetknąłeś się w tym roku?
Zaczyna się na M, kończy na A... !

Na zakończenie mam dla ciebie, bardzo ogólne, ale i osobiste pytanie: gdzie kończy się 
dizajn a zaczyna sztuka oraz gdzie kończy się sztuka a zaczyna dizajn?
Och, to bardzo dobre pytanie! Źródłem sztuki jest dla mnie nauka i wiedza. Jest to przecież także 
rodzaj mówienia o świecie, pewien rodzaj języka. Jeżeli będziemy rozważać granice dizajnu w tym 
kontekście, to zawsze będzie to medium widoczne, czy też unaoczniające się, poprzez swoją zawar-
tość. Możemy więc mówić o dizajnie jako o nauce.

Z projektantem rozmawiał Sebastian Cichocki [Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie].

***
Ludovic Balland urodził się w 1973 roku, ukończył Hochschule für Gestaltung und Kunst w Bazylei. 
Zajmuje się głównie typografią, specjalizuje we współpracy z instytucjami sztuki, choć ma na swym 
koncie np. kilka świetnych konceptualnych projektów dla jednej z małych szwajcarskich restauracji. 
Wykłada na ECAL/University of Art and Design w Lozanie i Bauhaus University w Weimarze.
www.ludovic-balland.ch
www.artmuseum.pl 

1 Porządek projektu – grid: Typografia często porównywana jest do architektury, ponieważ tak jak 
w architekturze, w projektowaniu typograficznym bardzo ważną rolę odgrywa konstrukcja.
Dom, zanim zostanie pokryty dachówką, oszklony i otynkowany, musi stanąć na solidnym fundamen-
cie. Musi też powstać specjalna konstrukcja nośna złożona z szeregu filarów, podpór, belek i ścian, 
by dom mógł stać przez długie lata. Jeśli w domu tym znajdą się pokoje o odpowiedniej dla człowieka 
przestrzeni, wygodne schody, do budowy zostaną użyte materiały w najlepszym gatunku, to będzie 
się tu mieszkało z prawdziwą przyjemnością. Taką samą przyjemność może sprawić nam czytanie 
książki lub oglądanie kolorowego czasopisma. Czytelnik z reguły nie zastanawia się, dlaczego wydru-
kowany tekst czyta się lepiej lub gorzej. Zazwyczaj widzi on stronę wypełnioną wierszami tekstowymi 
i wplecione między nie ilustracje lub zdjęcia, po czym stwierdza: tak, ta książka jest bardzo ładnie 
wydana, dobrze się ją ogląda i czyta, czcionka jest odpowiednio duża, ilustracje ciekawe, a jakość 
druku bardzo dobra. Tymczasem pod „wierzchnią, zewnętrzną warstwą” ciekawych graficznie pomy-
słów, efektownych układów typograficznych, zaskakująco zestawionych zdjęć, istnieje niezauważalna 
dla niewprawnego oka sieć linii, tworzących graficzną konstrukcję projektu książki lub czasopisma. 
To właśnie dzięki temu niewidzialnemu szkieletowi umieszczone są w odpowiednich miejscach na 
stronie: kolumna tekstu, podział na łamy, punkty kluczowe kompozycji tytulariów, odpowiednie miej-
sca dla zdjęć lub rysunków. System pionowych i poziomych linii konstrukcyjnych tworzy modularne 
podziały, dzięki którym układ graficznych i typograficznych elementów nabiera spójności i logicznej 
konsekwencji. Grid, bo tak – w języku angielskim – powszechnie nazywana jest sieć krzyżujących się 
pod kątem prostym linii, służy przede wszystkim wprowadzeniu do projektu porządku. Dzięki niemu 
czytelnik będzie mógł szybko przyzwyczaić się do kompozycyjnych reguł, wprowadzonych przez pro-
jektanta i tym samym łatwo odszukać interesujący go materiał tekstowy lub ilustracyjny.
Krzysztof Tyczkowski: „Lettera Magica”, Wydawnictwo Polski Drukarz Sp. z o.o., Wydanie I, Łódź 2005

Ludovic Balland: reader dla 5 Biennale Sztuki w Berlinie, 2008
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NIKT NIE POTRZEBUJE 
PRZESTRZENI  
PUBLICZNEJ

Architektura nie może rozwiązywać problemów, ale powinna brać udział w kul-
turalnych eksperymentach. Budynki mogą być rozwiązaniem problemów tech-
nicznych, ale i przyczynkiem problemów społecznych. Niemniej architektura 
otwiera oczy na to, co istnieje, a to jest istotny aspekt. Otwiera nowe przestrze-
nie w świecie, o którym sądzimy, że go znamy, i to jest aspekt najistotniejszy 
– mówi w rozmowie z Jakubem Szczęsnym z grupy projektowej Centrala kura-
tor tegorocznego XI biennale Architektury w Wenecji Aaron Betsky.

Chmura urządzeń zmieniających klimat, instalacja w Arsenale, Biennale Architektury w Wenecji, 2008, fot. Marcin Kwietowicz
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opartego na vox populi. To byłoby bardzo trudne. Jeśli zapytasz ludzi, dlaczego nie lubią współcze-
snej architektury, wiele odpowiedzi będzie nawiązywało do  przykładów konkretnych budynków, któ-
re ci ludzie widzieli (niestety, większość współczesnych obiektów architektonicznych jest licha). Na 
ich wybory będzie wpływać obawa przed tym, co nowe i nieznane, a także fakt, że architektura współ-
czesna jest budowana tańszym kosztem, bo wszystko dzisiaj tworzy się tańszym kosztem. Myślę, że 
powinniśmy inwestować w architekturę dobrej jakości i myśleć strategicznie o tym, co konstruujemy, 
a nie starać się wznosić pod chmury nijakie wieżowce czy kolosalne biurowce. W przeciwnym wypad-
ku sprawimy, że użytkownicy tych budynków poczują się jeszcze bardziej wyobcowani.

W jakim stopniu przyszłość miast czy krajów lub chociażby miasteczek może być określana 
przez opinie ich mieszkańców niebędących architektami ani urbanistami?
Nie można projektować kolektywnie ani decydować poprzez głosowanie. Nawet polityka w demo-
kracji tak nie działa. Architekci muszą jednak wykonać ogromną pracę, tworząc efektywne i ogólnie 
akceptowane budynki, zamiast oskarżać ogół populacji o ignorancję. Powinniśmy angażować innych 
do działania. 

Czy wzrastająca rola zagadnień dotyczących przestrzeni publicznej, co można powiązać 
z olbrzymimi dotacjami z Unii Europejskiej na tworzenie nowych przestrzeni użyteczności 
publicznej, jest rzeczywistą potrzebą szerokiej publiczności, czy jest argumentem dema-
gogów, lub może iluzją zachodnich inteligentów? Czy Europejczycy potrzebują przestrzeni 
publicznych rozumianych jako miejsca, gdzie każdy może być sobą? Czy współczesny czło-
wiek potrzebuje czegoś więcej niż mądrego zastosowania filozofii Victora Gruena2, auto-
ra koncepcji wielkich centrów handlowych, takich jak Cevahir Mall3 w Istambule lub Metro 
Centre w Anglii4?
Nie potrzebna nam przestrzeń publiczna. Potrzebne są za to miejsca, gdzie można się gromadzić 
i wspólnie spotykać. Restauracje, kawiarnie, centra handlowe to nowe świątynie czy skwery, gdzie 
dziś spotykają się ludzie. Dlatego te miejsca muszą być tak zaprojektowane, by dawały swobodę 
interakcji. Nie można być inżynierem społecznych interakcji. Najlepszym rozwiązaniem jest rewi-
talizacja i aktywizacja zapomnianych skwerów czy innych otwartych przestrzeni miejskich tak, by 
wzbudzały w nas świadomość tego, gdzie się znajdujemy i jacy ludzie oprócz nas korzystają z tej 
konkretnej przestrzeni.

Tłumaczenie: Kamila Rogowska, Paulina Jeziorek

***
1 współtwórca  grupy architektonicznej O-S-A (Open Source Architecture), rzecznik interdyscyplinar-
ności w budowaniu przestrzeni, jak i w teorii architektury
2 ojciec pierwszych nowoczesnych shopping malli
3 jeden z najnowocześniejszych shopping mallów w Europie znajdujący się Istambule
4 brytyjski shopping mall wybudowany na skrzyżowaniu krajowych autostrad, tworzący niezależną 
miejscowość

Temat, który zaproponowałeś dla tegorocznego biennale „Architektura poza budynkami” 
brzmi jak nakaz albo deklaracja. Czy sądzisz, że wśród twórców i administratorów prze-
strzeni publicznej – władz miejskich, zrzeszeń architektów, użytkowników, pojawi się przy-
zwolenie na zatarcie granic pomiędzy architekturą, architekturą krajobrazu, urbanistyką, 
dizajnem?
Nie jestem pewien, czy mogę komukolwiek cokolwiek nakazać. Nie sądzę też, że chodzi tu o zatarcie 
granic. Jedyne co chcę zaznaczyć, to możliwość wyprowadzenia architektury poza ramy budownictwa, 
które jest nieekonomiczne, spowolnione, definiowane przez określone kody, a nie kreatywność.  Ma 
ona sprawić, byśmy w dzisiejszym nowoczesnym świecie mogli się poczuć jak w domu. Oczywiście, 
że architektura wciąż będzie zmuszona korzystać z technik związanych z projektowaniem wnętrz, 
krajobrazu czy projektowaniem przemysłowym. Wierzę jednak, że będzie z nich korzystać,   opierając 
się na własnym doświadczeniu, tradycji i narzędziach.  

Czy interdyscyplinarność w projektowaniu przestrzeni jest naturalnym „kolejnym eta-
pem”, jak proponuje izraelski architekt Eran Neuman1?
Uważam, że architektura nie może ograniczać się do bryły budynku. Ta dziedzina powinna uwzględ-
niać wnętrze, krajobraz, przedmiot czy obraz. Ale musimy sobie odpowiedzieć na dwa pytania: jak 
wykorzystać do tego zdobyte doświadczenie oraz czemu mają służyć takie działania. Architektura 
posiada własne techniki i swoje własne cele. Ingeruje w przestrzeń w sobie właściwy sposób i mając 
na celu konkretne powody. Jednak powinniśmy szukać powiązań z innymi ludźmi, których doświad-
czenie uzupełnia nasze, a cele odpowiadają również naszym.

Czy jest coś szczególnego we współczesnych procesach rozwoju stolic postsowieckich 
w porównaniu ze stolicami Unii Europejskiej bądź Stanów Zjednoczonych?
Urbanistyka nie jest ożywioną dziedziną ani w Europie, ani w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście 
każde miejsce ma swoją specyfikę, która je charakteryzuje. Ale obserwujemy powstawanie budowli 
konstruowanych i finansowanych zgodnie z regułami globalnej ekonomii. Te siły są podobne na ca-
łym świecie.
Nie znam Warszawy zbyt dobrze, ale generalizując, to nie miasto jest dziś problemem lecz jego roz-
wój. Rozrost i poszerzanie się miasta wyludnia centrum, pozostawia błędnie pojmowane jako hi-
storycznie ważne, ciasno upakowane budynki-olbrzymy, podczas gdy cała aktywność przenosi się 
na peryferia. Mniej powinno nas martwić, jak rozbudzić centra miast, a bardziej jak nadać właściwy 
kierunek ich rozwoju, biorąc pod uwagę aspekty ekologiczne czy społeczne. Czym byłaby urbanistyka 
w oderwaniu od miasta?

Czy można polegać na danych statystycznych w kwestii zasadniczych problemów miast? 
Przykładem może być Warszawa i wyrażany przez większość mieszkańców brak potrzeby 
budowania Muzeum Sztuki Nowoczesnej, którzy tłumaczą tę postawę pilniejszymi potrze-
bami jak budowanie nowych dróg, obwodnicy etc. Czy miasta mogą polegać na pomysłach 
dotyczących tworzenia wspólnej przyszłości, prezentowanych przez „niewyspecjalizowaną 
większość”?
Jeśli dobrze rozumiem pytanie, problem polega na wątpliwości dotyczącej zasadności planowania 
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Estończycy zamiast pawilonu zrobili gazrurkę czyli gazociąg, który zaczynał się przy pawilonie rosyjskim i łagodnym łukiem, omijając 
Japonię, tuż pod nosem Francuzów i Brytyjczyków biegł do pawilonu niemieckiego, fot. Marcin Kwietowicz
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statusu architektonicznej gwiazdy – w większości przypadków można się było spodziewać, że nie 
odpowiedzą na zadany przez kuratora temat, tylko po prostu kolejny raz pokażą swoje architek-
toniczne ego. I tak się stało: większość z nich przyjechała, zaprezentowała pozbawione większego 
sensu rzeźbiarskie impresje w formalny sposób związane z własną twórczością architektoniczną 
i na tym się skończyło. Ludzie ci nawet nie podjęli próby sformułowania jakiejkolwiek refleksji 
na temat biennale. Taką postawą byłem i jestem rozczarowany, zbulwersowany i poniekąd czuję 
się oszukany. Rozczarowany dlatego, że wystawa była płytka i mierna, zbulwersowany dlatego, 
że wystawiający myśleli chyba, że głupia publika z racji ich statusu to kupi, a oszukany dlate-
go, że Betsky naprawdę wystawił mnie na pokuszenie, ja temu pokuszeniu uległem i się bardzo 
sparzyłem. I dodam jeszcze na koniec, że dwa dni po obejrzeniu biennale stanąłem w Cap Martin 
nad grobem Le Corbusiera i wtedy, gdy przed oczami przewinęło mi się całe, niezwykle heroiczne 
życie Szwajcara i gdy przypomniałem sobie jego skierowane do zwykłego człowieka idee, miałkość 
wystawy w Wenecji stała się jeszcze bardziej miałka. 

Ale polski pawilon Hotel Polonia zdobył jednak Złotego Lwa. Czy to znaczy, że kuratorzy 
i architekci z pawilonów narodowych w Giardini umieli wpisać się w tok myślenia Betsky’e-
go, mimo że był on tak zawiły i wręcz niezrozumiały?
Do tej pory mówiłem wyłącznie o wystawie przygotowanej przez kuratora biennale – A a Betsky’ego. 
Betsky sam sobie zadał pytanie, a raczej serię pytań, po czym próbował w Arsenale przy pomocy za-
proszonych przez siebie architektów na nie wszystkie odpowiedzieć – i wyszła katastrofa. Pawilony 
narodowe to zupełnie inna sprawa. Ja od wielu lat jeżdżę praktycznie na wszystkie biennale architek-
tury i sztuki, i w Giardini jest zawsze różnie. Niektóre pawilony są świetne i zapamiętywalne nawet 
do końca życia, inne zwyczajne, inne zupełnie beznadziejne, a jeszcze inne z założenia w ogóle nie 
odnoszące się do głównego tematu. W tym roku było podobnie: była różnorodność, były prezentacje 
i lepsze, i gorsze. W tym wszystkim polski pawilon na pewno się wyróżnił i wydaje mi się, że słusznie 
dostał nagrodę Złotego Lwa. Z tym że Piątek i Trybuś zrozumieli temat biennale chyba tak jak ja, nie 
biorąc pod uwagę pokrętnych tłumaczeń Betsky’ego – czyli co się dzieje z architekturą, gdy architek-
ta w pobliżu niej jeszcze nie ma, akurat nie ma lub już nie ma.

Architektura bywa postrzegana przez pryzmat sztuki, socjologii, gospodarki, a często tak-
że polityki. Które z tych wyznaczników okazały się najbardziej inspirujące dla kuratorów 
i architektów wystawiających na tegorocznym biennale?
To bardzo trudne pytanie. Przede wszystkim pomysłem Betsky’ego było niepokazywanie architek-
tury: widz miał się znaleźć poza nią, miał popatrzeć na nią z dystansu. Nie wiem, który wątek, czy 
polityczny, społeczny, czy też gospodarczy, był przeważający. Kiedy się zastanowiłem nad tym, co ja 
bym uznał za stosowne w kontekście motta Betsky’ego, to byłoby to nie mówienie wprost o budyn-
kach, nie pokazywanie ich rzutów i elewacji, tylko opowiedzenie tej wielkiej masy różnych historii, 
które dzieją wokół nich: przed ich powstaniem, w trakcie ich realizacji oraz po zakończeniu prac, 
kiedy architekta już w pobliżu nie ma. I to właśnie pokazali Trybuś i Piątek w swojej hipotezie. Poka-
zali, że budynek może się zmieniać, że jego los nie może być przez architekta określony na zawsze. 
Czy decydujący w tej niepewności losu budynku jest wątek polityczny, ekonomiczny czy społeczny, 
trudno jednoznacznie powiedzieć. Różnie z architekturą bywa. Niewątpliwie głównym determinantem 
architektury w naszych czasach jest ekonomia: po prostu zysk i to pisany z dużej litery. Inne kwestie 
dochodzą do głosu bardzo, bardzo rzadko.

A co ci się najbardziej nie podobało w tym stosie niedociągnięć?
Zdecydowanie jest coś takiego – a mianowicie Złoty Lew dla Grega Lynna za fragment wystawy w Ar-
senale. Do Wenecji pojechałem na początku moich krótkich wakacji, przed którymi jak zawsze miałem 
bardzo pracowite i dość bezsenne dwa tygodnie. Choć biennale już trwało, nic o nim szczegółowego 
nie wiedziałem oprócz nagrody dla Piątka i Trybusia, o której ktoś mi po prostu powiedział. Dopiero 
po powrocie dowiedziałem się o Lwie dla ekspozycji Lynna – ekspozycji, która była dla mnie skan-
dalicznie słaba, wręcz żenująca, i którą zniesmaczony wspominałem całą wakacyjną drogę. No bo co 
robi na biennale architektury facet, który pociął w fabryce jakieś plastikowe delfiny do upiększania 
ogrodów i uformował z nich postumenty dla blatów, tworząc w ten sposób stoły? Jury napisało, że 

SZEŚĆ WĄTKÓW  
JEDNEJ KATASTROFY
Jak było? 

Opowiada Roman Rutkowski, architekt.

Architektura nie ogranicza się tylko do budynków. To motyw przewodni tegorocznego bien-
nale Architektonicznego w Wenecji. Czy przesłanie Aarona Betsky’ego – kuratora wydarze-
nia – jest wyraźne w prezentowanych pracach?
Muszę powiedzieć, że jeszcze nigdy dla moich uszu temat biennale nie brzmiał tak pociągająco. Choć 
jestem praktykującym architektem i w architekturze znajduję bardzo często mnóstwo satysfakcji, to 
jednocześnie uważam architekturę za dziedzinę nudną. Na biennale od wiosny ostrzyłem sobie zęby, 
mówiąc wszystkim znajomym, że to na pewno będzie coś niesamowitego – wsłuchać się we wszystko, 
co się dzieje wokół procesu wznoszenia budynków, poza standardowymi, codziennymi sytuacjami i pro-
cedurami. Tak właśnie rozumiałem wymyślone przez Betsky’ego motto „Out there. Architecture Beyond 
Building”. Jednak gdy człowiek wczyta się w rozwinięcie tego motta, gdy dokładnie pozna intencje Bet-
sky’ego, wtedy jest już zdecydowanie gorzej. W eseju kuratora wystawy naliczyłem chyba sześć wątków, 
które się czasami uzupełniają, a czasami kompletnie się wykluczają, i z których prawie każdy mógłby 
stanowić główną tezę całego biennale. Raz Betsky pisze, że architektura w ogóle nie oznacza budowania 
budynków – co jest oczywistą bzdurą, która po prostu dobrze i szokująco dźwięczy w uszach, potem, że 
architektura jest sposobem, w jaki myślimy i mówimy o budynkach, następnie że architektura jest na-
rzędziem czynienia ze świata naszego domu, potem, że architektura powinna garściami czerpać z filmu 
i sztuki, gdzie tworzy się bajeczne przestrzenie, aż w końcu stwierdza, że architekturze potrzebne jest 
wszelkiego rodzaju eksperymentowanie oraz zastosowanie najnowszych, wręcz kosmicznych technolo-
gii. W opisie Betsky’ego było też kilka osobliwych – mówiąc eufemistycznie – tez: a to na przykład, że 
budynki są grobowcami architektury, lub to, że tylko niektóre prywatne domy, muzea i może coś jeszcze 
pozwalają ludziom zorientować się, gdzie się akurat znajdują. Wspomina coś o krajobrazie, o nieokieł-
znanym rozprzestrzenianiu się przedmieść, o nomadyzacji życia i o paru innych rzeczach. Więc w związ-
ku z tym trudno powiedzieć, czy temat biennale był widoczny w pracach, czy nie – bo temat ów przez 
Betsky’ego sformułowany został w sposób wyjątkowo chaotyczny i niezrozumiały. Kiedy w lipcu byłem 
w Turynie na zjeździe Światowej Unii Architektów, miałem okazję posłuchać wystąpienia, w którym Bet-
sky w sposób niezwykle poruszający zapowiedział biennale jako wielką próbę spojrzenia na architek-
turę z boku. Betsky przemawiał wtedy tak pięknie i sugestywnie jak rasowy i bardzo charyzmatyczny 
polityk! Już mówiłem, że architektura dla mnie jest nudna w swoich ograniczeniach, więc zapowiedź 
biennale zabrzmiała wtedy niebywale kusząco. We wrześniu okazało się jednak, że Betsky całkowicie 
pogubił się w swoich rozważaniach i biennale wypadło fatalnie. Z wielkiej chmury nawet mżawki nie 
było – była za to pozbawiona koloru i kształtu bryja.

Czyli słabą stroną już na wstępie okazało się rozmycie tematu?
Tak, temat był całkowicie rozmyty, albo – przy dobrej woli patrzącego – składający się ze zbyt 
wielu tez i postulatów. Żeby było jeszcze bardziej bezsensownie, Betsky zaprosił do zilustrowania 
tych swoich sześciu wątków raptem kilkunastu twórców, po których – z racji ich ikonicznego wręcz 
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Pawilon Japoński i projekt Junja Ishigami, fot. Marcin KwietowiczAlejandro Aravena/Elemental, Srebrny Lew dla najbardziej obiecującego młodego architekta, fot. Marcin Kwietowicz
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Temat główny zapowiadał się jako otwierający na potrzeby społeczne, relacje międzyludz-
kie, wszystko to w kształtowaniu czego może brać udział architekt, co jest właśnie poza 
budynkiem. Tym bardziej szkoda, że okazało się, iż Betsky chyba miał co innego na myśli 
formułując założenia tegorocznego biennale.
To, że polski pawilon Grześka Piątka i Jarka Trybusia wygrał, napawa jednak optymizmem. Autorzy nie 
zrezygnowali z prezentacji stanu polskiej architektury, jej sukcesów i porażek, ale w gruncie rzeczy 
zajęli się problemami znacznie poważniejszymi. Posługując się lokalnymi przykładami opowiedzieli 
o globalnych problemach i to przyczyniło się do sukcesu. I choć dzięki Mikołajowi Grospierre i Ko-
basowi Laksie nie zapomnieli o formie, mieli też podbudowę teoretyczną, to jednak nie dyskusja 
o formie, czy kolejna teoria była kwintesencją ich projektu.
Bardzo mnie ucieszyło, że Srebrnego Lwa dla młodego twórcy dostał Chilijczyk Alejandro Aravena, 
którego pracownia Elemental buduje domy dla ludzi, o których bogaty świat zapomniał, dla wyklu-
czonych. W polskim pawilonie pokazane zostały pewne problemy, na które Aravena stara się prak-
tycznie odpowiedzieć. Bardzo się to fajnie uzupełnia.
Cieszę się, że to właśnie Aravena dostał tę nagrodę a nie drugi poważny kandydat – Japończyk Junja 
Ishigami. Wewnątrz i wokół japońskiego pawilonu wykreował piękną przestrzeń, ale w gruncie rzeczy 
jego wizja to tylko była trochę naiwna, romantyczna ekologia. Szkoda, bo chciałbym, by świat wyglą-
dał jak na jego rysunkach, ale to niestety niemożliwe.

Czy były jeszcze jakieś propozycje warte wspomnienia. Czy coś jeszcze cię uwiodło?
O tak, poczucie humoru i przekora Estończyków, którzy zrobili projekt polityczny. Pawilon estoński to 
GAZRURKA (gaspipe), która zaczynała się przy pawilonie rosyjskim i łagodnym łukiem, omijając Ja-
ponię, tuż pod nosem Francuzów i Brytyjczyków biegła do pawilonu niemieckiego. Teoretycznie więc 
umożliwiał między tymi dwoma pawilonami wymianę – kapitałów, towarów, informacji, technologii, 
itp. - bez wiedzy i zgody sąsiadów. Z zewnątrz wyglądało to wszystko kulturalnie i elegancko jak 
garnitur kanclerza Shroedera, ale w gruncie rzeczy trzeba by się było trochę utytłać…
Kiedyś wpadłem na pomysł, by zbadać, jak się ma lokalizacja poszczególnych pawilonów w Giardini 
do znaczenia i wzajemnych relacji miedzy różnymi krajami (czyli do polityki po prostu). A pawilon 
estoński właśnie w odważny sposób łamie utartą strukturę tych kluczowych, stojących przy głównej 
alejce pawilonów.

Czy coś z tego biennale wynika, jaka myśl wyłania się z tego, co można zobaczyć na nim 
w tym roku?
To jest problem biennale w ogóle. Teoretycznie to miejsce, gdzie ma toczyć się poważna, profesjonal-
na dyskusja, z drugiej strony, gdy masz 50 pawilonów do obejrzenia, to wchodzisz do każdego z nich 
na 2 minuty – autor wystawy musi w ciągu tego czasu sobą i wystawą zainteresować. Siłą rzeczy 
staje się to festiwalem pomysłów, pojedynkiem na gadżety, szoł. Dopiero gdy już kogoś zatrzymasz 
na trochę dłużej, możesz próbować przekazać mu jakąś istotniejszą treść.
Dobry pawilon powinien działać na kilku poziomach – ludycznym, rozrywkowym i profesjonalnym.
To chyba była też siła polskiego pawilonu, a słabość np. pięknego – ale tylko pięknego – pawilo-
nu greckiego, w którym była instalacja dźwiękowa. Autorzy podzielili plan Aten kwadratową siatką. 
W każdym z przecięć linii umieścili mikrofon, a potem na wystawie odtworzyli dźwiękowy plan mia-
sta. Opowiedzieli o mieście, choć nie o budynkach. Piękne, ale czy coś, poza zmysłową przyjemnością 
wynika z odkrycia, że miasto to również dźwięki?
Główne nagrody biennale (nie licząc rządzącej się chyba trochę innymi prawami nagrody za cało-
kształt, którą w tym roku dostał Frank Gehry) przyznane zostały jednak pracom/projektom zaanga-
żowanym. Wniosek z tegorocznego biennale jest taki, że trzeba zajmować się poważnymi sprawami, 
że nie chodzi o to, żeby było pięknie, ale żeby też było mądrze. Wniosek więc dość banalny, ale wciąż 
warty przypomnienia – szczególnie tym, którym kolejna instalacja Zahy Hadid czy innego Libeskinda  
albo Eisenmanna przysłoniła świat.

Rozmawiała Bogna Świątkowska

Lynn w swojej pracy odniósł się do idei recyklingu, a przecież wykorzystane przez niego ogrodowe 
figury były absolutnie nowe, przez nikogo nigdy nieużywane, a zrobione z wyrafinowanego tworzywa 
sztucznego blaty kosztowały na pewno więcej niż kilka stołów z IKEI razem wziętych! Choć jako idea 
recykling na pewno jest słuszny, politycznie poprawny i dobrze brzmiący, ja osobiście poczułem się, 
jakby ktoś ze mnie durnia zrobił. 
Skoro tak bardzo krytykuję Grega Lynna, to wspomnę na koniec tylko o tym, co w Arsenale wzbudziło moje 
uznanie – bo takich kilka wyjątków rzecz jasna było. Po pierwsze Vicente Guallart z ekspozycją pokazującą 
jak pozostająca raczej poza kontrolą architekta elektronika coraz bardziej panoszy się w architekturze, 
po drugie Coop Himmelb(l)au za zbudowanie na nowo  swojej już prawie czterdziestoletniej, niesamowicie 
szczerej w swoich intencjach i bardzo alternatywnej architektury, i po trzecie Diller & Scofidio za piękną 
pracę konfrontującą „prawdziwą” Wenecję z Wenecji z „nieprawdziwą” Wenecją z Las Vegas.

Rozmawiała Kamila Rogowska

Jak było?

Opowiada Marcin Kwietowicz, bywalec.

Jakie ogólne wrażenie?
Była nuda z perspektywy malkontenta. Nuda.

Jak oceniasz część przygotowaną przez Arona Betsky’ego?
Temat przez niego zaproponowany „Architektura ponad/poza budynkami” (tytuł dość trudno przetłu-
maczalny) był bardzo ciekawy, można go też bardzo różnie zinterpretować. Jednak w dużo większym 
stopniu odnoszą się do niego prace w pawilonach narodowych niż kuratorowana przez Betsky’ego 
wystawa. Poza instalacją, która otwierała jego wystawę (poświęconą scenografiom filmowym, czyli 
czymś, o czym myślimy jak o budynku, choć w rzeczywitości nim nie jest), nie rozumiałem dlaczego 
wybrano takie a nie inne projekty czy instalacje. Chyba jedynym kluczem były osobiste preferencje 
kuratora no i medialna sława wybranych przez niego projektantów. Choc może rzeczywiście to wła-
śnie jest „ponad budynkiem" – osoba architekta stała się ważniejsza niż zrealizowany przez niego 
obiekt.

Jakie były komentarze? Czy się dyskutowało o rozczarowaniu propozycją Betsky’ego?
Myślę, że wystawa sprzed dwu lat, choć dosyć akademicka, była znacznie lepsza, mówiło się też, że 
znowu ta sprzed lat czterech była lepsza niż dwie późniejsze. Generalnie idzie ku upadkowi, ale to 
ogólnoświatowa tendencja, śpiewa o tym nawet Linda ze Świetlikami (śmiech).
Paradoksalnie w jakiś sposób pasuje to do Wenecji, miasta od zarania wynaturzonego i perwersyjne-
go a współcześnie dekadenckiego i schyłkowego, gdzie prawie nikt nie mieszka. Autochtoni wynoszą 
się na stały ląd, żyją z wynajmu swoich weneckich mieszkań turystom. Pałace są dla odmiany ku-
powane przez bogaczy, którzy przyjeżdżają tu na krótkie wakacje a przez resztę roku te domy stoją 
puste (nie licząc kulawych ogrodników i demonicznych odźwiernych, czyli tzw. staff’u). W tym sensie 
miasto umiera albo zamienia się w skansen.

NUDNO, PIĘKNIE, MĄDRZE
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NA PRZENIKU

Celem „Undead Galleries”, jednodniowego festiwalu niezależnych galerii po-
wstałych po 2000 roku było pobudzenie dyskusji o sposobach funkcjonowania 
małych, niezależnych galerii w różnych miastach Polski, generujących stra-
tegie i idee, często przejmowane przez duże, centralne instytucje. Z organi-
zatorami sesji Moniką Weychert-Waluszko i Piotrkiem Stasiowskim rozmawia 
Bogna Świątkowska.

***
Zaproszone galerie: Zakręt (Warszawa), Warszawski Aktyw Artystów, SzuSzu (Warszawa), G.S. Rozwój (Warszawa), Galeria Szara (Cie-
szyn), 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 Interesującej Nazwy (Gdańsk/Warszawa), Galeria Promocji Młodych (Łódź), PGR 
(Gdańsk), InnerSpaces (Poznań) i Galeria Starter (Poznań).
Spotkanie odbyło się 27.09 w Warszawie na Chłodnej 25, www.chlodna25.blog.pl

Galeria Starter, Poznań, fot: Kamil Strudziński
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to sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona na zysk, 
nazywany też sektorem prywatnym. I tam wielką rolę odgrywać powinny galerie komercyjne, przed któ-
rymi leżą ogromne wyzwania: sformułowanie polskiego rynku sztuki, promocja za granicą więcej niż 
pięciu artystów, produkcja prac, opieka nad artystami oraz prowadzenie ich interesów. Ale nie formu-
łowanie idei i to też jest w Polsce zaburzone.  Trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji, działających 
społecznie i nie dla zysku, czyli organizacje pozarządowe – organizacje non-profit, czyli galerie nieza-
leżne pracujące w systemie projektowym. Takie galerie powinny wspierać i promować artystów mniej 
jeszcze znanych i dawać wszystkim, zarówno artystom, kuratorom, jak i widzom eksperymentować. Te 
galerie tak, jak i państwowe, produkują sensy. W Polsce to wszystko działa na przeniku.

Jakie intencje deklarują właściciele galerii, co jest celem ich działań?
P.S.: Hmm, to trudne pytanie ze względu na różnorodność podejmowanych wątków. Przede wszyst-
kim wymienić by można potrzebę pobudzania aktywności poprzez sztukę. Badania zainteresowań 
artystów, wspieranie ich w poszukiwaniach i inspiracjach. Z drugiej strony myślę, że te miejsca mają 
możliwość docierania głębiej w to, co aktualnie dzieje się wśród młodych artystów. Często poka-
zują debiutantów. Praca z nimi nie ogranicza się do zaproszenia i rozwieszenia prac, ale często do 
konstruowania całych idei, czy projektów. Duże, oficjalne instytucje nie mają często komfortu tak 
ścisłej pracy z artystami. I jak się okazuje, niejednokrotnie korzystają z dorobku czy poszukiwań 
mniejszych, mniej oficjalnych miejsc. To rodzi pytanie o funkcjonowanie partnerstwa między takimi 
miejscami...
M.W.W.: Ach, to są po prostu entuzjaści. Aktywiści. Osoby obdarzone silnym charakterem i wolą działania. 
Zwykle taka galeria jest tworzona, zapełniając konkretną lukę w danym środowisku. Działania są bardzo 
różne i zależą od rozmiaru dziury, którą trzeba zasypać. Dlatego wiele tych galerii funkcjonuje tylko jakiś 
czas – na ile starczy sił prowadzącym. Stąd duży entuzjazm mogliśmy odczuć wśród osób, które zrobiły 
zaledwie kilka imprez. Natomiast pewien autoironiczny dystans u osób z dłuższym stażem.

Czy wasze spotkanie i dyskusja przyniosły jakieś nowe wątki w wiedzy o młodych galeriach 
niezależnych?
P.S.: Na pewno posłużyło do wymiany inspiracji i doświadczeń pomiędzy ludźmi, którzy słyszeli o so-
bie często jedynie z listy mailingowej. Poza tym, okazało się, że nie można tworzyć ścisłych rozgra-
niczeń między różnymi formami działalności, bo często nachodzą na siebie, mieszają się. Podobnie 
nie ma sensu mówić o niezależności rozumianej w tradycyjny sposób, chcąc funkcjonować trzeba 
się liczyć z pewnymi kosztami. Sposoby zdobywania pieniędzy są bardzo różne, ale liczy się przede 
wszystkim cel, którym jest pobudzanie do działania i propagowanie twórczych postaw.
M.W.W.: Od początku czysto intuicyjnie wyczuwaliśmy różnicę między nami, a wcześniejszymi spotka-
niami Żywej Galerii. Oczywiste były różniące nas uwarunkowania historyczne, polityczne, ekonomicz-
ne, technologiczne. Ale pod tym wszystkim kryje się jeszcze jeden wspólny mianownik. Nadal jeszcze 
nie umiemy go sprecyzować. Może musimy spotkać się raz jeszcze?
Brak wyznaczenia pewnej teoretycznej granicy dla polskich uwarunkowań galerii niezależnych powo-
duje zaburzenia, od recenzowania działań do pozyskiwania funduszy.

Jakie są wasze refleksje po tym spotkaniu? Wyciągnęliście jakieś wnioski?
P.S.: Jeszcze w trakcie spotkania zastanawialiśmy się wspólnie, czy nie miałoby sensu stworzenie 
sieciowego projektu, który integrowałby różne sposoby myślenia o galernictwie. Taki projekt mógłby 
się stać polem wymiany myśli, doświadczeń, informacji o wystawach i poszczególnych artystach. 
Doszliśmy jednak do wniosku, że tworzenie kolejnego bytu o podobnych właściwościach jak inne 
istniejące już miejsca w sieci bardzo szybko skazane byłoby na jedynie informacyjną funkcję - co? 
gdzie? kiedy? Być może warto wykorzystać już istniejące środki medialne do promocji swoich dzia-
łań, do dyskusji nad nimi. I oczywiście spotykać się raz na rok, raz na dwa lata, żeby sądować nowe 
zjawiska, nowe pomysły na wystawiennictwo i akcjonizm. Ze sztuką nie jest u nas źle. Na łopatkach 
leży jej definicja i komentarz. Nad tym wypadałoby popracować.
M.W.W.: Raczej postawiliśmy otwarte pytania. Ja miałam nadzieję, że uda nam się natchnąć uczest-
ników do wspólnej refleksji teoretycznej. Tego nie mogliśmy oczywiście dokonać w trakcie jednego 
spotkania. Ale ja mam nadzieję, że taki właśnie będzie długofalowy efekt...

Jak diagnozujecie sytuację na scenie niezależnych galerii sztuki w Polsce? Jak jest?
PS: Z małymi galeriami, działającymi na terenie kraju nie jest najgorzej, choć zawsze mogłoby być le-
piej. Wciąż powstają nowe inicjatywy, widać jakieś wrzenie, które ma szczególne znaczenie w mniej-
szych aglomeracjach. Z drugiej strony żywot takich miejsc jest zwykle niedługi. Przez liczne problemy 
te przedsięwzięcia nie mają często szans zinstytucjonalizować się. Może to jednak jest też ich atutem 
– stąd nazwa „Undead Gallery”, która w pewnym sensie jest odpowiedzią na szereg spotkań organi-
zowanych wcześniej pod nazwą „Żywa Galeria”. Myślę, że to, co trawi obecne alternatywy galeryjne, 
to brak odpowiednich środków do wystarczającego nagłośnienia ich działań. I nawet nie wspominam 
tu o środkach finansowych, które by można było wydać na promocję, ale ogólnie o braku komentarza 
do poszczególnych działań, które się w ich ramach odbywają.
MWW: Jak zwykle jest świetnie. Poziom pokazywanej sztuki jest wysoki. Obejrzenie dwudziestu paru 
dokumentacji mogło być męczące. Ale jednak dużo osób nie oderwało się od nich przez dwanaście go-
dzin. Oboje zdawaliśmy sobie sprawę, z tego, że maraton pokazów ma wady. Ale zdecydowaliśmy się na 
to ze względu na fakt, że wszyscy mogliśmy sobie uświadomić w czym tkwi siła zaproszonych przez nas 
inicjatyw. Widać też było, że przemawiamy wspólnym językiem estetycznym (z nielicznymi wyjątkami). 
Młode galerie sprawnie operują dostępnymi narzędziami pozyskiwania lokali i finansów na działania, 
sprawnie się też promują. Często organizują bardzo poważne, wielkie imprezy. Pod tym względem linia 
demarkacyjna miedzy inicjatywami offowymi a oficjalnymi stała się niebywale krucha. Właściwie opiera 
się na wysokościach możliwych do uzyskania dotacji i innej nieco misji społecznej.

Jakimi strategiami posługują się te instytucje? Czy można je jakoś uszeregować, opisać?
P.S.: Na panel zaprosiliśmy osoby parające się różnymi formami aktywności wystawienniczo–kulturotwór-
czej. Trochę niefortunnie, jak się okazało, użyliśmy w zaproszeniu określenia „niezależne". Trudno dziś 
o taką niezależność, jaką dysponowali artyści i galerzyści choćby w latach 70. czy 80. Bardziej chodziło 
nam o niezależność myśli, możliwość wolnej współpracy pomiędzy organizatorami i artystami nad reali-
zowanymi przez nich wspólnie projektami. Taka niezależność często warunkowana jest z jednej strony nie-
komercyjnym charakterem działań, z drugiej brakiem nacisków środowiskowych na promowanie pewnych 
konkretnych idei czy artystów. Na panelu spotkały się organizacje będące fundacjami, stowarzyszeniami, 
prywatnymi mieszkaniami, a nawet galeriami finansowanymi przez miasta z peryferyjnych ośrodków miej-
skich, takie jak BWA Galeria Sanocka czy wrocławskie Studio BWA. Dodatkowo, braliśmy też pod uwagę 
formy aktywizmu artystycznego, które swymi działaniami przypominają strategie galeryjne - SzuSzu, Apo-
lonia Art Gallery to bez wątpienia jedne z ciekawszych tendencji nowego kuratoringu czy wystawiennictwa. 
Bardziej chodziło nam o realne skutki i jakość ich działań, niż uwarunkowania formalne ich egzystencji. 
M.W.W.: Hmm. Naszym zamiarem był taki dobór gości, który pomógłby nam określić choćby półpłynne 
granice niezależności: małe galerie miejskie; galerię, która szuka swojej niezależności zmieniając profil 
na komercyjny; osoby, które działają non profit i aktywistycznie – są tym samym niezależne od urzędni-
ków i od mechanizmów rynkowych; artystów posługujących się strategiami quasi-galeryjnymi. Wniosek 
był oczywisty – zawsze jesteśmy od czegoś zależni. "Galeria niezależna" jest formułą semantyczną, któ-
rej się używa, ponieważ nie ma alternatywy. Nie ma dobrego i ogólnie przyjętego słowa-zamiennika.
W ostatnim akordzie dyskusji okazuje się, że te granice zostały określone. Jak już mówiłam galeriom 
niezależnym bardzo blisko do oficjalnych instytucji, zwłaszcza tych mniejszych, których kłopoty i rado-
ści wydają się być wręcz identyczne: pokazują tych samych artystów, mają ciekawych kuratorów itp. Jest 
jednak jedna ważna różnica: błąd. Galerie finansowane ze środków publicznych nie mogą eksperymento-
wać czy też ich eksperymenty są strategiami ogólnie przejętymi i już wypróbowanymi. Są quasi-ekspe-
rymentami. Mają nad sobą kontrolę donatorów. Błąd w mniejszych galeriach jest dozwolony, traktowany 
z pobłażaniem i gościnnie. Bowiem może  generować, magmować, mutować coś nowego. A jak nie – to 
trudno... nic się nie stało. Krótko mówiąc unikają pewnego typu cenzury. Cenzury nie ze względu na treść 
a ze względu na formę, ponieważ jak ostatnio mogliśmy się przekonać cenzura treści dotyka wszyst-
kich. Natomiast zdecydowanie daleko galeriom niezależnym do galerii komercyjnych. Pozorne zbliże-
nie w powierzchownym oglądzie jest tylko efektem z jednej strony braku rozwiniętego rynku sztuki, 
a z drugiej braku zrozumienia dla cech społeczeństwa obywatelskiego. Z powodów słabości ekonomicz-
nej i braków edukacyjnych. Podział jest prosty i klasyczny: pierwszy sektor to administracja publiczna, 
określana też niekiedy jako sektor państwowy i takież galerie, które powinny pokazywać wielką sztukę, 
realizować wielkie i kosztowne wystawy narracyjne, formułować pewne wnioski, edukować. Drugi sektor 
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Ta rozmowa zaczyna się od prozaicznych problemów lokalowych, od podpy-
tywania o najnowsze strategie jednej z najsłynniejszych w świecie polskich 
gelerii, a kończy na dramatycznej obronie niezależności programowej naj-
młodszego Centrum Sztuki Współczesnej w Polsce, otwartego w tym roku w To-
runiu. Z Łukaszem Gorczycą, członkiem Rady Programowej CSW Znaki Czasu 
w Toruniu, współzałożycielem i współwłaścicielem galerii Raster, rozmawia 
Bogna Świątkowska

www.raster.art.pl

TERAZ TRZEBA  
ROBIĆ INNE RZECZY

The Fair Galleries na targach Frieze w Londynie, 2007 r. Od lewej: Łukasz Gorczyca i Michał Kaczyński, właściciele galerii Raster.  
Fot. archiwum Rastra
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A to ciekawy wątek. Jak możesz to wyjaśnić?
Każdy kto mieszka w Warszawie, kocha to miasto! A poważnie, to mamy takie poczucie, że trochę rze-
czy tu zrobiliśmy, i mówiąc: tu, mam na myśli nie tylko Warszawę, ale i infrastrukturę sztuki współ-
czesnej. Wypracowaliśmy grono ludzi, artystów, kolekcjonerów, publiczności, dla których Raster ma 
znaczenie jako punkt odniesienia. Chcieliśmy także wprowadzać artystów zagranicznych i robimy to 
od dwóch lat. To wynika z naszej świadomej strategii umiędzynarodawiania sytuacji w Warszawie, 
żeby nie tylko była miejscem eksportu, ale także miejscem wymiany. Dla nas to jest ważna część 
tożsamości Rastra, że jesteśmy w Warszawie, że jesteśmy związani z tą sceną i wpływaliśmy na to, 
jak się rozwija, w jaki sposób się o sztuce mówi. Jeszcze bardziej umacniam się w tym myśleniu, 
kiedy widzę, jak rozwija się scena kolekcjonerska w Polsce, kiedy pojawia się coraz szersze grono 
kolekcjonerów i nie są to tacy kolekcjonerzy, z którymi my się kontaktujemy gdzieś tam na świe-
cie, bo kolekcjonują też prace polskich artystów, a my jesteśmy jedną z 50 galerii, w których oni 
robią zakupy. Zawsze zazdrościliśmy galeriom z Brukseli czy z Londynu, że mają swoich własnych 
kolekcjonerów, ludzi, którzy nie tylko oczekują od galerii tego, że przyjdą i kupią coś, ale oczekują 
także, że galeria będzie im pomagać w dokonywaniu wyboru, wskazywać ciekawe kierunki. Będzie 
miejscem, któremu oni mogą zaufać, że powstanie między nimi rodzaj symbiozy. Chcemy, jeśli na 
przykład nastąpi wielki krach i nagle wokół Polski wytworzy się wielka przepaść i Unia Europejska się 
rozpadnie, żeby tu, w Warszawie, ta mała jednostka społeczna – Raster, nadal mogła funkcjonować 
w gronie kolekcjonerów i publiczności i była w stanie także lokalnie przeżyć. Utrzymywać tu płomyk 
kultury. Chodzi o substancję lokalną, żeby zachować sytuację, która opiera się na lokalnych siłach, 
na ludziach chcących się mocniej angażować. Mocniej – w sensie bardziej konsekwentnie, i mocniej – 
w znaczeniu pieniędzy, które przeznaczą na sztukę. Nie mówię o tym, że będą kupować prace, ale ich 
zaangażowanie może przejawić się tym, że pomogą znaleźć sponsora czy załatwić coś ważnego. Ten 
lokalny wymiar Rastra jest super ważny. On się nie kłóci z międzynarodową aktywnością i obecno-
ścią, a dla każdej galerii jest ważne, aby wokół niej byli ludzie.
Kiedy przyjrzysz się uważniej galeriom w Londynie czy Nowym Jorku, to zaczynasz rozumieć, na 
czym one polegają. Pierwsze nasze spostrzeżenie było takie, że wszystkie wyglądają jak bardzo 

Wernisaż Johanny Billing, Raster, 2007. Fot. archiwum Rastra

Słyszałam, że będziecie musieli się przeprowadzić.
Mam wielką nadzieję.

Wiecie już dokąd?
Właśnie nie wiemy dokąd i to jest smutne. Los kamienicy przy Hożej 42 jest przesądzony. Mamy na-
wet taki pomysł, żeby jej bronić. Nie to, że chcemy tutaj zostać, bo i tak chcieliśmy, i chcemy zmienić 
lokal, ale teraz okazało się, że kamienica ma problemy. Że już jej nie będzie, nie będzie…

Jak to? A co będzie?
Ta kamienica została zwrócona właścicielom czy ich spadkobiercom, którzy już parę miesięcy temu 
prawnie ją przejęli. Udało nam się porozmawiać z ich pełnomocnikiem – mecenasem, który powie-
dział nam, że kamienica wystawiona jest na sprzedaż. Do końca przyszłego roku będzie się w niej 
toczyć jakaś aktywność, ludzie będą mieszkać, potem budynek ma być opróżniony.

Czego potrzebujecie?
200, 300 metrów i windę.

W centrum miasta?
Niekoniecznie. Nie chcemy na przykład na Pradze, ale Ochota, Wola, Mokotów jak najbardziej.

Wszystko, co robicie jest uważnie obserwowane, może nawet za uważnie, może nawet 
nadinterpretowywane. W każdym waszym ruchu wszyscy oczywiście węszą nowe strategie 
Rastra. Więc co, macie jakąś?
Strategia jest bardzo złożona. Wysyłamy sprzeczne sygnały, takie dezinformujące. Na przykład na-
pisaliśmy w nocie prasowej do poprzedniej wystawy „Krzywe Koło”, że zmieniamy profil na geome-
tryczno-abstrakcyjny i niektórzy uwierzyli, że to prawda. To znaczy w pewnym sensie to jest prawda, 
ale niektórzy wykazali się szczególnym brakiem poczucia humoru i dystansu.
Czy to nie wynika z tego, że mimo upływu czasu pozostajecie instytucją, która wyznacza 
pole zainteresowań dla sporej grupy uczestników życia kulturalnego?
Mamy mnóstwo pomysłów na zmianę strategii. Jedna z tych strategii dotyczy aktywowania różnych miejsc. 
Mamy pomysły związane z rozwojem przestrzennym, tylko lokalu jeszcze nie mamy. Dlatego trudno nam 
powiedzieć, co to będzie konkretnie, bo to będzie zależało od nowego miejsca. Możliwe są dla nas dwa 
kierunki. Albo ulepszania siedziby Rastra, galerii, znalezienia takiego miejsca jak to, ale większego, wy-
godniejszego, jeszcze lepszego i szlifowania formuły wcześniej wypracowanej, co może się uda, jeśli do-
staniemy podobny lokal. No ale nie wiem, czy to się uda, czy mamy na to jeszcze energię.
Drugi kierunek jest taki, że Raster będzie tylko częścią czegoś większego. Ale to też zależy od tego, 
jaki lokal uda nam się zdobyć. A trzeci jest taki, że Raster będzie bardzo malutki (ogólna wesołość).

Niewiele to niestety wyjaśnia, ale na pewno odpowiednio zaciemnia. Myślałam, że to wy-
nika trochę z obserwacji przygód Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które chciałoby mieć jakąś 
substancję, gdzie będzie realizować swój program, ale nie mogą jej uzyskać. W związku 
z tym może w Warszawie pojawi się formuła realizacji projektów w rozproszeniu, w roz-
maitych lokalizacjach, po prostu dostępnych, a niekoniecznie związanych ze sztuką czy 
kulturą.
To jest sprzężone z sytuacją ekonomiczną, bo kiedy wynajmowaliśmy nasz lokal w 2003 roku, to 
sytuacja w tego typu komercyjnych nieruchomościach była zupełnie inna. Lokale były łatwo do-
stępne. Teraz jest coraz trudniej, ponieważ kamienice rzeczywiście zaczynają wracać do właścicieli 
i wszystko się zmienia. Jest drożej. Kontekst jest taki, że w Berlinie jest taniej niż w Warszawie, więc 
pojawiają się różne pomysły.

Chcecie się przeprowadzić do Berlina?
Nie, najwyżej czasowo. Gdybyśmy nie mogli znaleźć tu żadnego lokalu przez rok czy półtora, przenie-
siemy się do Berlina, bo tam nie jest problemem znalezienie lokalu po przystępnych cenach. Ale nie 
jest to nasze wymarzone rozwiązanie, bo chcemy się trzymać naszej tożsamości warszawskiej.
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Kogo zaprosiliście do kuratorowania w tym roku?
W tym roku kuratorem jest Pierre Bal-Blanc, bardzo interesujący francuski kurator, dyrektor CAC 
Bretigny pod Paryżem, jednej z bardziej znanych publicznych galerii francuskich. On między inny-
mi produkował film Żmijewskiego „80064”. Dla kuratora to jest wyzwanie, bo jest sprowokowany do 
tego, by działać w komercyjnym kontekście targów sztuki, do których wielu kuratorów ma mniej lub 
bardziej słuszny dystans. Usiłujemy wprowadzić element gry, wciągać w nią kuratorów i samemu dać 
się przez tych kuratorów po trosze zmanipulować.

Zrewolucjonizowaliście atmosferę wokół sztuki, wprowadziliście artystów, którzy są histo-
rią polskiej sztuki najnowszej. Trudno być permanentnym rewolucjonistą, jak sobie radzicie?
To byłoby głupie, gdybyśmy się teraz wypierali, że nie robiliśmy żadnej rewolucji. Tak, zależało nam 
na radykalnych zmianach. Dużo zostało zrobione, ale też już bez naszej pomocy wiele rzeczy się 
zmieniło i zmienia. A teraz trzeba robić inne rzeczy.

W jakim kierunku?
Trzeba przekształcić polski szowinizm w stronę swobodnej wymiany myśli. Nie może tak być, że na werni-
saż młodego zagranicznego artysty, znanego w Europie, wystawianego w galeriach, do Zachęty przychodzi 
jedna trzecia publiczności z tego, co na wystawę młodego polskiego artysty. To jest po prostu niezrozu-
miałe. Przeżywaliśmy to bardzo mocno. W ubiegłym roku pokazywaliśmy w Rastrze prace Johanny Billing, 
artystki bardzo uważnie obserwowanej przez wiele instytucji i kuratorów, która miała już kilka muzealnych 
wystaw. Nie jest gwiazdą rynkową – jej filmy to wyrafinowana sztuka na temat relacji społecznych. Kiedy 
byliśmy w Stanach, pytano nas o to, co jest teraz u nas w galerii. My, że Johanna Billing. I nie było pytania o 
to, kto to jest, tylko wszyscy pytali „A które prace pokazujecie?”. Staraliśmy się więc zrobić, żeby w Polsce 
był jakiś odzew na jej prace, no i to była porażka. Nikt nie chciał o tej wystawie pisać.

Dlaczego nikt nie chciał pisać?
Myślę nawet, że to jest OK, że media mogą się bardziej interesować kolejną wystawą młodego pol-
skiego artysty. Ale z pewnym bólem odebrałem sygnał, że jest problem środowiska profesjonalnego, 
że tutejsi kuratorzy nie są takimi sytuacjami zainteresowani, że interesują się tylko wtedy, gdy sami 
robią projekt. Nawet rozmawiałem o tym z pewnym wysoko postawionym kuratorem jednej warszaw-
skiej instytucji, który powiedział, że wystawy młodych europejskich artystów nie są potrzebne w 
Polsce, że tutaj są potrzebne albo duże wystawy problemowe, albo wystawy gwiazd, jakie robi Milada 
Ślizińska. A artystów młodych jest przecież mnóstwo i skąd on ma wiedzieć, czy ten artysta akurat 
jest dobry, a nie inny z dwustu dostępnych. A że sam jeździ tylko na główne biennale, to nie ma czasu 
się orientować w innych rzeczach.
To jest też sposób myślenia, jaki reprezentuje dziennik „Rzeczpospolita” robiąc ranking Kompas 
Sztuki. Na świecie jest dużo rankingów, jak na przykład niemiecki Kunstkompass, który polega na 
tym, że są ustalone kryteria oceny i liczy się punkty na przykład za to, gdzie artysta wystawia, w 
jakich instytucjach, galeriach, w jakich jest kolekcjach itp. A według „Rz” u nas tak nie można, bo w 
Polsce są inne realia. I przeciwko temu się buntujemy. W Polsce nie ma innych realiów, bo już nie 
ma granic. Wszystko się zmieniło. Dlaczego pani dziennikarka nie może usiąść, jeśli chce mieć fajny 
ranking, poświęcić dwa tygodnie i zliczyć te punkty? Zamiast tego proponuje rozesłanie ankiety do 
wszystkich BWA w Polsce i kilkudziesięciu osób, z czego wychodzi, że Nowosielski jest teraz ‘top ten’ 
wśród polskich artystów. Jaki to ma sens?
Sukces polskich artystów strasznie wszystkim zawrócił w głowie, ale w Polsce. Przyniósł dużo energii, 
siły, przyniósł też pieniądze, które otworzyły możliwości działającym tu artystom, niektórzy z nich 
mają swoje galerie za granicą, o czym się wiele nie mówi. Możemy teraz z tego skorzystać – dzięki 
kontaktom, środkom. Możemy wybrać wszystko, co najlepsze i przenieść tutaj.

Czy brak reakcji na niektóre wystawy nie wynika z tego, że kiedy znika polski wątek, to 
znika prosty początek od którego można zacząć? A może brakuje narzędzi do mówienia 
o sztuce?
Krytycy, kuratorzy nie czują się na siłach, nie mają takich kompetencji, dostatecznego zainteresowa-
nia, żeby prowadzić swobodny międzynarodowy dyskurs. Takich ludzi jest w Polsce ciągle niewielu, 

eleganckie biura, z bardzo eleganckim panem albo panią siedzącymi za wydizajnowanymi biur-
kami, których zadaniem jest rozpoznawanie znanych kolekcjonerów i dzwonienie, żeby przyszedł 
ktoś z zaplecza. Szukaliśmy na świecie galerii, które mają inny model. W końcu udało nam się zna-
leźć te, które myślą inaczej, są zbudowane na innym etosie. Bardziej przypominają czyjś prywatny, 
jednoosobowy interes, galerię otoczoną grupą przyjaciół, artystów i kolekcjonerów niż minikor-
porację, dużą firmę zatrudniającą wielu ludzi. Przyglądaliśmy się więc tym mniejszym galeriom, 
niektóre z nich wzięły udział w Willi Raster w 2006, a niektóre tworzą z nami projekt The Fair 
Gallery.

Tak? Możesz o nim słów parę?
Projekt The Fair Gallery rozpoczęliśmy oficjalnie w zeszłym roku. Wspólnie z trzema galeriami – gb 
agency z Paryża, Hollybush Gardens z Londynu i Jan Mot z Brukseli, utworzyliśmy nową, efemeryczną 
galerię, która objawia się tylko w czasie targów sztuki. Praktycznie polega to na tym, że The Fair Gal-
lery, mająca swoją stronę internetową, aplikuje jako TFG na targi sztuki. Po raz pierwszy uruchomili-
śmy ją na ubiegłoroczne targi sztuki Frieze w Londynie. Teraz będzie to po raz drugi. Za każdym razem 
TFG zaprasza kuratora albo freelancera i proponuje mu zorganizowanie prezentacji TFG w ramach 
tych targów. Kurator otrzymuje wolną rękę, poza tym, że oczekujemy, że będzie to projekt, w który 
zaangażowani będą artyści z naszych galerii, a nie z zupełnie innych.

Wcale się nie dziwię. Już bez przesady, prawda?
Kurator przygotowuje projekt i potem go realizuje. Jesteśmy razem na stoisku i kurator prezentuje 
swój projekt. To kuratorowana wystawa. W zeszłym roku zrobiliśmy wystawę, w tym roku projekt 
polegający na tym, że wszystkie wystawione dzieła sztuki mają być poddane przez ich autorów de-
konstrukcji, na stoisku mają pozostać tylko ich części składowe, materiały, które nie mają już statusu 
dzieł sztuki. Jest to raczej utopijny gest, ale radykalny. Celem projektu jest zmiana formatu obecno-
ści galerii na targach i zagrania z tożsamością galerii. Dlatego wciągnęliśmy kuratorów, co umożliwi 
naszym artystom wejście w troche inny kontekst.

Stoisko The Fair Galleries na targach Frieze w Londynie, 2007. Fot. archiwum Rastra
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przybywa ich, ale nadal jest to bardzo nieliczna grupa. Wciąż nie udało nam się zmienić kondycji 
typowej dla sceny prowincjonalnej: skupionej na sobie i mającej tylko bezpośrednie relacje z innymi 
ośrodkami, Nowym Jorkiem czy z Londynem najchętniej. Ale już tak, żeby z Pragą czy z Kijowem, to 
nie bardzo, no bo niby co stamtąd możemy dostać?

Czy to nie wiąże się z faktem, że przestaliście pisać? Bardzo ważna część edukacyjnej dzia-
łalności Rastra zniknęła po zawieszeniu pisma.
Mam trochę poczucie, że popełniłem błąd, nie próbując rozmawiać. W miarę tego jak zaczęliśmy się 
zajmować różnymi sprawami i robić takie projekty jak np. The Fair Gallery, przestaliśmy z Michałem 
publikować teksty o charakterze bieżącym, komentującym. Myśleliśmy, że jesteśmy teraz po drugiej 
stronie, że teraz to my generujemy jakieś dobro, albo niedobro, jakieś wystawy, projekty, i czeka-
liśmy na to, że publiczność, krytycy, dziennikarze będą naszą działalność percepować, będą o niej 
pisać, albo bluzgać, że będą się przyglądać i zacznie się jakaś dyskusja.
Z przerażeniem zauważyłem ostatnio, że większość tekstów na temat polskiej sztuki, także na temat 
instytucjonalnego funkcjonowania polskiej sceny, zawiera tezy wynikające częściowo z kompleksów, 
a częściowo z bardzo dużej niewiedzy. Dyskurs wokół rynku obciążony jest na przykład kompleksem 
pieniądza. Dociekania oparte są najczęściej na jakichś totalnych domysłach, a bardzo mało osób 
dysponuje realną wiedzą na temat tego, jak rynek sztuki naprawdę działa. Pomyślałem sobie, że 
może powinniśmy nadal być aktywni w dyskusjach publicznych.

Dużo jest na to przykładów. Teraz jest afera z CSW w Toruniu…
Co nazywasz aferą?

Nagonkę mediów lokalnych na program tej młodej instytucji.
Znam tę sprawę wszechstronnie. Mnie wypada o tym mówić, bo jestem członkiem Rady Programowej 
toruńskiego CSW. Jej byt się chwieje. Nie w takim sensie, że zaraz ją zamkną, ale w takim, że za chwilę 
przestanie istnieć tam program.
Cały ten projekt robiony był bardzo szybko. Kilka lat temu Marek Żydowicz zaproponował, aby w Toru-
niu wybudować CSW. Ówczesny minister Waldemar Dąbrowski się zgodził, że wspaniale, że to będzie 
to miejsce, które stanie się uwieńczeniem programu Znaki Czasu, powstanie centrala, wielkie cen-
trum sztuki współczesnej. Dzięki tej chęci i nakręceniu lokalnych prominentów udało się. Minister-
stwo wspólnie z miastem Toruń i województwem kujawsko-pomorskim ufundowało nową instytucję. 
Dostali pieniądze z Unii i zaczęli budowę.
Pierwszy dyrektor, młody menadżer, miał wszelkie umiejętności, żeby kierować tą inwestycją, zarządzać 
budową, starać się o dodatkowe fundusze itd. Pod koniec 2006 roku budynek był już w budowie. Jest dy-
rektor, ale nie ma ani jednego pracownika merytorycznego, nie wiadomo czym instytucja ma się zajmować. 
W związku z tym postanowiono założyć Radę Programową2. Powstała więc Rada złożona z przedstawicieli 
ministerstwa, miasta i województwa, lokalnej uczelni artystycznej i toruńskiego Stowarzyszenia Znaki Cza-
su. Rada została postawiona w takiej sytuacji, że proszę, jest półtora roku do otwarcia, niech Rada powie, 
co mamy zrobić? Jest 9 facetów, średnia 55 lat. Ja zostałem wysłany przez ministerstwo, bo uważano, że 
powinien być w niej także ktoś, kto się zna na realiach rynkowych. Przez rok pracowaliśmy intensywnie, 
żeby przeforsować ogólnopolski, a może nawet międzynarodowy konkurs na program, na kuratora, bo sta-
tut CSW nie przewiduje dyrektora artystycznego, może być tylko jeden dyrektor. No więc robimy konkurs, 
do jury udaje się zaprosić wszystkich najważniejszych przedstawicieli instytucji sztuki w Polsce. Wygrywa 
Joanna Zielińska, wygrywa jej program. W międzyczasie niestety instytucja w budowie dostaje bardzo dużo 
pieniędzy na zakupy dzieł sztuki. Rada Programowa musi decydować, to jest szaleństwo, to jest obłęd. 
Powiedziałem: „Nie decydujmy, poczekajmy na rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie kuratora, niech in-
stytucja sama utworzy radę zakupów, niech sami decydują”. Nie, nie, nie… nie możemy czekać. Więc pada 
propozycja, niech każdy powie, kogo kupujemy. „No to – mówi jeden członek Rady – ja proponuję, żeby 
kupić prace prof. Modzelewskiego”. Ja zaproponowałem zakup pracy Krzysztofa Wodiczki, ktoś inny prace 
prof. Gustowskiej, Mirosława Bałki. Później się okazało, że nie da się kupić Wodiczki, bo nie można się do 
niego dodzwonić, albo praca jest za droga. No dobrze, ale prace prof. Modzelewskiego i prof. Gustowskiej 
można. Lecz potem było kolejne 600 czy 300 tysięcy do wydania, ale tym razem część Rady powiedziała, że 
te pieniądze musimy wydać na lokalnych artystów. Niech lokalni artyści przesyłają swoje zgłoszenia i za-
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Budnego w meeting roomie, od niej zacząłem, później zobaczyłem resztę, zacząłem oglądać tę sztukę, 
rozumieć, wchłonąłem to, a potem znowu wróciłem na górę, spojrzałem już nowymi oczami na pracę 
Michała Budnego i pomyślałem „Pasuje, to też jest kul!”. W Bytomiu udało się wypracować formułę na 
instytucję. Udało się wychować publiczność, która uczestniczy w spotkaniach, niezależnie od tego, że 
jest tam też jakiś gnój polityczny i problemy administracyjne. Da się stworzyć coś interesującego z 
lokalnym wsparciem, z lokalną publicznością. Trzeba jednak tłumaczyć od początku. Trzeba tłumaczyć 
w Toruniu, że w Warszawie instytucje też nie pokazują tylko warszawskich artystów. Że pokazują 
artystów z różnych stron.

Warszawa, 30.09.2008

***
1 The Fair Gallery to wspólny projekt czterech międzynarodowych galerii (gb agency - Paryż, Hol-
lybush Gardens - Londyn, Jan Mot - Bruksela oraz Raster - Warszawa), który opiera się na idei  
f a i r  p l a y  i chęci wprowadzania do systemu sztuki nowych form komunikacji między artystami, ga-
leriami, kuratorami i kolekcjonerami. Wsparta kuratorska praktyka i krytyczna refleksja działalność 
The Fair Gallery polega na organizowaniu na targach sztuki wspólnej prezentacji w formie wystawy 
lub projektu przygotowywanego za kazdym razem przez innego, zaproszonego kuratora.
The Fair Gallery będzie obecne podczas FRIEZE ART FAIR 2008 w Londynie, stoisko B6.
Na prośbę kuratora zaproszeni przez niego artyści dokonają  d e k r e a c j i  swoich własnych prac. 
Proces ten przywróci dzieła do stanu czysto materialnego (w wypadku gdy praca jest niematerialną 
ideą, zostanie zredukowana do poziomu języka potocznego). Aby potwierdzić powrót dzieł do postaci 
materiału, artyści podpiszą umowy zrzeczenia się praw autorskich do tego, co z ich prac pozostało.
Zaproszeni artyści: Michał Budny, Andrea Buttner, Rafał Bujnowski, Claire Hooper, David Lamelas, 
Benoit Maire, Deimantas Narkevicius, Dominique Petitgand, Pratchaya Phinthong, Pia Ronicke
www.thefairgallery.co
gb agency, Paris / www.gbagency.fr
Hollybush Gardens, London /  www.hollybushgardens.co.uk
Jan Mot, Brussels / www.janmot.com
Raster, Warsaw / www.raster.art.pl

2 Rada Programowa CSW Toruń:
prof. Lech Wolski, Zakład Malarstwa, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (przewodniczący Rady)
Jerzy Brzuskiewicz, artysta malarz, prezes toruńskiego oddziału ZPAP, wiceprezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Sztuk Pięknych Znaki Czasu w Toruniu (sekretarz Rady)
dr hab.Tomasz de Rosset, pracownik naukowy Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
prof. Piotr Klugowski, dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
Zbigniew Fiderewicz, wiceprezydent miasta Torunia
Marek Żydowicz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Pięknych Znaki Czasu w Toruniu
prof. Jarosław Modzelewski, kierownik Katedry Malarstwa i Rysunku ASP w Warszawie
Łukasz Gorczyca, kurator i krytyk sztuki, współtwórca Galerii Raster
Tadeusz Kuba Grydniewski, artysta malarz

www.csw.torun.pl

prosimy ludzi z regionu, to oni wybiorą te prace. Oponowałem: „Nie róbmy tego, nie róbmy tego”. Okazało 
się, że się nie da, siła wyższa. Bo to są częściowo pieniądze marszałka województwa, lokalne pieniądze. 
Trzeba je wydać i oczekuje się, że na prace artystów związanych z regionem. I tak poszło kilkaset tysięcy 
złotych na prace twórców jak do tej pory anonimowych dla polskiej historii sztuki. Na przykład tacy artyści 
kojarzeni z Bydgoszczą czy Toruniem jak Ela Jabłońska w ogóle się tam nie znaleźli. Znaleźli się za to inni. 
Nawet nie widziałem tych prac…

Będziesz miał okazję, bo wystawa kolekcji odbędzie się jeszcze w tym roku.
No właśnie… I nastąpił moment otwarcia CSW. Było bardzo mało czasu, bo tam pracuje bardzo mały 
zespół. Być może jest to także moja wina, trzeba było bardziej się zaangażować w PR, dotrzeć do 
ludzi. Na otwarcie nawet minister nie przyjechał, mimo że było to otwarcie pierwszego centrum sztuki 
współczesnej zbudowanego w Polsce po wojnie. Olbrzymi budynek, nie ma drugiej takiej galerii w 
kraju, ale minister nie był w stanie się pofatygować.
Teraz sytuacja zaczyna grzęznąć. Myślałem, że jak ludzie w Toruniu zobaczą to przedsięwzięcie, tę 
sztukę, która nie przypominała niczego, co wcześniej prezentowano w tym mieście, inną skalę, inny 
język, inne zagadnienia, to ich to przekona, że to jest inna bajka, że znaleźli się w nowym świecie, 
że to jest coś nowego. Tymczasem nie, oni się denerwują, że to jest niefajne, a tymczasem są duże 
potrzeby lokalne, jest mnóstwo artystów lokalnych, którzy powinni mieć wystawy.

No i co zrobić?
Dalsze funkcjonowanie Rady Programowej nie ma już większego sensu, bo jej spotkania sprowadzają 
się teraz wyłącznie do bezsensownych natarć na dyrektora i kuratorkę. Znaczna część tego gremium 
uważa, że program wyłoniony w drodze konkursu jest do niczego i trzeba zrobić wystawę przewod-
niczącego Rady Programowej, profesora Wolskiego. A dyrektor, drugi już, kompetentny, uczciwy me-
nadżer, nie zna się na sztuce, ale dobrze rozumuje, że jeśli wszyscy lokalni są przeciwko, to uważa, 
że można zrobić taki kompromis. Z mojego punktu widzenia nie można zrobić takiego kompromisu, 
bo potem będzie tylko gorzej.
Jest kłopot, presja jest coraz silniejsza. Joanna Zielińska jest pod bardzo silnym ostrzałem. Pomy-
ślałem więc, że nadchodzi czas, kiedy trzeba storpedować działania Rady Programowej. Jeżeli tam 
odchodzi taka wolna amerykanka, to ja pod swoim nazwiskiem też mogę wysyłać różne sygnały. Więc 
ja też chcę się wypowiedzieć jako Rada Programowa Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w 
Toruniu, że w pełni popieram program Joanny Zielińskiej.
Oczywiście, można też powiedzieć, jestem tego bliski, a Joanna jeszcze bliższa – poddajemy to, jak 
sobie tak chcecie, to sobie róbcie. Ale jak mówi Jarosław Suchan, nie należy tak robić, bo to jest 
milion złotych z publicznych pieniędzy, 2 miliony, 50 milionów, to są naprawdę duże pieniądze. A ko-
lejne pieniądze idą przecież na zakupy i program. Nie można tego poddawać, tylko tłumaczyć na czym 
polega problem. Ta instytucja będzie dobrze służyć Toruniowi, jeśli będzie miała międzynarodowy 
charakter, wtedy skorzystają z tego także artyści lokalni. To jest ten sam problem, o którym rozma-
wialiśmy przed chwilą – konflikt Polska a reszta świata, tu jest Toruń kontra reszta Polski.

Czy to jest kwestia tylko Torunia? Czy bitwa o odzyskanie Polski, Opola, Olsztyna, Tarnowa?
Może tak. Trzeba toczyć batalię za batalią. Weźmy przykład galerii białostockiej. Arsenał miał bardzo 
ciężkie chwile, politycznie byli totalnie atakowani. W pewnym momencie zrobili coś, czego wcześniej 
nie chcieli robić. Wsparli tam w wyborach jednego z kandydatów na prezydenta, i on wygrał. I nieza-
leżnie od tego, że dzięki Monice Szewczyk, która jest tam dyrektorką, galeria ta działa bardzo konse-
kwentnie od kilkunastu lat, to w końcu też politycznie doprowadzili do takiej sytuacji, że ich pozycja 
jest dużo silniejsza. Kilka tygodni temu byłem tam na wernisażu, na którym byli też przedstawiciele 
władz miasta i od jednej pani usłyszałem: „O jak mi miło, cieszę się, że będzie w Białymstoku wystawa 
Agaty Bogackiej, to wspaniale”. Dwa lata wcześniej to było nie do pomyślenia. Są też takie osoby jak 
Wojtek Kozłowski w BWA w Zielonej Górze, konsekwentne, dzięki którym następuje realna zmiana. 
Byłem ostatnio w Kronice w Bytomiu i odniosłem nieprawdopodobne wrażenie, że to jest taki mło-
dzieżowy koncept store. Pracują tam same młode osoby. Mają tam kul księgarenkę, kul biuro, na 
ścianach mają kul wystawy, na otwarciach są kul koncerty, gdzie kul chłopcy grają, a potem jest im-
preza w kul klubie i to wszystko pasuje do siebie, łączy się w całość. Jest też nowa instalacja Michała 
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SZALEŃSTWO  
KREOWANIA  
KREATYWNOŚCI

O pomysłach na unowocześnienie Łodzi poprzez kulturę z Jarosławem Sucha-
nem, dyrektorem Muzeum Sztuki, w przeddzień otwarcia nowego budynku ms2, 
rozmawia Bogna Świątkowska.

Budynek ms2, z archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
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prawdę owa strefa ma być. Wiadomo, że będzie to olbrzymi obiekt o powierzchni około 40 tys. m2, że 
jego budowa pochłonie ok. 400 milionów złotych pochodzących ze środków publicznych, i że w obiek-
cie tym będzie prezentowana jakaś sztuka. Czyli wiadomo niewiele.

Jak to, to Pan nie wie, co to ma być właściwie?
Na początku roku pojawił się pomysł, by Muzeum Sztuki zaangażowało się w projekt Specjalnej Strefy 
Sztuki. Odbyłem wówczas, i później, szereg rozmów, niestety, mimo najszczerszych chęci, nie udało 
mi się uzyskać klarownej odpowiedzi na pytanie, w co, tak naprawdę, Muzeum miałoby się angażować.  
Przedstawiłem wówczas własną propozycję, sięgając do już sprawdzonych rozwiązań, takich chociaż-
by, jak MuseumQuartiers w Wiedniu – ale z niej nie skorzystano. Po drodze rozstrzygnięto konkurs na 
projekt architektoniczny, i kształt przyszłego budynku został przesądzony. Wybrano projekt, moim 
zdaniem, nieszczególny i w dodatku taki, który na poziomie realizacji najprawdopodobniej utraci 
jedyny swój walor, jakim jest czystość i minimalizm.
Obecnie Muzeum Sztuki nie jest włączone w prace nad projektem Specjalnej Strefy Sztuki. Ale, śledzę 
jego losy jako osoba, której – mimo iż mieszkam w Łodzi dopiero od dwóch lat – trochę na tym 
mieście zależy. No i, oczywiście, jako osoba, która odpowiada, póki co, za najważniejszą w Łodzi  
instytucję artystyczną. Nie chodzi o obawę, że oto rodzi się jakaś konkurencja. Nie miałbym nic 
przeciwko temu, by powstała w Łodzi duża instytucja z atrakcyjnym programem zorientowanym na 
sztukę współczesną. Im więcej takich miejsc, tym większa szansa na wzrost zainteresowania naszą 
dziedziną. A na jego wzroście wszyscy możemy tylko skorzystać. Rzecz w tym, by takie instytucje 
powstawały w oparciu o klarowne założenia zarówno programowe, jak i ekonomiczne. Istotna jest 
tutaj także kwestia skali: czy Łódź stać na utrzymanie aż tak wielkich przedsięwzięć? I czy w Łodzi 
znajdzie się publiczność zdolna wypełnić te rozległe przestrzenie?

Sądzę, że gdyby zrobić szybką kolej z Warszawy do Łodzi, miasto mogłoby się bardzo oży-
wić.
No nie wiem. Ułatwi się dojazd, ale muszą się znaleźć jeszcze dobre powody, by do Łodzi przyjeż-
dżać.

Pierwsze miejsce w konkursie ogłoszonym przez Fundację Sztuki Świata na projekt budynku Specjalnej Strefy Sztuki w Łodzi zajął 
niemiecki zespół Möller Architekten + Ingenieure, dzięki uprzejmości Fundacji Sztuki Świata.

Po dwóch latach pracy jako dyrektor Muzeum Sztuki jak Pan ocenia funkcjonowanie tej 
instytucji w takim mieście jak Łódź?
Mimo wszystko, nie najgorzej. Łódź nie jest bogatym miastem ani też specjalnie silnym ośrodkiem 
artystycznym, jednak coraz bardziej otwiera się na progresywną kulturę. Trzeba pamiętać, że Łódź 
dopiero się podnosi po głębokim kryzysie, który dotknął ją pod koniec lat 90. Dobrze rokuje fakt, że 
łódzcy decydenci widzą przyszłość miasta w kulturze, co więcej dostrzegają znaczenie awangardo-
wego dziedzictwa, którego nasze Muzeum jest przecież istotną częścią. Opierając się na tym, w przy-
szłość spoglądam z umiarkowaną nadzieją.

A czy oni nie widzą za dużo tej przyszłości? Doniesienia prasowe o kolejnych inicjatywach 
kulturalnych w Łodzi zaczynają być niepokojące – niezliczone festiwale, budowa Specjal-
nej Strefy Sztuki, będącej częścią gigantycznej inwestycji: postawienia nowego kwartału 
w centrum miasta, przeznaczonego na działania związane mniej lub bardziej z kulturą…
Tak. To jest pewien problem. Rzeczywiście, Łódź ma ogromne ambicje i niezwykle poważne plany 
inwestycyjne w dziedzinie kultury. Oby nie zakończyło się na wybudowaniu wielkich przestrzeni, 
na których utrzymanie nie będzie pieniędzy, bądź na których wypełnienie treścią zabraknie po-
mysłu. 

No właśnie. Najważniejsze pytania dotyczą treści. Bo sama tkanka miejska, uzupełnienie 
jej o realizacje dobrych architektów, czy też przywrócenie Łodzi świetności, nie jest kwe-
stią dyskusyjną.
Ponieważ ludziom spoza Łodzi mieszają się poszczególne pomysły i zamierzenia, spróbujmy to 
wszystko uporządkować. Faktycznie, istnieje plan, by w okolicach dworca Łódź Fabryczna, głównie 
na obecnych terenach PKP, wybudować zupełnie nową dzielnicę. Różniłaby się ona od innych nowo-
czesnych dzielnic tym, że jej centrum byłoby dedykowane kulturze. Właśnie w tym centrum miałby 
zostać wzniesiony ogromny obiekt Specjalnej Strefy Sztuki. Brzmi to ambitnie, i trzeba przyznać, 
pociągająco. Ja jednak, patrząc na tę ambitną wizję, stawiam sobie pytanie: co z Łodzią XIX-wieczną? 
Co z setkami zabytkowych kamienic i fabryk starego centrum, które już teraz są w stanie katastro-
falnym, a za lat 15–20, jeżeli nie zacznie się ich odnawiać, zamienią się w ruinę? Co z ludźmi, którzy 
w nich zamieszkują i którzy na ogół nie mogą sobie pozwolić na przeprowadzkę do mieszkań o lep-
szym standardzie? Czy stać nas na to, żeby inwestując gigantyczne pieniądze w tworzenie zupełnie 
nowej dzielnicy, równocześnie prowadzić działania rewitalizacyjne na rozległych obszarach starej 
Łodzi? 

A jak Panu się wydaje, czy władze Łodzi są tego świadome?
Nie wiem. Mnie jakoś trudno uwierzyć w to, że środków znajdzie się tyle, by wystarczyły i na jedno, 
i na drugie… 
Niestety, wśród niektórych łodzian panuje przekonanie, że Łódź pozbawiona jest atrakcji i że atrakcje 
te trzeba dopiero stworzyć. Jedną z nich miałaby być owa supernowoczesna dzielnica, wypełniona 
budynkami-ikonami współczesnej architektury. Jak na razie, jednak, nie zanosi się na to, by powsta-
ła w tym miejscu choć jedna architektoniczna ikona. W związku z tym, szczerze wątpię w to, by ta 
nowa dzielnica stała się magnesem przyciągającym uwagę turystów czy inwestorów. Nowoczesnych 
dzielnic są w Europie setki i to nie one stają się celem turystycznych pielgrzymek, i to nie one budują 
pozytywny wizerunek miast. 
Moim zdaniem, łodzianie patrzą na swoje miasto zbyt krytycznie i nie dostrzegają tego, co przesądza 
o jego absolutnej wyjątkowości. A tym czymś jest właśnie XIX-wieczne miasto, to fenomenalne zde-
rzenia architektury rezydencjonalnej z architekturą przemysłową, nieprawdopodobny kolaż urba-
nistyczny. Nie przypominam sobie innego miasta, w którym na tyłach stojącego przy głównej ulicy 
bogatego fabrykanckiego pałacu można się natknąć na fabrykę, a tuż obok na „famuły”, czyli kamie-
nice przeznaczone dla fabrycznych robotników. To właśnie powinno się ratować przede wszystkim, 
tę unikalną tkankę miejską, nadawać jej nowe życie, bo to ona jest – a może być w jeszcze większym 
stopniu – atrakcją Łodzi. A architekturę współczesną należy raczej używać do umiejętnego uzupeł-
niania „ubytków” w tej tkance.
Ze Specjalną Strefą Sztuki mam jeszcze dodatkowy kłopot, ponieważ nie bardzo wiem, czym tak na-
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Jak najbardziej. Władze podejmują decyzje, żeby tworzyć nowe instytucje sztuki, bo mają nadzieję, że 
w ten sposób polepszą wizerunek swojego miasta, podniosą jego prestiż i atrakcyjność. Trudno się dzi-
wić, że myślą w takich kategoriach, bo to my poniekąd ich tego nauczyliśmy. Przez cała lata domagając 
się większych nakładów i inwestycji w kulturze, tymi właśnie argumentami się posługiwaliśmy. Sam 
podawałem przykład Bilbao. Teraz, do pewnego stopnia, jesteśmy zakładnikami naszej uproszczonej 
argumentacji. Decydenci już wiedzą, że dobrze jest mieć muzea sztuki współczesnej, natomiast nie bar-
dzo wiedzą, co zrobić, żeby takie instytucje efektywnie funkcjonowały. Dlatego próbują, na przykład, 
kontrolować ich programy. Co jednak znamienne, na ogół to nie władza sama z siebie wpada na pomysł, 
by ingerować w działalność programową podległych sobie instytucji. Władza daje posłuch tym, którzy 
w jej mniemaniu są rzeczywistymi reprezentantami środowiska artystycznego, a reprezentatywność tę 
rozumie w sposób prosty i instytucjonalny. Decyduje o niej przynależność do związków artystycznych 
bądź też profesura na akademii sztuk pięknych. To w związkach i na akademiach, według decydentów, 
znajdują się autorytety w dziedzinie, którą się zajmujemy. I zazwyczaj to nie ze strony urzędnika wy-
chodzi inicjatywa, ale ze strony tych przedstawicieli naszego środowiska, którzy przez nową instytucję 
czują się pominięci, których interesom instytucja zdaje się zagrażać, albo których wizja funkcjonowania 
instytucji jest po prostu inna. Nie ma prostej sytuacji, że po jednej strony mamy „złą” władzę, a po 
drugiej „dobre” środowisko. To w środowisku toczy się wewnętrzna walka o wpływy.

Czy widzi Pan szansę na prowadzenie dialogu w obronie jakości programu, niezależności 
kuratorów z przedstawicielami władzy? Obecny Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Pa-
weł Potoroczyn podpowiada, że w krajach Unii takim „twardym” argumentem jest wyso-
kość PKB generowanego przez sektor kultury. U nas takiej wiedzy nie ma – GUS nie zbiera 
wystarczających danych. Czy pozostały tylko argumenty ekonomiczne?
Przede wszystkim, aby nie rysować zbyt czarnego obrazu, trzeba powiedzieć, że ingerowanie w pro-
gram instytucji artystycznych, na szczęście, jest w Polsce coraz rzadsze. Główne zagrożenia płyną 
raczej ze sposobu finansowania publicznych instytucji i z prawnych absurdów, w jakich musimy się 
poruszać. Problemem jest także to, że wielu urzędnikom brakuje kompetencji, które pozwalałyby 
rzetelnie oceniać wartości programów realizowanych przez poszczególne placówki (stąd bierze się, 
między innymi, ta skłonność do dawania posłuchu „oficjalnym” reprezentantom środowiska). Czy 
argument z wysokości PKB generowanego przez sektor kultury jest ich w stanie przekonać do wspie-
rania wartościowych programów – szczerze wątpię. Jeżeli przyjmiemy, że liczy się jedynie czynnik 
ekonomiczny, to tym samym damy do zrozumienia, że najważniejsza w działalności instytucji jest 
frekwencja, ilość przyciąganych turystów, obecność w masowych mediach. A te cele najłatwiej osią-
gnąć, realizując program populistyczny i schlebiając najbardziej powszechnym gustom. Odwołując 
się do czynnika ekonomicznego, tak naprawdę uzbroimy w argumenty raczej tych, którym już teraz 
przeszkadza zbyt ambitny program niektórych instytucji, niż tych, którzy taki ambitny program by-
liby skłonni popierać. 
 
A czy MS ma już środki na przetrwanie zimy? Słyszałam, że władza chce was wziąć chło-
dem.
Powiem krótko: zimę przetrwamy, ale nie wiem, czy wiosna też będzie nasza.

O przepraszam. Na ulicach Warszawy wiszą teraz na przykład plakaty informujące o festi-
walu dizajnu, docierają do nas informacje o tych wszystkich inicjatywach, które w Łodzi są 
podejmowane przez rozmaite instytucje, co jest chyba związane z walką o tytuł Europej-
skiej Stolicy Kultury 2016.
Dobrze, że takie festiwale istnieją, że nastąpiło ożywienie kulturalne, ale potrzebne jest także my-
ślenie o kulturze bardziej długofalowe. Jeśli się chce, by kultura się rozwijała i przynosiła trwałe 
profity, nie można zadowalać się wyłącznie festiwalami. Potrzebne są przede wszystkim mocne i sta-
bilne podwaliny instytucjonalne. Winno się wspierać te przedsięwzięcia, dzięki którym zyskujemy 
możliwość obcowania z kulturą na co dzień. Proszę mi powiedzieć, ile Pani zna festiwali organizowa-
nych w Nowym Jorku czy Paryżu? Niewiele. Natomiast nazwy takie jak MOMA, Metropolitan Museum, 
Centres Pompidou kojarzą się od razu wszystkim. To dzięki kryjącym się za tymi nazwami instytucjom 
miasta te uchodzą za światowe centra kultury. 

Jak Muzeum Sztuki odnajduje się w tym szaleństwie „kreowania kreatywności”? Ostatnio to 
jest modne i popularne. Warszawa właśnie dostała wielomilionową dotację z Unii Europej-
skiej na to, żeby stać się miastem kreatywnym i tę kreatywność rozwijać.
Budujemy nowy budynek dla Muzeum Sztuki, a właściwie już go zbudowaliśmy i za chwilę będziemy 
otwierać – to jest wymierny zysk wyniesiony z przekonania lokalnych władz, że warto popierać kre-
atywne dziedziny. Decydenci w Polsce w końcu zaczęli dostrzegać, jak wielkie PR-owe korzyści mogą 
uzyskać z wspierania kultury – i to nie tej dawnej, ale właśnie tej jak najbardziej współczesnej. Chcą, 
by ich działania kojarzyły się z nowoczesnością, innowacyjnością, „światowością”, a   inwestowanie 
w sztukę współczesną jest jednym z najtańszych sposobów na budowanie takich skojarzeń. Znamien-
ne, że logotyp łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego wzorowany jest na stylistyce rzeźb Katarzyny 
Kobro… Powstają, zatem, i będą w Polsce powstawały kolejne muzea sztuki współczesnej. Niestety, 
odnoszę wrażenie, że na doprowadzeniu do ich powstania bardzo często wyczerpuje się inwencja 
inicjatorów. Nie stawia się pytań o to, jaką tak naprawdę misję mają one wypełniać, komu służyć, 
do kogo adresować swoją ofertę programową, wreszcie, na jakich finansowych podstawach funkcjo-
nować. W przypadku naszego Muzeum sprawa finansowania nowego obiektu do tej pory pozostaje 
nierozstrzygnięta, a przecież o tym, że ów obiekt powstanie było wiadomo od czterech lat, co naj-
mniej… Obawiam się, że Polska może pójść podobną drogą, jaką przeszła Hiszpania w latach 80., 
kiedy po wejściu do UE uzyskała dostęp do funduszy europejskich. Wówczas tam również nastąpił 
boom inwestycyjny w kulturze. Każdy region, każde większe miasto chciało mieć swoje muzeum albo 
przynajmniej centrum sztuki współczesnej. I dopóki do Hiszpanii napływały ogromne środki europej-
skie, dopóki gospodarka znajdowała się w rozkwicie, wszystko było w porządku. Jednak wystarczył 
jeden poważny kryzys ekonomiczny, by wiele z tych nowopowstałych instytucji zaczęło wegetować. 
Mocno zredukowano zespoły merytoryczne i programy, zaczęto pokazywać jedynie wystawy objazdo-
we. Instytucje te przestały pełnić jakąkolwiek kulturotwórczą rolę.

Myślę, że ta kwestia pojawia się też u nas. Odbywam rozmowy z ludźmi z różnych miejsc 
Polski, którzy w strukturach instytucji finansowanych lokalnie chcą prezentować sztukę 
najnowszą, ale napotykają na poważny brak zrozumienia wśród radnych, władz miejskich, 
które chcą mieć jak największy wpływ na program placówek kultury. Nie mówiąc nic o lokal-
nej prasie, która rzadko wykazuje sympatię i zrozumienie dla sztuki najnowszej.
Owszem. Przy czym trzeba powiedzieć, że im mniejszy ośrodek, tym większe naciski. Poza tym wiele 
zależy od jasnego określenia pozycji wyjściowej. Tutaj, w Łodzi, nie jestem w stanie sobie nawet 
wyobrazić, żeby ktokolwiek na mnie naciskał. Ale w Krakowie, chociaż to przecież miasto niemałe, 
gdy prowadziłem Bunkier Sztuki, podejmowano takie próby. Starałem się im opierać i jakąś tam cenę 
za to zapłaciłem. Ważne jednak, żeby dążyć do zachowania maksymalnej autonomii. Jeżeli ktoś godzi 
się na jej ograniczenie, to tylko zachęca do dalszych tego rodzaju działań. Natomiast, jeśli od samego 
początku postawi sprawę jasno, to albo traci stanowisko, albo ma spokój.

Czy uważa Pan, że mówienie o sztuce w kategoriach prestiżu, wzbudzanie tęsknoty za pre-
stiżem podczas lobbowania na rzecz powoływania placówek prezentujących sztukę, może 
nieść ze sobą pewne zagrożenie?
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PROJEKT TAKI DOBRY, 
A URZĘDNICZY

Na terenie Parku Bródnowskiego – otoczonego wielopiętrowymi blokami – ma 
powstać Park Rzeźby. Władze Dzielnicy Targówek, na terenie której znajduje 
się park, zaprosiły do współpracy światowego formatu artystę Pawła Althame-
ra. Do udziału w projekcie włączyło się również Muzeum Sztuki Nowoczesnej. 
Wspólnymi siłami chcą stworzyć oryginalną i dynamiczną przestrzeń rekre-
acyjną dla mieszkańców Warszawy. Z Krzysztofem Buglą, wiceburmistrzem 
Dzielnicy Targówek, rozmawia Paulina Jeziorek.

Park Bródnowski, fot. Kamila Rogowska
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Jeżeli jakiś element przestrzeni i krajobrazu jest przez nas akceptowany, to sami o niego dbamy. Nie 
uszkadzamy go, nie niszczymy.

Na jakiej zasadzie odbywa się współpraca Urzędu Dzielnicy Targówek z Muzeum Sztuki No-
woczesnej? Słyszy się, że w parku na Bródnie ma powstać tzw. galeria otwarta Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej.
Na razie można to traktować jako zbiór pomysłów, myśli, projektów, które niekoniecznie muszą 
się zmaterializować. Jeśli uda się zrealizować jeden z dziesięciu, to będzie to można uznać za suk-
ces. Pojawił się pomysł, że instalacje, które będą tu prezentowane, niekoniecznie muszą pozostać 
na trwałe w parku. Mogą potem stanowić element kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ale trudno 
powiedzieć, kiedy Muzeum uzyska siedzibę, a te pomysły mam nadzieję, zrealizują się w przyszłym 
roku. Rzeczywistość jest tak dynamiczna, że trudno określić, w którym kierunku to wszystko pójdzie. 
Jeżeli Muzeum Sztuki Nowoczesnej powstanie bardzo szybko, to myślę, że wtedy pomysł realizowania 
projektów tutaj w parku, a później przenoszenia pewnych elementów do siedziby Muzeum jest jak 
najbardziej realny.

Czy kryzys w pracach nad realizacją budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej ma wpływ na 
wasze wspólne przedsięwzięcie?
Oczywiście, że nie. Park nie jest elementem Muzeum. Muzeum jest partnerem w rozmowach. Muzeum 
przyciągnął pan Paweł Althamer, który swoim nazwiskiem wzbudza zainteresowanie, zresztą słusz-
nie. Stąd traktujemy się po partnersku. Liczymy na to, że wspólnie uda nam się coś zrealizować i to 
jest rzecz najistotniejsza.

Problemy Muzeum mogą zacieśnić waszą współpracę. Jeżeli Muzeum pozostanie „bez-
domne” przez dłuższy okres, to pomysł galerii otwartej w parku na Bródnie będzie tym 
bardziej kuszący.
Tak. Ja osobiście widzę taką możliwość, ale proszę pamiętać, że takie decyzje wymagają akceptacji 
władz dzielnicy – Zarządu lub Rady, zwłaszcza jeżeli pociągają za sobą jakieś wydatki z budżetu Mia-
sta. To oczywiście wymaga większego zastanowienia. Szczególnie rozwiązania o charakterze insty-
tucjonalnym, stałym. Na dzisiaj mówimy o pewnych projektach o charakterze incydentalnym. Będą 
realizowane, a potem będą obecne w przestrzeni, natomiast nie będą generować stałych kosztów 
związanych z monitoringiem, dozorem czy doświetleniem parku na przykład, co byłoby i tak z pożyt-
kiem dla wszystkich.

Jak reagują mieszkańcy Bródna na tego rodzaju inicjatywy?
Wiosną zorganizowaliśmy coś w rodzaju małego happeningu. Dzieci z dwóch szkół podstawowych 
pomalowały w sposób przez siebie wybrany kilkanaście ławek. Byliśmy ciekawi reakcji mieszkań-
ców. To była akcja, która miała nam pokazać, jak ludzie zareagują na zmianę sposobu podejścia do 
parku, w którym bywają na co dzień, w którym niewiele się dzieje i nagle pojawia się tam feeria 
barw i kolorów, coś się zmienia. Oczywiście zawsze jest procent głosów krytycznych, bo na przykład 
ktoś pobrudził ubranie farbą, ale większość była „za”. Ta inicjatywa podobała się również dlatego, że 
autorami były dzieci.

Z tego, co Pan mówi, wyłania się koncepcja parku jako miejsca bardzo dynamicznego, 
otwartego na pomysły i projekty, niekoniecznie o charakterze stałym. Podobno padł rów-
nież pomysł stworzenia przez Pawła Althamera tzw. Rajskiej krainy na terenie parku. 
Na razie nie znam projektu, więc lepiej rozmawiać z panem Pawłem Althamerem. Natomiast wspomi-
nał o pomyśle na wykorzystanie jednego ze zbiorników wodnych, które znajdują się na terenie parku 
i stworzenia w tej przestrzeni czegoś z użyciem roślinności, kolorów. Zobaczymy. Jak będzie projekt, 
to będziemy rozmawiali. Mam nadzieję, że pan Althamer pracuje nad jakimiś projektami czy też myśli 
o tym, co powinno się tam znaleźć. 

Czy są jeszcze innego rodzaju pomysły związane z przestrzenią Targówka? 
Interesuje nas wprowadzanie oferty różnorodnej. Dzielnica ma służyć wszystkim mieszkańcom, bez 

Kto jest inicjatorem pomysłu przyszłego Parku Rzeźby?
Inicjatywa spotkania z panem Pawłem Althamerem wyszła ode mnie i z tego punktu widzenia moż-
na uznać, że sam nie tyle pomysł, ile zamiar wprowadzenia w przestrzeń parku pewnych elementów 
związanych ze sztuką nowoczesną padł z tej strony. Natomiast projekt i pomysł Parku Rzeźby, to jest 
pomysł pana Althamera.

To dosyć niespotykane zjawisko, że urząd pierwszy wychodzi z tego typu inicjatywą.
To się zdarza. Wbrew pozorom ci krwiożerczy urzędnicy to nie do końca są ludzie bez duszy i bez 
wrażliwości.

Dlaczego Urząd Dzielnicy Targówek chce być mecenasem sztuki? Jak to się stało, że na tym 
terenie nie powstanie, jak zwykle kusząca, jakaś intratna inwestycja?
Park to jest miejsce, które powinno być chronione z każdego punktu widzenia – jako miejsce do wypo-
czynku i rekreacji, do możliwości odreagowania po galopadzie współczesnego świata i życia codzien-
nego, do pewnego wyhamowania codzienności i stąd nie ma tu możliwości, czy też zakusów na to, 
żeby zbudować tam kolejne osiedle mieszkaniowe. Absolutnie to nie wchodzi w grę. Park Bródnowski 
jest wręcz okolony osiedlami mieszkaniowymi, bo praktycznie z każdej strony, bliżej lub dalej widać 
dziesięciopiętrowe budynki. Ich część powstawała jako zaplecze fabryki FSO, druga część to wynik 
rozwoju spółdzielni mieszkaniowej. Dlatego park powinien stanowić wyśrodkowanie i centrum zain-
teresowania okolicznych mieszkańców. Wydawało mi się i Zarząd Dzielnicy podzielił taką filozofię, że 
nie można w tym miejscu bez rażącego naruszenia przestrzeni, a można powiedzieć wręcz gwałtu na 
tej przestrzeni, próbować stworzyć drugiego Ogrodu Saskiego czy Łazienek. To nie to miejsce i nie 
ta przestrzeń. Postanowiliśmy wykorzystać taki atut jak fakt, że pan Paweł Althamer jest naszym 
mieszkańcem, a pani Monika Sosnowska też jest związana z naszą dzielnicą. Wszystko zagrało razem 
w naturalny sposób. Stąd ta inicjatywa. 

Co dokładnie powstanie w przestrzeni parku na Bródnie? Według ostatnich informacji mają 
to być rzeźby czwórki artystów: Pawła Althamera, Moniki Sosnowskiej, Olafura Eliassona 
i Rirkrita Tiravanii. Czy coś się zmieniło? 
Projekt jest bardzo dynamiczny i stąd jednoznacznej odpowiedzi jeszcze nie mamy. Na dzisiaj ma-
terializuje się pomysł pani Moniki Sosnowskiej, która przysłała nam wstępną propozycję. Park jest 
elementem przestrzeni publicznej administrowanej przez dzielnicę i stąd wszelkie ingerencje w jego 
tkankę muszą podlegać, niestety, również oglądowi przez urzędników. W pojęciu wolności sztuki 
może to budzić pewnego rodzaju opory. Ale taka jest rzeczywistość i tego nie zmienimy. W związku 
z powyższym mieliśmy pewne uwagi. Nie co do formy, ale co do propozycji stosowanego materiału. 
Miała być to ścieżka-strumyk wijąca się w przestrzeni parku. Niestety miała powstać z asfaltu. Na-
potkaliśmy na pewne ograniczenie związane z powierzchnią biologicznie czynną. To jest stosunek 
powierzchni zabudowanej trwale – ścieżkami, alejkami, do powierzchni zielonej. My jesteśmy w parku 
niejako na krawędzi tych możliwości. Stąd prosiliśmy za pośrednictwem Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 
żeby pani Sosnowska przeanalizowała możliwość zastosowania innego materiału. W przestrzeni 
publicznej trzeba się podporządkować pewnym wymogom. My też im podlegamy i nie możemy tam 
zrobić wszystkiego, co byśmy chcieli. Trzeba więc będzie zawrzeć jakiś kompromis, ale to nie prze-
szkadza realizacji projektów, które będą odpowiadały artystom i potencjalnym odbiorcom. 

Kiedy ten projekt mógłby powstać? Czy jest jakiś termin? 
Nie. Nie wyznaczaliśmy sobie żadnych terminów. W tej chwili, po naszych uwagach i rozmowie 
z przedstawicielem Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czekamy na propozycje z drugiej strony. Jeśli 
powstanie projekt na tyle dojrzały, że będzie gotowy do zrealizowania, to po prostu zostanie zre-
alizowany. Jeśli chodzi o pozostałe projekty to są jeszcze na etapie zupełnie wstępnym. W związku 
z powyższym, nie jestem w stanie wiele na ich temat powiedzieć, ale tak to jest z twórczością. Tutaj 
czas nie jest czynnikiem najistotniejszym.

Nie ma Pan obaw przed wandalizmem?
Obawy zawsze są i zawsze będą. To też jest element kształtowania naszej kultury jako społeczeństwa. 
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NEGOCJACJE MIEJSKIE
Prawo do miasta

O tym kto ma prawo do miasta, o społecznych możliwościach negocjacji i spo-
sobach funkcjonowania w miejskiej przestrzeni, z Ewą Rewers, teoretykiem 
i filozofem kultury, autorką książki „Post-polis. Wstęp do filozofii ponowocze-
snego miasta”, korespondowała mailowo Joanna Turek.

Negocjacje to pewna sekwencja odpowiednich posunięć dwóch (lub więcej) stron w sytuacji 
konfliktu, w celu osiągnięcia porozumienia… Jak można to przełożyć na sytuację prze-
strzeni publicznej miasta i zachowań jego mieszkańców?
Jeśli taki przekład byłby możliwy, a zachowałabym ostrożność i proponowała raczej rozważenie wpły-
wu negocjacji na kształtowanie się segmentów przestrzeni miejskich, powinien przede wszystkim 
zakładać podstawową równość wszystkich stron biorących udział w negocjacjach. Ten postulat ma 
długą tradycję, ale jego interpretacje zmieniały się i to właśnie ich różnorodność skłaniałaby do 
ostrożności. Równość w negocjacjach jest bowiem czymś więcej niż postulowana już przez Kanta za-
sadnicza równość wobec prawa.

Czy przestrzeń publiczna jest polem „czynnym”, polem walki o dostęp, dyskusji, czy może 
jest to pole odgórnych decyzji i biernej obserwacji, pole „wyłączone”?
Przestrzeń publiczna, tak jak ją rozumiemy dzisiaj, będąc przestrzenią rywalizacji, przestrzenią ago-
niczną, w tym samym stopniu nie powinna być „polem odgórnych decyzji”, w jakim wyklucza się odgórny 
interwencjonizm, ponieważ ograniczają one wolności obywatelskie. W negocjacjach dotyczących podej-

Monika Sosnowska: Asfaltowa ścieżka, projekt, 2008, dzięki uprzejmości artystki

względu na wiek czy zainteresowania. Mamy święto folkloru z muzyką ludową, w minioną niedzielę 
wystąpiły trzy alternatywne zespoły rockowe i zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania. Oferta 
jest poszerzana i wzbogacana. Chcemy też przybliżyć mieszkańcom Targówka fakt, że na Elsnerowie 
ostatnie lata życia spędził Józef Elsner, pierwszy nauczyciel Fryderyka Chopina.
Na Targówku istnieje na przykład Warszawski Park Archeologiczny. W lesie bródnowskim znajduje 
się jedyne na terenie Warszawy grodzisko, a przynajmniej jedyne widoczne na powierzchni ziemi. 
W tym roku powstały stylizowane bramy, ścieżka archeologiczna, dzisiaj mamy otwarcie wystawy 
dotyczącej grodziska i wczesnośredniowiecznego osadnictwa na terenie Warszawy. W grudniu bę-
dziemy otwierać stronę internetową z prezentacją multimedialną. Tak więc zakres jest bardzo szeroki 
– od X wieku do współczesności. 

Wyłania się Panu z tego wszystkiego wizja Targówka przyszłości? 
Tak. To ma być dzielnica przyjazna przede wszystkim. Łamiemy stereotyp prasko-targówkowskiego 
zagrożenia w dzielnicy, gdzie po zmroku nie warto specjalnie wychodzić, gdzie specjalnie nic się nie 
dzieje, a okolica przywołuje niezbyt ciekawe skojarzenia. To się zmienia. Jesteśmy w okresie inten-
sywnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego na Bródnie. Wprowadzają się tu ludzie spoza dziel-
nicy. Są to często młodzi ludzie, którzy szukają w najbliższym otoczeniu oferty dla siebie. Targówek 
do niedawna, a w zasadzie do dzisiaj, pełnej tego typu oferty nie posiada. Tu nie ma centrum, ani zbyt 
wielu klubów czy kawiarni, poza terenem dwóch centrów handlowych. Na razie nie ma miejsc kulto-
wych. Takie miejsca dopiero się tworzą. Na Pradze już takie miejsca powstały. My nie mieliśmy aż 
takiego szczęścia, stąd próbujemy realizować te projekty, które powinny zmienić oblicze Targówka.

Ciekawe, że mówiąc o łamaniu stereotypu zagrożenia w dzielnicy, a tym samym zwiększe-
niu poczucia bezpieczeństwa, mówi Pan o umacnianiu życia kulturalnego, wciąganiu spo-
łeczności do lokalnej aktywności, a nie o wzmocnieniu aparatu kontroli. 
Nie do końca tak można mówić. To miałby być jeden z elementów. Jeśli mówimy o kulturze, to pomijam 
kwestie zwiększenia monitoringu itd. Ale to jest element, który ma równie istotne znaczenie. Jeżeli 
ludzie poczują, że są u siebie, to bardziej zaczną dbać o przestrzeń miejską. Być może to naiwne 
i trywialne stwierdzenie, ale jednak o swoje dba się trochę lepiej niż o coś, co jest kulturowo obce 
i w czym się źle czujemy. Wybraliśmy taką drogę i wydaje się, że to jest droga właściwa.
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Negocjacje unikające

Jak faktycznie wygląda system negocjacji przestrzeni w mieście, jakie społeczne możliwo-
ści negocjacji istnieją i czy rzeczywiście są wykorzystywane?
System prawny wynikający z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje 
partycypację społeczną w podejmowaniu decyzji o sposobie zagospodarowania przestrzeni. Ustawa 
daje możliwość zgłaszania uwag i wniosków na wszystkich etapach sporządzania planów. W prak-
tyce funkcjonuje to bardzo słabo i możliwości współdecydowania o sposobie zagospodarowania 
przestrzeni są wykorzystywane przede wszystkim przez bezpośrednio zainteresowanych, to znaczy 
właścicieli terenów i deweloperów. Ich interes to uzyskanie jak największego terenu inwestycyjnego 
o jak największej możliwości zabudowy,  co przekłada się na najwyższy zysk.
Jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną to praktyka sprowadza to zagadnienie do absurdalnego minimum 
– w planach wytycza się minimalną powierzchnię przestrzeni publicznych, czyli nowych ulic, placów, 
parków, z racji na tak zwane „skutki finansowe planu”. Żeby stworzyć nową przestrzeń publiczną, trzeba 
wykupić od właścicieli tereny pod ulice, place, skwery, parki, a to sporo kosztuje, więc władze uważają, 
że dobry plan to taki, którego skutki finansowe są jak najmniejsze. Stąd między innymi powstają pla-
ny, w których przestrzenie publiczne stanowią minimum, a tereny inwestycyjne są bardzo duże: kilka, 
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt hektarów terenów prywatnych pomiędzy bardzo rzadką siecią ulic 
(przestrzenią publiczną). I tak powstają ogrodzone własności prywatne: osiedla zamknięte. 

Kto miałby zgłaszać uwagi do planu zabudowy nowego terenu np. Miasteczka Wilanów, że 
sieć ulic powinna być gęsta i należy przewidzieć miejsce na place i parki?
To władza zarządzająca miastem w interesie publicznym powinna zagwarantować prawidłową struk-
turę przestrzenną, w tym odpowiednią ilość przestrzeni publicznych. Dysponujemy na ten temat wie-
dzą urbanistyczną, określającą np. procentowy udział przestrzeni publicznych na danym obszarze, 
wielkość kwartału miejskiego tzn. terenu wydzielonego ulicami miejskimi, wielkość terenów zielo-
nych przypadającą na mieszkańca itp.

Jaki model podejmowania decyzji w sprawie przestrzeni publicznych mógłby najsprawniej 
funkcjonować w rzeczywistości polskiej? Nasze społeczeństwo cechuje postawa bierna, 
wyrażająca się m.in. poprzez zamykanie się w grodzonych osiedlach, bądź w przyjmowaniu 
rzeczy takimi jakie są. Co  stanowi przyczynę owej niechęci do podejmowania negocjacji?
Mamy teoretycznie dobre ustawodawstwo, ale ze strony społeczeństwa brak jest zarówno wiedzy na 
ten temat, jak i wiary w możliwość wpływania na to jak będzie wyglądała przestrzeń, w której żyje. 
Prawdopodobnie wynika to z długiego okresu państwa bez demokracji. Władza powinna bardziej ak-
tywnie wykorzystywać istniejące prawo i namawiać, zachęcać ludzi do uczestnictwa w procesie pla-
nowania, wyjaśniać na czym on polega, od czego zależą dobre warunki życia itp. Ale najpierw władza 
musi sama o tym wiedzieć. Może szybciej partnerem władzy mogłyby być organizacje pozarządowe 
niż samodzielny obywatel, który dopóki się nie zorientuje, że czegoś albo wszystkiego w miejscu 
zamieszkania mu brakuje, to nie interesuje się jakimś „abstrakcyjnym” planowaniem przestrzennym. 
Nie można moim zdaniem liczyć na to, że niezorganizowani obywatele wyręczą władzę w określeniu 
celów rozwoju miasta.

Istnieją teoretycznie dwa skrajne modele zarządzania miastem i przestrzenią 
publiczną: pierwszy opiera się na mechanizmach czynnego udziału lokalnych 
wspólnot czy też ogółu obywateli,  drugi zakładają pewną autorytarność wła-
dzy samorządowej, która jest w stanie suwerennie podejmować decyzje doty-
czące przestrzeni publicznej. Oba sposoby wiążą się z pewnymi zagrożeniami: 
od samoograniczania wolności obywatelskich, do chaosu ciągnących się na-
wet latami konsultacji społecznych. Stąd też całe spectrum metod pośrednich, 
w których partycypacja społeczna miesza się z zarządzaniem odgórnym. 
Z Magdaleną Staniszkis, architektką i urbanistką, rozmawia Weronika Bachman.

mowania decyzji w sprawie przestrzeni publicznych, strony sporu występują w pierwszej kolejności jako 
obywatele, w drugiej jako osoby prywatne, nawet jeśli same sobie tego nie uświadamiają. Samoogra-
niczenie wolności obywatelskich, polegające na przyjęciu postawy biernej wobec decyzji politycznych, 
gospodarczych czy innych odciskających się na przestrzeni miejskiej, najczęściej – moim zdaniem – 
wypływa z braku zaufania wykraczającego poza granice konkretnego sporu.

Kto bierze udział w takich negocjacjach? Jakie grupy społeczne?
Odpowiedź na to pytanie nie przebiega wzdłuż struktury społecznej, lecz struktury przestrzeni miej-
skiej. Zainteresowanie negocjacjami wykazują ci, którzy się identyfikują z jej fragmentem. Raz jest 
to placyk osiedlowy, na którym mają stanąć kontenery na odpady, innym razem Plac Defilad – prze-
strzenny symbol 40-milionowego kraju.

Co oznacza dążenie do „uzyskania dostępu” do miasta?
Proponowałabym odróżnienie „uzyskania dostępu do miasta” od „prawa do miasta”. Zdecydowanie 
bardziej interesujące i podstawowe, wydaje mi się to drugie. Henri Lefebvre, jeden z najczęściej cy-
towanych filozofów francuskich, napisał w 1968 r. niewielką książeczkę i zatytułował ją „Le Droit 
a la Ville” (Prawo do miasta). Zaproponował w niej obszerną odpowiedź na pytanie: Kto ma prawo do 
miasta? Rzecz bowiem w tym, że „dramat miasta”, w którym jesteśmy nie tylko widzami, lecz odgry-
wamy przydzielone nam role, to dramat o rozbitej tożsamości miasta oraz jego mieszkańców, którzy 
nie czynią żadnego użytku ze swego podstawowego prawa, jakim jest prawo do twórczego życia. Tym 
samym rezygnują ze współudziału w kreowaniu miasta jako społecznego dzieła sztuki. Istoty ludzkie, 
pisze Lefebvre, z jednej strony akumulują energię, z drugiej pragną zrobić z niej jakiś użytek. Chcą 
oglądać, słuchać, dotykać, smakować, a tym samym należeć w jakiś zorganizowany sposób do świa-
ta. Taką organizację przynależności zapewnia im zabawa, lecz przede wszystkim twórcza aktywność, 
której zabawa stanowi zaledwie jeden aspekt, obok wyobraźni, symbolizacji i komunikacji. Znaczenie 
sztuki dla społeczności miejskiej jest zatem konstytutywne. To na jej gruncie dochodzi do mediacji 
między „dramatem miasta” oraz przyjemnością czerpaną z poczucia przynależności do świata. Przede 
wszystkim jednak – powiedzmy to wyraźnie – twórcze życie stanowi podstawowy warunek pełnego 
korzystania z „prawa do miasta” rozumianego jako prawo do życia miejskiego, do miejskiej kultury, 
do tego stymulującego zespołu wartości i przeżyć, które czynią z istot ludzkich istoty miejskie.

W jakim stopniu negocjacje zmieniają miejską przestrzeń?
W Polsce w niewielkim.
 
***
Ewa Rewers, wicedyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UAM, członkini International Associaton for 
Semiotic Studies, a także Rady Naukowej Fundacji Humaniora i Rady Kwartalnika literackiego „Fa-
art”. Autorka wielu publikacji oraz kilku książek dotyczących poststrukturalistycznej filozofii kultury 
z zakresu tematyki miejskiej, architektury, a także języka i literatury, m.in. „Post-polis. Wstęp do 
filozofii ponowoczesnego miasta” (Universitas, Kraków 2005).
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nicowana wspólnota. Archeolodzy potrafią całkiem nieźle zrekonstruować cywilizację we wszystkich 
jej najważniejszych aspektach, jeśli uda im się odkopać same tylko resztki miasta sprzed tysięcy lat. 
Miasto ucieleśnia zatem system społeczny, ale także go współtworzy. To wszystko jest na wskroś po-
lityczne. Miasto pokazuje też jak „ideologiczna” jest liberalna teoria wolności negatywnej jako relacji 
pomiędzy „prywatnymi podmiotami”. Przestrzeń miejska jest gęsta i intensywna, interakcja i współ-
zależność tkwi w jej naturze. Nie ma liberalnego planowania przestrzennego. Może za to być plano-
wanie podporządkowane interesom rynku, a raczej kapitału. Może ono też realizować inne wartości. 
Nie znaczy to rzecz jasna, że miasto jest wrogiem wolności. Przeciwnie, wolność, jeśli nie rozumiemy 
jej jako mitycznej robinsonady, jest właśnie sposobem życia miejskiego. Wolność nowoczesna przy-
biera postać zintegrowanej wewnętrznie różnorodności. Wolność ta możliwa jest dzięki materialnej, 
intelektualnej i kulturowej produktywności, którą miasto umożliwia, choć jej nie gwarantuje.

Czy grodzenie terenu jest przejawem separatyzmu miejskiego? Czy to konsekwencja wy-
muszania negocjacji, w których część społeczeństwa po prostu nie chce brać udziału?
Grodzenia czy prywatne miasta to dziś zjawisko o skali globalnej wpisujące się w neokapitalistyczne 
zarządzanie przestrzenią. Ująłbym to w ten sposób: o ile globalizacja tworzy gęstą sieć połączeń 
i przepływów o skali globalnej, to jednocześnie fragmentaryzuje, dzieli i grodzi wolną przestrzeń 
publiczną. Na pierwszy plan wysuwa się tu imperatyw bezpieczeństwa (dla wybranych), choć to tylko 
częściowe wyjaśnienie. W Polsce nie mamy przecież do czynienia z jakąś eksplozją przestępczości – 
przeciwnie, przestępczość dość systematycznie spada. Sądzę zatem, że istnieje głębsze wyjaśnienie. 
Grodzenia to wyraz afirmacji różnic klasowych. Grodzenia mają znaczenie zarówno symboliczne (ko-
munikat jest jasny – nie chcemy z wami mieszkać, nie chcemy was widzieć, nie chcemy mieć z wami 
nic wspólnego), jak i praktyczne (nie będziemy płacić podatków, sami zapewnimy sobie bezpieczeń-
stwo, szkoły i podwórka dla naszych dzieci, ochronę zdrowia etc.). Niewykluczone, że proces ten do-
prowadzi do śmierci miasta w dawnym znaczeniu. Możliwy jest podział na prywatne zamknięte strefy 
mieszkalne i otwarte favele, on już się do pewnego realizuje w różnych częściach świata. Zaniknie 
wszelka społeczna interakcja między nimi dwiema, choć pozostaną jeszcze stosunki ekonomiczne.   

Czy możliwe jest oderwanie miast od struktury państwa, jak mogłoby to wyglądać, jakie 
mogłoby to nieść konsekwencje społeczne?
W jakimś sensie intensyfikacja i rozwój grodzeń stwarza sytuację izolacji od struktur państwa. Tyle 
że prywatne miasto to już chyba nie miasto, to już jakaś inna struktura urbanistyczna… Rozumiem 
jednak, że chodzi Pani raczej o pewną utopię miasta jako podmiotu politycznego, w którym dzię-
ki funkcjonalnej integralności możliwy byłby bardziej demokratyczny ustrój, silniejsze poczucie 
wspólnoty. Powrót do koncepcji państwa-miasta wydaje się jednak zarówno mało prawdopodobny, 
jak i niepożądany. Można sobie jednak wyobrazić, że miasta będące centrami zglobalizowanego kapi-
talizmu uznałyby takie rozwiązanie za bardzo dla siebie korzystne (Singapur, choć niedemokratyczny 
a autorytarny, jest już dziś takim miastem). To jednak oznaczałoby jeszcze więcej granic i nierówno-
ści pomiędzy metropoliami a prowincją. Choć oczywiście należałoby sobie życzyć więcej miejskiej 
demokracji, choćby takiej jak w brazylijskim Porto Alegre. Ja widziałbym miasto raczej jako miejsce 
przepływu i szczególnego zagęszczenia tkanki społecznej. To musiałoby oznaczać, że pozostanie ono 
otwarte i kosmopolityczne. Zamiast miasta skoncentrowanego wokół forum czy agory, miasto no-
woczesne przypomina paradoksalnie miasta Bliskiego Wschodu, gdzie via recta czy po prostu suk 
przecina miasto, odsyłając na zewnątrz i wchłaniając to, co z zewnątrz przychodzi. 

Jak silna jest obecnie identyfikacja obywateli z miastem, w którym żyją?
Nie jestem entuzjastą nadmiaru lokalnego patriotyzmu. W ostatecznym rachunku okazuje się on 
zawsze klaustrofobiczny i ksenofobiczny. To pytanie dotyczy właściwie modelu wspólnoty, o którą 
mogłoby nam chodzić. Wspólnota nie musi się opierać na jedności opartej na podobieństwie lub 
kolektywnej afirmacji wartości i symboli czy miejsc. „Miasto to my” brzmi dość podejrzanie, lepiej 
byłoby szukać formuły „w tym mieście jesteśmy u siebie”. To subtelna różnica, ale znacząca. Ta dru-
ga formuła jest otwarta zarówno w sensie przestrzennym, jak i czasowym. Mam wrażenie, że w tym 
pierwszym sensie ludzie coraz silniej się identyfikują ze swoimi miastami, co nie znaczy, że są w tym 
mieście u siebie. Być u siebie oznacza współtworzyć, oznacza też czuć się dobrze. 

Czy unikanie negocjacji przez obywateli świadczy o potrzebie wzmocnienia władzy samo-
rządowej? 
Władza samorządowa jest silna ustawowo, bo tylko władza samorządowa decyduje o rozwoju miasta 
(oczywiście pomijając różne sprawy ponadlokalne jak ochrona przyrody, zabytków, infrastruktura 
itp.) i ma instrumenty sterowania rozwojem. Wnosząc z efektów, jakie widzimy w przestrzeni, to wi-
dzimy, że władza samorządowa po prostu nie sprostała swoim obowiązkom. Pytanie dlaczego? 
Władza samorządowa jest tak samo jak społeczeństwo obywatelskie młoda i niedoświadczona. Zarzą-
dzanie rozwojem miasta to zadanie bardzo skomplikowane, to proces, w którym występują niezwykle 
ostre konflikty interesów, zwłaszcza na linii publiczne–prywatne. To, co widzimy w Warszawie i na co 
tak narzekamy, to właśnie skutek przewagi interesu prywatnego nad interesem publicznym w rozwoju 
miasta. Mamy sytuację „od wyborów do wyborów”, kiedy kolejni włodarze miasta chcą się pochwalić 
wielkimi inwestycjami – mostami, stadionami, muzeami, itp. Mieszkańcy Warszawy są traktowani jak 
„Kopciuszki”  stołeczności i metropolitalności. Ale to jest problem każdej dużej stolicy. Marzy mi się 
władza, która pójdzie do wyborów z programem równych chodników, ławek i drzew na ulicach, placów 
zabaw dla dzieci, placu i nowego parku w każdej dzielnicy, itp. Pytanie, czy uzyskałaby poparcie?

 

Prywatne miasta w przestrzeni publicznej

Kim są główni rozgrywający w przestrzni miejskiej, gdzie tak naprawdę toczą 
się spory dotyczące jej kształtowania i skąd się wzięły prywatne miasta w 
mieście - w romowie z Weroniką Bachman wyjaśnia Michał Kozłowski, filozof.

Jak z punktu widzenia filozofa wygląda system negocjacji przestrzeni w mieście? 
Zasadnicze pytanie brzmi, czy taki system rzeczywiście istnieje. Rzecz jasna mamy do czynienia 
z rozmaitymi siłami ekonomicznymi i społecznymi, które się ścierają w miejskiej przestrzeni i walczą 
o nią. Do najważniejszych aktorów tej gry należy kapitał finansowy, deweloperzy, przemysł rozrywko-
wo-kulturalny, handel, państwo i władze miasta, wreszcie silniejsze (bogatsze) grupy społeczne oraz 
grupy społecznie słabsze, znajdujące się z resztą w permanentnej defensywie. Trudno to nazwać sys-
temem negocjacji, jeśli przyjmiemy, że negocjacje zakładają minimum przejrzystości i dobrze zde-
finiowane strony. Głównym rozgrywającym pozostaje więc światowy kapitalizm, jego interesy i ten-
dencje rozwojowe. Nie znaczy to, że można nie doceniać pozostałych, tam gdzie mamy do czynienia ze 
względnie autonomiczną, silną  władzą publiczną i dużym poziomem aktywności społecznej, możliwe 
są jeszcze kompromisy. Nie bez znaczenia jest też tradycja – w niektórych kulturach przywiązanie do 
miejskiej przestrzeni publicznej, zarówno do jej wymiaru urbanistyczno-estetycznego, jak i socjal-
nego, jest tak duże, że miasto broni swej wewnętrznej dynamiki niejako siłą inercji. Niestety, nie jest 
to przypadek Polski. Obawiam się, że jesteśmy urbanistycznymi analfabetami. 
 
Czy spory dotyczące kształtowania przestrzeni miejskiej toczą się tak naprawdę na pozio-
mie ideologii, czy dotyczą raczej funkcji?
Do istoty ideologii należy, że to, co jest polityczne i arbitralne, przedstawia ona jako naturalne 
i „czysto techniczne”. Walki nie toczą się więc na poziomie ideologii, co raczej ideologia jest stro-
ną, i niestety często stroną zwycięską. Widać to aż za dobrze w wyborach samorządowych, kiedy 
to politycy, a w większym jeszcze stopniu dziennikarze, apelują o „nieupolitycznianie” samorządu. 
Miasto potrzebuje sprawnego gospodarza, najlepiej menadżera. Rządzenie miastem to nie ma być 
sprawa polityczna a funkcjonalno-techniczna. Potrzebny jest dobry fachowiec – mówią. Tymczasem 
to oczywiste nadużycie. Miasto to sposób życia i jakość życia. To pewien rzeczywisty a nie tylko de-
klarowany system wartości. To ustrój polityczny i ekonomiczny. To dynamiczna i wewnętrznie zróż-
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SIĘ GDZIE ZNAJDUJE. ALE TO NIE 
TYLKO O DZIECI CHODZI I O POSZE-
RZANIE ICH HORYZONTÓW POZNAW-
CZYCH. RÓWNIEŻ WIELU DOROSŁYCH 
MOŻE SIĘ Z TEJ PUBLIKACJI DUŻO 
DOWIEDZIEĆ. W NASZYM PRZYPADKU 
BYŁ TO RÓWNIE ISTOTNY ASPEKT. 
MY JESTEŚMY PO AKADEMII SZTUK 
PIĘKNYCH, NIE PO ARCHITEKTURZE, 
WIEDZĘ O TEJ DZIEDZINIE MAMY 
PODSTAWOWĄ. DLATEGO W CZASIE 
PRACY NAD KSIĄŻKĄ I JEDNOCZEŚ-
NIE NAUKI, ZDOBYWANIA INFORMA-
CJI, BYLIŚMY WIELOMA RZECZAMI, 
KTÓRE ZNALAZŁY SIĘ W OPISACH 
PREZENTOWANYCH W NIEJ BUDYN-
KÓW, ZASKOCZENI. KIEDY JACEK 
RZYSKI, WSPIERAJĄCY NAS ARCHI-
TEKT, POKAZAŁ NAM JAK ONE RZE-
CZYWIŚCIE WYGLĄDAJĄ, DOPIERO 
WTEDY UWIERZYLIŚMY, ŻE TO JEST 
MOŻLIWE.➔SKĄD WIĘC POMYSŁ NA 
TAKĄ KSIĄŻKĘ?ZGŁOSIŁO SIĘ DO 
NAS WYDAWNICTWO DWIE SIOSTRY 
ZE ZLECENIEM NA KSIĄŻKĘ DLA 
DZIECI O ARCHITEKTURZE WSPÓŁ-
CZESNEJ. DOSTALIŚMY WOLNĄ 
RĘKĘ, ALE WCZEŚNIEJ USTALILI-
ŚMY Z WYDAWNICTWEM, ŻE CHO-
DZI O DOMKI – NA RAZIE, PRZYNAJ-
MNIEJ W TYM TOMIE – CZYLI O TA-

B=(A)?COŚ TAM:NULL
PROJEKTOWANIE MA ZASKAKIWAĆ, 
MA BYĆ GRĄ I DIALOGIEM. TO ZA-
SADY PRZYŚWIECAJĄCE ZAŁOŻY-
CIELOM HIPOPOTAM STUDIO, ZAJ-
MUJĄCEGO SIĘ PROJEKTOWANIEM 
GRAFICZNYM KSIĄŻEK, PLAKATÓW 
I STRON INTERNETOWYCH. DZIĘKI 
NIM MAMY „D.O.M.E.K.” ŚWIETNĄ 
KSIĄŻKĘ O ARCHITEKTURZE DLA 
DZIECI I DOROSŁYCH. Z OLĄ MA-
CHOWIAK I DANIELEM MIZIELIŃ-
SKIM, ART DYREKTORAMI PROGRE-
SYWNEGO I ULTRADŹWIĘKOWEGO 
– JAK SAMI SIĘ ŻARTEM NAZYWAJĄ 
– STUDIA, ROZMAWIAŁA KAMILA 
ROGOWSKA.➔KSIĄŻKA „D.O.M.E.K.“, 
CHOĆ GŁÓWNIE SKIEROWANA DO 
DZIECI, ŚWIETNIE POBUDZA WYOB-
RAŹNIĘ DOROSŁYCH, GENERALNIE 
EDUKUJE, JEST CZYMŚ W RODZA-
JU ELEMENTARZA DLA EKSPERY-
MENTUJĄCEGO ARCHITEKTA.ZA 
TOBĄ W RAMCE WISI RYSUNEK, 
KTÓRY SPECJALNIE ZROBIŁA DLA 
NAS SZEŚCIOLETNIA BOGNA PO 
PRZECZYTANIU NASZEJ KSIĄŻKI. 
SAMA ZAPROJEKTOWAŁA „DOM 
WIELORYB”, DO KTÓREGO DODAŁA 
OPISY WSZYSTKICH PRZESTRZENI. 
SĄ METRAŻE ORAZ INFORMACJE CO 
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PADKU POŁĄCZENIE DIZAJNERA 
Z MATEMATYKIEM SPRAWIA, ŻE 
BARDZIEJ KRĘCI MNIE JEDNAK 
PROJEKTOWANIE STRON. Z MOIM 
PRZYJACIELEM MICHAŁEM JAROCIŃ-
SKIM PRZESYŁAMY SOBIE NAWET 
SAME SKRÓTY KODÓW – ŻE NIE 
IF(A){B=COŚ TAM}ELSE{B=NULL}; 
TYLKO B=(A)?COŚ TAM:NULL, BO TAK 
JEST BARDZIEJ ELEGANCKO.➔CZY 
INTERNET NIE JEST JEDNAK MĘCZĄ-
CY Z TYMI SWOIMI NIEOGRANICZO-
NYMI MOŻLIWOŚCIAMI?PROJEKT
OWANIE FLASHOWYCH STRON JEST 
O TYLE DZIWNE, ŻE PO PÓŁ ROKU 
STRONA JEST JUŻ NIEAKTUALNA. 
I NAWET NIE MÓWIĘ O TRENDACH 
DIZAJNERSKICH. TECHNOLOGICZNIE 
STRONY STARZEJĄ SIĘ W CIĄGU 
MIESIĄCA. DLATEGO CODZIENNIE 
OPRÓCZ NORMALNEJ PRACY PÓŁTO-
REJ GODZINY SPĘDZAM NA PRZE-
SZUKIWANIU INTERNETU I UCZENIU 
SIĘ O TYM, CO NOWEGO POJAWIŁO 
W TEJ DZIEDZINIE. DLATEGO CZU-
JĘ CZASEM PRZESYT INFORMACJI 
I NIEDOSYT WIEDZY. MAM ZA MAŁY 
MÓZG, ŻEBY OGARNĄĆ TEN MILION 
RZECZY, KTÓRE SIĘ CODZIENNIE 
POJAWIAJĄ. NIE CHCĘ TEŻ MÓWIĆ, 
ŻE ISTNIEJĄ TRENDY, ZA KTÓRYMI 

KIE BUDYNKI, Z KTÓRYMI DZIECKO 
MOŻE SIĘ IDENTYFIKOWAĆ. JEST 
TO ŁATWIEJSZE DO ZROZUMIENIA 
NIŻ GDYBYŚMY POKAZALI WIELKI 
120-PIĘTROWY GMACH, GDZIE SĄ 
RÓŻNE FIRMY I BIURA, I KTÓRE-
GO PRZEZNACZENIE JEST NIE DO 
KOŃCA JASNE I NIEJEDNOZNACZ-
NE. SKUPILIŚMY SIĘ WIĘC NA MA-
ŁYCH FORMACH I PROGRAMOWO 
ODRZUCILIŚMY ZDJĘCIA.➔KSIĄŻEK 
DLA DZIECI O ARCHITEKTURZE NA 
POLSKIM RYNKU JEST DOSŁOWNIE 
DWIE – WASZ „D.O.M.E.K.” I „PAN 
TOM BUDUJE DOM“ STEFANA THE-
MERSONA. PLANUJECIE KONTY-
NUACJĘ „D.O.M.K.U.”? JAK WIDAĆ 
JEST NISZA, W KTÓRĄ MOGLIBYŚCIE 
Z POWODZENIEM WEJŚĆ.BYŁ TAKI 
POMYSŁ. ZOBACZYMY CO Z TEGO 
WYNIKNIE. A O KSIĄŻCE THEMERSO-
NA DOWIEDZIELIŚMY SIĘ DOPIERO 
PO PUBLIKACJI NASZEJ. ANI SIĘ 
NIĄ NIE SUGEROWALIŚMY, ANI NIE 
CZERPALIŚMY Z NIEJ INSPIRACJI. 
➔POZA TWORZENIEM KSIĄŻEK, 
PROJEKTUJECIE STRONY INTERNE-
TOWE. CO DAJE WAM WIĘCEJ SWO-
BODY? CO JEST WAM BLIŻSZE?OLA 
LEPIEJ CZUJE SIĘ W PROJEKTACH 
KSIĄŻKOWYCH. W MOIM PRZY-
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KAJĄ GO TAM BO TAM NAJCZĘŚCIEJ 
JEST. PROJEKTOWE BŁĘDNE KOŁO. 
TAKIE RZECZY MOŻNA WRZUCIĆ 
DO KOSZA. TERAZ PROJEKTUJEMY 
STRONĘ DLA PEWNEGO STUDIA 
NAGRAŃ. IM NIE ZALEŻY NA TYM, 
ŻEBY UŻYTKOWNIK PRZESŁUCHAŁ 
KAŻDE NAGRANIE – STRONA MA 
PO PROSTU ZOSTAĆ ZAPAMIĘTA-
NA.WYGODNA MUSI BYĆ CZYSTO 
INFORMACYJNA CZĘŚĆ STRONY 
– KONTAKT. RESZTA MA BUDOWAĆ 
WIZERUNEK.➔A JAKIE POWINNO 
BYĆ PROJEKTOWANIE?MUSI BYĆ 
PRZEDE WSZYSTKIM ZASKAKUJĄ-
CE. OGRANICZAJĄCE SKUPIANIE SIĘ 
NA ZASADACH DO NIEZBĘDNEGO 
MINIMUM.

➔WWW.HIPOPOTAMSTUDIO.PL

➔OLA MACHOWIAK I DANIEL MIZIE-
LIŃSKI – ABSOLWENCI WYDZIAŁU 
GRAFIKI ASP W WARSZAWIE, DY-
PLOMY W PRACOWNI PROJEKTO-
WANIA KSIĄŻKI PROF. MACIEJA BU-
SZEWICZA I GRAŻKI LANGE. LUBIĄ 
PLACUSZKI Z DYNI Z OSTRYM SO-
SEM I NOCNE ROZMOWY NA SKYPIE 
Z NATALIĄ.➔STRONY ZAPROJEKTO-
WAŁ HIPOPOTAM.

NALEŻY NADĄŻAĆ. MOŻNA PRZECIEŻ 
ZROBIĆ JAKĄŚ RETRO STRONĘ I TEŻ 
BĘDZIE FAJNIE. ALE POCZUCIE, 
ŻE WCZORAJ KTOŚ WYSTAWIŁ JA-
KĄŚ STRONĘ, KTÓRĄ AKTUALNIE 
WSZYSCY SIĘ ZACHWYCAJĄ I MI 
TEŻ Z JAKIŚ WZGLĘDÓW SIĘ ONA 
PODOBA, TO JEST IDEALNA SYTU-
ACJA. SYTUACJA POSIADANIA KOM-
FORTU CODZIENNEGO UPDATE’U. 
A POZA STRONAMI ZAJMUJEMY SIĘ 
KSIĄŻKAMI – TO DAJE POCZUCIE 
DOPEŁNIENIA.➔WARTOŚĆ ESTE-
TYCZNA CZY UŻYTKOWA? MA BYĆ 
ŁADNIE, CZY WYGODNIE?WYGODNY 
TO MA BYĆ PANEL ADMINISTRACYJ-
NY, GDZIE KLIENT MOŻE STRONĄ 
ZARZĄDZAĆ. GŁÓWNYM ZADANIEM 
NASZYCH STRON NIE JEST BYCIE 
UŻYTECZNYMI. OCZYWIŚCIE ONE 
NIE MOGĄ BYĆ TRUDNE, ALE NIE 
POPADAMY TEŻ W SKRAJNOŚĆ 
I TWORZĄC STRONY NIE OPIERAMY 
SIĘ NA BADANIACH DOTYCZĄCYCH 
TEGO, W KTÓRYM ROGU POWINNO 
ZNALEŹĆ SIĘ LOGO. KOMERCYJNE 
PROJEKTOWANIE STRON OPIERA 
SIĘ NA TRENDZIE „DON’T MAKE ME 
THINK“. CZYLI USTAW LOGO W LE-
WYM GÓRNYM ROGU MONITORA, BO 
TAM WSZYSCY GO SZUKAJĄ, A SZU-
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MIEJSKIE PODCHODY

Nie zdziw się, gdy ktoś niespodziewanie podejdzie do ciebie na ulicy, wetknie 
ci w dłoń dziwną książkę, a do tego dorzuci czerwoną kopertę o tajemniczej 
zawartości. Nie zdziw się także, gdy podobną książkę zauważysz na parkowej 
ławce, kawiarnianym stoliku, w opuszczonym budynku, w kanałach albo na 
dachu swojego blokowiska – to może być sprawka Krzysztofa Bieleckiego, 
twórcy gier miejskich, autora wydanej właśnie książki „Miasto to gra”, z któ-
rym rozmawiała Paulina Jeziorek.

Projekt Urban Playground: uczestnicy czekający na wskazówki, arch. Krzysztofa Bieleckiego
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Zanim tamci się wytłumaczą, to pierwszy gang zyskuje troszeczkę przewagi. Albo była kiedyś gra, 
która odbywała się wzdłuż linii metra i co jakiś czas trzeba było podjeżdżać metrem dalej. Każdy 
chciał wygrać, więc wszyscy zajmowali pierwszy wagon, mimo że pozostałe były prawie puste. 
Ponieważ punkt kontrolny był w okolicy innej stacji, jeden z graczy, żeby zwiększyć swoje szanse 
na wygraną, nie chcąc czekać na metro, dotarł biegiem do kolejnej stacji. Jednak rywalizacja nie 
jest elementem dominującym.

Wydaje się, że fascynuje cię nieprzewidywalność. Nawet, gdy częstowałam cię herbatą, 
wybrałeś ryzykowną marokańską mieszankę.
To wynika z moich cech osobowościowych. Te projekty mają kontrolowaną nieprzewidywalność. Bo 
ktoś chce się dać bardziej zaskoczyć, a ktoś potrzebuje tylko umiarkowanego stopnia zaskoczenia. 
Nieprzewidywalność miasta jest wpisana w ten projekt. Wszystko odbywa się w tkance miejskiej, 
która jest żywa i cały czas się zmienia. Na przykład wprowadzenie odrobiny kontrolowanej nieprze-
widywalności w życie uczestników jest istotą projektu „Instrukcjoniści”. Grający wykonują zadania, 
których się nie spodziewają. Ale ta gra ma też kilka innych funkcji. Ludzie wychodzą w miasto i korzy-
stają z przestrzeni miejskiej. Chodzi o to, żeby wyciągnąć ludzi na miasto, jak i o to, by wciągnąć do 
gry przechodniów. Niektóre działania wymagają dalszych interakcji z napotkanymi ludźmi. Tworząc 
grę, dochodzi się do punktu, w którym nie ma już miejsca na przypadek. Na poziomie konstruowania 
gry, trzeba zaprojektować ją tak, żeby wszelkie nieprzewidywalne sytuacje nie były przeszkodą dla 
projektu, ale żeby wzbogacały grę.

Jakie są różnice między miejską grą, a zjawiskiem flash mob?
Flash mob jest narzędziem, które inspiruje i które można wykorzystywać w różnych projektach, które 
nie są już flash mobami. Nie może pojawiać się w mediach i nie można o nim rozmawiać.

Czy było dla ciebie punktem wyjściowym? Otarłeś się pewnie o flash mob?
(ściszonym głosem) Nie mogę o tym rozmawiać.

Który projekt uważasz za największy sukces?
Urban Playground. To była akcja, która wywołała największy oddźwięk. Pojawiła się cała armia 
ludzi. W Warszawie zarejestrowało się 1500 osób. Poza tym często jest tak, że spotykam kogoś, 
kto nie brał udziału w grze, ale dotarła do niego informacja o niej i w jakiś sposób zmieniła jego 
myślenie o mieście. Skutki tego projektu szybko i z dużą intensywnością zaczęły się rozprzestrze-
niać.

Skąd pomysły? Wszystkie są twoje czy przysyłają ci je ludzie?
Tak, ludzie mi podsyłają pomysły, ale ja wtedy mówię: „Masz świetny pomysł, dlaczego więc nie spró-
bujesz go zrobić? Ja ci mogę doradzić”. Przykładowo w Trójmieście odbyło się kilka gier. I tak samo 
w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ja zrobiłem pierwszą, drugą skonsultowałem, a reszta odbywa 
się już na własną rękę. Zależy mi, żeby inspirować, pomagać coś zacząć, ale niech ludzie działają 
dalej, niech kolejne osoby włączają się w naprawianie przestrzeni miejskiej.

Skąd taka namiętność do przestrzeni miasta? Czy urodziłeś się w mieście? 
Tak. Urodziłem się w mieście i to w tym konkretnym mieście, czyli w Warszawie.

I jak postrzegasz Warszawę? Czy to jest dla ciebie przyjazna przestrzeń? 
Jestem bardzo z nią zżyty emocjonalnie. Można powiedzieć, że jestem od tego miasta uzależniony. Ale to 
nie jest ślepa miłość. Widzę zarówno wady i zalety Warszawy. Z zalet korzystam, a z wadami staram się 
walczyć, zmieniać je i popierać ludzi, którzy robią to samo. Wybrałem sobie do działania obszar, w którym 
wydaje mi się, że się sprawdzam. Staram się dołożyć swoją cegiełkę do poprawiania jakości życia. To jest 
może mała cegiełka, działania happeningowe w przestrzeni miejskiej, ale to jest to, co potrafię robić najle-
piej. A ktoś inny robi co innego i wspólnymi siłami jakoś to miasto poprawiamy, mam nadzieję.
Staram się, żeby ta przestrzeń była dla mnie domem, ale jak w każdym domu, czasem trzeba coś 
posprzątać, coś naprawić.

Czy jest coś co łączy wszystkie twoje gry, tak dokładnie opisane w książce?
To interakcja pomiędzy osobami jako jednostkami, ale także pomiędzy uczestnikami projektu, zupeł-
nie przypadkowymi przechodniami oraz przestrzenią miasta.
Ta książka jest także nietypową powieścią. Opowiadanie, które łączy wszystkie gry, ma około 50 roz-
działów i jest opublikowane pomiędzy wszystkimi grami. Przenika się z rzeczywistością. Nie wiado-
mo, co jest fikcją, a co nie. Czytelnik nie może być nawet pewien czy te gry się rzeczywiście odbyły.

To splątanie rzeczywistości jest jak kolejna gra, zresztą powołałeś już projekt „Integra-
cja”, który wyprowadza twoją książkę na ulice. Jeśli rzeczywiście ktoś nam wręczy książkę 
„Miasto to gra”, to co w niej znajdziemy?
Książka jest dokumentacją projektu Urban Playground, gier w przestrzeni miejskiej, które realizowałem 
przez ostatnie dwa i pół roku. Mówię często, że to podchody dla dorosłych, choć tak naprawdę są dla lu-
dzi w każdym wieku. To cykl 12 happeningów w formie gier, które w pewien sposób się ze sobą łączą. Po-
między poszczególnymi grami, uczestnicy dostawali mejlowo, lub mogli znaleźć w Internecie, fragmenty 
opowiadania, które spaja te 12 gier w całość. To nie jest zwykła książka, ponieważ łączy kilka funkcji. 
Z jednej strony jest to dość wierna dokumentacja tego projektu, przedstawiona z nieprzyzwoitą wręcz 
dbałością o szczegóły. Z drugiej strony jest to przewodnik, jak robić takie gry w przestrzeni miejskiej.
Gdy Urban Playground wystartowało i odniosło sukces, zaczęły pojawiać się kolejne projekty, zarów-
no komercyjne, jak i niekomercyjne. Kontaktowały się ze mną osoby z różnych miast z pytaniami, jak 
coś takiego zrobić. Oczywiście cierpliwie odpisywałem. Bez względu na to czy były to projekty komer-
cyjne czy nie, to w pewien sposób się przyczyniały do oswojenia przestrzeni miejskiej, sprawiały, że 
była bardziej przyjazna dla mieszkańców.
Ta książka, i to jest jej trzecia funkcja, jest też nietypowym przewodnikiem po mieście. Zawiera ponad 
100 wskazówek-zagadek, które prowadzą w różne okolice Warszawy, nieznane, choć są obok nas. 
Zależało mi na tym, żeby pokazywać miejsca w kluczowych punktach miasta, które przemierzamy 
bardzo często idąc z domu do pracy, z domu na uczelnię, czy z jednej kawiarni do drugiej.

Jakie to miejsca na przykład? 
To nie są miejsca o wartości historycznej czy jakoś specjalnie spektakularne, ale raczej ciekawostki, 
które zwykle pomijamy, detale. Na przykład jedno z takich miejsc, obecnie już nieistniejące, znaj-
dowało się w pasażu Wiecha. Były tam schody, które nazwałem „schodami donikąd”, bo w pewnym 
momencie się urywały. Ludzie przechodzący tamtędy nie zwracali na nie uwagi mimo, że znajdowały 
się parędziesiąt metrów od Rotundy. Ze szczytu tych schodów roztaczał się bardzo ciekawy widok, 
zarówno na okolicę, jak i na szczyt Pałacu Kultury, na Galerię Centrum.
Kiedy zauważamy na przykład, że pod miejscem, które przemierzamy bardzo często, też nieopodal 
pasażu Wiecha, biegnie podziemny tunel, którym można dojść aż pod Pałac Kultury, to zadajemy 
sobie pytanie o to, jak to możliwe, że tyle razy tutaj byłem, a nigdy nie zwróciłem na to uwagi. To 
zachęca nas do własnych poszukiwań.
Cieszy mnie, że te gry i mam nadzieję, książka też, zmieniają sposób, w jaki ludzie patrzą na mia-
sto. Dostaję mejle od ludzi, którzy twierdzą, że ten projekt zachęcił ich do tworzenia własnych gier, 
a z drugiej strony do zwracania większej uwagi na to co się dzieje w przestrzeni miasta.

Gry to rozrywka, czasem walory poznawcze, zawsze rywalizacja. Kto wygrywa w grach, 
które tworzysz?
Nie ma nagrody w Urban Playground. Jest tylko satysfakcja. Może być satysfakcja z zajęcia pierw-
szego, drugiego czy trzeciego miejsca, ale zdarzyło się też tak, że przez kilka długich tygodni nie 
ogłaszałem wyników, bo nie miałem czasu sprawdzić kart odpowiedzi i gracze nie byli specjalnie 
nieszczęśliwi. Pisali, że ważna jest dla nich satysfakcja z samej gry, a nie to, które miejsce ktoś 
zajął. Ale zdarza się, że jest rywalizacja i to ogromna. Z jednej strony z samym sobą. Ludzie patrzą, 
czy zajęli lepszą pozycję niż w poprzedniej grze, czy gorszą. Albo nawet jeśli nie chodzi o pozycję, 
to czy łatwiej czy trudniej im poszło. A z drugiej strony ścigają się z poszczególnymi gangami. Bo 
drużyny nazywają się gangami i każdy gang chce pokonać pozostałe. To się dzieje w przyjemnej 
atmosferze, ale czasami są też zagrania dosyć nieczyste. Można wykorzystywać elementy tkanki 
miasta. Np. biegnie jeden gang i by przeszkodzić drugiemu, na widok policji krzyczy: „Złodzieje!”. 
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www.projekty.semp.pl

W dniu, w którym ten wywiad został przeprowadzony, Krzysztof rzeczywiście otrzymał wska-
zówki i wziął udział w grze.
(…) Wskazówka z kartki prowadziła pod pewien adres przy ulicy Solidarności, co już było 
pierwszym wyzwaniem, ponieważ wspomniana ulica jest dosyć długa i ciągnie się po obu stro-
nach Wisły. Postanowiłem udać się na plac Bankowy, czyli w miejsce, z którego łatwo dostać 
się na oba końce ulicy Solidarności i tam sprawdzić w którą stronę rosną numery. Autobus 
stał w korkach, co było niezbyt przyjemne, ale dało mi trochę czasu do namysłu. Tego typu 
projekty charakteryzują się tym, że dzieją się nie tylko wokół nas, ale także w naszych gło-
wach. Człowiek zastanawia się, co jest częścią gry, a co nią nie jest, który z elementów jest 
wyreżyserowany, a który jest po prostu przypadkiem. Przez jakiś czas rozglądałem się, czy nie 
podąża za mną żaden „handler”. Ponoć tak określa się człowieka, które dostarcza zamachow-
ca w miejsce zamachu i upewnia się, że wszystko idzie zgodnie z planem, ale moim zdaniem 
określenie to pasuje idealnie także do osoby, która jak cień podąża za graczem, aby upewnić 
się, czy ten nie zbłądził i nie wypadł z gry. Początkowo zachowywałem się dosyć paranoicznie, 
rozglądałem się uważnie wokół siebie, patrzyłem na ludzi, ale w końcu byłem już pewien, że 
w tej grze nie ma żadnego „handlera” (no, chyba, że udało mi się go zgubić, ale teraz już wiem, 
że to nieprawda). (…) Schodzę na drugie piętro i otwieram drzwi. Balkon jest niewielki, stoją na 
nim dwa krzesła i nic poza tym. Wyjmuję kalejdoskop i zaglądam do środka. Kolorowe szkiełka 
przesypuję się z szelestem i układają w trzy strzałki wskazujące różne kierunki. Zadziwiający 
zbieg okoliczności. Przekręcam kartkę na drugą stronę i czytam: „Na balkonie znajdziesz ko-
lejną instrukcję”. Szukam, ale nic nie znajduję. Są tylko krzesła, a na nich jakieś stare ubrania. 
Niestety tak to jest, że zostawiając wskazówki w miejscach ogólnodostępnych, musimy liczyć 
się z tym, że po prostu znikną. Na wszelki wypadek zaglądam jeszcze pod krzesła, uważnie 
badam balustradę balkonu, jednak nic tam nie znajduję. Nic nie ma. Czy to już koniec? Nagle 
zauważam na ziemi niewielkie przemoczone papierowe pudełko. (…) Podnoszę je z odrobiną 
niepewności, przygotowując się na to, że w być może znajdę w środku kilka zgaszonych papie-
rosów (w końcu różnie to bywa z niewielkimi pojemniczkami zostawianymi na balkonach). Na 
szczęście w pudełku czeka na mnie karteczka złożona w kostkę, a na niej kolejna wskazówka. 
„Schodząc zajrzyj do skrzynki na listy”. Zbiegam na dół i zauważam, że drzwiczki do jednej 
z przegródek są niedomknięte. W środku znajduję niewielką szarą kopertę, a w niej kolejną 
karteczkę. „Czy wiesz, że znajdujesz się w budynku wybudowanym w czynie społecznym przez 
same kobiety? Czy czujesz się tu bezpiecznie?”.
Ciągi dalsze na www.semp.blog.pl

Uczestnicy podczas jednej z dwunastu gier miejskich należących do cyklu Urban Playground

Jaka jest średnia grupa wiekowa osób, które biorą udział w takich grach? 
To są głównie studenci. Ale najstarszy uczestnik, to pan z siwymi włosami, który pojawił się na kilku 
akcjach i to takich wymagających wysiłku fizycznego. A najmłodsi uczestniczy to trzy-, czteroletnie 
dzieci, które przychodzą na akcje z rodzicami. W Urban Playground było coś dla miłośników biegania, 
wysiłku fizycznego, adrenaliny, było coś dla osób, które lubią kombinowanie i przygotowywanie ja-
kiejś taktyki, i dla osób, które lubią wyzwania intelektualne.

Przyznałeś się, że pasjonujesz się również reklamą. Jak to się ze sobą łączy? O ile twoje 
działania mają na celu likwidację wewnętrznych ograniczeń w funkcjonowaniu w przestrze-
ni miejskiej, poszerzenie spojrzenia na nią, o tyle wielkie bannery reklamowe pokrywające 
miasta, raczej to spojrzenie zawężają.
Tak, ale istnieje na przykład książka p.t. „Propaganda dobrych serc” o reklamie społecznej, która 
niekoniecznie wiąże się ze sprzedawaniem produktów czy z komercją, tylko są tam promowane różne 
aspekty społeczne. Rzeczywiście reklama mnie pasjonuje i intryguje. Czasem mam dylematy na ile 
jest moralna, na ile nie. Z jednej strony ciągnie mnie do niej, a z drugiej odpycha. Pasjonuje mnie sam 
jej mechanizm. Jak jakaś kreacja może wpływać na zachowania i postawy innych osób. Tak jak sztuka 
może wpływać na człowieka, ale sztuka ma intencje zupełnie czyste, tak reklama wykorzystując te 
same narzędzia – np. programy graficzne czy kamerę, jest w pewnym sensie taką „złą sztuką”, bo 
służącą do niecnych celów komercyjnych.

Czy wolisz organizować gry czy grać? 
Z jednej strony zazwyczaj jestem zajęty organizacją, chcę, żeby wszystko dobrze wyszło i nie zawsze 
mogę grać, a z drugiej strony, tak jak każdy lubię konsumować.

A zagrasz? Bo przygotowałam dla ciebie grę. 
Naprawdę?! Oczywiście. Pewna dziennikarka pytała mnie czy ktoś kiedyś przygotował dla mnie grę, 
bo ja wtedy stworzyłem projekt dla niej. Odpowiedziałem, że nie. Nikt jeszcze nie przygotował dla 
mnie gry. Chętnie wezmę udział.

W takim razie za chwilę otrzymasz wskazówki. Podzielisz się potem z nami swoimi wra-
żeniami? 
Tak. Napiszę o tym w moim blogu.

***
Krzysztof Bielecki – autor gier w przestrzeni miejskiej, a także konsultant w zakresie eventów 
i strategii. Ksywka Semp. Twórca projektu Urban Playground (2005–2008) składającego się 
z cyklu 12 gier miejskich, który przyczynił się do pojawiania się podobnych inicjatyw w całym 
kraju (np. Projekt X w Opolu i Wrocławiu, Partyzantz na Śląsku, Urban Playground 3City w Trój-
mieście). Właśnie ukazała się jego książka „Miasto to gra”, która została wydana na licencji 
Creative Commons nakładem jego własnego wydawnictwa „AIP SEMP”. Interesuje się sztuką 
i reklamą, traktując je jako dziedziny mocno pokrewne. Informacje na temat jego projektów 
można znaleźć na:
 www.urban-playground.org 
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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; Górnośląskie Centrum Kultury, Plac Sejmu Śląskiego 2, www.gck.org.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 Dom Muz, ul. Podmurna 1/3,  
www.dommuz.pl; Piwnica Pod Aniołem, Rynek Staromiejski 1, www.podaniolem.art.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; Galeria A-Tak, ul. Krakowskie Przedmieście 16/18, www.atak.art.pl; Fundacja Atelier, ul. 
Foksal 11, www.atelier.org.pl; Galeria Czarna, ul. Marszałkowska 4 lok.3, www.czarnagaleria.art.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 Pokaz, ul. Krakowskie 
Przedmieście 20/22; 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; Warszawska Szkoła Reklamy ul. Szolc-Rogozińskiego 3; 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; Klubokawiarnia Mleczarnia, 
Włodkowica 5; Ośrodek Postaw Twórczych, ul. Działkowa 15, www.opt-art.net; Pracownia, ul. Więzienna 6; Wychowanie Złe, 
pl. Kościuszki 12, www.zlewychowanie.pl ZIELONA GóRA Galeria BWA, al. Niepodległości 19, www.bwazg.pl
NIEMCY: BERLIN Żak Gallery, Linienstraße 148, www.zak-gallery.com, 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

Na okładce: litera g zaprojektowana przez Ludovica Ballanda (rozmawa we wewnątrz numeru) 

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, 
41,44 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), Iza Jasińska, Piotr Kowalczyk, 
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
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