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2    notes.48 orientuj się

04 NOTESIK.NA.6.TYGODNI

05–59	 ORIENTUJ	SIĘ!  
 najnowsza kultura i sztuka dzieje się teraz

 

60–73	 UWIĘZIENI	W	MIESZCZAŃSKIM	SALONIE.	CO	ROBIĆ?	
 Jaka jest przyszłość sztuki, a jaka rewolucji, jakie znaczenie dziś mają 

protesty, rozruchy i zamieszki z 1968 r. oraz dlaczego trzeba dziś czytać 
Guy Deborda, z Jankiem Sową, socjologiem, psychologiem i krytykiem 
kultury, w czasie, gdy Zachęta prezentowała znakomitą wystawę Re-
wolucje 1968, koresponduje Bogna Świątkowska

 

 
74-85 NAJWIĘKSZA	PRESJA	WYPŁYWA	Z	NAS	SAMYCH
 ELEMENTAL to chilijska organizacja zajmująca się budową socjalnych, 

niskobudżetowych osiedli i jednocześnie tych osiedli nazwa. Z Alejan-
dro Araveną, spiritus movens całego przedsięwzięcia, nagrodzonym 
Srebrnym Lwem podczas tegorocznego Biennale Architektury w We-
necji, nagrodą dla najbardziej obiecującego architekta młodego poko-
lenia, rozmawiają Kamila Rogowska i Roman Rutkowski

 

86–97 NIEUŻYTKI	JAKO	GENERATOR	WYOBRAŹNI
 Nie jesteśmy ani partią polityczną, ani inicjatywą obywatelską. Przy-

znajemy sobie prawo wskazywania środkami sztuki na możliwości 
alternatywnych dróg. Rozumiemy siebie jako generator wyobrażeń  
– mówi Markus Bader z berlińskiej grupy architektonicznej raumlabor. 
Realizowane przez nią projekty ujawniają nowatorskie sposoby wi-
dzenia zjawisk zachodzących w przestrzeni miejskiej. Rozmowę prze-
prowadziła Stefanie Peter
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98–111 NIEWIELKA	ROLA	CENTRALNEJ	RĘKI
 Chaos nie jest zagrożeniem dla porządku, tylko jego dopełnieniem. 

Wszystko później jest raczej kwestią formy. Bo przecież chaos może 
być piękny, a porządek brzydki – o roli inicjatyw oddolnych, elastycz-
nym projektowaniu i strategii włączania potrzeb użytkowników w pro-
ces planowania przestrzeni miejskiej, z architektką Olą Wasilkowską 
rozmawia Bogna Świątkowska

 

112–119 SIŁA	NIEDOSKONAŁEJ	ILUZJI
 Odpowiednio zaprojektowaną konstrukcję architektoniczną wypo-

sażono w skrzywione w niezauważalny sposób szyby oraz specjalny 
system oświetlenia. Umożliwiło to pojawianie się i znikanie performe-
rek znajdujących się wewnątrz machiny. Analogowe „ręcznie robione” 
efekty specjalne wzbudzają więcej emocji niż cyfrowe triki filmowe. 
Z twórcami „prawdziwej” iluzji, Laurentem Liefooghe i Ulą Sickle, roz-
mawia Paulina Jeziorek

 

120-129 WSZYSTKO	MIESZA	SIĘ	ZE	SOBĄ
 Andrzej Tobis, autor imponującego rozmachem cyklu językowo-ar-

chiwalnego A–Z tworzonego na podstawie ilustrowanego polsko-nie-
mieckiego słownika z lat 50., nie ustaje w poszukiwaniach. Zaprowa-
dziły go one ostatnio do niewielkiej miejscowości o nazwie Szczuczyn, 
gdzie na ogrodzeniu szkolnym odnalazł metaloplastyczny strumień 
świadomości. Z artystą o nowych odkryciach i nieoczekiwanych zbie-
gach okoliczności, rozmawia Sebastian Cichocki z Muzeum Sztuki No-
woczesnej w Warszawie

130 GDZIE	BYWA	NOTES

PROJEKT OKłADKi:   Małgorzata Gurowska

TEKSTy:   Piotr Kowalczyk, Paulina Jeziorek, Kamila Rogowska, Pani  
  Bogna (redaktor). Orientuj się: informacje i ilustracje pochodzą 
  z materiałów prasowych promujących wydarzenia kultu- 
  ralne; drukujemy je dzięki uprzejmości artystów, kuratorów, ga- 
  lerii, instytucji oraz organizacji [kulturalnych].

SKłAD:  halina.mirowska@niemyte.pl 

JAK OTRZyMAć NOTES:  Zasil Bęca (iNG BŚ 79 1050 1038 1000 0022 6755 2020 z dopiskiem  
  „Na rozwój FNKBZ”) darowizną minimum 8 PLN, prześlij nam  
  o  tym wiadomość na adres 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, 45 został przez was wyczerpany. Bardzo  
  nas to cieszy. Dziękujemy!

REKLAMA:  zamów cennik nn6t@funbec.eu

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

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), Paulina Witek (magister!)

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

ZNAK FNKBZ:  Małgorzata Gurowska m_box@tlen.pl

www.funbec.eu

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

48
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SIMPLE	 
NOWA  
BIELIZNA	NOTESU

sów, oraz omówili zaprojektowane 
przez siebie kroje pisma.
- Dla nas używanie czcionki zapro-
jektowanej przez kogoś innego, to 
jak chodzenie w cudzej bieliźnie  
– oświadczyli.
Dlatego zdecydowaliśmy się na wy-
korzystanie w najnowszej wersji gra-
ficznej nn6t zaprojektowanego przez 
NORM kroju pisma - od tego numeru 
wszystkie tytuły to SiMPLE. •

Dimitri Bruni i Manuel Krebs, two- ɿ
rzący zurichską grupę projektową 
NORM, dali wykład podczas otwar-
cia wystawy „Najpiękniejsze książki 
Szwajcarii 2007” w Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie.
Dimitri i Manuel słynni z wysmako-
wanego minimalizmu, przedstawili 
wyniki swoich dogłębnych analiz 
struktur projektowania książek, wy-
rażonych za pomocą tabel i wykre-

www.norm.to

ABCDEfghijklm

TWORZENIE	 
ŚWIATÓW 
WENECJA	2009

nu Polonia w Wenecji, oraz zawierać 
propozycję budżetu realizacji projek-
tu. Projekty należy wysyłać na adres 
Zachęty Narodowa Galeria Sztuki 
(decyduje data stempla pocztowego) 
pod adresem: Pl. Małachowskiego 3, 
00-916 Warszawa, z dopiskiem „Bien-
nale Sztuki w Wenecji”. Regulamin 
konkursu: www.zacheta.art.pl •

Rozpoczął się konkurs na projekt  ɿ
wystawy w polskim pawilonie pod-
czas 53 Międzynarodowego Biennale 
w Wenecji w 2009 roku. Temat ogólny 
Biennale brzmiTworzenie światów 
(Making Worlds). Projekt powinien 
zawierać scenariusz wystawy pol-
skiej sztuki współczesnej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem właściwości 
przestrzeni wystawienniczej pawilo-

do 5.12 | Dodatkowe informacje pod nr tel.: (+48 22) 556 96 75 | Małgorzata 
osińska: g.osinska@zacheta.art.pl



8    notes.48 orientuj się orientuj się  notes.48       9

ciężarówki, stojącej nad brzegiem 
Motławy w Gdańsku przy ul. Szopy. 
W wyniku przeprowadzonych kon-
sultacji wybrane osoby zostaną za-
proszone do zamkniętego konkursu 
na najlepszy program edukacyjno-
artystyczny, realizowany w terminie 
15.05.–15.10.2009. Przewidziane są na-
grody pieniężne oraz zawarcie odręb-
nej umowy na realizację programu. •

CSW łaźnia w Gdańsku przygo- ɿ
towuje się do konkursu na najlepszy 
program kuratorski dotyczący warsz-
tatów edukacyjno-artystycznych 
skierowanych do dzieci, młodzieży 
i dorosłych mieszkańców Gdańska. 
W związku z tym zaprasza zaintere-
sowanych kuratorów wystaw i ani-
matorów kultury na konsultacje 
w terminie do 15.12.2008. Program 
dotyczyć ma działań realizowanych 
w LKW Gallery – studiu warsztato-
wym umieszczonym w kontenerze 

WYMYŚL	 
PROGRAM	 
DLA	CSW	ŁAŹNIA

do 15.12 | Gdańsk, CsW Łaźnia, ul. jaskółcza 1 | www.laznia.pl

HA!ART	 
LAYOUT

Liczymy na to, że wygląd czasopisma 
będzie wychodził naprzeciw nowym 
standardom graficznym”. 
Na najlepszy projekt czeka nagroda 
w wysokości 4 000 złotych oraz propo-
zycja nawiązania dalszej współpracy 
z autorem bądź autorami projektu. •

Korporacja Ha!art ogłasza otwar- ɿ
ty konkurs na nowy layout czasopi-
sma interdyscyplinarnego „Ha!art”: 
„Do udziału w konkursie zapraszamy 
wszystkich grafików, którzy zapropo-
nują nam oryginalne pomysły i roz-
wiązania prezentujące layout cza-
sopisma w zupełnie nowej odsłonie. 

do 1.12 | www.ha.art.pl

STUDIUM	DO	FILMU	
W	MUZEUM	HISTORII	
NATURALNEJ

dziewiętnastowiecznego naukowca-
odkrywcy, obsesyjnego podróżnika-
kolekcjonera.
Projekt Bąkowskiego wychodzi od 
specyficznej sytuacji, kiedy muzeum 
rozumiane jako kolekcja nowych 
odkryć jest po prostu zbiorem nie-
wiadomych. Eksponaty, mimo że 
skatalogowane i opisane, wymyka-
ją się poznaniu. Nauka okazuje się 
niewystarczającym i być może także 
niepotrzebnym narzędziem do ich 
zrozumienia, a ich status pozostaje 
tym samym nieokreślony. Nowe fo-
tografie, rzeźby i minimalistyczne 
intalacje wideo Bąkowskiego podej-
mują specyficzną grę z muzealnym 
eksponatem przyrodniczym, wcho-
dzą z nim w nieoczekiwany sposób 
w dialog •

Pierwsza odsłona nowego projek- ɿ
tu Kuby Bąkowskiego prezentowana 
w Entropii zainspirowana została wi-
zytami artysty w L.C. Bates Museum 
of Natural History w stanie Maine 
w USA. Muzeum powstawało na po-
czątku ubiegłego wieku z inicjatywy 
charyzmatycznego filantropa Geor-
ge’a Waltera Hinckley’a i pozostało 
w niezmienionej formie do dzisiaj. 
Wypreparowane i eksponowane 
w sposób daleko odbiegający od no-
woczesnych standardów obiekty – 
węże, insekty, tapiry, ogromne łosie 
czy złowiony przez Ernesta Hemin-
gwaya błękitny marlin, zestawione 
z gipsowymi popiersiami Lincolna, 
Szekspira i inych historycznych po-
staci, tworzą prawdziwy gabinet 
osobliwości. Przypominają kolekcję 

Kuba Bąkowski: Studium do filmu w Muzeum Historii Naturalnej

27.11–17.12 | Wrocław, Galeria entropia, ul. rzeźnicza 4 | www.entropia.art.pl
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NIE	MA	 
CZEGOŚ	TAKIEGO	 
JAK	SPOŁECZEŃSTWO STRACHY

Wystawa ɿ  No such thing as socie-
ty, zaprojektowana jako dokument 
poświęcony fotografii brytyjskiej 
z okresu od końca lat 60. do późnych 
lat 80. XX wieku, czerpie z zasobów 
kolekcji Arts Council i British Coun-
cil. Jej zamierzeniem jest stworzenie 
nowego obrazu dwóch burzliwych 
dekad w brytyjskiej historii, kiedy 
społeczeństwo brytyjskie przecho-
dziło przez okres niepokojów i prze-
mian. Odczuwalne stały się efekty 
deindustrializacji i powstania that-
cheryzmu, państwo stanęłow obli-
czu strajków górników i konfliktu 
w irlandii Północnej, a także rady-
kalnych zmian struktury społecznej. 
Wystawa No Such Thing as Society 

Podczas warsztatów jakie popro- ɿ
wadził pod koniec października w 
Muzeum Narodowym w Krakowie łu-
kasz Jastrubczak, dzieci miały zada-
nie rzeźbiarskie: ulepić z czarnej pla-
steliny to, czego boją się najbardziej.
Jedna dziewczynka ulepiła przezro-

daje świadectwo tym czasom, ze-
stawiając 150 fotografii autorstwa 
33 wybitnych fotografów dokumen-
talistów. Tytuł został zaczerpnięty 
ze słynnego stwierdzenia Margaret 
Thatcher:  „...społeczeństwo? Nie ma 
czegoś takiego. Są tylko indywidualni 
mężczyźni i kobiety, są też rodziny”. 
Przegląd rozpoczyna się u schyłku lat 
60., kiedy pop-art ugruntował miejsce 
fotografii we współczesnej kultu-
rze. Kuratorem projektu jest David 
Alan Mellor, profesor historii sztuki 
na University of Sussex, autor wielu 
tekstów i kurator wystaw na temat 
różnorodnych aspektów powojennej 
fotografii brytyjskiej. •

czystego człowieka i demona wod-
nego. A inne dziecko ulepiło darwe-
jedera.
- Ja bym chyba ulepił potwora z iD – 
mówi łukasz Jastrubczak, którego 
warsztaty zatytułowane były Stra-
chy. 

Paul Graham: DHSS Emergency Centre, 1984 Londyn

25.11.2008–11.01.2009 |Warszawa, CsW, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl jastrubczak.blogspot.com

Warsztaty Strachy: darwejder, luk, statek kosmiczny, nic, 2008. Fot. dzięki uprzejmości łukasza 
Jastrubczaka
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ART  
IN 
CINEMA

mokratyczne” – filmy nagrywa często 
na telefonie komórkowym, fotografie 
robi polaroidem, obrazy wynajduje 
w internecie. Sama o swojej pracy 
mówi: „Mam prawo wykorzystywać 
rzeczywistość do kompletowania 
mojej historii. Jeśli jestem bombardo-
wana ogromną ilością komunikatów, 
to w zdrowym odruchu używam ich 
po mojej myśli, a nie przeciwko sobie. 
Chcę budować moje historie z tego, 
co jest najłatwiej dostępne, już oswo-
jone, przynajmniej w sferze wizual-
nej, fizycznej”. •

Kino pod Baranami zaprasza na  ɿ
pokaz filmów Agnieszki Brzeżańskiej. 
Artystka maluje, rysuje, fotografuje, 
robi filmy. Przy użyciu tych mediów 
rejestruje małe spektakle rzeczy-
wistości, ale także nierzucające się 
w oczy usterki w misternie konstru-
owanych mitach codzienności. W jej 
pracach krytyczne spojrzenie miesza 
się z fascynacją. Pisano o niej, że „uni-
ka tworzenia »dzieł« – robi »sztukę 
bez sztuki«, w której obiekt arty-
styczny staje się niemal przezroczy-
stym nośnikiem wrażeń i zdarzeń”. 
Stosowane przez artystkę techniki są 
ogólnodostępne, na swój sposób „de-

27.11, g. 19 | Kraków, Kino Pod Baranami, rynek Główny 27 | www.nolocal.org

Agnieszka Brzeżańska: Dharma TV, 2005

RECYKLING	 
PROGRAM

przebiegi. Te bardziej bądź mniej 
monumentalne prace przypominają 
o konkurencyjności oddziałujących 
na naszą świadomość porządków: 
czasu kolistego, opartego o cykle na-
tury i czasu linearnego, utrwalonego 
przez tradycję kultury zachodniej. 
Drastycznym i skrajnym testem ludz-
kiego postrzegania czasu jest śmierć. 
Wydarzenie śmierci jest w każdym 
z tych porządków czymś zupełnie 
innym. Domański w swoich pracach 
eksperymentuje z ostatecznością 
końca. Eksponuje wyparte lub odrzu-
cane ścinki materii, poszukując opo-
wiedzi na najważniejsze dla siebie 
pytanie: czy sztuka może być fizycz-
nym przedłużeniem życia? •

Tomasz Domański, znany  ɿ
z oszczędnych realizacji rzeźbiar-
skich wykonanych w elementarnych 
tworzywach takich, jak ogień, lód czy 
wosk, na najnowszej wystawie poka-
zuje prace zrealizowane z odpadów, 
skrawków pozostałych z  masowej 
produkcji żywności, skrupulatnie 
zachowanych resztek, przypadkiem 
odkrytych zagadkowych obiektów 
z przeszłości. 
Recycling Program to seria obiek-
tów, obrazów, kolaży i filmów, któ-
re powstały w pracowni artysty na 
przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. 
Wystawą Recycling Program  Domań-
ski „nadpisuje” w skromniejszych 
rejestrach wątek powstających 
równocześnie Pomników czasu, któ-
rych centralnym problemem jest 
czas i jego rejestrowane w materii 

do 29.11 | Wrocław, BWA Awangarda, ul. Wita stwosza 32 | www.bwa.wroc.pl

Festiwal Makiet Architektonicz- ɿ
nych rozpocznie się 8 listopada 
w Budapeszcie. Na wystawie zosta-
nie pokazanych około 100 projektów 
z całego świata, w tym także makiety 
młodych polskich architektów. •

FESTIWAL	 
MAKIET
ARCHITEKTONICZNYCH

8–30.11 | Węgry, Budapeszt V, Centrum Architektury KeK w Budapeszcie,  
V. szervita tér 8 | www.kek.org.hu
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Piotr Kojta Kowalski: Hello, akryl na płótnie, 150x150cm, 2008

do 6.12 | Berlin, Collectiva, Brunnenstrasse 152 | www.collectivagallery.com

AFFECTIONAL	
ACTIONS

Podczas niedawnych targów sztuki 
Bridge Art Fair, które miały miejsce 
w Berlinie na przełomie października 
i listopada, prezentowane były przez 
berlińską galerię Collectiva najnow-
sze prace Piotra Kojty Kowalskiego. 
Do grudnia wystawę jego prac zaty-
tułowaną Affectional actions czyli 
Działania w afekcie można w Collecti-
va oglądać. Afektem dla malarza jest 
otaczająca go rzeczywistość, kultura 
masowa, panujący w niej chaos i nad-
miar obrazów, z którego współczesny 
malarz wybiera ikony, cytuje je, prze-
twarza i kadruje.
W wyniku selekcji i licznych wyborów 
powstają oszczędne w formie obrazy. 
Artysta staje się w środkach wyrazu 
coraz bardziej radykalny. Gama sza-
rości zastępuje beztroską i radosną 
kolorystykę czerwieni, żółci i błę-
kitów. W szarościach pojawiają się 
znane z wcześniejszych prac malarza 
samoloty, palmy, piktogramy oraz 
ikony współczesnej pop-kultury.
Język malarski Kowalskiego staje 
się coraz bardziej wyrafinowany, 
artysta wystawia na próbę nasze 
postrzeganie. Patrząc na precyzyjnie 
dopracowane płótna, automatycznie 
rozpoznajemy zawarte w nich histo-
rie i kształty, aby następnie w proce-
sie racjonalnego myślenia dostrzec, 
że przedstawione historie nigdy 
nie miały miejsca, lub po wstępnym 
zachwycie wzbudzają niepokój. Co 
widzimy, a co sobie wyobrażamy? 
W swoich pracach Kowalski oferuje 

nam fragmenty, wyrywki i pozwala 
na dopowiedzenia. Trudno odróżnić 
prawdę od fikcji, zwłaszcza, że pre-
cyzyjnie i z wielką lekkością zaaran-
żowane płótna wyglądają przeko-
nywująco i estetycznie w pełni nas 
satysfakcjonują.
Sam artysta o swojej wystawie mówi: 
„Wśród prezentowanych prac są naj-
nowsze, które powstały w oparciu 
o oryginalne fotografie z lat 70. doku-
mentujące krótką wówczas historię 
warszawskich zakładów PZO. Zdję-
cia, nieznanego autora, wykonane 
bez artystycznego zacięcia czynią 
głęboki PRL czarnobiałym światem 
zaludnionym przez przodowników 
pracy i kombatantów. Zachowując 
tę estetykę, wprowadzam w nie mi-
nimalistyczne ingerencje farbą. Stają 
się tłem radosnych i absurdalnych 
wydarzeń takich jak wielkoformato-
wa projekcja na wieżowcu przy ul. 
Mińskiej lub zmyślone wspomnienie 
z wczasów pracowniczych.  Pokazu-
ję również obrazy utrzymane w na-
stroju tajemniczej grozy i ukrytego 
zagrożenia. Tu freezby wciela się 
w rolę UFO, a bryły liter udają skalisty 
pejzaż. Część obrazów powstała na 
skonstruowanych przeze mnie blejt-
ramach. ich kształty są między inny-
mi inspirowane graficznym przedsta-
wieniem badań statystycznych. ich 
tematu nikt nie zna, ale jednoznacz-
nie pokazują, że nie jest dobrze”.

Tekst: Natalia Bet •
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NAJLEPSZY	 
VIDEO-ART 
W	POZNANIU

ło; Karolina Kowalska – Narkolepsja 
jest często mylona z depresją;  Anna 
Niesterowicz – tryptyk wideo 07 
ZGłOŚ SiĘ: Bierze mnie pan?, Ja w ogó-
le nie mam prawa jazdy, Zrób jej tak 
jak w kinie; Tomasz Kozak – Kasztor 
Inversus, Song of Sublime •

Galeria Stary Browar zaprasza na  ɿ
pokaz filmów i prac wideo współcze-
snych polskich artystów. W selekcji 
znalazly się następujące prace: 
Karolina Kowalska – Citizen, Pattern
Wilhelm Sasnal – Brazylia; Dorota 
Buczkowska – Granat, Summer Love 
Aleksandra Buczkowska – Marta, Cia-

Anna Niesterowicz: 07 ZGłOŚ SiĘ, Ja w ogóle nie mam prawa jazdy, 2001, 
z archiwum Fundacji Galerii Foksal  

14.11, godz. 18 | Poznań, Galeria stary Browar, ul. Półwiejska 32 | www.nolocal.org

ZWIERCIADŁO 
NATURY

przez Maciejuka znajduje za każdym 
razem potwierdzenie w perfekcji ma-
larskiej, a częsta przewrotność i per-
wersyjność treści jest skontrastowa-
na z „cichą i spokojną” formą. Artysta 
sięga po okruchy z własnej i zbioro-
wej pamięci i cytując je – ośmiesza 
lub gloryfikuje. •

Robert Maciejuk uważany jest za  ɿ
jednego z najlepszych współczesnych 
artystów polskich. Na wystawie w Ga-
lerii Starter zostaną pokazane jego 
najnowsze prace: rysunki, obrazy, 
ceramika. Jednak artysta zapowiada, 
że będzie pracował nad projektem 
do samego końca, więc ostateczny 
efekt może być zaskakujący. Wielo-
wątkowość narracji prowadzonej 

Robert Maciejuk: bez tytułu, olej na płycie MDF, 2008

17.11–8.12 |  Poznań, Galeria starter, ul. Dąbrowskiego 33 | www.starter.org.pl
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SERCE	 
I	STRZAŁA	 
TO...

jest to łatwa droga, wymaga spore-
go dystansu do siebie, wywlekania 
na wierzch swoich obsesji i fobii. Za-
razem jest to droga, którą pokonuje 
każdy wychodzący z ukrycia odmie-
niec. Czy moje gesty są pedalskie? Czy 
ubieram się ciotowsko? Czy widać po 
mnie? To pytania, które zadaje sobie 
wiele osób, wprowadzając w swe 
codzienne doświadczenie system 
nieprzerwanej autokontroli i analizy 
najbardziej zwyczajnych zachowań”.
fragment tekstu Piotra Stasiowskie-
go •

„ ɿ Serce i strzała to znak pedała – 
mało dowcipne powiedzonko z lat 90. 
staje się mottem jednej z prac Tom-
ka Kawszyna, grawerowanych tym 
symbolem sztućców – przedmiotów 
codziennego użytku. Artysta wycho-
dzi poza samą autoanalizę. Stara 
się zgłębić to, jak on sam może być 
postrzegany poprzez swoich sąsia-
dów, rodzinę. Jak jego tożsamość jest 
mu narzucana poprzez środowisko, 
w którym żyje, jak jest postrzegany 
poprzez szereg stereotypów, fety-
szy gejowskich. Jednocześnie w tym 
»sztafażu odrzucenia« stara się od-
naleźć to, co jest przynależne jemu 
samemu, z czym się utożsamia. Nie 

Tomek Kawszyn: enfant terrible 5, 2004

Hubert Czerepok: Nigdy nie będziesz Polakiem, 2008, neon

14.11–14.12 | olsztyn, haloGaleria, MoK, ul. Dąbrowszczaków 3
www.halogaleria.mok.olsztyn.pl

chyleniu może być konsekwentne 
odzwierciedlenie bogactw estetyki 
marginesowej. Towarzyszy mu silne 
poczucie przynależności społecznej 
do danego środowiska, często wraz 
z niezbędnymi działaniami organiza-
cyjnymi zastępującymi brak jakich-
kolwiek ram operacyjnych i produk-
cyjnych sztuki współczesnej. Aby 
stawić czoła rozczarowaniu powodo-
wanemu pozornie niezmienną hierar-
chią systemów reprezentacji kulturo-
wej, wielu artystów próbuje tworzyć 
alternatywne relacje twórcze”. 
Artyści zaproszeni do udziału w pro-
jekcie: Jiri Czernicky (CZ), Hubert Cze-
repok (PL), Oskar Dawicki (PL), Sejla 
Kamerić (BiH), Zdena Koleckova (CZ), 
Kobas Laksa (PL), Eva Mrazikova & 
Martin (CZ), Pavel Mirkus (CZ), Joanna 
Rajkowska (PL), Erzen Shkololli (Koso-
wo), Slaven Tojl (HR). 

Tak cel białostockiej wystawy  ɿ
Place in Heart tłumaczy jej kurator 
Michal Kolecek: „Ograniczone zasoby 
finansowe, brak doświadczenia twór-
czego, niedostatecznie rozwinięty 
rynek sztuki oraz inne czynniki ogra-
niczające „funkcjonowanie sztuki” 
często powodują zwracanie się au-
torów posttotalitarnych w kierunku 
międzynarodowych centrów arty-
stycznych. Jednakże przesłanie, któ-
re wnoszą oni do tego wyrafinowa-
nego i tak różnego od ich własnych 
doświadczeń środowiska, często 
jest niepojęte dla międzynarodowej 
widowni. Dlatego też sztuka skąd-
inąd, z marginesu, wchodzi w kryzys 
komunikacyjny, a jaj autorzy często 
znajdują się w stanie nieważkości 
kulturowej i instytucjonalnej. 
Jedną ze strategii przeciwstawiania 
się temu transformacyjnemu od-

MIEJSCE	 
W	SERCU

Czas: do 30.11 | Miejsce: Białystok, Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2
www.galeria-arsenal.pl
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WYBRAŃCY

i polityczne. Religia została zeświec-
czona i przeszła do historii; Królestwo 
Niebieskie stało się królestwem czło-
wieczym.
Prace pokazane na wystawie zbada-
ją różne przejawy współczesnego 
mesjanizmu, charakteryzującego się 
nieustanną dynamiką i przemianą. 
Tak więc polityzacja teologii, typowa 
dla nowoczesności, przekształca się 
w teologizację polityki, która znaj-
duje wyraz w polityce religii i funda-
mentalizmu. 
Artyści: Artur Żmijewski, yael Bar-
tana, Roee Rosen, Ania Molska, Lea 
Mauas i Diego Rotman, yossi Atia 
i itamar Rose, Anna Niesterowicz, 
Avi Mograbi, Grzegorz Klaman, ittai 
Meyer i Suff Backaleinick, Menachem 
Roth i yekutiel Roth, Twożywo oraz 
Joanna Rajkowska. 
Wystawa została wcześniej pokaza-
na w Holonie w izraelu. •

Wybrańcy (Chosen) ɿ  to szeroko 
zakrojony projekt zajmujący się wąt-
kiem mesjanizmu w polskich i izra-
elskich narracjach. Artyści z Polski 
i izraela mieli zareagować na ideę 
mesjanizmu – religijnego, świeckie-
go, fałszywego i narodowego. Popro-
szono ich o odniesienie się do tego, 
w jaki sposób mesjanizm znajduje 
swój wyraz na arenie zarówno spo-
łecznej, jak i politycznej. 
Marksizm, nihilizm, komunizm, socja-
lizm, nazizm – wszystkie te ideologie 
ukształtowały się w czasach nowocze-
sności i funkcjonowały jako świeckie 
alternatywy religijnego mesjanizmu. 
U ich podstaw tkwiło mesjanistyczne 
pragnienie nowoczesnych, by kształ-
tować własnymi rękami zarówno ten, 
jak i przyszły świat. Nowoczesne ide-
ologie rewolucyjne, włącznie z syjo-
nizmem, przekładały stare pragnienia 
religijne na sformułowania świeckie 

ittai Meyer & Suff Backaleinick: The War of Redemption, wideo

od 2.12 | Gdańsk, is Wyspa, ul. Doki 1/102B | www.wyspa.art.pl

MIASTA  
NA	KRAWĘDZI

doświadczeń, tradycję, kulturę, opo-
wiada inną historię. Miasta na krawę-
dzi to miasta na obrzeżach, poza cen-
trum, jako historyczne porty bardziej 
zorientowane poza, niż na własny 
kraj. Projekt Cities on the edge od-
wraca ich funkcje. Miejsca poza stają 
się miejscami w centrum, oknem po-
zwalającym przyjrzeć się bliżej danej 
kulturze, narodowi. Głównym celem 
projektu jest wymiana doświadczeń 
na gruncie kultury (muzyki, sztuki, 
estetyki, teorii). Projekt jest szansą 
na lepsze poznanie, odnalezienie glo-
balności/podobieństw i lokalności/ 
różnic.
W ramach Cities on the edge będą 
realizowane projekty rezydencyj-
ne, konferencja na temat związków 
współczesnej kultury i rewitaliza-
cji, muzyczny projekt Streetwaves 
(sites.liverpool08.com/streetwaves/
index.asp) oraz projekt teatralny 
Contacting The World (www.contac-
tingtheworld.org). •

Cities on the edge ɿ  to najkrócej 
mówiąc partnerska współpraca na 
polu kultury sześciu miast – Liver-
poolu, Bremy, istambułu, Marsylii, 
Neapolu i Gdańska. Co je łączy? Po 
pierwsze, geograficzne usytuowa-
nie „na krawędzi” definiujące tożsa-
mość miejsca. Po drugie, podobna 
tradycja i funkcja. Miasta biorące 
udział w projekcie to miasta porto-
we o bogatej historii i kulturze. Po 
trzecie, wszystkie z tych miast są, 
będą, starają się lub starały o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury. Cities 
on the edge ma na celu rozpoczęcie 
dyskusji, wymiany doświadczeń. Swą 
ideą wpisuje się w szerszy dialog lo-
kalności i globalności. Żyjemy w kur-
czącym się świecie, informatycznej 
wiosce, z coraz silniejszą tendencją 
do unifikacji. Przestrzenie współcze-
snych miast wyglądają tak samo. Te 
same koncerny, bilbordy, reklamy. Co 
łączy, a co odróżnia od siebie sześć 
miast? Każde z nich ma inny bagaż 

konferencja o rewitalizacji 13–14.11 (Gdańsk) i 20–21.11 (Liverpool)
Gdańsk, CsW Łaźnia, ul. jaskółcza 1

One Heart Channel zaprasza do  ɿ
udziału w konkursie Green Heart 
Awards na film inspirowany tematy-
ką zmian klimatycznych.
Nagrody w wysokości 10 000 zł przy-
znane zostaną w 3 kategoriach: za 
spot lub reklamę społeczną (30 se-
kund), za mini reportaż lub mini do-

EKOLOGICZNY	
KONKURS  
FILMOWY

zgłoszenia do 30.11 | www.greenheartawards.com

kument (3–5 minut) oraz w imieniu 
przedstawicieli mediów.
Przyjmowane są filmy amatorskie 
i profesjonalne. Można je nadsyłać 
pocztą na płycie DVD albo uploado-
wać na www.oneheartchannel.pl •
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ALARM	 
WARSZAWA

nić stolicy, atakuje Pałac Kultury bry-
gadą samolotów, rozdzierając prze-
strzeń szumem nocnych nalotów. 
Zakochana para Wars i Sawa zniszczy 
każdego, kto odważy się stanąć na 
drodze ich miłości. Robotnicy z anio-
łami w głowach poprzez 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 kil-
kaset lat w przyszłość. Wszystkie te 
obrazy – legendy, mity i prawdziwe 
zdarzenia – mieszając się z intymny-
mi doświadczeniami artystów, pro-
wokują ich do krytycznego wglądu 
we własne życie jako projektanta gra-
ficznego – życie naznaczone piętnem 
nieustannej pogoni za coraz orygi-
nalniejszym przekazem i perfekcyjną 
komunikacją wizualną. Zmuszają ich 
także do konfrontacji z najbardziej 
skrywanymi, niekończącymi się ma-
rzeniami o sławie i bogactwie, które 
w swoich kleszczach trzymają każde-
go mieszkańca stolicy”.
Tekst: Marta Pietruszka i Beata Bar-
tecka, kuratorki wystawy •

indywidualne wizje stolicy jako  ɿ
przestrzeni mitycznej i symbolicz-
nej, w której rozgrywają się codzien-
ne wojny o tożsamość i twórczość, 
przedstawi piątka grafików: Dominik 
Cymer, Tomasz Kaczkowski, Jan Kal-
lwejt, Marcin Kuligowski oraz Rafał 
Szczepaniak. „Parafrazując wiersz 
»Alarm« Antoniego Słonimskiego, 
graficy ujawniają indywidualne wizje 
stolicy jako przestrzeni mitycznej, 
symbolicznej i wielowarstwowej, 
miejsca codziennej wojny o tożsa-
mość i twórczość. Odrzucając na-
rzucone funkcje i uwalniając się od 
obcych tematów, artyści sięgają do 
najbardziej intymnych przemyśleń. 
W pryzmacie indywidualnych do-
świadczeń każdego z nich odżywają 
miejskie legendy, nabierając nowych 
znaczeń i otwierając się na współcze-
sne interpretacje. 
To scenografia swoistych warszaw-
skich historii, prezentowanych 
w ramach wystawy. ironia i dystans 
mieszają się tu z obrazami medialny-
mi i stereotypami narosłymi wokół 
wyobrażenia Warszawy. Wszystkie 
znane opowieści, przekształcają się 
w wyobraźni, tworząc dziwaczne, 
czasami bardzo absurdalne historie. 
Nieśmiertelna Syrenka, zamiast bro-

Dominik Cymer: Basen

do 30.11 | Warszawa, infoQultura, Plac Konstytucji 4 | www.alarmwarszawa.pl
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LINIE 
LOTNICZE 
RAjKOWSKIEj

lotu zaprosiła reprezentantów grup, 
które wchodzą ze sobą w konflikt 
w przestrzeni społecznej. Rajkowska 
opierała się głównie o podziały naro-
dowe,  zaprosiła także przedstawicie-
li zmarginalizowanych grup węgier-
skiego społeczeństwa. W czasie lotu 
strefa neutralna, w postaci pokładu 
samolotu stała się odpowiednikiem 
prawdziwej przestrzeni publicznej, 
w której tożsamość grupowa, na lą-
dzie posiadająca bardzo twardą for-
mę, zaczyna zależeć od stosunków 
między przedstawicielami poszcze-
gólnych społeczności. •

Projekt „Linie lotnicze” Joanny  ɿ
Rajkowskiej jest próbą pokazania 
społeczeństwa węgierskiego, we-
wnętrznie podzielonego, z perspek-
tywy outsidera, zagranicznego ob-
serwatora. Powstał pod wpływem  
doświadczeń artystki, która podczas 
zeszłorocznego pobytu w Budapesz-
cie została szczególnie poruszona 
brakiem społecznego konsensusu na 
Węgrzech i wielością sprzecznych ze 
sobą i nachodzących na siebie wizji 
społeczeństwa węgierskiego.
W celu realizacji swojego projektu 
Rajkowska zorganizowała powietrzne 
zwiedzanie stolicy Węgier. Do samo-

Joanna Rajkowska: Linie lotnicze, projekt publiczny

do 30.11 | Budapeszt, trafo Galeria, Budapest Liliom u. 41 | www.rajkowska.com 
www.trafo.hu

FRESZ	 
&	POLISZ

znalezienia nieco innej perspektywy, 
poza współczesnym kanonem, wy-
generowała nazwiska kilku młodych 
twórców – studentów lub absolwen-
tów, którzy śmiało wkraczają w świat 
fotografii, z wysoką świadomością 
medium oraz przemian we współcze-
snej sztuce. •

Wystawa  ɿ fresh&polish prezentu-
je kilka nowych, ciekawych nazwisk 
na polskiej scenie fotograficznej. Za-
miarem autorów nie jest dokonanie 
rewolucji, która wywróci do góry no-
gami historię polskiej fotografii, ale 
chęć ucieczki przed tym, co ostatnio 
w polskiej sztuce najpopularniejsze 
i najbardziej promowane. Potrzeba 

Kamil Strudzinski: Przytomność, 2007

do 30.11 | Budapeszt, VAM Design Center, Király utca 26
www.vamdesign.hu
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NOWE  
LEGENDY 
ŚLĄSKIE

wzięły udział dzieci z warszawskiej 
Pragi oraz krakowskiej Nowej Huty. 
Śląska edycja projektu rozpoczęła 
się we wrześniu tego roku w szkole 
podstawowej w bytomskiej dziel-
nicy Bobrek. Dzieci odkrywają inne 
oblicze rodzinnego Śląska. Uważniej 
przyglądają otaczającym przestrze-
niom, spotykanym ludziom. Zamiast 
codziennych lekcji wymyślają, opo-
wiadają, piszą, tworzą ilustracje. 
Nieustannie dyskutują i analizują 
każdą wymyśloną opowieść, bo tyl-
ko najciekawsze legendy znajdą się 
w wydawnictwie.
Tak narodził się Bytom unoszący 
się w powietrzu, trzymany przez 
podziemnych siłaczy; Bobrek, gdzie 
fruwają ptaki-śpiewaki; pan Pazurek 
– lokalny włóczykij, który okazuje się 
bohaterem uratowanym z katastrofy 
przez stado szczurów. Śląsk dziecięcy 
zaskakuje, czasem jest piękny, za-
bawny, ale bywa też ponury, krwawy 
i niebezpieczny. •

Nowe legendy śląskie ɿ  to projekt 
edukacyjno-filmowy realizowany 
wspólnie przez Kronikę oraz Fundację 
Moma Film, skierowany do uczniów 
klas trzecich szkół podstawowych na 
terenie miast śląskich. Dzieci na pod-
stawie wymyślonych historii bądź 
opowieści usłyszanych od rodziców, 
dziadków, sąsiadów tworzą nowe 
wersje legend śląskich, które zostaną 
opublikowane wiosną 2009 w książce 
wydanej nakładem Korporacji Ha-
!art. Książka Nowe legendy śląskie 
zakończy pierwszy, literacko- scena-
riuszowy etap projektu. Kolejnym 
będzie nakręcenie filmów krótkome-
trażowych na podstawie wybranych 
legend. W produkcji wezmą udział 
dzieci uczestniczące w warsztatach, 
uczniowie szkół, a także nauczyciele 
i rodzice. 
To druga odsłona projektu Nowe 
legendy miejskie, którego pomy-
słodawczyniami są Marzena Po-
pławska i Joanna Pawluśkiewicz 
z Fundacji Moma Film. W pierwszej 

www.kronika.org.pl

SYNCHRONIZACJA

instalacja świetlna autorstwa Ja-
kuba Szczęsnego w Parku Agrykola 
jest częścią projektu SyNCHRONiCi-
Ty_Warsaw. Projekty dla Warszawy 
przyszłości realizowanego przez Fun-
dację Bęc Zmiana.

Projekt dofinansowany przez Miasto 
st. Warszawa. •

W ciemnej przestrzeni przejścia  ɿ
pod estakadą ruchliwej Trasy łazien-
kowskiej, oddzielającej przestrzenie 
dwu malowniczych parków: Agrykola 
i na Skarpie, architekt Jakub Szczęsny 
rozmieścił kilkadziesiąt kolorowych, 
czerwonych, żółtych i zielonych świe-
tlówek. Kiedy po zmroku pojawia się 
w pobliżu przechodzień, rozbłyskają 
w zaprojektowanych sekwencjach 
i rozświetlają teren. Działanie proste, 
punktowe, którego celem jest mody-
fikacja percepcji przestrzeni. Zapro-
szenie do spacerów, synchronizacja 
miasta i zaspokojenie potrzeb noc-
nych flaneurów.

po zmroku, Warszawa, estakada pod trasą Łazienkowską przy Parku Agrykola, 
www.synchronicity.pl

Jakub Szczęsny: Synchronizacja, Warszawa, 2008
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THE	GAY,	 
INNOCENT	 
AND	HEARTLESS

Zbigniew Libera: z cyklu The Gay, innocent and Heartless

do 10.01.2009 | Warszawa, Fundacja Profile, ul. Hoża 41/22
www.fundacjaprofile.pl

i bezduszni” bohaterowie na wystu-
diowanych kadrach z egzotycznymi 
roślinami i zwierzętami. 
W zdjęciach partyzantów Libera 
uprawia to, co Umberto Eco nazwał 
przed laty partyzantką semiologicz-
ną. Walka o znaczenia w wydaniu au-
tora tych zdjęć jest równie podstępna 
jak taktyki guerillas. Spreparowane 
strony czasopism ze zdjęciami, sfin-
gowany dziennik partyzanta, Libera 
podobnie jak w swoich wcześniej-
szych pracach skłania do uważniej-
szej lektury medialnych przekazów, 
zwraca uwagę na sposoby kreowania 
i kolportowania mitów we współcze-
snej kulturze wizualnej. 
Wystawie będzie towarzyszyła książ-
ka Zbigniewa Libery – The Gay, Inno-
cent and Heartless. Wystawa inaugu-
ruje działalność Fundacji Profile, któ-
rą prowadzą Bożena Czubak i Andrzej 
Paruzel. •

Najnowszy projekt Zbigniewa Libe-
ry to seria zdjęć przedstawiających 
sceny z partyzantami zarejestrowa-
ne podczas kilku plenerowych sesji 
fotograficznych. Niemal ikoniczne 
przedstawienia upozowanych party-
zantów, grupowe sceny w kąpieli czy 
podczas przemarszu, można by wziąć 
za ilustracje jakichś doniesień praso-
wych. Ale wizualna i tekstowa narra-
cja to fikcyjna opowieść, której odnie-
sieniem są przewrotnie potraktowane 
mity męskości, bohaterstwa. Pomimo 
militarnych akcesoriów obrazy te po-
zbawione są agresji, a obwieszeni ka-
rabinami partyzanci podsuwają sko-
jarzenia związane z tęsknotami ucie-
kających w świat fantazji Piotrusiów 
Panów. Ten trop literacki podpowiada 
zresztą sam artysta w sfotografowa-
nych tekstach. Z nierzeczywistością 
Nibylandii może się kojarzyć również 
sceneria, w której pozują „niewinni 

SZNUREK	 
W	KOLORZE	 
BLUE	[130CM]

tował 1995 wystawą Skromnie bez 
luksusu. W swojej twórczości sięga 
po zróżnicowane technologie i me-
dia. Buduje obiekty, tworzy instala-
cje i działa w przestrzeni publicznej, 
uprawia także performans. •

Sznurek w kolorze blue [130 cm] ɿ  
to pierwsza indywidualna wystawa 
Jerzego Kosałki w Szczecinie współ-
założyciela grupy Luxus uważanej 
za jedno najistotniejszych zjawisk 
w sztuce polskiej lat 80. i 90. XX wie-
ku. Jako artysta indywidualny debiu-

do 20.11 | szczecin, klub 13 Muz, Plac Żołnierza Polskiego 2

MANIFESTA	8	 
W	GDAŃSKU?

nicze. Nie ma jeszcze oficjalnej decy-
zji ministra kultury, od której zależeć 
będą losy wystawy.
Manifesta są organizowane od 1996 
roku w różnych miastach Europy – 
poprzednie edycje odbyły się w Rot-
terdamie, Luksemburgu, Frankfurcie, 
San Sebastian i Lublanie.
Decyzja czy kolejna edycja odbędzie 
się na postoczniowych terenach 
Gdańska, w Rydze czy hiszpańskiej 
Murci, zapadnie 19 grudnia.
Pytana o to jakie są szanse na Mani-
festa w Gdańsku Aneta Szyłak mówi 
notesowi krótko: „Szanse są duże”. 
Wypowiedź tę oceniamy jako bardzo 
obiecującą. •

Przygotowania do Europejskiego 
Biennale Sztuki Współczesnej Mani-
festa 2010 rozpoczną się na począt-
ku przyszłego roku. O sprowadzenie 
Manifesta do Gdańska od kilku lat 
stara się dyrektorka instytutu Sztuki 
„Wyspa” w Gdańsku, Aneta Szyłak. 
Zgodnie z zasadami międzynarodo-
wej Fundacji „Manifesta”, większość 
kosztów związanych z organizacją 
biennale musi ponieść kraj czy re-
gion, w którym się odbędą. Prezydent 
Gdańska oraz marszałek wojewódz-
twa zadeklarowali gotowość wspar-
cia finansowego. Firma deweloper-
ska Baltic Property Trust, która działa 
na terenach stoczni, zobowiązała się 
udostępnić przestrzenie wystawien-

www.manifesta.org
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ERRORYZM	–	 
AKCJA	
FIKSMATYNTA

inicjatywa Fiksmatynta to pomysł 
poznańskiej Grupy Twórczej Manu-
faktura na nowe, nietypowe miejsca 
w przestrzeni miejskiej dla ogłoszeń 
drobnych – skrzynki telefoniczne, 
publiczne toalety itp., które mogą 
służyć jako powierzchna dla infor-
macji o tym, co się dzieje w mieście. 
Własnym sumptem wykonali projekt 
tablic informacyjnych, a część pro-
totypów zamontowali w przestrzeni 
publicznej, by mogły służyć ogółowi 
społeczeństwa. •

Fiksmatynta ɿ  to poznańskie okre-
ślenie na tablicę z ogłoszeniami 
drobnymi. Polskie miasta zalewane 
są komercyjnymi bilbordami, wśród 
których nikną słupy ogłoszenowe 
z mniejszymi plakatami, np. reklamu-
jącymi wydarzenia kulturalne. W tej 
sytuacji – drobnym inicjatywyom 
kulturalnym będzie coraz trudniej 
dotrzeć do odbiorcy, tym bardziej 
że krążą również pogłoski o sprywa-
tyzowaniu słupów ogłoszeniowych 
w Poznaniu. 

http://manufaktura.bzzz.net

WYCISZENIE	 
I	KONTEMPLACJA

jawią się nad wyraz skromnie, a ich 
atrybuty zredukowane zostały do 
pojedynczych elementów, jak szal 
kibica czy trzymana w dłoni książ-
ka. Wypłowiałe ugry, zielenie, fiole-
ty, mdłe szarości i srebrzyste biele 
wyznaczają symetryczne podziały, 
funkcjonujące w przypadku obrazów 
realistycznych jako tło, bądź tworzą-
ce geometryczny układ egzystujący 
samodzielnie w malarstwie abstrak-
cyjnym. Figuracja naturalnie łączy 
się tu z abstrakcją, a prosty kontur 
i brak perspektywy nadaje niekiedy 
realistycznym przedstawieniom for-
mę piktogramu, znaku. Matowy ko-
lor, minimalizm, wpisane dodatkowo 
w oszczędną formę prowadzą widza 
w stronę wyciszenia i kontemplacji. •

Na indywidualnej wystawie igna- ɿ
cego Czwartosa Tranquility, otwiera-
jącej cykl ekspozycji Silence, please! 
zostanie pokazana seria charaktery-
stycznych dla twórczości artysty ob-
razów abstrakcyjnych oraz najnow-
sze prace figuratywne. Malarstwo 
Czwartosa, utrzymane w stonowanej 
i wygaszonej gamie kolorystycznej 
inspirowane jest abstrakcją geo-
metryczną, jak  również portretami 
sarmackimi. Fascynację barokową 
ikonografią znamionuje przede 
wszystkim układ kompozycyjny. Na 
wzór portretów paradnych postać  
jest usytuowana centralnie wraz z to-
warzyszącymi jej insygniami władzy. 
W odróżnieniu od przeładowanych 
wizualnie przedstawień Sarmatów, 
malowane przez Czwartosa sylwetki 

ignacy Czwartos: Pasy gol. Portret malarza 
Jacka Kasanowicza, olej na płótnie, 2007, 
180x105cm

mFa: Fiksmatynta, wizualizacja, Manufaktura Poznań, manufaktura.bzzz.net ignacy Czwartos: Autoportret z abstrakcją 
180x110cm, 2008, olej na płótnie

19.11–12.12 | Poznań, Galeria ABC, ul. Garbary 38/6 | www.abcgallery.pl
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ców, którzy zrealizują swoje prace. 
Całościowy budżet na realizację obu 
obiektów wynosi 1 130 000 euro (430 
000 na pracę w holu i 700 000 na dru-
gą). Konkurs został rozpisany na pod-
stawie uchwalonego w 1949 roku 
włoskiego prawa 2%, według którego 
co najmniej 2% kosztu wybudowania 
nowej budowli użyteczności publicz-
nej musi być przeznaczone na pro-
dukcję dzieł sztuki. •

Narodowe Centrum Sztuki Współ- ɿ
czesnej w Rzymie – Maxxi Roma – szu-
ka dwóch prac do swoich zbiorów. 
Jedna ma stanąć w głównym holu in-
stytucji zaprojektowanej przez Zahę 
Hadid, druga na zewnątrz budynku. 
Konkurs będzie się składał z dwóch 
etapów. W pierwszym jury wybierze 
sześciu artystów, którzy osobiście 
zaprezentują swoje projekty, w dru-
gim jurorzy wyłonią dwóch zwycięz-

MAXXI  
SZUKA

do 7.02.2009 | www.infrastrutture.gov.it | www.parc.beniculturali.it

SUKUMA	 
MILLENNIUM	 
AWARD

Sukuma Millennium Award nie jest 
skierowana do profesjonalistów. Jej 
celem jest pobudzenie ludzi młodych 
do kreatywnego wypowiedzenia się 
na temat Milenijnych Celów Roz-
woju oraz sprawiedliwego handlu. 
Każdy może spróbować, wystarczy 
tylko opisać swój pomysł na spot 
filmowy na stronie internetowej  
www.sakuma.net na maksymalnie 
jednej stronie A4. •

Organizacja Sukuma ogłasza kon- ɿ
kurs na spot filmowy, koncentrujący 
się wokół tematu zwalczania biedy 
na świecie. Najlepszy pomysł zosta-
nie zrealizowany w formie kinowej 
z udziałem takich muzyków, jak 
Gentelmen i Moby. Partnerami Su-
kuma Millenium Award są TransFair 
i Oxfam. W Polsce wyłącznym part-
nerem inicjatywy jest Polska Zielona 
Sieć. 

do 31.01.2009 | www.sukuma.net | www.zielonasiec.pl
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AUDIO  
ART

krotnie sam znajdując się w centrum 
formy przestrzenno-dźwiękowej. Te-
goroczny Festiwal Audio Art odbywa 
się w kilku miastach. W programie 
koncerty artystów z całego świata, 
także ich premierowe projekty. W ra-
mach festiwalu odbędą się też pre-
zentacje spoza nurtu audio art.
Zobaczymy m.in. koncert legendy 
wytwórni Obuh Records – Za Siódmą 
Górą, instalacje dźwiękowe, interpre-
tacje muzyki Karlheinza Stockhau-
sena, koncert duetu Lemur (Tedd 
Reynolds & Eric Singer), czyli występ 
robotów skonstruowanych przez 
artystów. Na wszystkie wydarzenia 
wstęp wolny. •

Audio art jest eksperymentalną  ɿ
i postmodernistyczną sztuką przeło-
mu wieków polegającą na integracji 
sztuk wizualnych z dźwiękowymi. 
Audio art występuje w formie kon-
certów, performansu i instalacji. Ce-
lem audio artu jest stworzenie nowej 
koncepcji źródła dźwięku: obiektu 
i instrumentu muzycznego w okre-
ślonej przestrzeni i czasie. Jest to 
sztuka personalna – kompozytor, 
konstruktor i wykonawca unifikują 
cały proces tworzenia i wykonania 
dzieła. Audio art używa prostej i za-
awansowanej technologii. Odbiorca 
doświadcza kompozycji tego nurtu 
w sposób polisensoryczny, niejedno-

Miso Ensemble, fot. archiwum Festiwalu Audio Art

21.11–6.12 | Kraków, Warszawa, Bydgoszcz, Gdynia, Katowice, Bytom 
www.audio.art.pl

LETNIA  
OPOWIEŚĆ

dzieło sztuki, które wymagało od niej 
podjęcia nowych wyzwań artystycz-
nych i zawodowych. Weszła w nie-
realny świat, pełen konwencji i póz. 
Zainteresowania Kozyry skupiają się 
na kwestionowaniu tradycyjnego po-
działu na wykonawcę/artystę i jego 
publiczność. Artystka sugeruje, że re-
akcje widzów są nieodłączną częścią 
dzieła. Sama Kozyra podsumowuje 
swój projekt stwierdzeniem: Śpie-
wać, tańczyć, grać każdy może. Z mo-
jej omnipotencji bierze się pewność, 
że odniosę sukces, niezależnie od 
tego, na czym się skoncentruję – 
mam ogromny potencjał w każdej 
dowolnej dziedzinie”. •

W berlińskiej galerii Żak | Branicka   ɿ
wystawa Katarzyny Kozyry zatytuło-
wana Summertale – film wideo oraz 
seria fotografii. Summertale zamyka 
cykl W sztuce marzenia stają się rze-
czywistością, serię przygogowych 
eksperymentów, w trakcie których 
artystka przeszła wiele transforma-
cji. Na cykl składa się seria filmów, 
quasi-teatralnych produkcji i happe-
nigów angażujących publikę. W pro-
jekcie wzięli udział Gloria Viagra, 
słynna berlińska Drag Queen (dla Ko-
zyry wzór kobiecości) oraz Maestro, 
czyli Grzegorz Pitulej, instruktor 
śpiewu operowego. We współpracy 
z nimi Kozyra rozpoczęła proces-

Katarzyna Kozyra: Summer’s Tale, 2008, fot. Marcin Oliva Soto  

Czas: do 10.12 | Miejsce: Berlin, Żak | Branicka, Lindenstr. 35
www.zak-branicka.com
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SAMSUNG	 
ART 
MASTER

skiego oraz do konwencji ortodok-
syjnego malarstwa religijnego, ikony 
i sztuki ludowej. Dymitri Kielbasiewicz 
(ASP Poznań) za pracę Studia nad mło-
dym mężczyzną – wideo-loop, w któ-
rym artysta kreuje wyabstrahowaną, 
laboratoryjną sytuację – studium rela-
cji dojrzałości i niedojrzałości, słabości 
i przemocy, upokorzenia i paternali-
zmu. Michał Piotrowski (ASP Poznań) 
za pracę Rodzina – minimalistyczna re-
alizacja wideo, ruchomy obraz, współ-
czesny portret zbiorowy we wnętrzu. 
Piotr Wysocki (ASP Warszawa) za pracę 
Zbliżenie – wielokanałowa instalacja 
wideo, której bohaterką jest prowin-
cjonalna poetka, outsiderka, osoba 
fizycznie niepełnosprawna, być może 
genialna. Piotr Żyliński (ASP Poznań) za 
pracę Oto człowiek – wideoinstalacja 
o porażce międzyludzkiej komunikacji 
i nieoczekiwanym potencjale poetyc-
kim potocznego, a nawet wulgarnego 
języka oraz o modlitewnym aspekcie 
złorzeczenia. 
Ponadto na wystawie pokonkurso-
wej swoje projekty prezentują: Paweł 
Dziemian (ASP Poznań), Grupa 4! (ASP 
Poznań), Karina Koziej (ASP Warsza-
wa), Anna Senkara (ASP Warszawa), 
Paweł Grześ (Politechnika Warszaw-
ska) oraz Mateusz Sadowski (ASP Po-
znań). •

Wystawa prezentuje prace laure- ɿ
atów oraz wybranych uczestników 
5. edycji ogólnopolskiego konkur-
su dla młodych artystów Samsung 
Art Master (SAM), skierowanego do 
studentów i absolwentów uczelni 
artystycznych, którzy obronili dy-
plomy w ciągu dwóch ostatnich lat. 
ideą konkursu jest wspieranie i na-
głaśnianie nowych interesujących 
osobowości artystycznych. Samsung 
Art Master stawia na to, co zawsze 
jest siłą młodej sztuki: niezależność 
intelektualną, bezkompromisowość, 
artystyczną odwagę i oryginalność, 
świeże spojrzenie na sztukę i rzeczy-
wistość. 
Na tegoroczną 5. edycję konkursu 
nadesłano blisko pół tysiąca prac 
z ponad 20 uczelni, głównie z zakresu 
nowych mediów i wideo. Jury w skła-
dzie: Anda Rottenberg, prof. Maria 
Poprzęcka, Jarosław Suchan, Andrzej 
Chyra, Paweł Susid, Stach Szabłow-
ski oraz Marcin Krasny, zdecydowało 
o nieprzyznaniu pierwszej nagrody.  
Pięć równorzędnych nagród (każda po 
6 tys. zł) otrzymali następujący artyści. 
Aleksandra Czerniawska (ASP Warsza-
wa) za pracę malarską We wsi – cykl ob-
razów prezentujący krwawe i posępne 
historie wojenne z Podlasia, nawiązu-
jący do twórczości Andrzeja Wróblew-

14.11–30.12 | Miejsce: Warszawa, CsW, Galeria 2, ul. jazdów 2
www.artmaster.org.pl

Anna Senkara: Krzesła, wideo
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DZIESIĘĆ	 
TYSIĘCY

znawalny, trwały środek. Pieniądze 
stają się przedmiotem gry. 
Dawicki uaktywnia swoją rolę w spo-
łeczeństwie, uzurpuje sobie prawo 
do kuszenia ludzi. Wycenia wartość 
swojej pracy. Przeprowadza transak-
cję z przypadkowym widzem, płacąc 
mu widokiem sporej sumy pieniędzy. 
Artysta w okresie niepokoju i kryzy-
su, nie wydaje. Czy to celowe zgroma-
dzenie dziesięciu tysięcy złotych oka-
że się ryzykowne i nieproduktywne?” 
- piszą o pracy Dawickiego kuratorki 
Agnieszka Sural i Julia Staniszewska.•

Kolejna wystawa w Witrynie,  ɿ
mini-przestrzeni wystawienniczej 
przy Placu Konstytucji w Warszawie, 
miejscu pokazującym sztukę poza 
tradycyjnym kontekstem galerii czy 
muzeum.
„W projekcie Dziesięć tysięcy Oskar 
Dawicki proponuje strategię umoż-
liwiającą bezpośrednie dotarcie do 
przechodnia, prowokuje, przemie-
nia Witrynę w skarbiec. Upublicznia 
hipotetyczny budżet na realizację 
wystawy. Artysta po raz kolejny kon-
frontuje się z rzeczywistością, tym 
razem eksponuje najbardziej rozpo-

Oskar Dawicki: Dziesięć tysięcy

4.11–7.12 | Warszawa, Witryna, pl. Konstytucji 4
www.dobrawitryna.com

TVRBO

polaroid. Klasyczny styl wzbogaca 
świeżym spojrzeniem i bogactwem 
własnych doświadczeń. Do odbior-
cy przemawia za pomocą prostych 
kształtów, choć jego przekaz mo-
mentami bywa złożony. Nawiązuje 
do wzornictwa lat 80., wykorzystuje 
stylistykę komiksu. •

W warszawskim viurze prezen- ɿ
tacja prac Tvrbo, paryskiego twórcy 
graffiti, znanego od lat 80. Zaistniał 
jako autor posługujący się klasyczną 
stylistyką. Po tym jak w 1988 roku tra-
fił do więzienia, na długie lata porzu-
cił sztukę graffiti. W 2005 r. powrócił 
jako grafik i fotograf posługujący za-
pomnianym narzędziem - aparatem 

TVRBO

15.11–6.12 | Warszawa, [v]iuro, ul. 11 Listopada 22 (podwórko)
http://www.myspace.com/tvrbo | http://www.myspace.com/viuro
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UKRYTY  
PATYKIZM

stość nieoczekiwanym komunikatem. 
Z jego odczytaniem może zmierzyć 
się każdy, kto się na niego natknie, 
natomiast autorowi projektu paty-
kowy tag pomaga stworzyć portret 
pamięciowy nieznanego mu miejsca. 
Starałem się w Zielonej Górze wybrać 
miejsca, w których moje tagi będą fo-
togeniczne - czyli np., żeby współgra-
ły z fakturą płyt chodnikowych i żeby 
zwracały uwagę, naruszały monoto-
nię przestrzeni - robiły to, do czego 
właściwie sprowadza się streetart. 
Obserwowałem też, co się dzieje z 
moimi tagami w następnych dniach, 
że niektóre zostały zniszczone, czy że 
spodobały się dzieciom albo bawi się 
nimi pies”. 
A jak wygląda odsłona galeryjna Paty-
kizmu? „Część patyków rozdałem pra-
cownikom galerii, którzy rozmieścili 
je w środku i w okolicach budynku. 
Poza tym w jednej z sal umieściłem 
na ścianie grafikę”.
Artyści uczestniczący w wystawie 
Ukryte: Roman Bromboszcz, Wojciech 
Gilewicz, Goro, Pascale Heliot, Maciej 
Kurak, Małgorzata Maciaszek, Resco, 
Radosław Szlaga, Wojciech Wroński, 
Honza Zamojski. •

Projekt  ɿ Ukryte odbywa się kolej-
no w Zielonej Górze, Wrocławiu i w 
Poznaniu. To trzy odsłony działań w 
przestrzeni miasta i trzy wystawy w 
galeriach. Mianownikiem dla przed-
sięwzięcia jest przenikanie się dwóch 
obszarów aktywności, sztuki w gale-
rii i twórczości na mieście. Celem pro-
jektu jest uchwycenie różnicy mię-
dzy sztuką zinstytucjonalizowaną i 
sztuką w przestrzeni miejskiej, która 
przez oficjalne instytucje jest forma-
towana do swoich potrzeb. Czy pro-
ces upodabniania sztuki miejskiej do 
galeryjnej jest do zatrzymania? Jakie 
są relacje między tymi dwoma obsza-
rami?
Jeden z projektów, zatytułowany Pa-
tykizm, przygotowany został przez 
Goro. Twórca opowiada o nim tak: 
„Naturą projektu jest zakłócenie cy-
klu życia natury oraz rytmu i estetyki 
przestrzeni publicznej. 
Kolorowe patyki, elementy składowe 
ekosystemów warszawskich parków 
są zbierane, pokrywane warstwą far-
by i rozmieszczane w różnych zielo-
nogórskich lokacjach. W ten sposób 
patyki, trawione rozkładem ofiary 
bakterii i grzybów, zmieniają się w 
szturmowców infekujących rzeczywi-

do 30.11 | Zielona Góra, BWA, ul. niepodległości 19 | www.bwazg.pl
www.goro.bzz.net

Goro: Patykizm na ulicach Zielonej Góry

Goro: Patykizm na ulicach Zielonej Góry
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SZKOŁA	 
TYSIĄCLECIA	

nauczania początkowego rozpłakała 
się na widok tych zdjęć” – napisał Zie-
liński w sms-ie z Wąbrzeźna. 
Millennium School oprócz jednost-
kowej podróży oferuje coś jeszcze. 
Przedmiotem rejestracji jest szkoła 
będąca jedną z tysiąca szkół posta-
wionych na tysiąclecie Polski, efekt 
szeroko zakrojonego planu budowy 
nowoczesnych szkół w latach 60. XX 
wieku. 1400 szkół wybudowanych 
w jego ramach miało być symbolem 
potęgi Polskiej Rzeczpospolitej Ludo-
wej i jej poświęcenia dla przyszłych 
pokoleń. Dla Zielińskiego daty rozpo-
częcia i zakończenia nauki zakreślają 
pewien okres w życiu, ale dla zbioro-
wej pamięci Polaków znaczą coś wię-
cej. Lata 1981 i 1989 to ostatni etap 
budowy socjalizmu w Polsce, a być 
może – patrząc z innej perspektywy 
– ostatni etap jego destrukcji. Wspa-
niała szkoła w Wąbrzeźnie jako wynik 
centralnego planowania i wysoko po-
suniętej standaryzacji jest niemym 
świadkiem rozpadu wartości. •

Cykl Krzysztofa Zielińskiego  ɿ Mil-
lennium School, pokazywany rok 
temu w berlińskiej galerii Żak|Bra-
nicka, składa się z 44 fotografii wy-
konanych w szkole podstawowej nr 
3 w Wąbrzeźnie. To rodzinne miasto 
artysty, któremu poświęcił także 
wcześniejszy cykl fotograficzny Ho-
metown prezentowany m.in. na 26. 
Biennale w Sao Paolo (2004) i Bienna-
le w Pradze (2003). 
Millennium School można z jednej 
strony uznać za nostalgiczną wypra-
wę w krainę dzieciństwa, ponowne 
odkrywanie bliskich autorowi miejsc, 
który przyznaje: „Chodząc po klasach 
szkoły, błądziłem we własnej pamię-
ci”. Artysta obserwuje i rejestruje nie 
tylko wspomnienia. Znajome wnę-
trza wypełnione są teraz nowymi 
sprzętami, ale pozbawione postaci 
ludzkich. Wzmacnia to efekt odre-
alnienia i widmowości. Pozostają 
ramy pamięci, których wizualna for-
ma zainfekowana została przez fan-
tazje i wspomnienia. „Moja Pani od 

14.11–31.01.2009 | toruń, CsW Znaki Czasu, ul. Wały gen. sikorskiego 13
www.csw.torun.pl

Krzysztof Zieliński: z serii Millennium School
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AMEN

wezwaniem Najświętszej Marii Pan-
ny w Elblągu.
Każdy z artystów odnosi się do tego 
miejsca poprzez rodzaj prezentowa-
nych obiektów i sposób ich aranżacji. 
Wystawa dotyka szeroko rozumianej 
kultury chrześcijańskiej, z jej symbo-
liką, ikonografią, liturgią kościelną 
i dogmatami religii, we współcze-
snym kontekście. Tak mówią o niej 
sami artyści: „Dotknięcie tej strefy 
narzuca artyście odpowiedzialność 
za emocje odbiorcy, które mogą się 
pojawić. Ufamy, że wykazaliśmy 
w tym zakresie wystarczające wyczu-
cie, które musieliśmy pogodzić z wol-
nością artystycznej wypowiedzi. Jeśli 
jest inaczej, będziemy niepocieszeni. 
Wystawa jest skierowana nie tylko 
do wierzących – AMEN”. •

Słowo amen z hebrajskiego ozna- ɿ
cza zaiste lub na pewno. W Piśmie 
Świętym jego znaczenie odnosi się 
do odpowiedzi na Słowo Boże, boskie 
obietnice. W Księdze Powtórzonego 
Prawa znajdujemy wiele oświadczeń 
Lewitów, na które ludzie odpowia-
dają amen. Na Bliskim Wschodzie 
termin ten pierwotnie oznaczał po-
twierdzenie przysięgi żołnierskiej – 
odpowiednik dzisiejszego „tak jest” 
lub „rozkaz”. Jego wypowiedzenie 
po wysłuchaniu modlitw i błogosła-
wieństw zastępowało ich odmówie-
nie. 
Wystawa Amen to spotkanie trzech 
artystów – Jakuba Pieleszka, Krzysz-
tofa Polkowskiego i Mariusza Wara-
sa – w przestrzeni należącej kiedyś 
do świata sacrum, jakim jest przy-
klasztorny dominikański kościół pod 

M-City, realizacja w Berlinie, 2007

do 7.12 | elbląg, Centrum sztuki Galeria el, ul. Kuśnierska 6 | www.galeria-el.pl

ALGO

Polski i zagranicy oraz Monika Bilska 
i Kristoff Crolla (ze studia Zaha Hadid 
Architects). Spotkania odbędą się 
najpierw w Tampere (7–11.11), potem 
w łodzi (22–25.11) oraz w Cottbus 
(26–30.11). Zaplanowane zostały m.in. 
wykłady dotyczące współczesnej 
urbanistyki oraz rozwoju przestrzen-
nego miast goszczących uczestników 
spotkań. •

iii Międzynarodowe Warsztaty De-
signu Cyfrowego w Architekturze 
organizowane są na Wydziale Bu-
downictwa, Architektury i inżynierii 
Środowiska Politechniki łódzkiej. 
W tym roku warsztaty nabrały mię-
dzynarodowego charakteru. Organi-
zatorzy (studenci V roku) zaprosili do 
współpracy dwie uczelnie zagranicz-
ne − TUT ( Uniwersytet Techniczny 
w Tampere, Finlandia) i FH Lausitz 
(Uniwersytet Nauk Stosowanych w 
Cottbus, Niemcy). Weźmie w nich 
udział 24 studentów i 5 profesorów z 

Ewa Kramm: projekt z ubiegłorocznej edycji Warsztatów Designu Cyfrowego w Architekturze

www.digitaldesinginarchitecture.blogspot.com
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IDENTYCZNY	 
Z	NATURALNYM

Najnowszy cykl malarski Jarka Je- ɿ
schke poświęcony jest eksplozjom. W 
swoich obrazach przedstawia histo-
rię o prawach natury i o ludzkiej hipo-
kryzji „na świeżym powietrzu”.
Tytuł wystawy „identyczny z natu-
ralnym”, jest efektem inspiracji teo-
riami niemieckiego filozofa Gernota 
Böhme, dotyczącymi przyrody, sztuki 
i zaawansowanego rozwoju technicz-
nego, które zebrane są w tomie pt. 
Filozofia i estetyka przyrody w dobie 
kryzysu środowiska naturalnego.
Jarek Jeschke zadaje sobie pytanie o 
naturę współczesnych „wybuchów”. 
„identyczny z naturalnym” to hi-
storia o hipokryzji i kłamstwie na 

świeżym powietrzu. Przyroda, którą 
maluje Jeschke jest, cytując Gernota 
Böhme, „społecznym i historycznym 
wytworem człowieka”. Niejednorod-
ne wizerunki „wybuchów”, w swojej 
warstwie symbolicznej, dotykają 
faktów historycznych o charakterze 
katastroficznym, a nieobecny na ob-
razach człowiek staje się manipulato-
rem przyrody. W jego rękach władza 
ta staje się „nieograniczona, czy też 
lepiej: bezwarunkowa” jak pisze Böh-
me. Z drugiej strony człowiek, w każ-
dej chwili może stać się w tej relacji 
ofiarą przyrody, jak i swoich czynów 
wobec niej.
Kurator: Agnieszka Okrzeja •

Jarek Jeschke: z cyklu identyczne z naturalnym

14–28.11 | Poznań, sPot, ul. Dolna Wilda 87 | www.moa.pl
www.spot.poznan.pl

MIKRO 
_MAKRO	2

wizualne, performans, taniec, foto-
grafia i literatura. 
Podczas 2. edycji  festiwalu zapre-
zentują się m.in. Hans Reisener,  
Air+Electricity project , Samorządow-
cy, Silvana Suárez Cedeñ, warsztaty 
poprowadzą Asimina i Lothar Bauer. 
Na zakończenie festiwalu wystąpi 
trio jazzowe Sonore, w którego skład 
wchodzą gwiazdy europejskiego 
jazzu: Mats Gustafsson, Ken Vander-
mark i Peter Brötzmann. 
Logo zaprojektowała Ania Witkow-
ska•

Głównym założeniem festiwalu mi-
kro_makro jest prezentacja ukry-
tych postaci sztuki współczesnej – 
ludzi mających wpływ na to, co dzie-
je się obecnie w kulturze polskiej i 
światowej, a stojących niejako na 
uboczu oficjalnych nurtów. Jest to 
platforma kontaktu, ale i współpra-
cy pomiędzy artystami działającymi 
na pograniczu dyscyplin oraz próba 
prezentacji ich dokonań szerszej 
publiczności. Festiwal mikro_makro 
ukazuje moment przecięcia się ta-
kich form sztuki, jak muzyka, sztuki 

3–7.12 | słupsk, Młodzieżowe Centrum Kultury, ul. 3-go Maja 22 i teatr rondo, 
ośrodek teatralny rondo, ul. niedziałkowskiego 5a
www.mikromakro.art.pl
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HEKSAKOSjO-
IHEKSEKONTA-
HEKSAFOBIA

limitowane. Poznanie zawsze zagra-
ża uwolnieniem lub sprowadzeniem 
bestii. Tytułowy kryptonim wskazuje 
na jej znamię, które jednocześnie jest 
znamieniem człowieka. Artur Malew-
ski nieulękle podąża za pożądaniem 
poznania — pożądaniem, które roz-
palało największe umysłowości czło-
wiecze. Wystawa odkrywa tajemnicę, 
objawiając, że każde poznanie musi 
być samopoznaniem, zaś bestia, któ-
ra zostaje uwolniona to…” − wyjaśnia-
ją kuratorzy wystawy  Kamil Kuskow-
ski i Jarosław Lubiak.•

W łódzkiej ZONiE Sztuki Aktualnej  ɿ
zostanie pokazana wystawa Artura 
Malewskiego heksakosjoiheksekon-
taheksafobia. „Przyjmijmy, że hek-
sakosjoiheksekontaheksafobia jest 
kryptonimem, za którym skrywa się 
lęk przed poznaniem. Nie jest to lęk 
bezpodstawny, wszak już biblijny 
motyw Drzewa Poznania ukazuje je 
jako zakazany owoc, którego spoży-
cie staje się przyczyną upadku. Jeśli 
nawet upadek w poznanie określa 
człeczą kondycję, to wciąż pozostaje 
ono zakazane lub przynajmniej ściśle 

Artur Malewski: Kiedy odpadną tynki

Czas: 29.11–19.12 | Miejsce: Łódź, ZonA sztuki Aktualnej, ul.tymienieckiego 3 
www.zona-art.pl

W swojej książce  ɿ Warsaw Wild 
Life: Notes rumuńska artystka Anca 
Benera stworzyła specyficzny doku-
ment z wizyty w Warszawie: przed-
miotem obserwacji w swoim notat-
niku uczyniła znane z plotek, opo-
wieści, legend i relacji badaczy życie 
warszawskich dzikich zwierząt.
Adaptacja populacji dzikich zwierząt 
do specyficznych miejskich warun-

ków jest faktem ekologicznym, jak 
jednak pokazała Anca Benera w swo-
im Notesie, śledzenie łosia z Ursusa, 
bobrów znad Wisły, guźca z Kabat, so-
koła z Pałacu Kultury i Nauki i innych 
dzikich zwierząt pozwala na zakwe-
stionowanie oczywistości przestrze-
ni publicznej miasta. Nie jesteśmy tu 
sami. Więcej na ten temat w rozmo-
wie z Ancą w nn6t #44. •

ZAPISY	 
Z	DZIKIEGO	 
ŻYCIA	WARSZAWY

Anca Benera: Warsaw Wild Life, 2008

24.11, godz. 20 | Warszawa, Klubokawiarnia, ul. Chłodna 25
www.chlodna25.blog.pl
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MEDYCYNA

wieku. Bohaterowie bezgłośnie wy-
konują sobie tylko znane czynności, 
jakby w otępieniu i bez emocji wy-
konują makabryczne zabiegi. impo-
nujące kunsztem i skalą płótna wcią-
gają i osaczają widza. Historyczny ko-
stium miesza się ze współczesnością. 
To wszystko jest przebiegłym trikiem, 
zabiegiem chirurgicznym na otwar-
tej wyobraźni. Marcin łukasiewicz 
obnaża słabość ludzkiej logiki, ciągle 
nienadążającej za możliwościami na-
szego mózgu. •

To pierwszy solowy pokaz Mar- ɿ
cina łukasiewicza w Warszawie. 
Obrazy prezentowane na wystawie 
nasączone są melancholią i ciszą wy-
lewającymi się dyskretnie z zakamar-
ków teatralnych scenerii. Echa szkoły 
lipskiej czy fascynacja Balthusem 
wydają się być oczywiste, jednak ar-
tysta zachowuje niezależny charak-
ter swojej sztuki. W elegancji barw, 
zgaszonych tonów jego obrazy przy-
pominają ilustracje starych podręcz-
ników albo encyklopedii z lat 20. XX 

15.11–9.12 | Warszawa, Galeria Leto, ul. Hoża 9c | www.leto.pl

Marcin łukasiewicz: Strach, 2008, olej na płótnie, 140x100

ilustracja Pawła Althamera do książki Mocarz Stanisława Brzozowskiego, Wydawnictwo Krytyki 
Politycznej, Warszawa 2008. © Paweł Althamer & Fundacja Galerii Foksal

MOCARZ	 
I	ALTHAMER

wistny mu „krzepiciel serc” Henryk 
Sienkiewicz przyznał mu za to na-
grodę w konkursie dla młodych dra-
maturgów. W Mocarzu widzimy poli-
tyczny spektakl, w którym nie chodzi 
o tradycję ani o nowoczesność, a je-
dynie o wpływy — środowisk, koterii, 
grup interesu. Wszechmoc spektaklu 
medialnego nie bierze się bowiem ze 
złych charakterów — Brzozowski nie 
pyta o to, czy Mirski bądź Walczak to 
kanalie, czy ludzie zacni. Pokazuje 
problem w zalążku zjawiska, które 
kilkadziesiąt lat później opisywali 
krytycy nowoczesnego kapitalizmu”.

Stanisław Brzozowski: Mocarz, Wy-
dawnictwo Krytyki Politycznej, War-
szawa 2008, wstęp: Michał Sutowski, 
ilustracje: Paweł Althamer, okładka: 
Twożywo.•

Wydawnictwo Krytyki Politycznej  ɿ
kontynuuje trud wydawania dzieł 
swojego patrona, Stanisława Brzo-
zowskiego. Pod koniec 2007 r. w serii 
Kanon ukazała się powieść Płomie-
nie. ilustracje do książki przygotował 
Wilhelm Sasnal. W październiku 2008 
r. ukazało się wznowienie dramatu 
Mocarz. Tym razem myśl Brzozow-
skiego zilustrował inny wybitny arty-
sta - Paweł Althamer.
W tekście promującym reedycję Mo-
carza można przeczytać: „Media poza 
dobrem i złem, a także >>za lewicą i 
prawicą<< — odwieczny polski spór, 
który okazuje się dekoracją dla per-
sonalnych rozgrywek. Okopy Świętej 
Trójcy przeciw Światłym Moderniza-
torom. Kraj Redaktorów Naczelnych 
i tropicieli Prawdy o Przeszłości. To 
wszystko Stanisław Brzozowski opi-
sał już ponad 100 lat temu, a niena-

www.krytykapolityczna.pl
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POTĘGA

tym zabiegom wrak otrzymał formę 
rzeźby, kształtem przypominającej 
dawny pojazd, lecz został pozbawio-
ny użytkowej funkcji. 
Na wystawie można obejrzeć także 
wideoinstalację, która jest zapętle-
niem sceny z filmu Brunet wieczo-
rową porą Stanisława Barei z 1976 
r. Kuba Bąkowski często odnosi się 
w swoich projektach do świata tech-
niki, który staje się punktem wyjścia 
do spekulacji na temat historii, poli-
tyki, problemów społecznych. Potęga 
globalnych mechanizmów wielokrot-
nie skontrastowana jest z delikatną 
pozycją jednostki ludzkiej (człowiek 
w trybach dziejowych przemian, na 
które nie ma bezpośredniego wpły-
wu). Podobne przesłanie niesie ze 
sobą wystawa Potęga. Poczucie tym-
czasowości, niepewności podkre-
ślone jest przez szkicowy charakter 
prezentowanych rzeźb, które w przy-
szłości mogą się zmieniać. Wystawa 
to jednocześnie demistyfikacja snu 
o potędze i hymn na cześć potęgi 
rzeźby. •

Wystawa Kuby Bąkowskiego  ɿ Po-
tęga to kolejna z prezentacji z cyklu 
Pokój z widokiem, odnoszących się 
do szeroko pojętej tematyki miej-
skiej/warszawskiej. Prezentowane 
dzieła — dwie rzeźby oraz instalacja 
wideo — powstały specjalnie na tą 
okazję.
Tytułowa Potęga to instalacja prze-
strzenno-dźwiękowa. Z instalacji wy-
dobywa się okrzyk: „Potęga!”. - to głos 
Zdzisława Maklakiewicza — Arkaszki 
z filmu Andrzeja Kondratiuka Wnie-
bowzięci (1973). Rzeźba powstała 
z fragmentu instalacji wentylacyjnej 
znalezionej na terenach Zakładów 
Mechanicznych „Ursus”.
Drugie dzieło na wystawie to mini-
malistyczna instalacja 233, dla której 
punktem wyjścia był wrak samocho-
du Warszawa 233 znaleziony na pod-
warszawskim złomowisku. Artysta 
zdemontował elementy wyposaże-
nia i silnika oraz przekształcił nadwo-
zie samochodu wycinając środkową 
części (wzdłuż i wszerz), a następnie 
ponowne zespawał elementy. Dzięki 

do 4.01.2009, Warszawa | Galeria Kordegarda, Krakowskie Przedmieście 15/17,
www.zacheta.art.pl

Kuba Bąkowski: 233, fot. dzięki uprzejmości artysty
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MEGASTRUCTURE 
RELOADED

Wystawa w berlińskiej dzielnicy  
Mitte, na terenie dawnej Mennicy, 
nie była jedynie dokumentacją pro-
jektów mega-strukturalistów - ich 
pomysły zostały też przetestowane 
pod kątem problemów współczesne-
go designu miejskiego. Projektanci 
wystawy skupili się przede wszyst-
kim na relacjach między architekturą 
i przestrzenią miejską, a także sztu-
kami wizualnymi. 

Celem projektu  ɿ Megastructu-
re Reloaded było odświeżenie idei 
zaprezentowanych ponad 40 lat 
temu w londyńskim magazynie „Ar-
chigram” w wydaniu poświęconym 
wielkim miastom. łączyły one wizjo-
nerską architekturę, kulturę maso-
wą, sztukę i sytuacjonistyczny bunt, 
a wszystko w kontekście planowania 
urbanistycznego wielkich struktur 
miejskich - metropolis. 

 AAAzrealizowany na T, 2008

www.megastructure-reloaded.org, www.idealcity-invisiblecities.org

Megastructure Reloaded to część 
projektu Utopia Revisited, w ramach 
którego odbywają się sympozja, wy-
stawy i warsztaty w całej Europie, 
jedna z realizacji cyklu miała miejsce 
w 2006 r. w Zamościu. 
Na wystawie zaprezentowano prace 
takich twórców jak: José Dávila (MX), 
Simon Dybbroe Møller (DK), Ryan 
Gander (GB), Franka Hörnschemeyer 
(D), Gordon Matta-Clark (USA), Victor 

Nieuwenhuys & Maartje Seyferth 
(NL), Tobias Putrih (Si/USA), Tomas Sa-
raceno (AR), Katrin Sigurdardòttir (iS/
USA) and Tilman Wendland (D). 
Wystawa została zaprojektowana 
przez berlińską grupę architektonicz-
ną raumlabor - wywiad z Markusem 
Baderem w dalszej części nn6t. •

Archigram/ Peter Cook: Plug-in City, Max. Pressure Area Section, 1964, 84 x 176 cm. Dzięki 
uprzejmości: Archigram Archives



56      notes.48 orientuj się orientuj się  notes.48       57

PRZESTRZEŃ	 
OTWARTA

Tydzień później (21.11) będzie moż-
na zobaczyć filmy artystów z STSW, 
takie jak: Gdzie jest Schulz (Krzysz-
tof Skonieczny, Aleksandra Terpiń-
ska, Paweł Popkowicz), Solo. Film w 
realizacji (Marcin Cecko, Zbigniew 
Kowalski, Roma Gąsiorowska, Piotr 
Głowacki) i Amok moja dziecinada 
(reż. Marcin Liber, aktorzy: Roma 
Gąsiorowska, Krzysztof Skonieczny, 
Piotr Żurawski).
inicjatywa Sport portretu (22-23.11) 
będzie okazja do bezkarnego robie-
nia sobie foto-portretów. Produkcje 
z tego wydarzenia zostaną umiesz-
czone w sieci. 29.11 odbędzie się Ty-
dzień Interakcji - czyli połączenie 
wykładów, eksperymentów oraz 
prezentacji muzyki, ruchu oraz no-
wych technologii. Na warsztatach 
przedstawione zostanie interaktyw-
ne oprogramowanie wykorzystujące 
niewerbalną komunikację, czyli ruchy 
ciała człowieka. Warsztaty zakończą 
się ogólnodostępnym pokazem pracy 
oraz wystawą projektów wileńskiego 
artysty video Bartosza Połońskiego.
Przestrzeń otwartą zamknie maraton 
filmów STSW - rejestracji przypadko-
wo napotkanych znajomych, kumpli, 
koleżanek, przyjaciół oraz rodziny. 
„Pełen nepotyzm oraz spontanicznie 
układany plan projekcji z uwzględ-
nieniem systemu demokratycznego. 
Niespodziewane perły kina off/on 
czy niskobudżetowa chała, nigdy nie 
wiadomo co się trafi” - zapewnia Sto-
warzyszenie. •

Warszawskie Stowarzyszenie  ɿ
Twórców Sztuk Wszelkich im. Sta-
nisława ignacego Witkiewicza po 
przenosinach na Lubelską rozpoczę-
ło prężną działalność animacyjną. 
Wystartowało cyklem wydarzeń pod 
hasłem Przestrzeń otwarta. „ Prze-
gląd jest dosłownym otwarciem prze-
strzeni - pracowni STSW. Zamiast 
przygotowywać kulturalny festyn 
postanowiliśmy skupić się na poszu-
kiwaniach, dać twórcom możliwość 
wprowadzenia publiczności w in-
tymną atmosferę prób, otwierania na 
nowo tworów skończonych i grzeba-
nia w maszynerii relacji widz-twórca. 
Zrezygnowaliśmy z godzin, nienatu-
ralnych i oficjalnych oznaczeń rytmu 
– wszystkie wydarzenia Przestrzeni 
Otwartej odbywają się rano (11-15), 
popołudniu (15-19) lub wieczorem 
(19-23), ale w każdy weekend podczas 
przeglądu drzwi będą otwarte, a Ty 
masz prawo przyjść, patrzeć, reago-
wać.” - objaśniają organizatorzy.
W połowie listopada (15-16.11) odbę-
dzie się m.in. prezentacja prac wileń-
skiej grupy Siekiel - młodych artystów 
z Litwy pochodzenia polskiego. Grupę 
charakteryzuje otwartość, krytycz-
ność wobec otaczającej rzeczywisto-
ści i poszukanie nowych form audio-
wizualnych. Siekiel współpracuje z 
wileńskim CSW, prezentuje swoją 
twórczość i zdobywa nagrody na fe-
stiwalach filmowych, a także bierze 
udział w międzynarodowych warsz-
tatach artystycznych (Ars Electronica 
w Linzu, warsztaty w Rydze itd). 

do 30.11, Warszawa, ul. Lubelska 30/32, lokal u-10 (wejście od strony Dworca 
Wschodniego) | www.stsw.org

Projekt graficzny: Jakub Jezierski, 2008
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O KRYZYSIE! 

trzeba pokończyć, żeby spekulować 
umieć. Krótkoterminowy kapitał prze-
nosimy z Filpin do Polski w ciągu mi-
nutki, dotykiem klawiatury stawiamy 
wirtualne domy, w których nikt nie 
zamieszka. Niewidzialna ręka. Rynku. 
Synku. Wzięła sobie coś do kieszeni. 
i teraz nie ma. 700 miliardów z FED 
to za mało by pomóc. Wall Street 
to Ameryka. Ja nie mam nic, ty nie 
masz nic - zróbmy zrzutkę na banki. Ja 
na przykład oddam swoją zdrowotną 
składkę ZUS na City Bank Handlowy. 
City Bank, co jeszcze możemy dla cie-
bie zrobić? Teraz ja zrobię coś dla ban-
ku. Taki mam gest. Zresztą jeśli nie 
oddam. To rząd to za mnie zrobi, na 
przykład niemiecki, holenderski czy 
angielski. Z podatków przeleje tro-
chę floty bankom hipotecznym, albo 
temu biednemu bankowi od Feela. 
Okażmy obywatelskie zaintereso-
wanie światem wielkich finansów, 
że nie to, że rząd pierwszy, my sami. 
Zróbmy akcję artystyczną, imprezę 
benefitową na Fortis Bank. Ubezpie-
czenia AiG. City Bank. iNG. Unicredit 
Pekao SA. Może też na PZPN, który ma 
18 mln długu. Ratujmy system! 

Tekst: Olga Matuszewska aka Osa 
SGMA.•

Kryzys. Wasi koledzy z agencji re- ɿ
klamowych oszukali was. Kredyt jest 
wyżej oprocentowany, a lokata niżej, 
nie na 8% ale na 1%. Co innego piszą 
na bilbordzie? No właśnie. Komisja 
Nadzoru Finansowego powtarza, 
czytaj mały druczek i umowę, zanim 
podpiszesz.  Brało się kartę kredy-
tową bo się chciało mieć to i owo? 
Nowy sprzęt RTV i AGD? Nie było kasy, 
to pod hipotekę. i teraz. Lecą na łeb, 
na szyję. Akcje. indeksy największych 
spółek. Windują w dół. Spadają ceny. 
Walut. Co robić? Kupować Złoto. Jeśli 
nie masz oszczędności. Pieniędzy na 
lokacie. Mieszkania na kredyt. Nie in-
westujesz na giełdzie i nie wpłacasz 
pieniędzy funduszom – generalnie 
jesteś bidny, to nie dotyczy to ciebie. 
Ale przejmij się i pomyśl o prezesie 
niemieckiego banku hipotecznego 
Hypo Real Estetate, który musi zwró-
cić 805 tys. Euro, za to, że doprowadził 
bank do bankructwa. Zanim odcho-
dził do konkurencji dostał odprawę 4 
mln Euro. Czy będzie go stać teraz na 
Seszele i Hiltona? Co ludzie pomyślą? 
Zastanów się. Praca w banku inwesty-
cyjnym jest jak gra w kasynie. Mówi 
były pracownik Lehman Brothers. Ro-
zumiesz się na finansach? Nie. No bo 
kasyno to jest High Life. ile to szkół 

FAKTURA  
MIASTA

funkcję, część została przerobiona 
na parkingi. Celem warsztatów było 
pokazanie, że te place mogą stać się 
przestrzeniami zorganizowanymi na 
wyższym poziomie.
Wśród prowadzących warsztaty byli 
m.in. Sinus Lynge, Romek Rutkowski, 
Piotr Lewicki, a także architekci mło-
dego pokolenia – m.in. Natalia Pasz-
kowska, Marcin Mostafa, Mateusz 
Stolarski, Aleksandra Zdziechowska, 
Marcin Kołtuński i Karolina Kania. •

Przedmiotem pracy podczas  ɿ
warsztatów zorganizowanych przez 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Stu-
dentów Architektury OSSA’08, były 
place - jeden z podstawowych ele-
mentów tworzących tkankę miejską. 
Krakowskie place, które były przed-
miotem warsztatów są bardzo zróż-
nicowane. Mają bardziej lub mniej 
atrakcyjne lokalizacje, zostały utwo-
rzone w różnych momentach historii 
miasta, część z nich dalej pełni swoją 

www.ossa.org.pl/krakowmyspace.com/sgmagrrrls

POLACZENIA PLACOWPOLACZENIA PLACOW

Vera Juszczyk, Dominika Słaboń, Adam Ciuk, Piotr Paluch, Ewelina Piwowarczyk, łukasz 
Piankowski, Małorzata Piotrowska, Wojciech Lenk, Magdalena Zalecka, Maciej Bojarczuk, 
Magdalena Gorczyńska: FOAM SOCiETy PUBLiC SPACE, detal: połączenia placów w Krakowie
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KONKURS	NA	ŚCIEŻKĘ	
KAPUŚCIŃSKIEGO	
ROZSTRZYGNIĘTYNADCIĄGA	 

BURZA

społeczeństwa spektaklu, mimo, że 
znajdujemy się w okresie skrajnego 
obskurantyzmu i powszechnego de-
bilizmu, mimo władzy Sarkozy’ego, 
z pozoru tryumfującej, a w istocie 
chylącej się ku upadkowi, czuję, że 
znowu coś „zaczyna się ruszać”. Tak 
samo jak przed Majem’68 czuliśmy, 
że nadciąga burza, nie wiedząc kiedy 
ani gdzie się rozpocznie. Byliśmy czę-
ścią wielkiej ogólnoświatowej sieci, 
potężnej, wewnętrznie zróżnicowa-
nej siły wywrotowej. To wszystko 
musi powrócić, aczkolwiek nie wiem 
kiedy to nastąpi. Mam tylko nadzieję, 
że tego dożyję”.
Więcej o rewolucyjnych nastrojach 
w rozmowie z Jankiem Sową w dal-
szej części nn6t. •

Przemówienia, rezolucje, ma- ɿ
nifesty, apele oraz wypowiedzi bo-
haterów i uczestników wydarzeń 
w Europie i w USA w 1968 roku wraz 
esejami analizującymi najważniejsze 
zjawiska kulturowe, społeczne i po-
lityczne tamtego okresu, złożyły się 
na książkową petardę towarzyszącą 
wystawie „Rewolucje 2008” prezen-
towanej niedawno w Zachęcie Naro-
dowej Galerii Sztuki, a wydaną przez 
Zachętę oraz Agorę.
W publikacji znalazł się między in-
nymi wywiad „Artyści w maju ’68”, 
jakiego w tym roku udzielił Jean-
Jacques Lebel, malarz, performer, 
poeta, tłumacz, aktywny uczestnik 
wydarzeń majowych: „Dziś, mimo 
wszechobecnego tego gnijącego 

Gordon Matta-Clark, Rozszczepienie, 1974, wideo, dzięki uprzejmości Hamburger Kunsthalle

rewolucje 1968, Zachęta, 2008, Biblioteka Gazety Wyborczej

Jury Konkursu na opracowanie  ɿ
projektu koncepcyjnego elementów 
towarzyszących ścieżce spacerowej 
upamiętniającej Ryszarda Kapuściń-
skiego na Polu Mokotowskim w War-
szawie zadecydowało, że nie przyzna 
ani i, ani ii nagrody. Przyznało trzy 
iii nagrody w wysokości 5 000 PLN 
każda, które otrzymali Karol Murlak, 
grupa projektowa Knockoutdesign 
oraz zespół: Maja Abramczyk, Michał 
Kępiński i łukasz Maleszewski. Zda-
niem jury żadna z nadesłanych prac 
konkursowych nie odpowiadała w 
pełni założeniom konkursu. Autorzy 

trzech wyróżnionych prac zostali za-
proszeni do rozwinięcia projektów 
i uwzględnienia zaleceń Jury. Osta-
teczną decyzję dotyczącą realizacji 
projektu podejmie organizator kon-
kursu, czyli Urząd Dzielnicy Ochota 
m.st. Warszawy.
Prace oceniało Jury w składzie: Alicja 
Kapuścińska, Piotr Żbikowski , Jerzy 
Porębski, Katarzyna Ratajczyk, An-
drzej Fogtt, Jarosław Kozakiewicz, 
Tomasz Gamdzyk, Janusz Adamowski, 
Mikołaj Baliszewski.
Sekretarzem konkursu była Fundacja 
Bęc Zmiana. •

Karol Murlak: Telegram, iii nagroda

www.funbec.eu/kapuscinski
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Jaka jest przyszłość sztuki, a jaka rewolucji, 
jakie znaczenie dziś mają protesty, rozruchy 
i zamieszki z 1968 r. oraz dlaczego trzeba dziś 
czytać Guy Deborda, z Jankiem Sową, socjo-
logiem, psychologiem i krytykiem kultury, w 
czasie, gdy Zachęta prezentowała znakomitą 
wystawę Rewolucje 1968, koresponduje Bogna 
Świątkowska.co robić?xxxxx

Guy Debord, Społeczeństwo spektaklu, 1973, film. Praca prezentowana na wystawie Rewolucje 
1968, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, wrzesień-listopad 2008
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W opisie wystawy Rewolucje 1968 czytamy: „Rok 1968 to okres kumulacji 

najróżnorodniejszych napięć politycznych i społecznych. Protesty, zamiesz-

ki, rozruchy przetoczyły się właściwie przez cały świat, od Meksyku i Sta-

nów Zjednoczonych, przez Niemcy, Francję, Polskę, Czechosłowację, aż po 

Japonię (nie omijając Ameryki Południowej). Rok wcześniej we Francji uka-

zała się książka Społeczeństwo spektaklu Guy Deborda, jednego z założycie-

li Międzynarodówki Sytuacjonistycznej, określanego mianem „ostatniego 

wielkiego rewolucjonisty”, która stała się zapowiedzią tych rewolt. Była 

bezlitosną diagnozą społeczeństwa wyobcowanego na skutek oddziały-

wania mediów i systemów sprzedaży. Dla takiego społeczeństwa wszystko 

stanowi zbiór obrazów biernie pożądanych, na których powstawanie nie ma 

żadnego wpływu. Lekarstwem na ten stan rzeczy miały być zmierzające do 

wyrwania ludzi z letargu artystyczno-polityczne prowokacje, skierowane 

przeciw wszelkim systemom (nie tylko politycznym)”. Tłumaczenia tekstów 

Deborda na polski ukazały się niedawno. Co straciliśmy nie znając Deborda? 

Dla mnie lektura była wielkim przeżyciem. Jego teksty zupełnie się nie sta-

rzeją. Zachowują siłę. Czy sytuacja w naszym rejonie aż tak się nie zmieniła, 

mimo że upłynęło 40 lat i zaszły, jak nam się wydaje, ogromne zmiany?

Co straciliśmy z powodu tego 40-letniego opóźnienia? Przede wszystkim 
możliwość odbioru twórczości Deborda w jej oryginalnym kontekście za-
równo społecznym, jak i artystycznym, czyli w warunkach rodzącego się 
społeczeństwa konsumpcji, burzliwych wydarzeń lat 60. i awangardowych 
eksperymentów artystycznych tamtych czasów. Uważam, że przez to opóź-
nienie Debord stracił bardzo wiele. Jego innowacje estetyczne – na przy-
kład metoda found footage, której był pionierem – są dzisiaj używane tak po-
wszechnie, że jako medium artystycznego wyrazu stały się wręcz banalne. 
Podobnie jest z niektórymi aspektami jego krytyki społecznej. Potępienie 
konsumpcjonizmu znaleźć dziś można nawet w oświadczeniach wydawa-
nych przez Konferencję Episkopatu Polski. To, co stało się dzisiaj powszech-
nie znane i używane, w żadnej mierze nie wyczerpuje oczywiście estetycz-
nej i teoretycznej zawartości dzieł Deborda, sprawia jednak, że traci on część 
siły. Mimo wszystko przemawia dziś do nas nadal, bo jego diagnoza niewie-
le się zestarzała. Spektakl – aby posłużyć się zwrotem di Lampedusy – cią-
gle się zmienia, aby wciąż pozostać taki sam. W swojej zasadniczej treści dia-
gnoza Deborda trafia wciąż w istotę świata, w którym żyjemy. Poza tym jest 
to twórczość naznaczona osobistym świadectwem życia, przez co ma wyjąt-
kowy autentyzm i siłę przekazu. Debord nie ukrywa się za teorią, nie zwodzi 
nas retorycznymi wybiegami, nie kokietuje. Mówi w pierwszej osobie o tym, 
co przeżył i o świecie, który znał. Jego pisarstwo i filmy to świadectwo do-
świadczenia i dlatego zawsze pozostaną prawdziwe. Będą przemawiały do 
ludzi teraz, za sto, dwieście czy pięćset lat.
Pisarstwo Deborda zachowuje swoją siłę między innymi dlatego, że jest 
właśnie pisarstwem, czyli literaturą. Jeśli zgodzimy się z  Richardem Ror-
tym, że filozofia to rodzaj pisarstwa, Debord bez wątpienia zasłużył na li-
teracką nagrodę Nobla. Ma swój wyjątkowy, silny i precyzyjny, a jedno-
cześnie poetycko-melancholijny styl, swoje ulubione figury retoryczne, 
odwołuje się wprost lub pośrednio do francuskiej tradycji pisania na po-
graniczu filozofii, krytyki społecznej i czystej literatury, w której mieszczą 
się takie postacie, jak Kartezjusz, Pascal, de Maupassant czy Rousseau. Nie 

rewolucja miałaby być  →
przede wszystkim zniesieniem 
alienacji, czyli fatalnego 
dystansu między ludzkim 
podmiotem a jego światem. 
Dystans ten sprawia, że to, 
co jest naszym, zbiorowym 
własnym wytworem (a więc 
społeczeństwo, w którym 
żyjemy: praca, ekonomia, 
architektura, państwo) wydaje 
się nam obcym i niezależnym od 
nas żywiołem – spektaklem.

Guy Debord, Społeczeństwo spektaklu, 1973, film. Praca prezentowana na wystawie Rewolucje 
1968, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, wrzesień-listopad 2008
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znaczy to oczywiście, że teksty Deborda nie mają wartości „teoretycznej”, 
czyli że należy je czytać jako fikcję nic niemówiącą o świecie. Jest wręcz 
przeciwnie: mają gigantyczny ładunek teoretyczny. U Deborda odnajduje-
my tematy, myśli i tezy, które potem przewijają się przez francuską filozo-
fię i teorię społeczną drugiej połowy XX wieku. Baudrillard, Foucault czy 
Deleuze czerpali z Deborda, nawet jeśli nie zawsze przyznawali się do tego 
otwarcie. Trzeba pamiętać, że pierwsze teksty i filmy Deborda pochodzą 
z lat 50., czyli są mniej więcej o dwie dekady starsze niż np. teoria symula-
krów Baudrillarda czy Nadzorować i karać  Foucault. 

Słowa rewolucja, rewolucyjny, rewolucjonista wytarły się i straciły moc, 

choć za rewolucją  tęsknimy. Jak je rozumiał Debord?

Debord mówi zupełnie innym językiem niż ten, do którego przyzwyczaił nas 
obecny dyskurs lewicowy głównego nurtu, w tym również dyskurs tych, któ-
rzy dzisiaj sami siebie nazywają nową, młodą lewicą. Nie mieści się na przy-
kład zupełnie w dylemacie „redystrybucja czy uznanie”, który Nancy Fraser 
stawia jako kryterium rozróżnienia dwóch rodzajów lewicy: ekonomicznej 
i kulturowej. Debord odwołuje się co prawda do Karola Marksa, interesuje 
go jednak przede wszystkim młody Marks. Z tego punktu widzenia rewolu-
cja miałaby być przede wszystkim zniesieniem alienacji, czyli fatalnego dy-
stansu między ludzkim podmiotem a jego światem. Dystans ten sprawia, 
że to, co jest naszym, zbiorowym własnym wytworem (a więc społeczeń-
stwo, w którym żyjemy: praca, ekonomia, architektura, państwo), wydaje 
się nam obcym i niezależnym od nas żywiołem – spektaklem. Ekonomia nie 
znika oczywiście z pola zainteresowań Deborda. Obok „alienacji” drugim 
pojęciem niezbędnym do zrozumienia społeczeństwa spektaklu jest „fety-
szyzm towarowy”, czyli typowe dla społeczeństw kapitalistycznych ukrycie 
faktycznych relacji między ludźmi za pozornymi relacjami między towara-
mi. Jednak lekarstwo na tę chorobę nie ma natury ekonomicznej. W In gi-
rum imus nocte et consommimur igni – moim zdaniem najlepszym i najbar-
dziej dopracowanym filmie Deborda – pada zdanie, które dobrze oddaje, 
o co tu chodzi: „Problem polega nie na tym, że ludzie żyją mniej lub bar-
dziej biednie, ale na tym, że ich życie nieustannie im się wymyka”. To wymy-
kanie się życia – alienacja, fetyszyzm towarowy, spektakl – jest odczuwalne 
tu i teraz, w naszej codziennej egzystencji. Objawia się jako „martwy czas”: 
nuda, płytkość, pogoń za pragnieniami i zachciankami, które ktoś wmówił 
nam przy pomocy marketingu i reklamy po to, abyśmy grzecznie spełnia-
li rolę trybików w maszynerii nieograniczonej akumulacji kapitału. Dlate-
go życie codzienne było podstawową przestrzenią nie tylko dla Deborda, 
ale dla wszystkich sytuacjonistów (wystarczy przypomnieć tytuł najbardziej 
znanej książki Raoula Vaneigema Rewolucja życia codziennego). Uważali, że 
sztuka musi polegać na tworzeniu sytuacji, a nie przedmiotów biernej kon-
templacji – obrazów, zdjęć, obiektów, przedstawień – co uznawali za kwinte-
sencję sztuki mieszczańskiej.

A czy dziś potrzebna jest rewolucja? Gdzie? Komu?

Żyjemy na planecie, którą Mike Davis w tytule jednej ze swoich książek 
nazwał planetą slumsów. Mieszka w nich obecnie około miliarda ludzi. 
Wszystkie raporty społeczne i ekonomiczne (21 października opubliko-

To wymykanie się życia –  →
alienacja, fetyszyzm towarowy, 
spektakl – jest odczuwalne tu 
i teraz, w naszej codziennej 
egzystencji. objawia się jako 
„martwy czas": nuda, płytkość, 
pogoń za pragnieniami 
i zachciankami, które ktoś 
wmówił nam przy pomocy 
marketingu i reklamy po to, 
abyśmy grzecznie spełniali 
rolę trybików w maszynerii 
nieograniczonej akumulacji 
kapitału.

Guy Debord, Społeczeństwo spektaklu, 1973, film. Praca prezentowana na wystawie Rewolucje 
1968, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, wrzesień-listopad 2008
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wano najnowszy raport OECD na ten temat) pokazują, że nierówności 
społeczne zarówno w skali całej planety, jak i w obrębie poszczególnych 
państw, systematycznie rosną. Jak długo uda się utrzymać taką sytuację? 
Nie wiem. Na pewno nie w nieskończoność. Jeśli popatrzysz na historię, 
to w znakomitej większości przypadków systemy skrajnie spolaryzowane 
upadały. Są niestabilne, bo jest w nich po prostu zbyt wiele „pary” – cier-
pienia, biedy, frustracji, poniżenia, niezrealizowanych ambicji itd. Obec-
na sytuacja wygląda zupełnie inaczej, jeśli patrzy się na nią z różnych stron 
globalnego podziału Północ–Południe. Oto przykład: u nas panuje wy-
jątkowy konsensus co do potępiania Hugo Cháveza, w czym przoduje 
Piotr Stasiński z „Gazety Wyborczej”. Fakt jest jednak taki, że w Wenezu-
eli Chávez cieszy się tak wielkim poparciem, jakiego nie mają żadne rzą-
dy czy politycy w krajach Europy. Zgarnia na przykład 70% głosów w wy-
borach. I wszyscy międzynarodowi obserwatorzy potwierdzają, że były to 
wybory wolne i uczciwe. Przetrwał dwa ogólnokrajowe referenda, w któ-
rych sam zapytał Wenezuelczyków, czy chcą, żeby dalej był prezydentem. 
Jest tak dlatego, że Chávez podważył powszechnie obowiązującą w kra-
jach biednych zasadę Pareto1, czyli że najbogatsze 20% populacji kontro-
luje 80% bogactwa (jest to również prawda ze skali globalnej: kraje Pół-
nocy stanowią około 20% mieszkańców Ziemi, które mają do dyspozycji 
80% światowego bogactwa; produkują również tyle samo zanieczyszczenia 
środowiska). Nie jestem bynajmniej fanatycznym zwolennikiem Cháveza 
(a tym mniej Fidela Castro, żeby uprzedzić oczywiste skojarzenia), bo nie 
jestem w ogóle fanatycznym zwolennikiem władzy, w tym przede wszyst-
kim władzy państwowej. Robienie jednak z niego dyktatora jest nieporo-
zumieniem. 

Dopadł nas kryzys zapowiadający kres dotychczasowych porządków, ko-

nieczność przegrupowania sił. Jakie, Twoim zdaniem, ta niepewność zrodzi-

ła najciekawsze postawy,  wypowiedzi?

Myślę, że jesteśmy rzeczywiście w momencie przełomowym, w którym 
załamuje się pewien społeczno-ekonomiczny paradygmat i z jego ruin 
wyłoni się coś nowego. Immanuel Wallerstein za fizykiem Ilyą Prigo-
ginem nazywa takie stany „bifurkacjami”, czyli momentami, w których 
mogą rozwinąć się bardzo różne wersje przyszłości. Dlatego uważa też, 
że powinniśmy uprawiać utopistykę: zastanawiać się nad możliwymi, al-
ternatywnymi rozwiązaniami najważniejszych kwestii ekonomicznych, 
społecznych i politycznych. Skutecznie usiłuje przeciwdziałać temu neo-
liberalny denkverbot (zakaz myślenia), tłumacząc, że dla status quo nie-
ma-alternatywy (słynna TINA). Myślę, że najciekawsze są te postawy 
i wypowiedzi, które usiłują złamać ten zakaz myślenia i ożywić naszą 
wyobraźnię społeczno-polityczną. Niestety, są one wciąż rzadkie, cho-
ciaż ostatnia dekada przyniosła pewien postęp. To sytuacja typowa dla 
prowincji intelektualnej, jaką jest niestety Polska, że Leszek Balcerowicz 
może wciąż obracać w ustach te same zużyte formułki o ideale wolnego 
rynku i samoregulującym się kapitalizmie, w które zwątpili już nawet ich 
wynalazcy i niegdysiejsi prorocy (jak na przykład Jeffrey Sachs, doradca 
ekonomiczny rządu Mazowieckiego i faktyczny autor planu nazywanego 
u nas Planem Balcerowicza). 

Sytuacjoniści uważali,  →
że sztuka musi polegać 
na tworzeniu sytuacji, 
a nie przedmiotów biernej 
kontemplacji – obrazów, zdjęć, 
obiektów, przedstawień – co 
uznawali za kwintesencję 
sztuki mieszczańskiej.

Guy Debord, Społeczeństwo spektaklu, 1973, film. Praca prezentowana na wystawie Rewolucje 
1968, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, wrzesień-listopad 2008
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Jak ważne u Deborda jest rzeczywiste działanie i wierność przekonaniom?

Debord miał bardzo trafne określenie na całą grupę krytyków, którzy zaj-
mowali się walką z semantyką systemu za pomocą jego własnej składni, 
czyli głosili rewolucyjne hasła na przykład na łamach komercyjnych lub 
państwowych mediów, pławiąc się jednocześnie w sławie, którą w ten spo-
sób zdobywali. Nazywał ich „spektakularną krytyką spektaklu”. Sam był 
wyjątkowo konsekwentny. Niektórzy twierdzą, że jego puryzm i skłonność 
do oskarżania wszystkich o zdradę ideałów były wręcz patologiczne. Tak 
mówił o tym na przykład Jean-Jacques Lebel, francuski artysta zaanga-
żowany w wydarzenia Maja ’68. Z drugiej strony Debord sam śmiał się 
z tych, którzy usiłowali go naśladować i żyć tak jak on lub powtarzać jego 
postulaty. Nie ma w tym nic dziwnego, bo to trochę tak, jakbyśmy powie-
dzieli: „Jak słusznie twierdzi wybitny autorytet X, najgorsze na świecie jest 
podpieranie się autorytetami”. 

Mija 40 lat od tamtych wydarzeń, za co tak naprawdę powinniśmy cenić tam-

ten okres? No i samego Deborda?

Siła Deborda polega na jego niezwykłej przenikliwości. Uważam, że miał 
wyjątkową zdolność do dostrzegania istoty rzeczy i komunikowania jej bez 
zbędnych ornamentów. Jeśli umieścimy go w odpowiedniej perspektywie 
historycznej, o której mówiłem – czyli weźmiemy pod uwagę, że zaczy-
nał tworzyć w czasach, gdy telewizja ledwie raczkowała, a społeczeństwo 
konsumpcji i późny kapitalizm były dopiero w zalążku – okaże się jednym 
z najbardziej wnikliwych obserwatorów i krytyków współczesnego świa-
ta. Tę zdolność zachował do samego końca. Rozważania o społeczeństwie 
spektaklu opublikowane w 1988 roku w niezwykły sposób przewidują to, 
co stało się w latach 90. i później: tryumf neoliberalnego kapitalizmu po 
upadku tzw. komunizmu (na który Debord w przeciwieństwie do wielu 
innych intelektualistów nie dał się nigdy nabrać, portretując zawsze bol-
szewików i maoistów jako upojonych władzą protagonistów scentralizo-
wanego spektaklu) i politykę strachu znaną pod nazwą wojny z terrorem 
i uprawianą przez rządy „zatroskane” o nasze bezpieczeństwo. Uważam, że 
każdy, kto chce zrozumieć zmiany w kulturze zachodniej od drugiej woj-
ny światowej do dzisiaj, powinien przeczytać Deborda. Nie sądzę oczywi-
ście, że sam Debord wystarczy i że nie należy lub nie warto czytać czego-
kolwiek innego. Uważam natomiast, że bez lektury Deborda albo nigdzie 
się nie zajdzie albo trzeba będzie wyważać otwarte drzwi.

No a jak oceniać dziś wagę tego, co przyniosły lata 60.?

Z oceną całych lat 60., a w szczególności wydarzeń roku 1968 jest moim 
zdaniem trudniej. Nie ma powszechnej zgody, co się wtedy stało. Można 
usłyszeć skrajne opinie, od tezy postawionej przez Immanuela Wallerste-
ina, że doszło do rewolucji w nowoczesnym systemie-świecie, po twier-
dzenie Michela Houellebecqa, że w całym zamieszaniu chodziło tylko o to, 
aby kapitalizm mógł utowarowić jedną z ostatnich niezawłaszczonych jesz-
cze przez siebie sfer, czyli seksualność i życie uczuciowe (oraz zniszczyć 
rodzinę, którą w Cząstkach elementarnych  Houellebecq nazywa „ostatnią 
barierą, jaka dzieliła samotną jednostkę od rynku”). W dużej mierze jest 
to problem odróżnienia tego, co stało się w 1968 roku, od tego, co potem 

Nie ma nic bardziej  →
żałosnego niż konsekrowana 
awangarda i kontestatorzy 
na wezwanie przemawiający 
z marmurowych piedestałów 
podpieranych przez państwo 
i kapitał.

Guy Debord, Społeczeństwo spektaklu, 1973, film. Praca prezentowana na wystawie Rewolucje 
1968, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, wrzesień-listopad 2008
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zrobiono w jego interpretacjach. Maj ’68 nie był buntem młodzieży w imię 
seksualnego wyzwolenia i jego program nie sprowadzał się do terroryzmu 
à la Rote Armee Fraction2 oraz otwierania sex-shopów. Warstwa obycza-
jowa w ogóle nie była najistotniejsza (chociaż obecna, zwłaszcza w ame-
rykańskiej kontrkulturze). Podczas Maja ’68 wysuwano postulaty o wiele 
bardziej radykalne i wywrotowe. Dotyczyły one ekonomii politycznej i re-
dystrybucji władzy państwowej. Chodziło w nich o uspołecznienie środ-
ków produkcji (czyli, mówiąc dosadnie, wywłaszczenie kapitalistów i pod-
danie gospodarki demokratycznej kontroli społecznej) oraz o taką reformę 
ustroju politycznego, która byłaby faktycznym upodmiotowieniem oby-
wateli, to znaczy dawałaby im możliwość bezpośredniego sprawowania  
realnej władzy bez potrzeby odwoływania się do pośredników takich, jak 
parlamenty, rządy itd. Kwestie te konsekwentnie wymazano z dziedzic-
twa Maja ’68 i zrobili to również ówcześni „rewolucjoniści” – jak na przy-
kład Daniel Cohn-Bendit – aby usprawiedliwić swoje wejście w polityczny  
establishment. Dzięki temu mogą mówić, że mają czyste sumienia i bio-
grafie, bo przecież chodziło tylko o prezerwatywy, aborcje, konkubinaty, 
równouprawnienie gejów itd. 

Jakie wrażenie zrobiła na Tobie pierwsza lektura Deborda? Ja wpadłam w po-

dejrzaną euforię, prawdziwą radość lektury, jakiej nie czułam od czasów na-

stoletnich.

Pamiętam, że pierwsza lektura Społeczeństwa spektaklu około dziesięciu lat 
temu nie wzbudziła we mnie wielkiego entuzjazmu. I nie z powodu błę-
dów w tamtym tłumaczeniu, których rzeczywiście jest mnóstwo (chociaż 
uważam mimo wszystko, że pod względem polskiej stylistyki Ptaszkowska 
jest w niektórych miejscach lepsza od Kwaterki; jej błędy miały charakter 
głównie techniczno-terminologiczny i pod tym względem nowe wydanie 
jest oczywiście o niebo lepsze; zrobiła też kardynalne i zupełnie niezrozu-
miałe błędy w podstawowych pojęciach, pomyliła na przykład podmiot 
i przedmiot, co wywróciło do góry nogami sens całego IV rozdziału, za-
tytułowanego poprawnie Proletariat jako podmiot i jako przedstawienie). 
Myślę, że na moim pierwszym odbiorze zaważyła moja własna ignoran-
cja z tamtego czasu i inna sytuacja społeczno-polityczna. Doświadczeniem 
formacyjnym dla mojego dzisiejszego światopoglądu było bezpośrednie 
zetknięcie się ze społeczeństwami konsumpcji i późnego kapitalizmu, gdy 
przez rok mieszkałem w Paryżu i w Nowym Jorku. Pisałem o tym w swojej 
pierwszej książce Sezon w teatrze lalek. Wtedy odkryłem ponownie Debor-
da i czytałem go tak jak Ty teraz: z wypiekami na twarzy. To była zupełnie 
inna lektura niż ta pierwsza, jakbym nauczył się nowego języka i zrozu-
miał, o co chodziło Debordowi. Oczywiście, teraz w Polsce ze Złotymi 
Tarasami, medialnym kultem JP2, postpolityką Donalda Tuska i tańcem 
gwiazd na lodzie mamy społeczeństwo spektaklu in the full swing, przez co 
Debord stał się łatwiejszy w odbiorze. 

Gdzie się podziali sytuacjoniści? Działają jeszcze? Zjadają własny ogon, czy 

utrzymują czujność? 

Myślę, że sytuacjoniści jako wyjątkowa formacja artystyczno-teoretycz-
na (być może najbardziej zbliżająca się do awangardowej utopii zniesienia 

obecnie sztuka stała  →
się luksusową armaturą 
mieszczaństwa, rodzajem 
ekstremalnie drogich bibelotów 
przeznaczonych do dekoracji 
mieszczańskich salonów. Widać 
to na każdym kroku: artyści 
stają się gwiazdami mediów, 
a ich portrety zdobią okładki 
wysokonakładowych magazynów 
(vide Agnieszka Kurant na 
okładce „Wysokich obcasów”), 
banki kolekcjonują sztukę, 
a galerie sztuki wyglądają 
jak banki, za czołowych 
rewolucjonistów uchodzą 
gwiazdy rynku sztuki, jak np. 
Wilhelm Sasnal, a główne role 
w spektaklu zaangażowania 
odgrywają psychopatyczni 
cynicy pokroju Artura 
Żmijewskiego lub Santiago 
Sierry. Wyższe kręgi świata 
sztuki to środowisko równie 
poszowo-kawiorowe, co świat 
hollywoodzkich gwiazd.
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granic między sztuką, myślą i zwykłym życiem) przynależeli do określone-
go miejsca i czasu. Debord miał rację, że rozwiązał Międzynarodówkę Sy-
tuacjonistyczną, gdy jej działalność zaczęła być coraz bardziej odcinaniem 
kuponów od wcześniejszego radykalizmu. Nie ma nic bardziej żałosnego 
niż konsekrowana awangarda i kontestatorzy na wezwanie przemawiający 
z marmurowych piedestałów podpieranych przez państwo i kapitał. De-
bord wyśmiewał się też z tych, którzy usiłowali gorliwie naśladować sytu-
acjonistów. Wymyślił na nich określenie Pro-situ, które nie przypadkiem 
kojarzy się z prostytutką. Nie mają więc sensu żadne kontynuacje sytu-
acjonizmu czy próby jego imitacji. Gdy mówi się, że na przykład Krzysztof 
Niemczyk był polskim sytuacjonistą, to jest to wyłącznie zabieg marketin-
gowo-piarowy, pozbawiony wartości merytorycznej. 

A co ze sztuką, co z kulturą? Czy nadal może być rewolucyjna? Jakie miejsce 

jest jej przeznaczane w tworzonych scenariuszach przyszłości?

Jedyną rewolucyjną przyszłością sztuki może być to, co stanowiło program 
XX-wiecznych awangard: jej zniesienie. Oczywiście zniesienie w sensie 
heglowskim (aufheben) znaczy likwidację poprzez roztopienie w jej prze-
ciwieństwie, czyli zwykłym, codziennym życiu. O to też dokładnie chodzi-
ło sytuacjonistom. Wydaje mi się jednak, że obecnie sztuka jest na anty-
podach tego projektu. Stała się raczej luksusową armaturą mieszczaństwa, 
rodzajem ekstremalnie drogich bibelotów przeznaczonych do dekoracji 
mieszczańskich salonów, co uosabia postać Damiena Hirsta. Widać to na 
każdym kroku: artyści stają się gwiazdami mediów, a ich portrety zdo-
bią okładki wysokonakładowych magazynów (vide Agnieszka Kurant na 
okładce „Wysokich Obcasów”), banki kolekcjonują sztukę, a galerie sztuki 
wyglądają jak banki, za czołowych rewolucjonistów uchodzą gwiazdy ryn-
ku sztuki, jak np. Wilhelm Sasnal, a główne role w spektaklu zaangażowa-
nia odgrywają psychopatyczni cynicy pokroju Artura Żmijewskiego lub 
Santiago Sierry. Wyższe kręgi świata sztuki to środowisko równie poszo-
wo-kawiorowe, co świat hollywoodzkich gwiazd.
Jest samo w sobie bardzo ciekawe, dlaczego tak się stało. Dzieła sztuki są 
najdroższymi przedmiotami, jakie znajdują się w zwykłym, komercyjnym 
obiegu (przez co rozumiem, że każdy może po prostu wejść z ulicy do ga-
lerii lub domu aukcyjnego i kupić sobie pracę Hirsta, Emin, Elliasona czy 
Huyghe'a; wiadomo, że odrzutowce albo myśliwce bojowe są droższe, ale 
to jest bardzo specyficzny rynek i nie jest otwarty dla wszystkich). Wydaje 
się dziwne, dlaczego do tego doszło i dlaczego kultura mieszczańska, któ-
ra wymyśliła kapitalizm i która cechuje się wyjątkowym pragmatyzmem, 
tak niezwykle wysoko ceni równie „bezużyteczne” rzeczy, jak dzieła sztuki. 
Nie jest to jednak przypadek. Sztuka zawiera w sobie coś niesłychanie cen-
nego. Jest najczystszą realizacją tego, co Marks nazwał „gatunkową istotą 
człowieka” i za co uważał twórcze przekształcanie świata, w którym żyje-
my. Człowiek żyje w świecie, który nie jest mu dany, ale który sam tworzy, 
przetwarzając świat fizyczny i biologiczny. Na tym polega praca. Sztuka 
jest w swojej istocie tożsama z tym właśnie najwyższym idolem społeczeń-
stwa mieszczańskiego, z pracą – obie są „nadawaniem zmysłowo postrze-
galnej materii form zrodzonych w myśli”, aby zacytować Jacquesa Rancie-
re'a. Z tym że w sztuce widzimy to w postaci czystej, nieprzesłoniętej przez 

cały system uwikłań, w jakim pozostaje praca (uwikłań ekonomicznych, 
politycznych, społecznych itd.), a więc w postaci niewyalienowanej. Kon-
sekracja awangardy i kolonizacja sztuki przez kulturę mieszczańską jest 
więc czymś w rodzaju religii, tak jak rozumiał ją Ludwig Feurbach: czcząc 
świętą rodzinę, człowiek tak naprawdę czci swoją własną, ziemską rodzi-
nę, a społeczeństwo mieszczańskie czcząc sztukę, czci to, co stanowi istotę 
człowieka i co historycznie rzecz biorąc, uczyniło z burżuazji klasę panu-
jącą: pracę. Rewolucja mogłaby polegać na odrzuceniu tego kultu poprzez 
zniesienie sztuki, czyli roztopienie jej wyjątkowości, zatarcie różnicy mię-
dzy nią a życiem, uczynienie z artysty zwykłego człowieka, a ze zwykłe-
go człowieka artysty. Kto uważa, że nie jest to możliwe, skazuje sztukę na 
uwięzienie w mieszczańskim salonie, gdzie prędzej czy później zmarnieje 
tak jak wszystko, co stoi (lub wisi) w nim zbyt długo.

PRZYPISY
1 zasada Pareto (zasada 80 na 20) – reguła opisująca wiele zjawisk, w których 20% ba-
danych obiektów związanych jest z 80% pewnych zasobów. Nazwa pochodzi od na-
zwiska włoskiego socjologa i ekonomisty Vilfredo Pareto, który na podstawie anali-
zy danych statystycznych dochodów ludności we Włoszech w 1897 stwierdził, że 20% 
mieszkańców Włoch jest w posiadaniu 80% majątku w kraju.
2 Rote Armee Fraction (Frakcja Czerwonej Armii, w skrócie RAF) – radykalna lewico-
wa organizacja terrorystyczna, ideologicznie związana z marksizmem, anarchizmem 
i Nową Lewicą, działająca w Niemczech od lat 70. XX wieku do roku 1998.

LEKTURA
Guy Debord: Społeczeństwo spektaklu. Rozważania o społeczeństwie spektaklu, PIW, 
Warszawa, 2006
Raoul Vaneigem: Rewolucja życia codziennego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004

Jan Sowa (1976) – doktor socjologii, psycholog, studiował też filozofię i filo-

logię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie Paris 8 

w Saint-Denis. Współtwórca wydawnictwa Korporacja Ha!art. Pracował jako 

dziennikarz w Polskim Radiu i kurator w galerii Bunkier Sztuki w Krakowie. Jest 

autorem i redaktorem kilku książek z zakresu psychologii, socjologii i krytyki 

społecznej. Wydał m.in. zbiór esejów Sezon w teatrze lalek (2003) oraz Ciesz się 

późny wnuku! Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna (2008). Publi-

kował w kraju i za granicą, m.in. w „Ha!arcie”, „Praesens”, „Lampie”, „Obywate-

lu”, „Krytyce Politycznej”, „Gazecie Wyborczej” i magazynie „2+3 D”. Wykłada 

w instytucie Spraw Publicznych  oraz w Centrum Badań Humanistycznych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego.

www.ha.art.pl 
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WypłyWAxxxxxxxxxxx
ZxNASxSAMycHxxxxxx

Z Alejandro Araveną, architektem nagrodzo-
nym Srebrnym Lwem na tegorocznym Biennale 
Architektury w Wenecji, rozmawiają Kamila Ro-
gowska i Roman Rutkowski.ELEMENTAL, prototyp, projekt: 2008, realizacja: 2008, Triennale di Milano. 

Fot. Marcin Kwietowicz
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ELEMENTAL to chilijska organizacja zajmująca się budową socjalnych, nisko-

budżetowych osiedli, i jednocześnie tych osiedli nazwa. Pierwsze z nich po-

wstało w iquique w Chile: na dość sporym kawałku terenu przez lata zajmo-

wanym przez nielegalnie zbudowane, substandardowe domy, lokalne władze 

postanowiły stworzyć od nowa zespół mieszkaniowy, w całości finansowany 

ze środków publicznych. Pieniędzy było mało: cena gruntu wraz z kosztami 

wykonawstwa i materiałów nie pozwoliły na budowę tego, co w chilijskich re-

aliach uchodzi za przyzwoity, choć skromny standard. Efektem tego jest pro-

jekt, który nie jest ani zespołem domów jednorodzinnych, ani zabudową wie-

lorodzinną – jest trzykondygnacyjną strukturą składającą się z dużej liczby 

jednostek, które rozmieszczono wokół kilku dziedzińców i w których miesz-

kania/domy zlokalizowano na parterze i na dwóch wyższych piętrach. Każde 

mieszkanie oddano mieszkańcom jako niewykończone, wyposażone jedynie 

w kuchnię, łazienkę, pomieszczenie ogólnego przeznaczenia i przestrzenny 

potencjał. Mieszkańcy mogą, w ramach własnych umiejętności i własnego 

gustu, rozbudować je, co z jednej strony indywidualizuje przestrzeń osiedla, 

zaś z drugiej strony, dzięki podjętym przez architektów decyzjom, nie niszczy 

specyficznego ładu urbanistycznego całego zespołu.

Alejandro Aravena to spiritus movens całego przedsięwzięcia, chilijski archi-

tekt w sile wieku, wykładowca amerykańskich i chilijskich uczelni oraz laure-

at – właśnie za osiedle ELEMENTAL – Srebrnego Lwa tegorocznego Biennale 

Architektury w Wenecji dla najbardziej obiecującego architekta młodego po-

kolenia. To także autor pokazywanego, również w Wenecji, projektu budynku 

warsztatów artystycznych w niemieckiem Weil am Rhein, wykonanego na 

zamówienie znanego producenta mebli Vitra. Z Arajendro Araveną o projek-

cie ELEMENTAL, o jego przestrzeniach prywatnych i publicznych, rozmawiają 

Kamila Rogowska i Roman Rutkowski.

Jakie to było uczucie, kiedy na weneckim Biennale Architektury wystawia-

łeś projekty jednocześnie jako architekt dla biednych (projekt ELEMENTAL) 

oraz dla bogatych (projekt Vitra)?

Pracując przy projektach o wysokim budżecie i dużych oczekiwaniach wy-
edukowanego architektonicznie inwestora – takich jak Vitra – uczymy się 
tworzenia architektury o najwyższym stopniu wyrafinowania w każdym 
możliwym sensie. Pracując przy projekcie ELEMENTAL, gdzie na realiza-
cję projektu otrzymujemy minimalne środki finansowe, musieliśmy zrobić 
architekturę odpowiadającą wyłącznie na najbardziej podstawowe potrze-
by. Jak widać, pracujemy w różnych, często skrajnych do siebie warunkach, 
które pozornie wymagają od architekta całkowicie odmiennego sposobu 
pracy, a które tak naprawdę niewiele się od siebie różnią. Po prostu w każ-
dym przypadku staramy się udzielić najlepszych i najwłaściwszych odpo-
wiedzi na zadane nam architektoniczne pytania.

Co czułeś odbierając nagrodę Srebrnego Lwa za projekt ELEMENTAL, który 

tak znacząco różnił się od uważanej za nieudaną i samolubną wystawy w Ar-

senale?

Po pierwsze to było zupełne zaskoczenie. Kiedy zostaliśmy zaproszeni na 
Biennale, zupełnie nie przypuszczaliśmy, że będziemy brali udział w rywa-
lizacji o jakąkolwiek nagrodę. Do Wenecji przyjechałem z okazji konferen-

cji na temat projektu Vitra i związanej z tym projektem wystawy. O Srebr-
nym Lwie dowiedziałem się telefonicznie z Chile, a szczegóły poznałem 
dopiero ze strony internetowej Biennale. Jak się czułem? Na pewno wy-
różniony. Ale nie indywidualnie. To wyróżnienie dla całej grupy ELE-
MENTAL, z którą współpracuję od lat, w której skład wchodzą chilijscy 
architekci i inżynierowie, i która za partnerów ma Uniwersytet Katolic-
ki i Chilijską Spółkę Paliwową „Copec”. Jako ELEMENTAL próbujemy po 
prostu w jak najbardziej wydajny sposób korzystać z subsydiów rządu chi-
lijskiego przekazywanych biednym rodzinom. Budując dla nich, i wspól-
nie z nimi, ich mieszkania, tworzymy razem bardzo złożoną strukturę. 

Jak projekt ELEMENTAL odnosi się do tematu tegorocznego Biennale: archi-

tektura poza budynkami?

My tylko pokazaliśmy efekty naszej pracy! Nigdy nie dostosowujemy na-
szych pomysłów do oczekiwań odbiorcy. Mamy swoje cele i je realizuje-
my, dyskutując proces tejże realizacji z wieloma ludźmi, ale nie zmieniamy 
zdania w zależności od tego, kim jest słuchający. Nie zmieniamy naszych 

Nigdy nie dostosowujemy  →
naszych pomysłów do oczekiwań 
odbiorcy. Mamy swoje cele i je 
realizujemy, dyskutując proces 
tejże realizacji z wieloma 
ludźmi, ale nie zmieniamy 
zdania w zależności od tego, 
kim jest słuchający.
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podstawowych założeń pod wpływem ministrów, deweloperów czy rodzin 
inwestujących prywatne pieniądze. Dlatego też, bazując na tej samej zasa-
dzie, nawet w najmniejszym stopniu nie próbowaliśmy się dopasować do 
tematu Biennale w Wenecji. 

Ogranizację ELEMENTAL określasz jako „do tank” i stawiasz się w opozycji 

do tak modnych obecnie wśród architektów i krytyków architektury „think 

tanków”. Czy za ELEMENTAL-em stoi jakaś teoria? Czy też może jest to pro-

jekt zaledwie praktyczny, wręcz prozaiczny? A może, skoro ELEMENTAL jest 

rodzajem architektonicznej refleksji na problemy społeczne, obydwa okre-

ślenia byłyby tu właściwe?

„Do tank” jest nazwą określającą sposób naszego działania: miasto jest po-
tężną i sprawnie działającą maszyną do poprawiania poziomu życia i zwięk-
szania możliwości dla tych jego mieszkańców, którzy w rozwoju cywiliza-
cyjnym zostali odstawieni na margines. Jako ELEMENTAL, dzięki bardzo 
konkretnym projektom, staramy się pomóc tym ludziom w jak najbardziej 
efektywnym pokonywaniu kolejnych szczebli egzystencji. Mówiąc dokład-
niej, robimy miejskie projekty, które skierowane są do biedniejszych grup 
społecznych i które największe profity przyniosą tym, którzy nie boją się 
niespotykanych, innowacyjnych rozwiązań. Geetam Tiwari z IIT w Dehli 
twierdzi, że pytanie o skomplikowane systemy, jakimi są w rzeczywistości 
miasta, wymaga odpowiedzi przeciwnych do oczekiwanych, wręcz prze-
czących logice. Dlatego właśnie, by móc rozwikłać wszystkie wątpliwości, 
potrzeba czasu oraz nadzwyczajnego poświęcenia, bo standardowy sposób 
myślenia jest tu niewystarczający. Jeśli z powodu tego niewystarczające-
go myślenia nie można postawić właściwego pytania, wówczas niezwykle 
ciężko jest uzyskać wartościową odpowiedź. Jeszcze bardziej niebezpiecz-
ne jest uzyskanie właściwej odpowiedzi na źle zadane pytanie.

„Do tank” i „think tank” – zatem jaka jest między nimi różnica?

Jako „think tanki”, wśród których zazwyczaj znaleźć można uniwersyte-
ty, centra badawcze oraz fundacje, staramy się identyfikować problemy 
lub zgłębiać niezbadane jeszcze do końca tematy dotyczące skompliko-
wanych spraw związanych z życiem publicznym, w naszym przypad-
ku związanych z funkcjonowaniem miasta. Podobnie jak wielu innych 
uczestników życia społecznego (rządzących, konsultantów), interesuje 
nas wkład w dobro wspólne poprzez wykonywanie konkretnych projek-
tów. Ten podwójny nacisk na nazwę „do tank” – czyli pracę praktyczną 
ukierunkowaną na dobro wspólne – zmusza do zaakceptowania wszyst-
kich ograniczeń danego problemu, jednak bez rezygnacji ze spojrzenia 
całościowego na tenże problem. Innymi słowy, jeśli „do” akceptuje ogra-
niczenia, wówczas „tank” stawia warunki. „Do” jest odpowiedzialne za 
akceptację wytycznych po to, by pomysł stał się realny, „tank” jest nato-
miast po to, by dbać o warunki, które zaistnieją w nowej rzeczywistości. 
Nonsensem jest przecież robienie czegoś pozbawionego jakości, podob-
nie jak bez sensu jest wymyślanie czegoś bez zamiaru sprawdzenia tego 
w realnym świecie.

Przechodząc już do samego projektu ELEMENTAL, który polega na zbudo-

waniu fragmentu architektury i jednocześnie na pozostawieniu pod rozbu-

dowę innego jej fragmentu – czy architekturę nie powinno się projektować 

jako swoisty balans między decyzjami architekta i decyzjami przyszłych 

użytkowników? Czy tego rodzaju pozostawiony przez architekta margines – 

w przypadku osiedli ELEMENTAL bardzo duży – nie sprawia, że użytkownicy 

architektury po prostu lepiej się w niej czują? Innymi słowy, czy w XXI wieku 

nie powinniśmy zapomnieć o etosie architekta-demiurga programującego 

każdy detal ludzkiego życia?

W przypadku domów dla biednych rodzin finansowanych ze środków 
publicznych – w sumie jest to sytuacja występująca w połowie krajów na 
świecie – oferowane fundusze wystarczają na zbudowanie jedynie poło-
wy domu. Podstawowe pytanie wtedy brzmi: którą połowę domu zbudo-
wać? Nasza odpowiedź to ta połowa, do budowy której przeciętna rodzi-
na nie ma wystarczających umiejętności. Niezbudowanie części budynku 
nie jest zatem naszym wyborem, ale po prostu koniecznością. Również 
w przypadku otrzymania większej ilości pieniędzy zastanowilibyśmy się, 
co dla zwykłego człowieka byłoby zbyt trudne do samodzielnego wykona-
nia. Powiększenie powierzchni domu i jego wykańczanie nie traktujemy 
jako czynności skomplikowanych. W konsekwencji całego procesu otrzy-
mujemy rozwiązania bardzo zindywidualizowane, które – jak wierzymy – 
są lepiej dopasowane do zróżnicowanych ludzkich potrzeb i preferencji.

Niewątpliwie urbanistyka i architektura zmuszają ludzi do podążania za dy-

namicznym wzorem wykreowanych przez nie przestrzeni. Czy projektując, 

myślisz o potencjalnej możliwości wpływania na zmianę ludzkich zachowań 

i przyzwyczajeń? Czy sądzisz, że miejsca mogą zmieniać ludzi, czy też może 

dzieje się wręcz odwrotnie?

Ta zależność działa w obie strony. Jako architekt wierzę, że przez formę 
mogę wpłynąć na poprawę codziennych sytuacji. Takie myślenie opiera 
się na bardzo konkretnych faktach, a nie na psychologii, czy innych, nie 
do końca określonych, aspektach ludzkiego życia. Dla przykładu, liczba 
rodzin, które potrafią dojść do opartej na kompromisie zgody to około 

Jeśli z powodu  →
niewystarczającego myślenia 
nie można postawić właściwego 
pytania, wówczas niezwykle 
ciężko jest uzyskać 
wartościową odpowiedź. Jeszcze 
bardziej niebezpieczne jest 
uzyskanie właściwej odpowiedzi 
na źle zadane pytanie.
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dwadzieścia. Dlatego lepiej nie przekraczać tej liczby i wokół przestrzeni 
wspólnej wybudować ograniczoną liczbę domów.

No właśnie. Jeśli w projekcie ELEMENTAL głównym pomysłem jest pozosta-

wienie części przestrzeni prywatnej jako niezagospodarowanej, to co się 

dzieje z przestrzenią wspólną między budynkami? Czy mieszkańcy osiedli 

ELEMENTAL dbają również o przestrzeń publiczną? Czy razem zabudowu-

ją tę przestrzeń z myślą o wspólnych celach?

Tu znowu problemem jest zidentyfikowanie tej części, na którą nas stać, 
mając do dyspozycji ograniczone środki finansowe. W przypadku prze-
strzeni publicznej architekt powinien zaprojektować jej rozmiary i propor-
cje, a także zapewnić infrastrukturę techniczną, odpływ wody deszczo-
wej i światło. Natomiast chodniki, umeblowanie i w ogóle detale chyba 
dobrze jest pozostawić decyzji mieszkańców. Mieszkańcy ELEMENTA-
LI rozbudowują zarówno swoją prywatną przestrzeń, jak i przestrzeń  
publiczną, ponieważ to wszystko razem wyraźnie wpływa na wzrost war-
tości ich nieruchomości. Naszym zdaniem jest to bardzo ważny aspekt 
w projektowaniu zabudowy socjalnej, ponieważ tylko mieszkający w niej 
ludzie są w stanie w ciągu jakiegoś czasu dodać coś pozytywnego do zapro-
jektowanej przez architekta struktury. Nasze budynki są inwestycją, a nie 
społecznym wydatkiem. 

A czy przestrzenie prywatne nie są czasem powiększane kosztem publicz-

nych? Czy ludzie, którym oddajecie do użytku domy, nie budują dodatko-

wych ogrodzeń i nie rozciągają w ten sposób swojej własności prywatnej 

sprawiając, że przestrzeń publiczna staje się mniejsza i przez to pewnie też 

mniej znacząca? 

Różnie z tym bywa, bo wszystko zależy od indywidualnych upodobań. 
Na pewno jednak wśród mieszkańców osiedli ELEMENTAL wspólne po-
dejmowanie decyzji jest lepiej postrzegane niż indywidualne wybryki, bo 
wszystko potem ma wpływ na rynkową wartość nieruchomości. 

Czujesz naciski ze strony rządu lub władz miejskich w związku z podejmo-

waniem trudnego społecznie tematu biedy w swojej pracy?

Wręcz przeciwnie. Na takim poziomie trudności bez pomocy partnerów 
ten projekt by upadł. Największa presja wypływa z nas samych. Projekt 
jest ryzykowny i podświadomie wiemy, że nie możemy zawieść: środki  
publiczne są bardzo ograniczone, a rodziny dostają subsydia tylko raz 
w życiu. Dlatego za każdym razem nie wolno nam mieć ani cienia wątpli-
wości, że nasze działania się powiodą. 

www.elementalchile.cl
www.alejandroaravena.com

W przypadku domów dla  →
biednych rodzin finansowanych 
ze środków publicznych – 
w sumie jest to sytuacja 
występująca w połowie krajów 
na świecie – oferowane 
fundusze wystarczają na 
zbudowanie jedynie połowy 
domu. podstawowe pytanie wtedy 
brzmi: którą połowę domu 
zbudować? Nasza odpowiedź to 
ta połowa, do budowy której 
przeciętna rodzina nie ma 
wystarczających umiejętności.

ELEMENTAL, prototyp, projekt: 2008, realizacja: 2008, Triennale di Milano. Dzięki uprzejmości 
Alejandro Aravena.
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Elemental iquique: kompleks 93 domów, projekt: 2003, realizacja: 2004, Quinta Monroy, iquique. 
Chile. Dzięki uprzejmości Alejandro Aravena.

Elemental iquique: kompleks 93 domów, projekt: 2003, realizacja: 2004, Quinta Monroy, iquique. 
Chile. Dzięki uprzejmości Alejandro Aravena.

Elemental iquique: kompleks 93 domów, projekt: 2003, realizacja: 2004, Quinta Monroy, iquique. 
Chile. Dzięki uprzejmości Alejandro Aravena.

Elemental iquique: kompleks 93 domów, projekt: 2003, realizacja: 2004, Quinta Monroy, iquique. 
Chile. Dzięki uprzejmości Alejandro Aravena.
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Elemental iquique: kopleks 93 domów, projekt: 2003, realizacja: 2004, Quinta Monroy, iquique. 
Chile. Dzięki uprzejmości Alejandro Aravena.

Elemental iquique: kopleks 93 domów, projekt: 2003, realizacja: 2004, Quinta Monroy, iquique. 
Chile. Dzięki uprzejmości Alejandro Aravena.
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Nie jesteśmy ani partią polityczną, ani inicja-
tywą obywatelską. Przyznajemy sobie prawo 
wskazywania środkami sztuki na możliwości 
alternatywnych dróg. Rozumiemy siebie jako 
generator wyobrażeń – mówi Markus Bader 
z berlińskiej grupy architektonicznej raumla-
bor. Realizowane przez nią projekty ujawnia-
ją nowatorskie sposoby widzenia zjawisk za-
chodzących w przestrzeni miejskiej. Rozmowę 
przeprowadziła Stefanie Peter.

N i e u Ż y
j A K O x x
g E N E R A
W y O b R A

T K I x x x
x x x x x x
T O R x x x
ź N i x x x

raumlaborberlin: Kitchen Monument, 2006, dzięki uprzejmości raumlaborberlin
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Kiedyś określiłeś raumlaborberlin jako połączenie działań zawodowych 

architektów, którzy posiadają wspólną cechę: żaden nie pracuje w swojej 

profesji. 

Faktycznie wszyscy studiowaliśmy architekturę i interesujemy się zagad-
nieniami przestrzeni. Nie jesteśmy architektami w klasycznym sensie tego 
słowa, ponieważ wtedy musielibyśmy tworzyć budowle. Oczywiście inte-
resuje nas projektowanie obiektów. Ale kiedy tworzymy obiekty, myślimy 
o nich od początku w specyficznym kontekście i jednocześnie opracowu-
jemy ten kontekst. Nasz Küchenmonument (Monument kuchenny)1 jest ta-
kim przykładem: mobilna rzeźba, dla której jednocześnie zaprojektowali-
śmy i zrealizowaliśmy również konstrukcję społeczną.

Ale czy nie jest tak, że każdy architekt uwzględnia jednocześnie kontekst?

Z pewnością. Wśród architektów panuje jednak wielka fascynacja obiek-
tem, tym krokiem uczynionym od pomysłu do namacalności w fizycz-
nej przestrzeni. Ale ja kontekstu nie pojmuję jedynie przestrzennie, hi-
storycznie czy estetycznie. Rozpatrujemy przestrzeń raczej pod względem 
jej użytkowania, nie tylko jako przestrzeń wybudowaną. W pierwotnej 
formie Küchenmonument odbył się bankiet zorganizowany dla sąsiadów. 
Obiekt powinien nam na coś wskazywać, powinien poddawać pod wątpli-
wość nasze rozumienie przestrzeni  publicznej.

Czy przestrzeń publiczna jest przestrzenią dla wszystkich?

Nie jest to przestrzeń idealna – w myśl demokracji bazowej – w której ne-
gocjujemy nasze współżycie społeczne. To wysoce zmanipulowana prze-
strzeń, przestrzeń bardzo silnie naznaczona oddziaływaniami ekonomicz-
nymi i politycznymi. Siły te determinują także nasze obchodzenie się z tą 
przestrzenią. Przy przysposobieniu chodzi o próbę pozostawienia za sobą 
tych determinant, zobaczenia przestrzeni na nowo i odkrycia na nowo na-
szych możliwości w tej przestrzeni.

W jaki sposób to się odbywa? Czy przez to, że ktoś spontanicznie się z kimś 

spotyka i na placu zabaw pije piwo lub griluje w parku Tiergarten? Czy także 

zalegalizowana demonstracja traktowana jest jako „przysposobienie”?

To są wszystko niuanse wykorzystania przestrzeni w naszym zróżnicowa-
nym społeczeństwie. Istnieją w społeczeństwie grupy, które coraz bardziej 
definiują swój byt poprzez własne wzorce działania. Zaliczyć do nich moż-
na młodzież, która jeździ na deskorolkach, lub alkoholików, którzy sto-
ją na rogu ulicy. Ale także kluby działkowców. Ogólnie przyjęte rozumie-
nie przestrzeni publicznej polega na tym, że przestrzeń ta powinna być do 
dyspozycji wszystkich w tym samym stopniu. Aby temu sprostać, prze-
strzeń publiczna kształtowana jest dość niespecyficznie. Może interesują-
cą rzeczą byłoby zastanowić się kiedyś nad tym, co dzieje się z przestrze-
nią, kiedy udostępni się ją różnym społecznościom. Wtedy przestrzeń ta 
stałaby się swoistym pasażem prowadzącym nas przez różne modele życia, 
które można rozpoznać na podstawie sposobu użytkowania. My pod poję-
ciem przestrzeni wyobrażamy sobie przestrzeń dla zróżnicowanych dzia-
łań publicznych.

Nieużytki stanowią  →
szansę dla miast, które nie 
dookreślają swojego obrazu 
i we własnym uzębieniu 
dopuszczają również luki, 
aby móc stwierdzić: tutaj 
w przyszłości pojawi się może 
wspaniała plomba diamentowa 
lub może po prostu tylko 
zielony implant.

W projektach raumlabor ważną rolę odgrywa moment ich realizacji. Czy 

chodzi Wam bardziej o przestrzeń czy o czas?

Chodzi w każdym razie o zajmowanie miejsc w sensie czasowym, w mniej-
szym stopniu w sensie terytorialnym. Naszą intencją nie jest przekaza-
nie części chodnika kawiarni, ustawienie tam stołów i wykorzystywanie 
tego miejsca zgodnie z przewidywaniami do celów komercyjnych. Pracu-
jemy z różnymi zjawiskami w czasie. Próbujemy przejąć całościowo pewne 
miejsca na określony czas, a następnie znów je opuścić. Chcemy wygene-
rować nacechowany fluktuacją obraz różnych możliwości. W „tymczaso-
wym” zajmowaniu przestrzeni tkwią duże szanse.

Czy poprzez takie praktyki udaje się przeciwdziałać ogólnemu trendowi ko-

mercjalizacji i prywatyzacji przestrzeni miejskich?

Nie jesteśmy ani partią polityczną, ani inicjatywą obywatelską. Przyznaje-
my sobie prawo wskazywania środkami sztuki na możliwości alternatyw-
nych dróg. Rozumiemy siebie jako generator wyobrażeń.

Berlin ze swoimi wieloma niewykorzystanymi wolnymi przestrzeniami i nie-

użytkami w centrum prawdopodobnie bardziej niż inne miasta sprzyja wy-

kształcaniu tego rodzaju wrażliwości na różne rozwiązania.

Oczywiście. Kiedyś podczas realizacji jednego projektu w Wiedniu pró-
bowaliśmy wynegocjować szansę dla istnienia nieużytku i stwierdzili-
śmy, że pojęcie nieużytku dla Wiedeńczyków nie ma zupełnie nic wspól-
nego z miastem, a już absolutnie z centrum Wiednia. Dzisiaj zamiast 
słowa nieużytek używa się raczej modnego określenia waiting land, co 
oznacza miejsce, które czeka, aby stać się czymś innym. W Berlinie roz-
winął się w odniesieniu do tego silny, postępujący urbanizm. Widać tu-
taj, co dzieje się z waiting land, kiedy spontanicznie powstają miejsca, 
które w mieście zdominowanym prawami ekonomii nie mają racji bytu 
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na takich zasadach: kluby, alternatywne formy mieszkalne, „gospodar-
stwa agroturystyczne” dla dzieci itp. Nieużytki stanowią także szansę 
dla miast, które nie dookreślają swojego obrazu i – że tak powiem – we 
własnym uzębieniu dopuszczają również luki, aby móc stwierdzić: tutaj 
w przyszłości pojawi się może wspaniała plomba diamentowa lub może 
po prostu tylko zielony implant. Wiedeńska samoświadomość jest tym, 
co określa się mianem „miasta europejskiego”, które wyznacza ścisły po-
dział na przestrzenie publiczne i prywatne. Przestrzeń publiczna – czyli 
ulica – kontrolowana jest przez policję. Przestrzeń prywatna jest za fasa-
dą i tam dzieje się cokolwiek.

Dla mnie nieużytek nie jest jakimś miejscem, lecz sposobem postrzegania. 
Kiedy przyglądam się pustyniom kostek brukowych zachodnioniemiec-
kich deptaków, to także widzę nieużytki. Przychodzi mi po prostu bardzo 
wiele pomysłów do głowy odnośnie tego, co by na nich mogło być.

Czy badacie także, jak dochodzi do tego, że pewne miejsca zostają wybra-

ne dla określonych działań społecznych? Na przykład dla seksu w samocho-

dzie.

Nieformalne działania odgrywają dużą rolę w naszym rozumieniu mia-
sta. Ale my tego nie kartografujemy. Miasto nie jest ujednoliconym, upo-

raumlaborberlin: Kitchen Monument, 2006, dzięki uprzejmości raumlaborberlin
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rządkowanym miejscem, lecz funkcjonuje poprzez wiele różnych warstw 
i perspektyw. Dlatego także wszystkie przesadne dążenia do porządkowa-
nia prowadzą zawsze automatycznie do odebrania miastu części jego jako-
ści. Trendy odnowienia w miastach nie rodzą się z uregulowanego kontek-
stu, lecz zawsze z szarej strefy i ośrodków, które powstają w poszukiwaniu 
czegoś nowego i które poprzez swoje odkrycia przyczyniają się do tego, 
że miasto ulega kolejnym przemianom. Mnie osobiście interesuje kwestia 
kodów i rodzajów zachowań, kwestia zmiany miejsca przeznaczenia (De-
plazierung), o czym traktuje nasz projekt Gasthof Bergkristall (Gościniec 
Kryształ Górski)2 realizowany w Pałacu Republiki. Poprzez programową 
ideę nocowania w hotelu stworzyliśmy możliwość przebywania w całkiem 
prostej i zaimprowizowanej strukturze w miejscu historycznie bardzo „na-
ładowanym” i będącym przedmiotem gorących debat. Ukształtowaliśmy 
przez to przestrzeń dla podjęcia zupełnie osobistej refleksji nad tym miej-
scem. 

Jak publiczność wykorzystała ten hotel?

Bardzo różnie: byli odwiedzający poszukujący sensacji, którzy koniecznie 
chcieli przespać się w Pałacu. Byli odwiedzający poszukujący przeszłości, 
którzy łączyli z tym miejscem całkiem osobistą historię i chcieli raz jesz-
cze tam być. Byli goście z przypadku, którzy odczuwali zmęczenie i szuka-
li miejsca do spania, byli także odwiedzający przepojeni romantyzmem, 
którym przyszło do głowy przespać się w tym miejscu ze swoim partne-
rem – super. 

Archiwizujecie swoje projekty? 

Jako architektom brakuje nam jeszcze wprawy w obchodzeniu się z prze-
szłością, ale uczymy się, że jest to ważny aspekt pracy, szczególnie wte-
dy, gdy ktoś działa w reakcji na aktualną sytuację, tak jak my. Niektóre 
aspekty projektów powinno się jednak pozostawić innym dyscyplinom, 
np. socjologii, i przyjrzeć im się z odmiennej perspektywy. W Krysztale 
Górskim wyłożyliśmy książkę gości, która spotkała się z wdzięcznym od-
zewem. Mam duży respekt dla dokumentacji społecznej. Nie wszystkie 
aspekty naszych projektów ująłbym w archiwum czy w ogóle opubliko-
wał. Są zbyt prywatne.

Już kilka razy pracowałeś w Warszawie3 i będziesz tam także w przyszłości. 

Jak opisałbyś stosunek warszawiaków do ich nieużytków?

Moje spojrzenie na tę kwestię nie jest jeszcze tak kompleksowe, mogę 
się w tym względzie opierać jedynie na relacjach innych osób. Wielu lu-
dzi opowiada o intensywnych przemianach w Warszawie. Siły regula-
cyjne w przestrzeni publicznej przybierają na intensywności. W wyni-
ku tego coraz rzadziej mamy do czynienia ze zjawiskiem nieformalnego 
wykorzystania przestrzeni. Powstaje pewnego rodzaju bezradność, kli-
mat, w którym znów rodzi się strach. Jednocześnie budowanych jest co-
raz więcej strzeżonych osiedli. Im mniej ktoś pojmuje siebie jako część 
przestrzeni publicznej, tym bardziej kompleksowa, niezrozumiała i nie-
bezpieczna mu się ona wydaje. Uwidacznia się dążenie do izolacji i do 
„zaszycia się” w pseudo-idyllach. Poprzez nasze prace próbujemy budo-

Wiedeńska samoświadomość  →
jest tym, co określa się 
mianem „miasta europejskiego”, 
które wyznacza ścisły podział 
na przestrzenie publiczne 
i prywatne. przestrzeń 
publiczna – czyli ulica – 
kontrolowana jest przez 
policję. przestrzeń prywatna 
jest za fasadą i tam dzieje 
się cokolwiek.
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Stefanie Peter – antropolożka kultury, napisała pracę doktorską na temat ka-

tolicyzmu ludowego i kultury pamięci w Polsce XX wieku. W latach 2004–2007 

była dyrektorką polsko-niemieckiej inicjatywy kulturalnej Biuro Kopernikus, 

która zrealizowała szereg wydarzeń podczas Roku Polsko-Niemieckiego 

w Polsce (m.in. elektropopklub w Bytomiu, Mobile Academy w Warszawie, 

Futuryzm miast przemysłowych w Nowej Hucie i Wolfsburgu, b@zart w Kra-

kowie). W 2007 r. ukazał się wydany pod jej redakcją leksykon polskiej kultury 

najnowszej Alphabet der polnischen Wunder (Alfabet cudów polskich). Miesz-

ka w Berlinie.

Markus Bader – architekt, współzałożyciel berlińskiej formacji raumlaborber-

lin, od 1999 r. zajmującej się zagadnieniami współczesnej architektury i urba-

nistyki. W raumlabor interdyscyplinarne grupy specjalistów szukają strategii 

odświeżenia sposobów projektowania miast przez podejmowanie tematów 

interesujących zarówno dla architektów, jak i socjologów, psychologów czy 

artystów.

www.raumlabor.net

warszawskiego centrum nieformalnego handlu, pojawia się poważny brak przestrzeni 
dla tego rodzaju aktywności. Uważamy, że nieformalna przestrzeń dla miejskiej eko-
nomii jest istotną częścią sprzężenia miejskie róznorodności i jej użytkowników. Nie-
formalne targowiska generują alternatywne sposoby tworzenia biznesu, indywidualne 
kariery oraz uczą ekonomii i układów społecznych. Projekt w ramach cyklu Synchro-
nicity. Projekty dla przyszłości Warszawy, Fundacja Bęc Zmiana przy wsparciu Mia-
sta st. Warszawy

wać mentalne pomosty, które umożliwiają ludziom na powrót odkrywać 
przestrzenie publiczne jako ich przestrzenie działania. Nasze prace mają 
w sobie coś ze zjawisk fantastycznych, marzeń o innym mieście lub o al-
ternatywnej przyszłości – marzeń, którym pozwolono zaistnieć. 

Tłumaczenie: Marcin Dziubek

 
PRZYPISY:
1 Kitchen Monument to ruchoma rzeźba stworzona w 2006, która istnieje w dwóch po-
staciach. Ta pokryta warstwą cynku bryła może przemienić się w przestrzeń wspól-
ną dzięki pneumatycznej powłoce. Zależnie od miejsca realizowane są w niej różne 
programy. Jej szeroki zakres użyteczności obejmuje już salę bankietową, pokój konfe-
rencyjny, kino, salę koncertową, balową, sypialną, ring bokserski oraz łaźnię parową. 
Podczas festiwalu Passengers w Warszawie w 2007 r. była miejscem konferencji po-
święconej przestrzeniom publicznym.
2 Instalacja Gasthof Bergkristall została postawiona u podnóża góry zaaranżowanej 
w Palast der Republik. Powstało poetyckie miejsce noclegowe w historycznej lokaliza-
cji, miejsce prywatnych spotkań, czasowego schronienia. Projekt zrealizowany wspól-
nie ze studentami z BTU Cottbus podczas warsztatów projektowania i budownictwa 
w 2005 r.
3 Third Space Warsaw (Trzecia Przestrzeń  Warszawy), opis:
Podczas naszej wizyty w Warszawie natknęliśmy się na wiele postkomunistycznych 
miejsc znajdujących się w etapie przejściowym, które nie posiadają określonych funk-
cji i gdzie często tworzą się nieformalne rynki i związana z nimi ekonomia. Nie tylko te 
„wyczekujące miejsca”, lecz również regularna przestrzeń uliczna jest zajmowana przez 
ludzi sprzedających towary na chodnikach.  W połączeniu z utratą Jarmarku Europa, 

raumlaborberlin: Third Space Warsaw (Trzecia przestrzeń Warszawy), 2008



98     notes.48 CZyteLniA CZyteLniA notes.48      99

raumlaborberlin: Third Space Warsaw (Trzecia przestrzeń Warszawy), detal, 2008, projekt w ra-
mach cyklu Synchronicity. Projekty dla przyszłości Warszawy, Fundacja Bęc Zmiana przy wspar-
ciu Miasta st. Warszawy
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NIEWIEx
LKAxxxx
ROLAxxx
cENTRxx
ALNEjxx 
rĘKixxx
O roli inicjatyw oddolnych, elastycznym projek-
towaniu i strategii włączania potrzeb użytkow-
ników w proces planowania przestrzeni miej-
skiej, z architektką Olą Wasilkowską rozmawia 
Bogna Świątkowska.

Aleksandra Wasilkowska: Bezinteresowna przestrzeń miejska, 2008
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O czym świadczy polska przestrzeń miejska? Czego się o niej nauczyłaś dzię-

ki narzędziom poznanym na zachodzie Europy?

Patrzę na przestrzeń miejską jak na pole walki, na którym ścierają się dwa 
nurty, ten odgórny, urzędowy, utożsamiany z porządkiem i ten oddolny, 
społeczny, utożsamiany z chaosem. Jak w Polsce zapytasz kogoś, co mu 
najbardziej przeszkadza w polskich miastach, to mówi „chaos”. I tak cha-
os jako coś wstydliwego stał się etykietką Warszawy. Paradoksalnie nie-
porządek to ukryta, choć wstydliwa potrzeba wszystkich, bo jak jedziemy 
na wakacje nad Morze Śródziemne i lądujemy w średniowiecznej wiosce, 
to uwodzi nas właśnie ten brak regulacji, dobrze się w nim czujemy. Foto-
grafujemy pomniki i monumentalne budowle jako trofea z wakacji, ale na 
kawę chowamy się w lokalnej knajpie z oknem na uliczny tygiel. 
Myślę, że to, co jest naszym paraliżującym obciążeniem, to postrzeganie 
tych dwóch sił jako wzajemnie się wykluczających. Chaos nie jest zagroże-
niem dla porządku, tylko jego dopełnieniem. Wszystko później jest raczej 
kwestią formy. Bo przecież chaos może być piękny, a porządek brzydki. 
Uliczny bazar nie musi być eksterminowany, to przecież zdrowe zjawi-
sko, wręcz miastotwórcze, powinien jednak przyjąć piękną formę. Według 
mnie rolą architekta jest właśnie zamykanie naturalnych procesów miej-
skich w piękne formy, a nie postulowanie czystej i samowystarczalnej ar-
chitektury, której zamknięta forma nie potrzebuje ludzi.
A wracając do Twojego pytania, walka na polu przestrzeni miejskiej świad-
czy o samoudręczeniu się ludzi porządkiem i czystością, bo jak coś spon-
tanicznie wyrośnie, to sami chcemy to wyplenić i zdławić w zarodku. Dys-
kusja wokół przestrzeni miejskiej w Polsce pokazuje iluzoryczną wiarę 
w autorytarny porządek. Demistyfikują tę iluzję dwa skrajne przykłady: 
nowego i czystego, ale wyjałowionego Pasażu Wiecha i brudnego, ale jak-
że żywego marketu Europa. Porządek i czystość nie gwarantuje dobrej ja-
kości przestrzeni i naszego dobrego samopoczucia. Jak w Paryżu zapytasz 
kogoś, co mu najbardziej przeszkadza w mieście, to powie: ta twarda sko-
rupa, w której nie ma miejsca na spontaniczność…

Czy przesadne akcenty na partycypację społeczną nie prowadzą na ma-

nowce? Jak pogodzić wrażliwość na potrzeby mieszkańców z autorytarno-

ścią zawodu architekta?

Ciekawe, jak ludzie – nie tylko architekci – mocno wierzą w kontrolę. 
Kiedy spojrzysz na miasto w makroskali, to choćby nie wiem jak auto-
rytarni byli architekci i urbaniści, i choćby nie wiem ilu Haussmannów 
ryło i czyściło tę brudną tkankę, jaką jest miasto, i tak w efekcie będzie 
ono przypominać coś w rodzaju grzyba – narośl na ziemi ewoluującą 
bez wyraźnego kierunku i porządku. A jak się przyjrzysz wnikliwiej tej  
chaotycznej tkance, to widzisz, że w całym tym pozornym, niekontrolo-
wanym chaosie jest jednak ukryty porządek. Nie jest on efektem pracy 
jakiejś jednej mądrej głowy, ale właśnie rodzi się jako suma wszystkich 
oddolnych działań, czyli tego, co Ty nazywasz partycypacją, a ja wolała-
bym nazwać samoorganizacją. Czyli inteligencją zbiorowych działań. Ak-
centy na partycypację nie są więc przesadne, bo partycypacja po pierwsze 
jest czymś, co istnieje zawsze (patrz samoorganizacja i samoregulacja sieci,   
np. fenomen Wiki) i nie jest równoznaczna z pozwoleniem na zbudowanie 

chaos nie jest zagrożeniem  →
dla porządku, tylko jego 
dopełnieniem. Wszystko później 
jest raczej kwestią formy. 
bo przecież chaos może być 
piękny, a porządek brzydki.

Aleksandra Wasilkowska, Milena Stopic, Gerald Russelman: Turbulencje_Operacje skryptowe 
[Turbulence_Scripting Operation], 2008
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każdej budy na rogu ulicy. Ale jeśli pojawi się już dwudziestu, co taką budę 
chcą postawić, to może centrala powinna się nad tym zastanowić. Myślę, 
że nie ma konfliktu pięknej przestrzeni z planowaniem oddolnym. W ska-
li miasta wierzę w negocjacje pomiędzy urzędem a mieszkańcami. My się 
tych negocjacji dopiero uczymy. Politycznie transformacja już nastąpiła, 
natomiast w zakresie planowania miast wciąż rządzi się centralnie. Powin-
ny powstać nowe narzędzia ułatwiające negocjacje. Architekci nie powin-
ni fetyszyzować detalu architektonicznego, ale wychodzić w teren, badać 
tendencje zbiorowych zachowań i próbować tłumaczyć to oficjałom. Co-
raz więcej architektów wybiera drogę badania miasta i mediacji, co zdecy-
dowanie zmniejszy przepaść pomiędzy partycypacją a decydentami. 

Jakie wnioski z organizacji przestrzeni miejskiej wyciągasz dla siebie, dla 

swojej pracy zawodowej?

Staram się zapraszać do współpracy ludzi, którzy mają inną perspektywę 
i mogą spojrzeć na kwestie miejskie czy architektoniczne z ukosa. Praco-
wałam z badaczem z Instytutu Nauk Złożonych w Paryżu (complex scien-
ce), zrobiliśmy razem bardzo ciekawy projekt strategii dla Zagrzebia – 
MultiCity Disorder, nawiązujący do procesu defragmentacji Jugosławii po 
upadku komunizmu (Multiple Personality Disorder to pojęcie z psycholo-
gii określające rozszczepienie świadomości w wyniku przeżytej traumy). 
Później założyliśmy kolektyw Meso (wspólnie z Angelique Chedemo-
is i Tam-Kien Duongiem) i spotykamy się przy różnych projektach na li-
nii Paryż–Berlin–Warszawa. Forma współdziałania odpowiada mi najbar-
dziej, gdyż daje pewien dystans wobec lokalności. Myślę, że architektura 
powinna być glokalna: mieć sens w skali makro i mikro. Czasami wydaje 
mi się, że nasze dyskusje o mieście czy architekturze tracą kontekst global-
ny, mamy tendencje do dyskutowania na tematy czysto budowlane, anali-
tyczne, bez szerszego kontekstu i syntezy. Bez szerszych odniesień dysku-
sja prowadzi do zapętlenia i samowyjałowienia. 

Jakie strategie powinny być przyjmowane wobec projektowania miast? 

Społeczeństwo i miasto są dynamiczną i ewoluującą strukturą. Takie też 
powinno być projektowanie miasta. Nielinearne, elastyczne i jak najdalsze 
od tzw. planu. Ponieważ nie możemy przewidzieć dokładnie, jakie będą 
społeczne potrzeby, więc strategia wzrostu dzielnicy powinna być matrycą 
zdolną ewoluować w czasie. Projektowanie całej dzielnicy na zasadzie jed-
nego, skończonego gestu wydaje się pociągające, bo daje wrażenie pano-
wania nad tym mrowiem, ale często kończy się fiaskiem. Przykładem jest 
Plac Defilad, który od momentu wylądowania na nim UFO jest niezabu-
dowany. Co kilka lat przeprowadzane są konkursy, powstają nowe urba-
nistyczne pomysły i wizje. Uwielbiam to słowo: wizja. Widzę wtedy fa-
lującego wizjonera z rozwianym włosem, który w szale twórczym kreśli 
te eliptyczne aleje i monumentalne place. A mrowie robi swoje: handlu-
je, parkuje, chodzi po niewytyczonych ścieżkach i chce kłaść się na tra-
wie. I dlatego te modernistyczne wizje katorżniczo porządkujące miasto 
nie powstają, bo ignorują jego złożoną istotę. A jak powstają, to szybko de-
gradują się pod wpływem żywiołu ludzkiego. 
Planowanie miasta powinno opierać się na innych zasadach – nie kontroli 

i przeciwdziałaniu, ale regulowaniu i współdziałaniu. Regulowanie tkanki 
powinno wynikać z analizy oddolnych procesów (przepływ mas ludzi, pro-
porcji funkcji, ilości i jakości połączeń pomiędzy nimi), a także z warunków 
klimatycznych (dostępności światła, natężenia wiatru czy hałasu). Relatyw-
nie tradycyjną urbanistykę powinna zastąpić nowa dziedzina nauki bada-
jąca systemy złożone (complex systems). Jedną z ważniejszych postaci ba-
dających miasto jako system zależności jest Michael Batty z CASA (Center 
for Advanced Spatial Analysis) w Londynie. Władze Londynu współpracu-
ją z nim przy opracowaniu różnych strategii np. podczas festiwalu w Cam-
den Town, kiedy nagle zagęszczenie ludzi w dzielnicy wzrasta dziesięcio-
krotnie. Batty przy pomocy analiz i symulacji komputerowych opracował 
system regulacji tłumu, ustalając miejsca przystanków, szerokości przejść 
i system barier. Miejsca niedrożne czy konfliktogenne mogą być regulowa-
ne w czasie rzeczywistym dzięki opracowanym wcześniej komputerowym 
modelom przestrzennym. Dzięki nowym narzędziom projektowanie mia-
sta może wynikać z syntezy analiz nie tylko ruchu, ale też warunków klima-
tycznych, dźwiękowych czy fluktuacji polityczno-ekonomicznych. Sztywny 
plan zamieniony na elastyczną strategię pozostaje zawsze aktualny.

Powiedziałaś mi kiedyś, że takie usztywnione projektowanie wynika z tego, 

że jest za mało kobiet architektów. Co by się zmieniło, gdyby było ich wię-

cej?

Zmieniłoby się to, że kobiety czułyby się lepiej we własnym mieście. 
W Polsce rzadko zdarzają się faceci architekci myślący o tym, że kobie-
ta po urodzeniu dziecka siedzi w domu sama, a jak już zimą zdobędzie 
się na wyprawę z wózkiem przez tor przeszkód, to ląduje w centrum han-
dlowym, bo tylko tam może w cieple bez zobowiązań pobyć wśród ludzi. 
Albo że przydałby się kranik przy placu, żeby latem umyć dziecku ręce. 
Nie chodzi tylko o kwestie doświadczenia macierzyństwa. Kobiety archi-
tektki widzą architekturę w szerszym kontekście i myślą o procesach spo-

projektowanie całej  →
dzielnicy na zasadzie jednego, 
skończonego gestu wydaje się 
pociągające, bo daje wrażenie 
panowania nad tym mrowiem, ale 
często kończy się fiaskiem. 
przykładem jest plac Defilad 
w Warszawie, który od momentu 
wylądowania na nim uFo jest 
niezabudowany.
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Aleksandra Wasilkowska: Bezinteresowna przestrzeń miejska, 2008, schemat
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łecznych. Mężczyźni mają tendencję do fetyszyzowania i formalizowania 
obiektów, myślenia o przestrzeni hierarchicznie. Nie twierdzę, że to jest 
reguła, ale w Polsce, poza kilkoma wyjątkami, przestrzeń jest kształtowa-
na przez mężczyzn. Chciałabym, żeby było więcej takich architektek, jak 
Magdalena Staniszkis czy Ewa Kuryłowicz, które myślą globalnie i spo-
łecznie. To między innymi Joanna Rajkowska sprawiła, że o przestrzeni 
publicznej mówi się w Warszawie inaczej. Ona wchodzi przez szczeliny 
jak wirus i rozsadza skostniały system od środka. To świetna strategia, bo 
opór materii jest zbyt duży. Frontalne próby zmian mogą boleć. Może spo-
sobem na duże zmiany są małe inicjatywy, na zasadzie ewolucji a nie rewo-
lucji. A kobiety mają naturalny dar elastycznego działania. Przykładem jest 
też Twoja Fundacja, która ma ogromne pole rażenia, mimo że do niedaw-
na mieściła się na 5m kwadratowych. To jak efekt motyla, którego trzepo-
tanie skrzydełek może wywołać tornado w drugiej części świata. 

Twój projekt BPM(+n) to oddolny model tworzenia przestrzeni publicznej. 

Czy użytkownicy miast są przygotowani do samoorganizacji, nie doraźnej, 

bo z tym u nas nie jest źle, ale będącej częścią zasad działania miasta?

W projektach Bezinteresowna Przestrzeń Miejska (+n), Miasto Symbio-
tyczne czy MulitiCity Disorder punktem wyjścia było stwierdzenie, że 
najlepiej działającymi przestrzeniami publicznymi są strefy, gdzie użyt-
kownicy według ogólnie przyjętych reguł organizują się sami. Samoregu-
lująca się, oddolnie tworzona przestrzeń nie może być martwa, bo rodzi 
się z realnej potrzeby. Chociaż, tak jak we wszystkich procesach natu-
ralnych, może prowadzić do konfliktów lub katastrofy estetycznej. Stąd 
potrzebna jest punktowa regulacja lub formalna akupunktura. W mo-
ich projektach nawiązuję do Formy Otwartej Hansena, czyli architektury 
jako tła, zdolnej ewoluować. Projekty są określonym naczyniem, w któ-
re użytkownicy mogą wlewać swoją treść. W przypadku Bezinteresownej 
Przestrzeni Miejskiej jest to połączenie działania odgórnego (top down), 
globalnego w rodzaju „dajemy Wam przykryty krajobraz w mieście, 
a Wy możecie go lokalnie przywłaszczyć według wspólnie wypracowa-
nych zasad” (zero handlu, ale leżenie na trawie dozwolone itp.). Tę stra-
tegię wciągania różnych potrzeb użytkowników w budowanie przestrze-
ni nazwałabym Przestrzenią Modyfikowaną Genetycznie, czyli łączącą 
ze sobą pozornie sprzeczne funkcje (jak transgeniczna sałata opracowa-
na w PAN-ie, produkująca szczepionkę na zapalenie wątroby typu B). 
Taka przestrzeń byłaby sumą różnych potrzeb: tych oddolnych (botom 
up) zapewniających tętniące życie i tych wysokich, pełniących określone 
z góry funkcje. Nie miałabym nic przeciwko temu, żeby nasze Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej było taką transgeniczną hybrydą, gdzie na parterze 
będą stragany, a na górze sztuka. Taki twór byłby żywą tkanką i komplet-
nie nowym symbiotycznym modelem instytucji publicznej. Nie wiem, 
dlaczego handel uważany jest za coś strasznego. Przecież szczęki z ga-
zetami też są nad Sekwaną (tak jak kwiaciarki i drobni handlarze), tyl-
ko że tamte są ładne, a nasze nie. Tamtejszym kupcom nie powiedziano 
„wynoście się”, tylko ktoś im pokazał, że te budki mogą być ładne, z ta-
kich a takich materiałów, w określonej formie. Skończyłabym z segrega-
cją i zakazami, bo to prowadzi tylko do wewnętrznej choroby.

Samoregulująca się,  →
oddolnie tworzona przestrzeń 
nie może być martwa, bo 
rodzi się z realnej potrzeby. 
chociaż, tak jak we wszystkich 
procesach naturalnych, może 
prowadzić do konfliktów lub 
katastrofy estetycznej.

Aleksandra Wasilkowska: Bezinteresowna przestrzeń miejska, 2008, makieta
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pewien grzyb (dyctyostelid)  →
większość swojego życia 
spędza w postaci oddzielnych 
jednostek komórkowych, 
z których każda przemieszcza 
się na swój własny sposób. 
W kiepskich warunkach komórki 
scalają się w jeden organizm. 
Kiedy warunki stają się 
przychylne, a pożywienie łatwo 
dostępne, organizm rozpada się 
znów na części.

Jakie procesy w projektowaniu interesują Cię najbardziej?

Szukam i uczę się narzędzi, które pozwolą mi kształtować projekty opar-
te na procesie ewolucji i adaptacji, a nie na jednym formalnym geście. Te-
raz dzieje się cicha rewolucja technologiczna w postaci projektowania pa-
rametrycznego. Myślę, że w przyszłości scripting, czyli kod matematyczny 
jako metoda i narzędzie będzie tak dostępny i powszechnie używany jak 
kiedyś kalka i deska kreślarska. Dzięki temu będziemy mieli łatwość prze-
kładania złożonej rzeczywistości na architekturę. To narzędzie pozwala 
symulować procesy występujące w naturze, określone ogólnie jako syste-
my złożone. Pozwala więc na uchwycenie wielości i zmienności naszego 
środowiska. Z natury chciałabym czerpać nie formy, ale zasady działania, 
jak adaptowalność czy emergencja. Pewien grzyb (dyctyostelid) większość 
swojego życia spędza w postaci oddzielnych jednostek komórkowych, 
z których każda przemieszcza się na swój własny sposób. W kiepskich wa-
runkach komórki scalają się w jeden organizm. Kiedy warunki stają się 
przychylne, a pożywienie łatwo dostępne, organizm rozpada się znów na 
części. Grzyb ten oscyluje pomiędzy bytem pojedynczym a ławicą i jest to 
jego strategia na adaptację i przetrwanie. To, co jest w nim najciekawsze, to 
moment, w którym bez sygnału komórki centralnej, ławica komórek scala 
się w jedność, komunikując się ze sobą chemicznie.
Albo struktura łodygi, która składa się w przekroju z połączonych ze sobą 
rurek. Wyginając się, kurczą się rurki z jednej strony a rozciągają z prze-
ciwnej. Dzięki temu, że poszczególne rurki ze sobą współdziałają i zmie-
niają proporcjonalnie swoją skalę, łodyga nie łamie się na wietrze, tylko 
wygina. 
Projektowanie struktur architektonicznych czy urbanistycznych może 
więc posługiwać się analogicznymi strategiami, jakie występują w natu-
rze czy w sieci.

W jakim stopniu – na przykładzie Warszawy – polityka obecnie kształtuje 

miasto?

Jeśli przez politykę rozumiesz działania urzędów, to według mnie w nie-
wielkim. Wszystkie zjawiska, które doceniam, to są inicjatywy oddolne. 
Nie przeceniałabym roli centralnej ręki. Polityka jest sumą naszych mi-
kroruchów. Był krzyk na placu Grzybowskim i urzędnicy uwzględnili to 
w warunkach konkursu na modernizację placu. Oczywiście opór materii 
jest duży, a zmiany mozolne, ale nieuchronne. Kwestia, żeby wszyscy uwie-
rzyli, że są składową systemu i nie unikali odpowiedzialności. Wszystko 
zaczyna się na własnym podwórku, a suma tych podwórek to miasto. Na-
wet jeśli pojedyncze inicjatywy nie udają się, to ich suma i tak działa na 
erozję starego systemu myślenia.

Aleksandra Wasilkowska (1978) – dyplom na Wydziale Architektury i Urbani-

styki Politechniki Warszawskiej oraz dyplom z wyróżnieniem w Ecole d’Archi-

tecture de Bretagne, od 2006 prowadzi własne studio projektowe w Warsza-

wie. Otrzymała wyróżnienie w konkursie na ogród w Pontivy we Francji oraz 

w konkursie na projekt pawilonu informacyjnego dla Muzeum Żydowskiego 

w Warszawie. Współzałożycielka kolektywu Meso (wspólnie z Angelique Che-

demois i Tam-Kien Duongiem), zajmującego się m.in. zagadnieniami miejskich 

systemów złożonych (complex systems), autorka (wraz z Krzysztofem Żwirbli-

sem) projektu Bezinteresowna Przestrzeń Miejska, którego pierwsza odsłona 

prezentowana była w 2007 na Dworcu Wschodnim w Warszawie.

www.olawasilkowska.com
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Odpowiednio zaprojektowaną konstrukcję 
architektoniczną wyposażono w skrzywione 
w niezauważalny sposób szyby oraz specjalny 
system oświetlenia. Umożliwiło to pojawianie 
się i znikanie performerek znajdujących się   
wewnątrz machiny. Analogowe „ręcznie robio-
ne” efekty specjalne wzbudzają więcej emocji 
niż cyfrowe triki filmowe. Z twórcami „prawdzi-
wej” iluzji, Laurentem Liefooghe i Ulą Sickle, 
rozmawia Paulina Jeziorek.

Siłxxx
Axxxxx
N i e D o S K o N A ł e J x x x

ILxxxx
UZjIxxViewmaster, fot. Mateusz Bala
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„Iluzja nie jest czymś nierzeczywistym: to jedno z wielu wydarzeń w sferze 

zmysłów, ich specyficzna, często niebezpieczna przygoda. Iluzja uruchamia 

niezaprzeczalny proces poznawczy, (…) poszerza horyzont zmysłowego 

doświadczenia, a w rezultacie naszą wiedzę o aparacie percepcji” – pisze 

Wiktor Rusin w programie, który rozdawano przed seansem Viewmastera 

w Warszawie. Czy w Waszym rozumieniu istnieje coś takiego jak rzeczywi-

stość?

Ula: Działam na obszarze, gdzie mogę tworzyć i manipulować własną rze-
czywistością.
Laurent: Wierzę, że istnieje coś, co można zdefiniować jako rzeczywiste, 
ale to niekoniecznie musi być autentyczne. W tym sensie, to, co prawdzi-
we, jest jedynie wyjątkiem, staje się przypadkowe. Jeden z naszych projek-
tów Im/possible figures był oparty na choreografii wręcz niemożliwej do 
wykonania. To była bardzo sztywna struktura. Dlatego w tym performan-
sie cały czas zdarzały się niedociągnięcia. I właśnie te momenty, kiedy Ula 
„wypadała” z ustalonego porządku były autentyczne, a cała reszta była je-
dynie odtwarzaniem choreografii w ramach pewnej struktury.
Ula: „Ta cała reszta” była prezentowaniem publiczności tego, co przygoto-
wałam. O to chodzi w odgrywaniu ról – to próba stworzenia doskonałej 
iluzji, oparta na treningach i ustalonym porządku. Autentyczność zaczyna 
się w momentach niedociągnięć.

Jak to się dzieje, że iluzja, której efekt tworzycie za pomocą maszyny do zni-

kania, wzbudza tyle emocji?

Laurent: To dlatego, i teraz będziesz się śmiała, że oferujemy prawdzi-
wą iluzję. Udało nam się też odkryć, bo przeprowadziliśmy coś w rodza-
ju śledztwa, dlaczego iluzja czy trik działają na publiczność. Po pierwsze  
dlatego, że jest to efekt analogowy. Widzisz trik i wiesz jak on działa, ale 
ten trik jest prawdziwy. Wczoraj na spektakl przyszła pewna kobieta z eki-
py filmowej i powiedziała o naszym przedstawieniu bardzo ciekawą rzecz. 
„To świetne, ale w telewizji to by nie zadziałało. Nikogo by to nie zaintere-
sowało”. Widząc coś takiego w telewizji, sądzisz, że to cyfrowy efekt, któ-
ry łatwo stworzyć.

Dla mnie to było interesujące, bo wiedziałam, że mój umysł wysyła błędne 

sygnały i zmienia moją percepcję, i w tym sensie czułam, że biorę czynny 

udział w Waszym widowisku. Podczas oglądania filmowych efektów specjal-

nych jestem pasywnym odbiorcą.

Laurent: Tak. Produkujesz trik na żywo i wiesz, że to robisz. Tu pojawia się 
kolejny ciekawy aspekt. Oczywiście trik nie jest doskonały. Wiesz, że ist-
nieją dwa różne pomieszczenia, widzisz różnice między nimi, lecz w któ-
rymś momencie zamiast skupiać się na różnicach i niedoskonałościach, 
decydujesz się poddać tej iluzji.

Czy podczas przedstawień publiczność reaguje w jakiś szczególny sposób?

Laurent: Prawie zawsze nadchodzi tak zwany „wow moment”. Magia jest 
zawsze obecna. Oczywiście reakcje bywają różne, ale można zauważyć dia-
metralną różnicę w reakcjach, gdy dziewczynom uda się odegrać swoje 
role bardzo dobrze lub trochę słabiej. Więc to ich występ jest tym czynni- Viewmaster, fot. Mateusz Bala

oczywiście trik nie  →
jest doskonały. Wiesz, 
że istnieją dwa różne 
pomieszczenia, widzisz 
różnice między nimi, lecz 
w którymś momencie zamiast 
skupiać się na różnicach 
i niedoskonałościach, 
decydujesz się poddać tej 
iluzji.
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Laurent, studiowałeś architekturę, a potem filmoznawstwo. To dość niety-

powa kombinacja.

Laurent: Kinem zajmowałem się od zawsze. Gdybym nie studiował archi-
tektury, skończyłbym studia filmowe, a tak po studiach architektonicz-
nych, studiowałem filmoznawstwo przez rok. Przez jakiś czas prowadzi-
łem biuro architektoniczne, ale zrozumiałem, że nie mogę tam robić tego, 
co mnie interesuje. To bardzo specyficzna dziedzina. W architekturze pole 
działania jest mocno zdefiniowane przez budżet i inne wytyczne. To sztu-
ka bardzo praktyczna. Krok po kroku oddalałem się od architektury i za-
cząłem pracę w przestrzeniach galeryjnych. Nie chodziło mi już o archi-
tekturę jako taką, ale o kwestionowanie architektury, o nabranie do niej 
dystansu, ustanowienie granic.

Co takiego chciałeś zakwestionować w architekturze?

Laurent: Aspekt związany z władzą. Architektura jest bardzo reprezenta-
tywna i to jest jej najsilniejszy aspekt. Jest dziedziną, która w bezpośredni 
sposób definiuje ludzkie życie. My architekci mamy kompleks boga. W pe-
wien sposób możemy definiować przestrzeń na świecie. Właśnie to chcia-
łem zakwestionować. Kończyłem studia architektoniczne w latach 90.  
Wiele się wtedy mówiło o architekturze demokratycznej, więc mocno in-
teresowałem się teoriami związanymi z tym, jak funkcjonować poza tym 
„władczym” aspektem architektury. Ale w rezultacie zacząłem rozumieć, 
że architektura posiada wrodzone znamiona władzy. Można wybudować 
coś, co zmusi ludzi na przykład do tego, by chodzili dookoła. I to jest wła-
dza. Zamiast przed tym uciekać, zacząłem to eksplorować. Więc paradok-
salnie, wycofałem się z budownictwa jako takiego i poszedłem o krok da-
lej. Wiele z moich instalacji posiada cechy przeszkody. W tym sensie te 
instalacje są prowokatorskie. Nie jest łatwo z nich korzystać.

kiem, który pozwala publiczności wyjść poza to pudełko.
Ula: Zawsze ma się wrażenie, że rzeczywistość musi ustąpić, by zrobić 
miejsce iluzji. Tutaj, paradoksalnie, oba czynniki są obecne.
Laurent: Moment, gdy nie widzisz performerek, ale je słyszysz, jest bar-
dzo istotny. Wiesz, że wybiegają z machiny, wiesz, że się ruszają, ale ich nie 
widzisz, a potem światło się zapala i widzisz je znowu w kolejnej pozycji. 
Chwila, gdy są niewidoczne jest tak samo istotna jak chwila, kiedy je wi-
dzisz, bo właśnie to czyni iluzję realną. W tym tkwi piękno i pewien para-
doks. To wszystko działa, ponieważ nie jest perfekcyjne.

Czym się kierowaliście, tworząc te krótkie historie, które rozegrały się we-

wnątrz Waszej maszyny?

Ula: Długo zastanawialiśmy się nad odpowiednią dramaturgią. Konstruk-
cja nieustannie daje efekt iluzji, więc poszliśmy o krok dalej. Postanowili-
śmy pobudzić wyobraźnię widza. Opowiadaliśmy historie, nie skupiając się 
na tym, co mają znaczyć czy do czego się odnosić. Wybraliśmy fragmenty 
filmów, wiele zaczerpnęliśmy z Inland Empire Davida Lyncha i skonstru-
owaliśmy z nich przedstawienie. Widz sam może stworzyć z nich własną 
historię podczas seansu. W pierwszej części przedstawienia skupiliśmy się 
na ruchu. Druga część jest bardziej narracyjna, są w niej dialogi i interak-
cje między postaciami. Chodziło o interakcję z kimś, kogo nie ma. Obie 
znajdujemy się w osobnych pomieszczeniach, wydaje się, że patrzymy na 
siebie, że jest między nami działanie, ale tak naprawdę nikogo tam nie ma. 
Założeniem była rekonstrukcja dialogu bez partnera.
Laurent: Nie interesowało nas znaczenie dialogu, był raczej tłem dla cho-
reografii. Nie miał w żaden sposób odnosić się do realności, im mniej sko-
jarzeń, tym lepiej.

Podczas przedstawienia to wrażenie iluzji powoduje największe przeżycie, 

ale poprzez tę rzetelnie skonstruowaną machinę performens dotyka rów-

nież aspektów związanych z architekturą.

Laurent: Można to rozpatrywać dwojako. To zupełnie inny sposób obco-
wania z architekturą. To, co stworzyliśmy to maszyna. Maszyna do pro-
dukcji obrazu. Szczególne jest to, że ona wiele mówi na temat manipulacji 
czasem. Mówi o tym, że nie tylko przestrzeń, ale i czas również posia-
da wymiary. Ale można też powiedzieć, że przedstawienie dotyka idei ar-
chitektury, ponieważ wykorzystuje konstrukcję architektoniczną. I na od-
wrót. Architektura konstrukcji wpływa na kształt przedstawienia. Można 
to rozpatrywać w obydwu kierunkach. Nie pokazaliśmy samej instala-
cji. Zazwyczaj prezentujemy też proces instalacji przed przedstawieniem. 
Wtedy publiczność nie tylko ogląda trik, ale poznaje architekturę naszej 
maszyny i staje się częścią przedstawienia. W części związanej z instala-
cją ten aspekt staje się dużo bardziej wyraźny. Z punktu widzenia architek-
tury to dość radykalne podejście, można nawet powiedzieć, że agresywne. 
Wpływa ono nie tylko na postrzeganie samego przedmiotu, ale na odbiór 
przedstawienia. Na początku to zabawa, ale to machina dyktuje rytm. Inte-
resuje mnie również moment, w którym zaczyna pracować wyobraźnia lu-
dzi i zaczyna chodzić o nich. To oni stają się sprawcami tego, co stanie się 
w obrębie dość sztywnych ram.

My architekci mamy kompleks  →
boga. W pewien sposób możemy 
definiować przestrzeń na 
świecie. Można wybudować coś, 
co zmusi ludzi na przykład do 
tego, by chodzili dookoła. 
i to jest władza.
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Ula Sickle – studiowała historię sztuki w Toronto i w Paryżu, a także chore-

ografię w słynnej brukselskiej szkole P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and 

Training Studios). W 2004 roku założyła stowarzyszenie Rebecca September, 

które produkuje akcje na pograniczu tańca i innych dziedzin sztuki, m.in. 

Knockout (2005), Im/possible figures (2006) oraz Viewmaster (2007). W Polsce 

jest znana jako autorka choreografii do spektakli Redbada Klijnstry. Praco-

wała przy realizacji Makbeta Grzegorza Jarzyny. Współpracuje z kolektywem 

C&H, obecnie pracuje nad spektaklem Nickleodeon, który zaprezentuje na fe-

stiwalu filmowym w Rotterdamie w 2009.

http://ulasickle.blogspot.com 

Laurent Liefooghe – studiował architekturę i filmoznawstwo, w 1998 rozpo-

czął niezależną praktykę architektoniczną we współpracy z Herą Van Sande. 

Zrealizował między innymi niewielkie muzeum oraz projekty domów komu-

nalnych w Belgii. Od 2001 studiował teorię na Jan van Eyck Academy. Zdecy-

dował wówczas, że projektowanie budynków zastąpi krytyczną analizą i pro-

dukowaniem architektury poprzez instalacje, grafikę, wideo czy scenografię. 

Zrealizował między innymi Tsunami Monument (2006) – instalację poświęco-

ną ofiarom tsunami oraz Multiplications 01 i 02 – projekty badające relacje 

pomiędzy projekcją a rzeczywistością.

http://www.liefooghe.be

Projekt Viewmaster został zaprezentowany w październiku w warszaw-

skiej fabryce wódek Koneser. Machinę do znikania ustawiono w jednej z hal, 

gdzie na kilka minut przed spektaklem widzowie mogli przyjrzeć jej się z bli-

ska i wejść do wnętrza. Machinę opuściło tyle samo osób, ile do niej weszło. 

Viewmaster było pierwszym z pięciu wydarzeń z cyklu Akcje 2008–2009 orga-

nizowanego przez kuratorkę Joannę Warszę dla Nowego Teatru w Warsza-

wie. Zaproszeni artyści zaprezentują działania na pograniczu teatru, życia 

codziennego i sztuki współczesnej. Tematem przewodnim cyklu jest relacja 

pomiędzy fikcją a rzeczywistością. Kolejne odsłony projektu odbędą się 14 

grudnia (Standard Time) oraz w kwietniu i czerwcu 2009 (Public Movement 

i X-Apartements). 

www.nowyteatr.org

Viewmaster, fot. Mateusz Bala

Viewmaster, fot. Mateusz Bala
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Andrzej Tobis, autor imponującego rozmachem 
cyklu językowo-archiwalnego A–Z tworzonego 
na podstawie ilustrowanego polsko-niemiec-
kiego słownika z lat 50., nie ustaje w poszukiwa-
niach. Zaprowadziły go one ostatnio do niewiel-
kiej miejscowości o nazwie Szczuczyn, gdzie na 
ogrodzeniu szkolnym odnalazł metaloplastycz-
ny strumień świadomości. Z artystą o nowych 
odkryciach i nieoczekiwanych zbiegach okolicz-
ności, rozmawia Sebastian Cichocki z Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

WSZySx
TKOxxx

Sobąxxxxx

MIESZAxxx
SiĘxxxxxx
ZExxxxxxx

Andrzej Tobis; Ogrodzenie szkoły w Szczuczynie, 2008
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Zacznijmy od samego początku. Jak trafiłeś do Szczuczyna?

Szczuczyn leży między Łomżą a Augustowem. Rok temu, jesienią, prze-
jeżdżałem tamtędy razem z piątką młodych artystów ze Śląska. Jechali-
śmy na otwarcie ich wystawy w Wilnie. Śpieszyliśmy się, busa prowadził 
pan Rafał, więc nie było możliwości zatrzymywania się z byle powodu. Ale 
na rondzie w Szczuczynie bus zwolnił i przed moimi oczami przesunę-
ła się panorama metaloplastycznych kompozycji. Przy rondzie stała szko-
ła, metaloplastyczne kompozycje ozdabiały jej ogrodzenie. Zapamiętałem 
to miejsce, i kiedy latem planowałem podróż związaną z pracą nad projek-
tem A–Z, trasę ułożyłem tak, żeby zahaczyć o Szczuczyn. Chciałem spraw-
dzić, czy rzeczywiście jest to coś interesującego, bo wiadomo, że pierwsze 
wrażenie bywa mylące. Okazało się, że rzecz jest na tyle wyjątkowa, że zde-
cydowałem się zrobić dokumentację wszystkich siedemdziesięciu kompo-
zycji. Nie przewidziałem jednak pewnych komplikacji i do Szczuczyna 
musiałem pojechać jeszcze raz pod koniec lata.

Jakie to były komplikacje?

Komplikacje natury czysto technicznej. Na miejscu okazało się, że aby do-
kumentacja ażurowych metaloplastycznych kompozycji miała sens, muszą 
być widoczne na neutralnym tle, którego nie miałem ze sobą. Próbowałem 
jakoś improwizować, pożyczyłem ze szkoły starą tablicę, której odwrotna 
strona była biała, ale nie zdała egzaminu. W tym akurat wypadku kontekst 
otoczenia, czyli to, co widać za ogrodzeniem, nie miał znaczenia. Dla wy-
dobycia plastycznych detali też potrzebne było tło neutralne. Generalnie 
chciałem, żeby dokumentacja miała „chemiczny” charakter, chciałem te 
kompozycje z otoczenia wypreparować. Cały cykl jest jakąś dziwną, cha-
otyczną, lecz jednak spójną, zamkniętą całością. Nie byłoby więc dobrze, 
gdyby coś z zewnątrz zakłócało odbiór. Kontekst jest tu oczywiście nie-
zwykle ważny, ale bardziej w postaci informacji o specyfice czasów i wa-
runków, w których kompozycje powstały. 

Co jest w tym ogrodzeniu takiego niezwykłego, że pielgrzymowałeś do 

Szczuczyna kilkakrotnie?

Wyjątkowość tego ogrodzenia wynika z kilku nakładających się na siebie 
kwestii, które postaram się w miarę możliwości wypunktować. Może naj-
pierw technologia. Spawanie kompozycji z różnego rodzaju prętów było 
w Polsce samorodnie i oddolnie często praktykowane. Złoty okres to lata 
60. i 70. Najczęściej były to kompozycje związane z kratami w oknach 
i sklepowych witrynach, albo właśnie z ogrodzeniami i bramami wjaz-
dowymi prywatnych posesji. Czasem powstawały wyrafinowane geome-
tryczne prace. W wyglądzie zewnętrznym ówczesnych posiadłości wydaje 
się to być czasem jedynym materialnym przejawem estetycznej inwencji.
W Szczuczynie mamy przykład „oficjalnego” zastosowania tej techniki 
i estetyki. Jest to ogrodzenie szkoły, czyli obiektu publicznego. Więc naj-
prawdopodobniej nieświadomie została podjęta próba wyniesienia znanej 
i stosowanej powszechnie techniki na trochę wyższy poziom. I to „trochę” 
jest dla mnie interesujące z punktu widzenia estetycznego.
Kolejna sprawa: szkoła jest specyficznym obiektem publicznym, jest zwią-
zana z edukacją. Edukacja, szczególnie na poziomach podstawowych, ma 

ambicję ukazania młodemu człowiekowi całościowej wizji świata, przeka-
zania wiedzy na temat „wszystkiego” – chemii organicznej, martyrologii 
narodu polskiego, poziomu produkcji przemysłowej, poezji romantycznej 
itd. Ponadto szkoła ma też w założeniu wychowywać. Te wszystkie uwa-
runkowania sprawiły, że w siedemdziesięciu metaloplastycznych kompo-
zycjach ogrodzenia szkoły w Szczuczynie starano się zamknąć możliwie 
pełny obraz rzeczywistości. A takie usiłowania bardzo mnie interesują. 
Mamy więc tu historię, język polski, chemię, matematykę. Mamy obrazy 
o treści wychowawczej. Mamy hasła propagandowe (dodatkowe unikalne 
świadectwo czasu). Są też kompozycje wymykające się klasyfikacjom, tak 
jakby po wyczerpaniu zagadnień oczywistych autor zastanawiał się „co by 
tu jeszcze wyspawać?”. To swoisty metaloplastyczny strumień świadomo-
ści. W efekcie końcowym wszystko miesza się ze sobą. 

Co to za mieszanka, spróbujesz ją opisać?

Widzimy obok siebie wzór chemiczny alkoholu, pierwszomajowego gołąbka 
pokoju, portret Elizy Orzeszkowej, wzór na objętość ostrosłupa, kompozycję 
o tematyce kosmonautycznej, hasło „jedz warzywa i owoce”. Pojawia się na-
wet postać ówczesnej popkultury, czyli Filutek z krakowskiego „Przekroju”. 
Mamy więc w postaci metalowej pulpy wszystko, co potrzebne jest do nauki 
i wychowania. W tym sensie jest to taka dziecięco-młodzieżowa biblia pau-
perum swojego czasu. A ponieważ udało mi się spotkać i porozmawiać z au-
torem tych kompozycji, to pojawił się też interesujący, dodatkowy kontekst 
tamtego okresu, czyli fenomen instytucji plastyka miejskiego.
Miałem też świadomość, że całe to ogrodzenie może za chwilę zniknąć. 
Wystarczy, że podrdzewieje jeszcze trochę, szkoła zdobędzie fundusze na 
nowe i bez żalu wyrzuci stare na złom. Postanowiłem więc zrobić tę doku-

Miałem świadomość, że  →
całe to ogrodzenie może za 
chwilę zniknąć. Wystarczy, że 
podrdzewieje jeszcze trochę, 
szkoła zdobędzie fundusze na 
nowe i bez żalu wyrzuci stare 
na złom.
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mentację, bez względu na to, czy jakkolwiek uda się ją dalej wykorzystać.

Czy udało ci się dowiedzieć czegoś więcej na temat genezy powstania ogro-

dzenia? Wygląda na to, że została tu wykonana bardziej skoordynowana 

praca: wdrożono w życie metaloplastyczny master plan. Czy tak było w isto-

cie?

Tak w istocie było. Z inicjatywą wyszły władze lokalne reprezentowa-
ne przez ówczesnego burmistrza, chociaż nie jestem pewien, czy wtedy 
istniał urząd burmistrza, czy jakoś inaczej się to nazywało, będę musiał 
sprawdzić. Tak czy owak, decyzję podjęto odgórnie, a wykonanie zleco-
no panu Stanisławowi Orłowskiemu, nauczycielowi z Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej, który sam zaprojektował wszystkie kompozycje i nadzo-
rował ich wykonanie przez uczniów. Pan Stanisław powiedział mi, że 
musieli spawać do skutku – jeżeli coś było nie tak, musieli rzecz rozku-
wać i zaczynać od nowa. Widziałem inne prace pana Stanisława. Wynika 
z nich, że jest on pasjonatem i perfekcjonistą. Konstruował własnoręcz-
nie pomoce naukowe, jak na tamte czasy wyrafinowane technicznie, spa-
wał z blachy naturalnej wielkości lwy oraz przystanki autobusowe o fu-
turystycznych kształtach. Wracając więc do pytania – rzeczywiście był 
to zbiorowy, skoordynowany wysiłek. Na furtce szkolnej widnieje – wy-
spawany oczywiście – napis: „Wykonano w czynie dla uczczenia 30 PRL” 
(pisownia oryginalna). Ogrodzenie szkolne jest więc dziełem ku czci.

Jakim kluczem posługiwał się pan Stanisław? Czy poszczególne kompozycje 

składają się w jakieś narracyjne ciągi? Czy odkryłeś w nich może ukryty po-

rządek albo zależności? 

Nie ma tu narracji. Całość, tak jak powiedziałem wcześniej, ma raczej cha-
rakter wychowawczo-edukacyjnego strumienia świadomości. Można po-
dzielić wszystkie kompozycje na kilka odrębnych podzbiorów, na przykład 
cykl portretów postaci historycznych – Kopernik, Konopnicka, Broniew-
ski. Są cykle związane z higienicznym trybem życia, matematyką, pro-
pagandą, sportem, życiem szkolnym. Ale są też pojedyncze prace, które 
trudno przyporządkować gdziekolwiek, na przykład wyspawany jest pies 
z podpisem: mój przyjaciel.

Przyznasz, że sporo jest w Twojej pracy zastanawiających zbiegów okolicz-

ności? Te dziwne odkrycia, fenomeny?

No właśnie. Być może rzeczywiście spotykają mnie różne zbiegi okolicz-
ności, dziwne sploty, niezwykłe odkrycia. Ale na pewno nie jest tak w tym 
wypadku. Ogrodzenie, o którym rozmawiamy, trudno nazwać jakimś spe-
cjalnym odkryciem. Szkoła w Szczuczynie stoi przy głównej drodze pro-
wadzącej do Augustowa, do Suwałk i na Litwę. Nie wierzę w to, żeby nikt 
tego wcześniej nie zauważył. Pan Stanisław zresztą opowiadał mi, że kiedy 
jeszcze pracował w szkole, często mówiono mu, że ktoś właśnie fotografuje 
jego ogrodzenie. Ale najczęściej byli to jacyś zagraniczni turyści. Tą trasą 
można też dojechać nad biebrzańskie bagna, które są ornitologicznym el-
dorado. Powszechnie wiadomo, że ornitolodzy są tak zakręceni, że potra-
fią przyjechać z końca świata, żeby zobaczyć w naturze jakiegoś ptaka. No 
i wiadomo, że ornitolodzy zawsze mają ze sobą super sprzęt fotograficzny. 

Więc ci wszyscy Niemcy, jak już jadą na bagna, to przy okazji sfotografu-
ją sobie egzotyczne metaloplastyczne zjawisko. Nikt jednak nie zebrał tego 
w całość, nikt z panem Stanisławem o tym nie rozmawiał.
Zdecydowałem się zrobić tę dokumentację, nie wiedząc, czy uda się ją 
w jakiś sposób udostępnić innym. Tak się jednak szczęśliwie zdarzyło, że 
wydaniem tego materiału zainteresowała się niezawodna bytomska Kroni-
ka. Publikacja planowana jest na wiosnę 2009 roku.

Wygląda na to, że pracując nad cyklem w Szczuczynie stworzyłeś swego ro-

dzaju odgałęzienie projektu A–Z. Podjąłeś się trudnej misji: dokumentujesz 

pewien ład językowo-wizualny, który być może jest tylko i wyłącznie na-

szym złudzeniem. Nie boisz się, że nagle wszystko ze wszystkim zacznie się 

kompletnie splatać, a praca nad A–Z co raz prowadzić Cię będzie w boczne 

uliczki, coraz mniejsze odnogi i detale? Że ta praca nigdy się nie skończy?

Tak, ta praca nigdy się nie skończy. Od początku było wiadomo, co przy 
różnych okazjach podkreślałem, że praca nad A–Z jest z założenia nie-
możliwa do zakończenia. Można oczywiście zamykać jej kolejne eta-
py. W pewnym sensie przyzwyczajeni jesteśmy do myślenia i pracowania 
„projektami”. Mamy pomysł na projekt, szukamy środków i możliwości 
jego realizacji, znajdujemy je (bądź nie), realizujemy projekt (bądź nie), 
po czym cykl się powtarza. W przypadku A–Z jest inaczej. To jest stały, 
momentami podskórny nurt, który gdzieś czasem meandruje, wykwita 
w różny sposób. Dlatego między innymi stworzone są dla tego projektu 
tak sztywne, konceptualne ramy, żeby płynna materia, jaką jest zależność 
między słowem a obrazem/przedmiotem, oraz niewymuszony sposób pra-
cy, nie spowodowały, że wszystko się z czasem rozmyje. To jest rzecz skro-
jona na naturalne i długodystansowe działanie. 

Widziałem inne prace pana  →
Stanisława. Wynika z nich, 
że jest on pasjonatem 
i perfekcjonistą. Konstruował 
własnoręcznie pomoce naukowe, 
jak na tamte czasy wyrafinowane 
technicznie, spawał z blachy 
naturalnej wielkości lwy 
oraz przystanki autobusowe 
o futurystycznych kształtach.
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Szczuczyn może więc zająć mnie na chwilę. Podczas podróży między 
Szczuczynem a Śląskiem znajduję kolejne obiekty do słownika, bo czasem 
specjalnie w tym celu jeżdżę zygzakami. Projekt Szczuczyn nie jest jakąś 
wielką sprawą, w tym sensie, że powiedzmy sobie szczerze, nie wymaga on 
ode mnie wielkiego wkładu intelektualnego. Wiąże się jedyne z pewnymi 
zabiegami organizacyjno-technicznymi. Ja tylko uznałem, że ten istnieją-
cy przecież od ponad trzydziestu lat metaloplastyczny cykl jest na tyle uni-
kalny, że warto zrobić jego dokumentację i w miarę możliwości doprowa-
dzić do jej upublicznienia, udostępnienia. Szczerze mówiąc, dziwi mnie, 
że nikt wcześniej tego nie zrobił. Nie uważam też, że jest to moje działa-
nie artystyczne. Zrobiłem tylko dokumentację, i to nie najlepszą, bo nie 
jestem przecież profesjonalnym fotografem, sferyczne aberracje wciąż są 
moją zmorą.

Odnalazłeś ostatnio poprawione wydanie ilustrowanego słownika polsko-

niemieckiego, którego rekonstrukcji w projekcie A–Z się podjąłeś. Wersja ta 

różni się od pierwowzoru: pojawiły się nowe hasła, inne zniknęły, zmodyfi-

kowano niektóre ilustracje. Jak radzisz sobie z tym problemem? 

Byłem zachwycony tym odkryciem. Myślałem, że w kwestiach wydawni-
czych dotyczących słownika nic mnie już nie zaskoczy, aż tu nagle taka nie-
spodzianka. Okazało się, że po drugim, niezmienionym wydaniu, w roku 
1967 ukazało się wydanie trzecie, poprawione. Format i formuła słownika 
pozostały takie same. Dodano kilka nowych działów, z kilku starych zre-
zygnowano. W tych, które pozostały, zmieniła się kolejność ułożenia, ale 
w zdecydowanej większości ilustrowane są tymi samymi, starymi plansza-
mi. Jednak prawie we wszystkich planszach dokonano nieznacznych ko-
rekt. Na przykład: wszystkim ludziom zmieniono głowy. Porównywanie 
starych i nowych plansz oraz próby dochodzenia, co decydowało o wpro-
wadzeniu konkretnych zmian, jest samo w sobie fascynującym zajęciem. 
Ale wracając do Twojego pytania – z tą nową sytuacją radzę sobie w spo-
sób najprostszy. Najpierw, tak jak poprzednio, sprawdzam czy dane hasło 
znajduje się w pierwszym wydaniu słownika. Jeżeli go tam nie ma, spraw-
dzam, czy znajduje się w wydaniu poprawionym. Jeśli jest, to włączam je 
do projektu, a do numeracji, umieszczonej zawsze pod zdjęciem dodaję 
adnotację (w.3), która oznacza, że numeracja odnosi się do wydania trze-
ciego. Jeżeli hasło nie pojawia się w żadnym wydaniu, nie wchodzi ono do 
projektu, a fantastyczne zdjęcie, które miało je ilustrować, trafia do folde-
ru: daremny trud.

powszechnie wiadomo, że  →
ornitolodzy są tak zakręceni, 
że potrafią przyjechać z końca 
świata, żeby zobaczyć 
w naturze jakiegoś ptaka. 
No i wiadomo, że zawsze 
mają ze sobą super sprzęt 
fotograficzny. Więc ci 
wszyscy Niemcy, jak już jadą 
na bagna, to przy okazji 
fotografują sobie egzotyczne 
metaloplastyczne zjawisko.

Andrzej Tobis (1970) – w wieku 20 lat przeprowadził się na Śląsk, do Katowic, 

gdzie z przerwami mieszka do dziś. Ukończył tamtejszą Akademię Sztuk Pięk-

nych, w której obecnie pracuje jako – jak to określa – „tak zwany pedagog”. 

Przez wiele lat zajmował się głównie malarstwem, które do dziś uważa za zdol-

ną do progresji, podstawową i najbardziej uniwersalną ze wszystkich technik 

związanych ze sztukami wizualnymi. Mimo to, sam od końca 2006 roku zajmu-

je się głównie projektami o charakterze konceptualnym, do realizacji których 

wykorzystuje fotografię.

Rok temu w bytomskiej Kronice pokazana została pierwsza odsłona jego pro-

jektu A–Z (gabloty edukacyjne). Kolejne miały miejsce w Rzymie i w Berlinie. 

W Warszawie projekt A–Z pokazany został (w formie projekcji) latem 2008 na 

wystawie Efekt czerwonych oczu. Fotografia Polska XXI wieku w CSW Zamek 

Ujazdowski. Andrzej zdziwił się, że zaproszono go do udziału w wystawie fo-

tograficznej. O swojej pracy mówi: „interesuje mnie wizualna strona materia-

łów o charakterze edukacyjnym, dydaktycznym, oraz wszelkie działania mają-

ce ambicję zestawiania całości informacji na temat wybranego zagadnienia 

i podające je w wizualnej formie (słowniki, mapy, kalendarze, encyklopedie, 

poradniki itp). interesuje mnie, jak kontekst sytuacji, w której takie przedsta-

wienia powstają, wpływa na ich formę”. Obszerna rozmowa z Andrzejem Tobi-

sem ukazała się w nn6t #36.
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Andrzej Tobis; Ogrodzenie szkoły w Szczuczynie, 2008
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GDZiE ByWA NOTES.NA.6.TyGODNi

BiAłySTOK Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2, www.galeria-arsenal.pl; Klub Metro, ul. Białówny 9A,  

www.klubmetro.pl BiELSKO BiAłA Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, www.galeriabielska.pl ByDGOSZCZ Akademia 

Przestrzeń Kulturalna ul. Gabary 2; Galeria BWA, ul. Gdańska 20, www.bwa.bydgoszcz.com; Klub Mózg, ul. Gdańska 10, 

www.mozg.pl; ByTOM Bytomskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 27, www.bck.bytom.pl; Galeria Kronika, Rynek 26, 

www.kronika.org.pl; Cieszyn Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości, ul. Zamkowa 3C, www.zamekcieszyn.pl; Galeria 

Szara, ul. Srebrna 1, www.galeriaszara.pl; ELBLąG Galeria El, Kuśnierska 6, www.galeria-el.pl GORZÓW WiELKOPOSKi 

Klub MCK Magnat ul. Drzymały 26. www.emceka.pl; Gdańsk Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza 1,  

www.laznia.pl; Instytut Sztuki Wyspa, ul. Doki 1/145B, Stocznia Gdańska, www.wyspa.art.pl GDyNiA  Kawiarnia Cyganeria, 

ul. 3 Maja 27; KATOWiCE Galeria Architektury SARP, ul. Dyrekcyjna 9, www.archibar.pl; Galeria BWA, al. Korfantego 6,  

www.bwa.katowice.pl; Galeria Rondo Sztuki, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, www.rondosztuki.pl; 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 TARNÓW BWA Galeria Miejska Rynek 9 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, Mokotowska 65/7, 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, ul. Jazdów 2, www.spistresci.pl; Kawiarnia Lokalna, ul. Różana (między Kwiatową a al. 

Niepodległości); Motto Cafe, Ordynacka 10/12; Mufka, ul. Solec 101, www.mufka.waw.pl; Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. 

Pańska 3,  www.artmuseum.waw.pl; Mysi Krolik, ul. Okolnik 11a; Numery Litery, ul. Wilcza 26,  www.numerylitery.pl; CSW 

Cafe Okna, Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2; Ośrodek 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; Pracownia/galeria [v]iuro, 11 listopada 22 lok.21A, 

http://www.myspace.com/viuro 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 Collectiva, Brunnenstraße 152, www.collectivagallery.com; Instytut Polski w Berlinie, Burgstrasse 27;  

Żak Gallery, Linienstraße 148, www.zak-gallery.com, 

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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