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2    notes.49 orientuj się

04 NOTESIK.NA.6.TYGODNI

05–63	 ORIENTUJ	SIĘ!  
 najnowsza kultura i sztuka dzieje się teraz

64–83	 BŁĄDZENIE	PO	TERYTORIUM	NIE-WIEDZY	
 Prawdziwy progres w wiedzy może zachodzić tylko wtedy, jeśli będzie-

my brać od uwagę możliwość powiedzenia lub stworzenia kompletne-
go nonsensu. Robienie błędów jest jednym z mechanizmów pozwala-
jących na niezwykły postęp w wiedzy i odkrycia w nauce. Z Agnieszką 
Kurant rozmawia Sebastian Cichocki 

 

 
84–101 UTOPIA	W	UKŁADZIE	ANTARKTYCZNYM
 Encounters at the Edge of the World (Spotkania na krańcach świata) 

prezentowany ostatnio w polskich kinach niezwykły dokument na-
kręcony na Antarktydzie przez Wernera Herzoga, mniej mówi o przy-
rodzie, a więcej o ludziach, którzy tam mieszkają i pracują. Antarktyda 
Herzoga to piękna, pociągająca, ale i groźna utopia zamieszkana przez 
artystów życia: wybitnych naukowców, filozofów, marzycieli, twór-
ców i oryginałów wszelkiej maści. Z Tomaszem Janeckim, polskim ba-
daczem Antarktydy rozmawia Paulina Jeziorek

 
102–113 POWRÓT	DO	PRZEGRANYCH	WALK
 Czemu zrobiliśmy tę wystawę? Bo o pewnych sprawach długo się nie 

mówiło. Najczęściej lata ciężkiego kryzysu i biedy kwitowano w kultu-
rze popularnej komediami. W tamtych czasach jednak zdecydowanie 
nikomu nie było do śmiechu. To była najbardziej dramatyczna zmiana 
od czasu rewolucji przemysłowej – profesor David Allan Mellor opro-
wadza po wystawie Nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo. Foto-
grafia w Wielkiej Brytanii w latach 1967–1987 z kolekcji Arts Council 
i British Council. Rozmawiał Piotr Kowalczyk

notes na 6. tygodni | nr 49 | grudzień 200849

Zmysł kolekcjonera jest mi zupełnie obcy, ale Prze-
wodnik przeczytałem jednym tchem, w całości (i za 
cenę spóźnienia się do kina). Bo napisany jest jakby 
na jednym oddechu, z pasją chłonięcia sztuki i  
nerwem myśliwych, którzy lubią polować dla samej 
niemal przygody.
Grzegorz Borkowski, magazyn internetowy „Obieg”

To publikacja, która ma przede wszystkim „zachę- 
cić do zrobienia pierwszego kroku”. Można w niej 
znaleźć porady dotyczące zbierania sztuki najnow-
szej, krótki przewodnik po najważniejszych zja-
wiskach, galeriach, pismach i domach aukcyjnych, 
a także przegląd najciekawszych postaci najmłodsze-
go pokolenia artystycznego.
Piotr Kosiewski, „Tygodnik Powszechny”

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu udzielonemu przez Grupę ING 
oraz Fundację Sztuki Polskiej ING.

Fundacja Bęc Zmiana i Korporacja Ha!art
prezentują: 

Fundacja Bęc Zmiana i Korporacja Ha!art
prezentują: 

Redakcja Joanna Warsza
Teksty: Claire Bishop, Sebastian Cichocki, Benjamin 
Cope, Halina Galera, Ewa Majewska, Pascal Nicolas-
Le Strat, Warren Niesłuchowski, Marek Ostrowski, 
Grzegorz Piątek, Cezary Polak, Anda Rottenberg, 
Roland Schöny, Pit Schultz, Tomasz Stawiszyński, 
Barbara Sudnik-Wójcikowska, Stach Szabłowski, 
Ngô Văn Tuõng
www.stadion-x.pl

JUŻ W KSIĘGARNIACH!
Zamówienia internetowe: www.ha.art.pl

JUŻ W KSIĘGARNIACH!
Zamówienia internetowe: www.ha.art.pl

Książka ukazała się dzięki wsparciu Miasta st. Warszawy oraz Narodowego Centrum Sportu
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Publikacja ukazała się 
dzięki wsparciu udzielonemu przez 
Grupę ING 
oraz Fundację Sztuki Polskiej ING

Kolekcjonowanie sztuki najnowszej to wielka przygoda. Czy to tylko hobby, czy może 
coś więcej? Dla wielu kolekcjonerów to sposób na życie.
Nie jest to pasja szczególnie bliska Polakom. Odwieczny brak klasy średniej, nieustan-
ne niszczenie inteligencji w ciągu ostatnich kilku wieków oraz niski status sztuk wizu-
alnych w świadomości społecznej sprawiły, że w naszym kraju nie powstało zbyt wiele 
wartościowych kolekcji sztuki. 
Dziś możemy to zmienić. W Polsce tworzone są pierwsze wielkie kolekcje sztuki naj-
nowszej. Jest więc szansa na przełom. I właśnie dlatego powstała ta książka – pragnie-
my za jej pośrednictwem wzbudzić zainteresowanie kolekcjonowaniem sztuki. Mamy 
nadzieję, że przyczyni się do stworzenia w Polsce wielu fantastycznych kolekcji.

Piotr Bazylko (1968) i Krzysztof Masiewicz (1969) – swoją pasją kolekcjonowania dzielą 
się na co dzień, prowadząc popularny blog ArtBazaar (www.artbazaar.blogspot.com).

Zmysł kolekcjonera jest mi zupełnie obcy, ale Przewodnik przeczytałem jednym tchem, 
w całości (i za cenę spóźnienia się do kina). Bo napisana jest jakby na jednym oddechu, 
z pasją chłonięcia sztuki i nerwem myśliwych, którzy lubią polować dla samej niemal 
przygody.
Grzegorz Borkowski, magazyn internetowy „Obieg”

To publikacja, która ma przede wszystkim „zachęcić do zrobienia pierwszego kroku”. 
Można w niej znaleźć porady dotyczące zbierania sztuki najnowszej, krótki przewodnik 
po najważniejszych zjawiskach, galeriach, pismach i domach aukcyjnych, a także prze-
gląd najciekawszych postaci najmłodszego pokolenia artystycznego.
Piotr Kosiewski, „Tygodnik Powszechny”

9 788361 407881

ISBN 978-83-61407-88-1
ISBN 978-83-925107-3-4

Przewodnik 
kolekcjonera 
sztuki 
najnowszej

Piotr Bazylko    Krzysztof Masiewicz
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114–123 PIEKŁO	RZECZY
 Szczególnie ciekawe są niespektakularne, irytująco bezwładne przed-

mioty, które rzucają ogromny cień oznaczający historię przedmiotu, 
jego właścicieli, przynależnych do niego znaczeń – PRZECZYTAJ NAJ-
BARDZIEJ AKADEMICKĄ ROZMOWĘ JAKĄ KIEDYKOLWIEK OPUBLIKO-
WAŁ NN6T! Zapis podsłuchanej rozmowy trojga kuratorów: Krzysztofa 
Gutfrańskiego, Dominika Kuryłka i Ewy Opałki

 
124–129 RYNEK	SZTUKI	LUBI	STREET	ART
 Rynek sztuki połknął street art w całości. Niektórzy śmieją się, że taka 

sytuacja jest początkiem końca street artu i być może mają dużo ra-
cji - z Mariuszem Warasem, wybitnym twórcą streetartowym, którego 
słynny projekt m-city po realizacjach w Berlinie, Paryżu, Budapeszcie, 
Sao Paolo, Rio de Janeiro, Bolzano, Londynie, zażywa światowego roz-
głosu, rozmawiają Bogna Świątkowska i Kamila Rogowska

 

130–141 CIĘŻKA	DOLA	KONTESTATORA
 O graficznym krytycyzmie, poczuciu humoru, roli artysty, symbolicz-

nym terroryzmie, kupowaniu koszulek i cierpieniu za miliony – z zało-
życielami gdańskiego magazynu „Krecha” rozmawia Kuba Szreder

142–149 BOGACTWO	ZUBOŻONE	FRONTALNIE
 Różnie na nasze fotografowanie reagowano. Jedni myśleli, że jesteśmy 

z Niemiec, i chcemy wykupić ich domy, drudzy, że szukamy powierzch-
ni reklamowej – z Dominikiem Lejmanem, Karoliną Wysocką i Peterem 
Ferko, autorami projektu Best Before rozmawiają Paulina Jeziorek i Ka-
mila Rogowska

150 GDZIE	BYWA	NOTES

WYDAWCA:    Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana

ADRES REDAKCJI:    ul. Mokotowska 65/7, 00-533 Warszawa, t/f: +48 22 625 51 24, 
  +48 22 827 64 62, m: +48 516 802 843 e: bec@funbec.eu 

PROJEKT OKŁADKI:   Małgorzata Gurowska

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

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, 48 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),  Izabela 
  Sowa 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
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LUKSUS	UTRZYMYWANIA	
NIEUDOLNYCH	
PRACOWNIKÓW	SZTUKI

www.flashartonline.com 

Go-Go, znany powszechnie jako Lar-
ry Gagosian jest człowiekiem, który 
niewątpliwie zmienił świat sztuki. W 
obliczu gospodarczego kryzysu ów 
kolekcjoner, właściciel sieci galerii 
(Nowy Jork, Londyn, Rzym, Los Ange-
les), a przede wszystkim skuteczny 
biznesmen, wystosował w listopa-
dzie sugestywny list do swoich pra-
cowników, którego fragment został 
ujawniony przez „FlashArt”:
„Jeżeli chcecie dalej pracować dla 
Gagosian, sugeruję wam zacząć 
sprzedawać więcej sztuki. Wszystko 

będzie podlegało ocenie w tej nowej 
sytuacji, w której liczy się efektyw-
ność działań, przeze mnie podejmo-
wanych przez 18 godzin na dobę, co 
może zweryfikować każdy. Jeśli nie 
jesteście gotowi do tego rodzaju po-
święceń, dajcie mi proszę znać. Ogól-
na ekonomia, jak i ekonomia sztuki, 
zmierzają wprost na wzburzone 
wody; chciałbym mieć pewność, że to 
my jesteśmy najlepszymi pływakami. 
Luksus utrzymywania nieudolnych 
pracowników jest przeszłością”.
Piękny list, trzeba przyznać. •

Grzegorz Sztwiertnia, Czteropak dynamiczny, rysunek z projektu Manual CC, 
Kronika Bytom, 2007
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MASYW	 
KOLEKCJONERSKI

chem skomplikowane scenografie, 
w których trudno odróżnić atrapy 
od prawdziwych przedmiotów. Re-
konstrukcje z pietyzmem wykonane 
przez Kuśmirowskiego sugestywnie 
przywołują poetykę wybranych przez 
niego miejsc i epok. Znakomity warsz-
tat pozwala mu dowolnie manipulo-
wać rzeczywistością i – jak sam mówi 
– „propagować swoje kłamstewka 
i ukryte idee”.
Sztuka Roberta Kuśmirowskiego 
interpretowana jest w aspekcie pa-
mięci, nostalgii, przemijalności. Sam 
artysta – pasjonat staroci i ich ko-
lekcjoner – często podkreśla, że jego 
skrupulatne rekonstruowanie śla-
dów przeszłości wynika z zachwytu 
nad pięknem starych przedmiotów 
pełniących nawet najbanalniejsze 
funkcje.•

Wystawa Roberta Kuśmirowskie- ɿ
go w Bunkrze Sztuki dotyczy fenome-
nu kolekcjonerstwa. W którym mo-
mencie zainteresowanie i profesjo-
nalna wiedza o przedmiocie zamienia 
się w namiętność, a potem w obse-
sję? Czy kolekcja może całkowicie 
zawładnąć swoim właścicielem? Jako 
materiał artystyczny posłużą arty-
ście przedmioty z kolekcji własnej 
oraz eksponaty ze zbiorów rodziny 
Sosenków – znanych krakowskich 
antykwariuszy. Kuśmirowski z ich 
pomocą stworzy instalację wypełnia-
jącą dwa piętra galerii.
Masyw kolekcjonerski w Bunkrze 
Sztuki wpisuje się w cykl wielko-
wymiarowych aranżacji Roberta 
Kuśmirowskiego wykorzystujących 
przestrzeń zastanej architektury. 
Artysta kreuje z barokowym rozma-

7.01.–22.02.2009 | Kraków, Bunkier sztuki, Pl. szczepański 3a 
www.bunkier.art.pl

WYOBRAźNIA 
FORMA 
KREACJA

możemy poznać świat, jaki widzi 
młode pokolenie artystów. I jak go 
interpretuje. To, że są studentami i że 
są to ich pierwsze prace przynależące 
nowym mediom, działa tylko na ich 
korzyść. Zobaczymy realizacje być 
może niekiedy niedoskonałe tech-
nicznie, ale autentyczne, pozbawio-
ne konformizmu, bo wolne od rutyny 
jaką cechuje tak zwana dojrzałość ar-
tystycznej kreacji” – czytamy w opi-
sie wystawy. •

„Atrakcyjne wizualnie i techno- ɿ
logicznie dziedziny sztuki współ-
czesnej prezentować będą młodzi 
artyści – studenci Instytutu Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Warmińsko–
Mazurskiego. Choć prace powstały 
w ramach określonych przedmiotów 
– kształtowanie otoczenia, problemy 
formy i wyobraźni plastycznej, mul-
timedia – są realizacjami samodziel-
nymi, często daleko odbiegającymi 
od norm i restrykcji zadania narzuco-
nego przez wykładowcę. Dzięki temu 

do 14.01.2009 | olsztyn, haloGaleria, MoK, ul. Dąbrowszczaków 3
 www.halogaleria.mok.olsztyn.pl

Piotr Kobrzyński, Obiekt

Robert Kuśmirowski, z cyklu Masyw kolekcjonerski
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RÓŻA	 
LITWA

nych na wystawie prac były konkret-
ne historie. Artystka nie snuje jed-
nak »opowieści o swoim życiu«, nie 
chce wciągać oglądających w świat 
swoich doświadczeń i przeżyć. Łącz-
nikiem pomiędzy nią a widzem ma 
być zawarty w pracach ładunek emo-
cjonalny” – pisze o obrazach Litwy 
szefowa galerii Matylda Prus. •

Galeria m ɿ 2 [m kwadrat] nie ustaje 
w działaniach na rzecz promocji de-
biutujących artystów. Po wystawach 
Michała Frydrycha i Pawła Dunala 
w jej ścianach można obejrzeć wysta-
wę prac tegorocznej absolwentki war-
szawskiej ASP z pracowni prof. Jarosła-
wa Modzelewskiego – Róży Litwy.
„Inspiracją do powstania pokazywa-

do 10.01.2009 | Warszawa, Galeria m2 [m kwadrat], ul. oleandrów 6 
www.m2.art.pl

HIPOTEZA	 
ANNY  
BAUMGART

talność wielkich przywódców czy de-
sperację uchodźców. Anna Baumgart 
w swoim projekcie The Hypothesis of 
the Stolen Image wykorzystuje nie-
które ze słynnych zdjęć jako punkt 
wyjścia swojej pracy” – można prze-
czytać w zapowiedzi wystawy w ber-
lińskiej galerii Żak | Branicka. •

„Od swojego zarania fotografia  ɿ
umożliwiła tworzenie nieskończonej 
ilości obrazów, jednak pewne zdjęcia 
spośród tej masy wizerunków szcze-
gólnie się wyróżniały. Zakorzenione 
w pamięci zbiorowej, wydają się być 
nam znajome i reprezentować całość 
zjawisk, które portretują: wojny, men-

do 31.01.2009 | Berlin, Żak | Branicka, Lindenstrasse 35 | www.zak-branicka.org

Róża Litwa, Bez tytułu, olej, papier, 2008

Anna Baumgart, The Berlin Wall, 2008, rzeźba z betonu, 120cm, dzięki 
uprzejmości Galerii Żak | Branicka
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WSPÓLNE	 
OBRAZY	Z	UKRYTYM 
PRZEKAZEM

lowania kształtowała się u artystów 
powoli, wynikła z różnych działań 
podejmowanych przez nich wspólnie 
już od początku studiów na ASP. Gra 
w kartofla (początkowo na papierze, 
później w postaci murali) czy bitwa 
na płótnie doprowadziły ich w końcu 
do kolektywnego malowania. Tymek 
i Paweł stworzyli zespół, który kom-
ponuje swoje obrazy: czasem w pro-
cesie harmonijnej współpracy, innym 
razem rzucając sobie nawzajem 
wyzwania. Przy czym celem zawsze 
pozostaje namalowanie dobrego ob-
razu. •

W Warszawie została otwarta  ɿ
nowa galeria – galeria A. To miejsce 
stworzone przez Agnieszkę Sko-
limowską i Aleksandrę Urbańską 
razem z grupą artystów: Tymkiem 
Borowskim, Sławkiem Pawszakiem, 
Marią Szkop i Pawłem Śliwińskim. Jak 
mówią właścicielki galerii, miejsce to 
jest interfejsem pomiędzy artystami 
i odbiorcami. Porządkuje informacje, 
tworzy układy prac, umożliwiając 
widzom dobry kontakt ze sztuką. 
Działalność galerii A zaingurowała 
wystawa Tymka Borowskiego i Pawła 
Śliwińskiego Wspólne obrazy z ukry-
tym przekazem. Idea wspólnego ma-

do 24.01.2009 | Warszawa, galeria A, ul. Bagatela 10 lok. 15A (wejście z podwórka, 
domofon 22) |  www.galeria-a.pl

Tymek Borowski, Paweł Śliwiński, z wystawy Wspólne obrazy z ukrytym przekazem

Paweł Śliwiński i Tymek Borowski, foto dzięki uprzejmości Galerii A
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zwierząt o przerośniętych genita-
liach, braci syjamskich i zmutowa-
nych stworów. Przejawia się w nich 
tragizm ludzi żyjących w przestrzeni 
ścierających się popędów biologicz-
nych, systemów politycznych, uwo-
dzicielskich ideologii i egzystencjal-
nej rozpaczy” – piszą organizatorzy 
wystawy. A artysta tak komentuje 
swoją twórczość: „Gdybym żył na 
pięknej wyspie wśród pięknych ko-
biet, to pewnie bym robił tylko pięk-
ną sztukę, ale żyję tutaj i jak na razie 
nie potrafię inaczej”. •

W białostockiej Galerii Arsenał  ɿ
można oglądać wystawę Tomasza 
Mroza Bestarium. Artysta zajmuje 
się wideo, dźwiękiem, tworzy wielo-
elementowe instalacje rzeźbiarskie. 
Jego instalacje to najczęściej wyko-
nane z silikonu postacie z wbudowa-
nymi mechanizmami poruszającymi 
niektórymi częściami. Często są one 
odpychające, nienaturalnie, wynatu-
rzone i wykonują czynności rażące 
swoją fizjologiczną naturą.
„Bestiarium Mroza składa się ze 
zdeformowanych postaci ludzkich, 

NIE  
POTRAFIĘ	 
INACZEJ

do 4.01.2009 | Białystok, ul. Mickiewicza 2, Galeria Arsenał
www.galeria-arsenal.pl

PORZUCONA 
GARDEROBA

(…) Możemy postrzegać fotogramy 
Marzanny Morozewicz jako przykład 
fascynacji modernistyczną koncep-
cją obrazu. (…) Autorka jednak nigdy 
nie ingeruje w swoje „dokumenty”, 
nie używa – co teraz jest bardzo czę-
sto spotykane – komputerowych pro-
gramów do przetwarzania efektów 
swojej pracy. Autorka, dokumentując 
banalne elementy garderoby, używa 
ich przede wszystkim do kompono-
wania obrazów o stricte malarskiej 
potencji, nasyconych niezwykle 
silnym ładunkiem emocji. Biorąc 
pod uwagę ich dramaturgię, można 
również zauważyć, iż w istocie są to 
obrazy figuratywne (…).” – pisze o wy-
stawie Andrzej Kisielewski. •

„Marzanna Morozewicz fotogra- ɿ
fuje znajdowane na ulicy zimowe 
rękawiczki, leżące na trawie rajstopy, 
zagubione swetry, bluzki, skarpety, 
kapelusze, szaliki i inne porzucone 
lub zagubione części garderoby. 
W pierwszej chwili wydaje się, że jest 
to zajęcie dosyć nudne i w sensie po-
znawczym raczej jałowe (…), jednak 
Marzanna Morozewicz nie daje się 
zwieść ich oczywistej i raczej już zba-
nalizowanej fotogeniczności. Intere-
sują ją tylko elementy ubioru, które 
traktuje jako nieruchome ślady po 
ich właścicielach – jako rodzaj porzu-
conych łusek. Stanowią one kanwę 
kreowanych przez nią szczególnego 
rodzaju martwych natur.

do 04.01.2009 | Białystok, Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2
www.galeria-arsenal.pl

RE-WITALNE 
DZIEŁO

i charakteru miejsca. Władze miasta 
chcą, aby było to dzieło,  które wyróż-
ni Bełchatów spośród innych miast 
Polski. W tym celu Prezydent Miasta 
Bełchatowa ogłosił ogólnopolski 
konkurs na pracę dla Bełchatowa pod 
tytułem Re-witalne dzieło. Nagrodą 
główną jest 10 000 złotych. •

W 2010 roku Bełchatów zmieni  ɿ
swoje oblicze. Miasto otrzyma nowe 
centrum – z deptakiem, ogródka-
mi gastronomicznymi, fontanną 
i placem zabaw dla dzieci, które ma 
z pewnością stanie się wizytówką 
miasta. W odnowionej przestrzeni 
Bełchatowa ma także stanąć praca 
artysty nawiązująca do specyfiki 

zgłoszenia do 31.12, składanie projektów do 27.02.2009 | www.belchatow.pl

Marzanna Mroziewicz, Białystok, Zielonogórks, 31.03.2008, z cyklu Martwe natury
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MS2  
JUŻ	 
OTWARTE

wystawa czasowa Katarzyna Kobro 
/ Lygia Clark. Jest to projekt konfron-
tujący ze sobą dwie postaci dwudzie-
stowiecznej kultury. Katarzyna Ko-
bro (1898–1951) – rzeźbiarka, malarka 
i teoretyk sztuki uchodzi za jedną 
z najwybitniejszych przedstawicielek 
polskiej i światowej awangardy kon-
struktywistycznej. Natomiast Lygia 
Clark (1920–1988) to bodaj najbardziej 
znana na świecie południowoamery-
kańska artystka związana z między-
narodowym ruchem neoawangardy. 
Wystawa w Muzeum Sztuki inicjuje 
swego rodzaju dialog dwóch silnych 
i niezależnych osobowości artystycz-
nych, wirtualną rozmowę toczoną 
przez dzieła, mimo tysięcy kilome-
trów i dziesięcioleci dzielących ich 
autorki. •

Nowa przestrzeń Muzeum Sztuki jest 
już otwarta dla zwiedzających. W cią-
gu pierwszego weekendu ms2 odwie-
dziło blisko 8 tysięcy osób. Obecnie 
w nowym budynku można obejrzeć 
dwie wystawy. Stała ekspozycja pre-
zentująca Kolekcję Sztuki XX i XXI 
wieku mieści się na 3 piętrach budyn-
ku. Sercem zbiorów jest Międzynaro-
dowa kolekcja Sztuki Nowoczesnej 
grupy a.r. Została zainicjowana przez 
samych artystów i stworzona dzięki 
darom od twórców. Metodą organizu-
jącą wystawę są cztery triady pojęć – 
z jednej strony istotnych dla rozważań 
nad współczesną kulturą, z drugiej da-
jących się wyprowadzić z kolekcji a.r. 
Wśród pojęć tych znajdą się takie, jak 
utopia, obraz, ciało czy fantazmat.
Na parterze muzeum znajduje się 

do 01:03.2009 | Łódź, ms2 , ul. ogrodowa 19 | www.msl.org.pl/nowe-muzeum

UTWORY	 
WYBRANE

lu przemysłu filmowego pojawiają się 
nowe znaczenia, takie jak Holocaust, 
Holly-Father czy Holly-Spirit. Temat 
logo, marki, ich znaczenia w kultu-
rze masowej to główny temat zain-
teresowań artysty. Kuba Czyszczoń 
podchwytuje pewne wątki, cytuje 
je i przetwarza, zamyka w wizualnej 
formie, jeden kod nadpisując nad 
drugim. To ciekawa próba wskazania 
nieokreślonych mechanizmów, któ-
re są obecne w naszym świecie idei, 
począwszy od tzw. kultury niskiej 
po wysoką, a z których obecności 
czasem sobie nie zdajemy sprawy. 
Prace te wykorzystując powszechne 
kody i symbole, same stają się swego 
rodzaju zagadkami, nad którymi trze-
ba się chwilę zastanowić, albo włą-
czyć pamięć kojarzeniową i czekać 
na przebłysk – o, ja to znam! •

Galeria Start zaprasza na wystawę  ɿ
prac Jakuba Czyszczonia Utwory wy-
brane – Selected works. Jakub Czysz-
czoń (1983) pochodzi z Koszalina. 
Jest absolwentem wydziału Grafiki 
Komunikacji Wizualnej na Akademii 
Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 2005 
roku zdobył stypendium zagranicz-
ne w Norwegii, gdzie zajmował się 
instalacją i rysunkiem. Jest repre-
zentantem słynnego poznańskiego 
Stowarzyszenia Starter. Typowany 
przez Krzysztofa Masiewicza i Piotra 
Bazylko jako jeden z piętnastu naj-
bardziej intrygujących polskich ar-
tystów najmłodszego pokolenia. Ma 
na swoim koncie kilka interesujących 
projektów. Do najciekawszych zali-
czyć można projekt zamiany znaku, 
ikony współczesnej kultury – napisu 
Hollywood. W wyniku zmiany symbo-

do 05.01.2009 | Warszawa, Galeria start, ul. 1 sierpnia 36a 
www.fotolog.com/galeriastart

Jakub Czyszczoń, Martwy metal, WE CAME FROM BEYOND, 2007- Galeria STARTER, Poznań

Lygia Clark, Autostrukturyzacja – obiekty
relacyjne, 1977, z kolekcji Rodziny Clark
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ZAKŁÓCENIA	 
UWAGI

Dzięki temu zwyczajne rzeczy czy 
też miejsca, obok których często 
przechodzimy obojętnie, nabierają 
nowych znaczeń, zaczynają żyć wła-
snym życiem.
Artyści prezentują zarówno czarno-
białe, jak i nasycone intensywnymi 
kolorami fotografie. Proste, czasami 
wręcz sterylne ujęcia emanują ciszą 
i spokojem. Minimalistyczne, zatrzy-
mane w bezruchu kadry przekraczają 
granice między sztuką i codzienno-
ścią. •

Distractions to wystawa fotografii 
Marzeny Gregier i Goncalo Franco, 
która została zorganizowana w ra-
mach projektu Miejsce dla sztuki 
w Firleju.
Gregier i Franco wybierają z otaczają-
cego świata motywy na pozór banal-
ne i niewarte uwagi: detale architek-
toniczne, znaki drogowe, przejścia 
dla pieszych, naznaczone zębem cza-
su elewacje. W swoich fotografiach 
stosują proste podziały kadrów oraz 
eksponują minimalistyczne formy. 

do 31.01.2009 | Wrocław, oDA Firlej, ul. Grabiszyńska 56 | www.firlej.wroc.pl

NIE-MIEJSCA,	 
BEZ	 
GRANIC

blokersów u Marka Medyny. Życie 
dzieci, które wychowały się wśród 
przemocy u Jiriego Davida. Jarosław 
Modzelewski namalował natomiast 
sparaliżowanego psa, dla którego 
człowiek stworzył specjalny wózek, 
aby zwierzę mogło się poruszać. Bo-
hater obrazu Modzelewskiego jest 
zdaniem organizatorów wystawy 
„symbolem nadziei. Nadziei, której 
nigdy nie należy porzucać”.

Wszędzie i nigdzie... to tytuł najnow-
szej wystawy prezentującej prace 
siedmiu artystów Europy Środkowej – 
Jarosława Modzelewskiego, Kristofa 
Kintery, Marka Meduny, Jiriego Da-
vida, Grzegorza Sztwiertni, Denisy 
Lehockiej i Jiriego Kovandy.Tematyka 
ich prac dotyczy szeroko pojętego 
marginesu, a ich bohaterów łączy 
wykluczenie społeczne - szare bloko-
wiska i żyjące w nich wielopokolenio-
we rodziny u Jiriego Kovandy. Grupki 

do 31.01.2009 | Kraków, Dominik Arts Projects, ul. Mikołajska 5/2 
www.dominikprojects.com

Jarosław Modzelewski, Za trzy trzecia,  2003; Kristof Kintera, Talkmen, 1999–2003; Marek Meduna, 
Przestrzeń obrazu, 2005

Fot. Marzena Gregier 
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VIDEO-BOX	2

ject. Jak pisze Curtin: „kolekcja jest 
fragmentaryczną panoramą współ-
czesnej aktywności artystycznej, któ-
rej formalna obfitość i różnorodność 
zmusza nas do zakwestionowania re-
alności tego, co jeszcze jest „wizual-
ne” z jego temporalnością i kinetycz-
nością. Dlatego ambicją Galerija10m2 
jest jedynie otwarcie szczeliny w wi-
deograficznym uniwersum (…) bez 
syntezowania tendencji i nurtów, 
bez porządkowania i systematyzo-
wania; czystym aktem projekcji. Bez 
narzucania tematów, technik i limitu 
czasu, więc praca kuratorska funkcjo-
nuje niejako rykoszetem”. •

Video-Box 2 ɿ  to prezentacja dzia-
łalności galerii Galerija10m2 założo-
nej i prowadzonej przez Francuza 
Pierre Curtina w stolicy Bośni i Her-
cegowiny – Sarajewie. Inicjatorem 
przyjazdu Pierre Curtina do Olszty-
na jest kurator haloGalerii, Antek 
Grzybek, związany z Sarajewem 
sercem, prowadził tam działalność 
artystyczną, był też wolontariuszem 
podczas wojny w Kosowie. Wystawa 
Video-Box 2 to wybór z kolekcji Gale-
rija10m2 zebranej przez Curtina w ra-
mach 3 głównych, prowadzonych 
przez niego, projektów: Video-Salon, 
Video-Box i Curatorial Rebound Pro-

15.01.–28.02.2009 | olsztyn, haloGaleria, MoK, ul. Dąbrowszczaków 3
www.halogaleria.mok.olsztyn.pl

CZAJKA	 
W	CZYTELNI

Czytelnia BWA_ZG jest nową inicjaty-
wą BWA w Zielonej Górze poświęconą 
typografii i projektowaniu graficzne-
mu. Celem projektu jest przybliżenie 
zjawisk współczesnego dizajnu gra-
ficznego poprzez cykliczne prezen-
tacje twórczości zaproszonych gości. 
W czytelni udostępniane są też waż-
ne książki ze wszystkich obszarów 
sztuki oraz katalogi wystaw i maga-
zyny artystyczne. •

W czytelni BWA_ZG zostaną za- ɿ
prezentowane t-shirty, deskorolki, 
najnowsze projekty oraz wyjątkowy 
mural Rafała Czajki. Rafał Czajka, 
artysta związany z Akademią Sztuk 
Pięknych w Warszawie, jest repre-
zentantem zielonogórskiej sceny de-
skorolkowej Alcomats Crew. W 2007 
otrzymał Bronze Prize w konkursie 
Graniph T-shirt Design Contest.

do 30.12 | Zielona Góra, Czytelnia BWA, Al. niepodległości 19 | www.bwazg.pl

Pierre Curtin, fotografia galerii 10m2 w Sarajewie
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ZAWĘŻANIE	POLA	
PRZEDMIOTOWEGO	 
ZASIĘGU

hermetyczna i nieprzystępna, nie tyl-
ko na pierwszy rzut oka problematy-
zuje szereg zagadnień z zakresu teorii 
widzenia oraz hermeneutyki obrazu 
fotograficznego (i szerzej dzieła sztu-
ki). Tautologiczność, czy też »indeksy-
kalność« prac Saciłowskiego wprawia 
w zakłopotanie, wręcz w osłupienie, 
lecz jeśli przyjrzeć się zgromadzonym 
przedmiotom chwilę dłużej, można 
dojść do zaskakujących wniosków 
dotyczących fetyszyzowanej tak czę-
sto przez artystów fotografików »na-
tury medium«” – pisze w zapowiedzi 
kurator wystawy Adam Mazur. •

„Tomasz Saciłowski do niedawna  ɿ
znany był przede wszystkim jako wy-
dawca i autor kultowego „Trzaskopi-
sma”, gdzie prezentował zdjęcia trza-
skane przez siebie oraz znajomych 
artystów i przyjaciół (m.in. Agnieszka 
Brzeżańska, Paulina Ołowska, Mau-
rycy Gomulicki, Marek Raczkowski). 
Skromne realizacje/interwencje arty-
sty pokazywane na wystawach Anty-
fotografie czy ostatnio Efekt czerwo-
nych oczu, a także na indywidualnej 
ekspozycji Saciłowskiego w salonie 
fryzjerskim Pierre Le’ Verson, rozbu-
dziły apetyt fanów nieznośnie indek-
sykalnej fotografii. Wystawa w CSW, 

do 11.01.2009 |  Warszawa, CsW, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl 

swojego odbiorcy, który dostrzeże 
w nim głębię, dla którego będzie ono 
szczególne, często w zupełnie inny 
sposób niż mógłby sądzić twórca. 
Galeria beznadziejna będzie tworzyć 
sprzyjające temu środowisko. Nieod-
łącznym elementem wystaw będą 
okolicznościowe wieczory muzyczne, 
uświetniane przez znajomych DJ-ów” 
– powiedział nam szef beznadziejne-
go projektu, Aleksander Świrski.  •

„W ramach projektu beznadziejna  ɿ
chcemy realizować ideę pełzającej 
galerii, która będzie pojawiać się i zni-
kać w różnych miejscach, najczęściej 
nieprzeznaczonych do prezentowa-
nia sztuki. Bez nadęcia i na luzie wy-
chodzimy ze sztuką do ludzi. W bez-
nadziejnej oprawie jest ona łatwa do 
przyjęcia. Daje to szansę, by lepiej się 
jej przyjrzeć, wówczas staje się cieka-
wa i intrygująca. Każde dzieło szuka 

Warszawa, ul. Cynamonowa 45/7 | www.shiz.host.sk

GALERIA	 
BEZNADZIEJNA

Paul Schwer & Marcin Kowalik, !art game! – Club69 Muenster 05.12.2008 – Marcin Kowalik – film 
na temat filmu Paula Schwera pt. MoyeLand, Instalacja Galeria Beznadziejna ( mini fontanna 
w wannie)

Tomek Sacilowski, Zawezanie pola przedmiotowego zasiegu, 2008
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cych w wewnętrzną prawdę, koniecz-
ną nie tylko dla przedstawienia, ale 
i zrozumienia świata.
Rybczyński w swej twórczości dąży 
do swobodnego kształtowania po-
wiązanej z przedstawieniem formy.  
Do takiego jej kształtu, który wycho-
dząc od  rejestracji rzeczywistości, 
uwolniony jednak od  naskórkowego 
realizmu, w starannym, dogłębnie 
wykorzystującym świadomość i kre-
atywne użycie technologii proce-
sie, oddaje wielkie syntezy i wizje. 
Wystawa jest pierwszą prezentacją 
ukazującą w tak pełny sposób meto-
dę twórczą i dokonania artystyczne 
twórcy”.
W książce towarzyszącej wystawie 
znajdą się teksty Zbigniewa Rybczyń-
skiego, Piotra Zawojskiego i Piotra 
Krajewskiego, kuratora wystawy, 
oraz obszerny materiał ilustracyjny. •

Traktat o obrazie  ɿ gromadzi obra-
zy filmowe i elektroniczne Zbigniewa 
Rybczyńskiego oraz szkice, rysunki, 
obliczenia i wykresy ukazujące do-
chodzenie autora Czwartego wymia-
ru do nowej syntezy obrazu, łączące-
go fotograficzny realizm dzisiejszych 
mediów z głębią reprezentacji rzeczy-
wistości właściwą wielkim mistrzom 
renesansu, jak Piero della Francesca 
i Leonardo da Vinci. 
Tak twórczość Rybczyńskiego inter-
pretuje kurator wystawy, Piotr Kra-
jewski: „(...) Przenika ją imperatyw 
dotarcia poprzez sztukę do realizmu 
odpowiadającego współczesnym 
możliwościom technicznym i aspira-
cjom duchowym.  
Rybczyński wykorzystuje film i media 
elektroniczne dla stworzenia obra-
zów niepozostających wyłącznie na 
powierzchni wyglądów, ale wnikają-

Co z terminalem lotniczym, gdy pod 
wpływem wzrostu cen ropy latanie 
znów będzie luksusem? Co stanie się 
z sanktuarium w Licheniu, gdy nawet 
Polacy przestaną chodzić do kościo-
ła? Obiekty te, dziś ważne i prestiżo-
we, zaprezentowane zostały „przed” 
i „po” wielkiej zmianie. Przed – na 
uroczystych, nastrojowych zdjęciach 
Nicolasa Grospierre’a. Po – w hipote-
tycznej przyszłości, na surrealistycz-
nych fotomontażach Kobasa Laksy. 
A swoją funkcję zmienią nie tylko 
budynki, ale i sale wystawowe Zachę-
ty” – piszą organizatorzy. Kuratorami 
wystawy są Jarosław Trybuś i Grze-
gorz Piątek. •

Cykl fotografii autorstwa Nicho- ɿ
lasa Grosspierre’a i fotomontaży 
Kobasa Laksy przedstawiający sześć 
ważnych budynków zrealizowanych 
w Polsce w ostatnich latach. To kolej-
na odsłona wystawy Hotel Polonia. 
The Afterlife of Buildings, przygo-
towanej do pawilonu polskiego na 
11.Biennale Architektury w Wenecji 
i nagrodzonej tam Złotym Lwem.
„Kuratorzy i artyści zastanawiają się, 
co stanie się z tymi budowlami, gdy 
zaniknie przypisana im funkcja? Co 
stanie się z Biblioteką Uniwersytetu 
Warszawskiego, gdy książki zostaną 
zdigitalizowane? Co począć z biurow-
cem Metropolitan Normana Fostera, 
gdy zmieni się model pracy biurowej? 

TRAKTAT  
O	OBRAZIE

16.01.–22.01.2009 | Poznań, Galeria stary Browar, ul. Półwiejska 42 
www.artstationsfoundation5050.com

DISCO	 
ZACHĘTA

do 25.01.2009 | Warszawa, Zachęta narodowa Galeria sztuki, 
pl. Małachowskiego 3 | www.zacheta.art.pl   

Zbigniew Rybczyński, Czwarty wymiar
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POD  
ŚCIANĄ

uczestnikiem działań artystycznych, 
powierzchnią, w którą twórcy usiłują 
ingerować.  W Zachęcie architektura 
wnętrz tworzy przestrzeń niezwy-
kłą, ale też niełatwo poddającą się 
przekształceniom. Artyści uczestni-
czący w projekcie poproszeni zostali 
o stworzenie instalacji anektujących 
ją w sposób totalny. Działania te mają 
stworzyć nową jakość w zastanej ar-
chitekturze – rozleglejszej od obrazu 
zamkniętego ramą, ale ograniczonej 
skalą wielkości budynku. Ściana jako 
tabula rasa służąca do zapisania, do 
wytatuowania. 
Artyści: Wojciech Bąkowski, Jan Chri-
stensen, Maurycy Gomulicki, Katarzy-
na Kozyra, Josefine Lyche, The Midget 
Gallery, Mark Mulroney, Anna Myca, 
Robin Rhode, Yngvild K. Rolland, Paul 
Zografakis.  •

Punktem wyjścia projektu Pod ścianą 
są murale, które kojarzone przede 
wszystkim z malarstwem ściennym, 
tym razem stają się pretekstem dla 
różnorodnych interwencji. Oprócz 
malarskich, klasycznych murali zre-
alizowano także niemurale, czyli nie-
malarskie instalacje tworzone z róż-
norodnych, niekonwencjonalnych 
materiałów.
W projekcie istotne jest wpisanie 
działań artystów w klasycyzującą 
przestrzeń Zachęty. Zawładnęli oni 
zastaną architekturą galerii: ścia-
nami, podłogą, świetlikami i klatką 
schodową, których historia sięga 
początku XX wieku. Ale od czasu re-
wolucji w sztuce na przełomie lat 
50. i 60., ściana – symbol white cube 
– nie jest już bierną podporą czy pod-
łożem, lecz często bywa aktywnym 

do 25.01.2009 | Warszawa, Zachęta, pl. Małachowskiego 2 | www.zacheta.art.pl 

NASTOLETNIE	 
ŻĄDZE	

nej generacji nastolatków mieszkają-
cej w Tulsie w stanie Oklahoma.
Aby oddać intensywność przeżyć 
i prawdę poruszanych tematów, Clark 
często posługuje się bezpośrednimi 
przedstawieniami przemocy i sek-
sualności, które przez bohaterów 
fotografii traktowane są szokująco 
przedmiotowo i zwyczajnie. Prace 
Clarka są zarówno niewyobrażalne, 
jak i niemożliwe do zapomnienia. 
W całej swojej twórczośći bezstron-
nie podąża tropem zjawisk dotykają-
cych młodych ludzi: relacji w grupie, 
tożsamości, wpływu mediów, kształ-
towania się męskości, źródeł przemo-
cy, podejścia do seksualności” – pisze 
o wystawie jej kuratorka Milada Śli-
zińska. •

Larry Clark szerzej znany jest pol- ɿ
skiej publiczności jako twórca kon-
trowersyjnych filmów Kids (1995) – 
historia grupy nowojorskich skejtów 
– i Ken Park (2002). Jego twórczością 
inspirowali się m.in. Martin Scorse-
se w Taksówkarzu czy Gus Van Sant 
w Drugstore Cowboy. Po raz pierwszy 
Larry Clark zaistniał w szerszej świa-
domości publicznej przełomowym 
albumem Tulsa (1971), w którym uży-
wając medium fotograficznego poka-
zuje problemy kultury młodzieżowej.
„Clark w swojej twórczości śledzi 
zagrożenia i portretuje wrażliwość 
chłopięcego wieku dojrzewania. Jego 
niezwykłe fotografie mają swoją 
kontynuację w albumie Teenage Lust 
(1983), stanowiącym kronikę następ-

10.01.–22.02.2009 | Warszawa, CsW, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl

Larry Clark, Jonathan Velasquez, 2003 negatyw 2003, 
druk 2007, 107,95 x 73,98 cm, dzięki uprzejmości Simon 
Lee Gallery, Londyn

Josefine Lyche, Tęczowe pale (Szara skala), 2008, widok instalacji, Göteborg Konsthall, Szwecja, 
dzięki uprzejmości artystki
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DOBROWOLNE	ZRZESZENIE	
NIEOGRANICZONEJ	 
LICZBY	OSÓB

spółdzielnia Goldex Poldex | Kraków, józefińska 21/12 | www.goldexpoldex.pl 

Goldex Poldex to pośredni produkt 
gorączki złota w czasach politycznej 
niestabilności, neokolonialnych wo-
jen i zwyżkujących cen ropy. Dzięki 
niewielkiej pomocy Jah i Halie Salasie 
w polu morfogenetycznym, w którym 
pojawił się początkowy projekt za-
łożenia polskiej kopalni złota na Ma-
dakaskarze, wypączkowały kolejne 
pomysły, w tym również lokalna ini-
cjatywa obywatelska otwartej w listo-
padzie 2008 roku Spółdzielni Goldex.
To dobrowolne zrzeszenie nieograni-
czonej liczby osób – jak powiedziałby 
Jürgen Habermas „nie mające wzo-
rów, otwarte ku przyszłości i mania-
kalnie nowatorskie” – jest połącze-
niem baru, dzielnicowej świetlicy, 

hobbystycznej restauracji i galerii 
sztuki. Jest instytucją Pi sektora, ist-
niejącą w ułamkowym, nie wyeksplo-
rowanym wymiarze kulturowej pro-
dukcji nie nastawionym ani na współ-
pracę z instytucjami publicznymi ani 
na rynek sztuki. Nie szuka sponsorów 
ani patronatów. Nie szuka współpra-
cy z Europejską Fundacją Kultury 
ani Instytutem Adama Mickiewicza. 
Utrzymuje się z jałmużny. Jej jedynym 
celem jest walka z martwym czasem, 
o którego upływie przypomina mer-
dający miarowo ogon kota.
Jedną z pierwszych propozycji Golde-
xu były warsztaty teoretyczno-prak-
tyczne ze strzelania z procy, które 
poprowadził Mikołaj Długosz

RADIATOR

Radiator przełoży teorię na prakty-
kę. Projekt Going Underground skupi 
się na nowej infrastrukturze miejskiej. 
Pięciu artystów zostanie umieszczo-
nych w pięciu brytyjskich miastach 
– Glenn Davidson (Artstation UK), Fol-
ke Köbberling & Martin Kaltwasser 
(DE), Ian Nesbitt (UK), Christian Nold 
(UK), N55 (DK). Artyści staną się „śpią-
cymi agentami”, będą obserwować, 
zbierać informacje z różnych źródeł – 
od architektów, departamentów pla-
nowania, władz miasta, z systemów 
monitoringu, od policji – wszystko po 
to, by na podstawie tego researchu 
stworzyć nową pracę.
Tak brzmią tematy sympozjum: Bez-
przewodowa sieć czy grodzone osie-
dla?, Obcując z e-miastem, Miasto 
zsieciowane, Globalna architektura 
komunikacji
W konferencji udział wezmą m.in. 
Krzysztof Nawratek i Kuba Szreder. •

W ramach 4 Festiwalu Radia- ɿ
tor w Nottingham odbędzie się sym-
pozjum Exploits in the Wireless City, 
którego celem jest dyskusja i interdy-
scyplinarne badania na temat tego, 
jak rozwój cyfrowych sieci zmienia 
nasze wyobrażenie o przestrzeni pu-
blicznej i prywatnej. 
Artyści, architekci, urbaniści, infor-
matycy i socjolodzy oraz zwykli oby-
watele w czasie sympozjum będą 
dyskutować na temat nowej topo-
grafii miejskiej i porównywać zre-
witalizowaną przestrzeń publiczną 
regionu East Midlands z miastami 
w Europie.
Na sympozjum złoży się seria wystaw, 
prezentacji i dyskusji. Część krytyczna 
Radiatora będzie dyskusją na temat 
szans, przyszłych strategii i nowinek, 
z którymi spotykają się artyści i lokal-
ne wspólnoty w nowych hybrydowych 
przestrzeniach miejskich.
Poprzez interwencje artystyczne 

13–24.01 | Anglia, nottingham, Broadway Meda Centre 
www.radiator-festival.org

Pomoce naukowe do warsztatów Mikołaja Długosza
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Centrum 
Sztuki 
Współczesnej 
Zamek Ujazdowski

ALTERNATYWNE	 
STRATEGIE 
PROJEKTOWANIA

do 31.01 | www.design-in-residence.org

czej, wymogów rezydencji artystycz-
nych i podręcznej kreatywności. Do-
świadczenia artystów i dizajnerów 
będą uzupełnione o wiedzę i umie-
jętności lokalnych przedsiębiorców 
oraz rzemieślników.
Projekt  otworzą polsko-norweskie 
warsztaty w marcu 2009, prowadzone 
między innymi przez Tomka Rygalika, 
jednego z liderów projektu. 
Chętni do udziału w projekcie prosze-
ni są o przesłanie portfolio (zdjęcia 
i tekst) oraz CV w formie pdf na adres: 
open@design-in-residence.org.
Poszukiwane są osoby otwarte na 
eksperymenty konceptualne  i warsz-
tatowe, zaradne, którym nie jest obca 
idea „zrób to sam” i intensywna pra-
ca.
W efekcie naboru liderzy projektu 
zaproszą cztery osoby z Polski do 
udziału w projekcie — szczegółowy 
kalendarz znajduje się na stronie 
www.design-in-residence.org. Wybio-
rą także grupę, która weźmie udział 
w warsztatach.•

Program a-i-r laboratory w Cen- ɿ
trum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski i nkd (Nordic Artists’ Cen-
ter) w Dale rozpoczynają dwuletni 
projekt Rooted Design for Routed Li-
ving. Alternatywne strategie projek-
towania skierowany do dizajnerów 
i artystów. 
Projekt łączy badania nad tradycjami 
sztuki użytkowej ze współczesnymi 
strategiami projektowania. Opiera 
się na współpracy pomiędzy polskimi 
i norweskimi projektantami oraz ar-
tystami, którzy będą tworzyć rozwią-
zania dla przestrzeni artystycznych 
rezydencji. Czteroosobowe zespoły: 
polski, który będzie pracował w Nor-
wegii oraz norweski, który będzie 
pracował w Polsce, będą poszukiwać 
elementów studia idealnego. Takie-
go, które służy różnorodnej pracy 
twórczej, jaka może odbywać się 
w pracowni i jej otoczeniu. Istotnym 
elementem projektu jest część ba-
dawcza, pozwalająca na rozpoznanie 
charakteru współczesnej pracy twór-
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PRZETWORY 
2008 IT	HURTS 

ME	 
TOO 

zaproszono m.in. Jeannine van den 
Boer, dizajnerkę niderlandzką, Tom-
ka Rygalika, dizajnera, wykładowcę 
Royal College of Art w Londynie i ASP 
w Warszawie, Martina Van Dijka, 
attaché kulturalnego ambasady Ni-
derlandów w Warszawie, Michała 
Okraja z grupy projektowej Desi-
gnerdeutsch. Ponadto Jeannine van 
den Boer wygłosi otwarty wykład na 
temat recyclingu w dizajnie. W tym 
roku Przetwory zostały przeniesione 
do nowego miejsca – opuszczonego 
pawilonu handlowego vis-à-vis Bi-
blioteki Uniwersytetu Warszawskie-
go przy ulicy Dobrej. •

niającej, zatapiającej całość melan-
cholii, słodkim smutku. 
Przewodnikami i poprzednikami ar-
tystki po pustkowiu współczesnego 
świata są klasycy melancholijnego 
usposobienia: Caspar David Friedrich, 
Sören Kierkegaard i Emil Cioran. Sy-
tuacja kryzysu nie jest jednak inter-
pretowana przez artystkę w katego-
riach depresji, jest stanem napięcia 
zmysłów i poznawczego niepokoju. 
To co pogrążone w niemocy, spleenie 
i frustracji, pozornie skazane na nie-
istnienie, przybiera kształty. Narasta 
w przestrzeni i wyostrza czujność. •

Przetwory ɿ  odbywają się w tym 
roku po raz trzeci. Idea imprezy pole-
ga na tym, że zaproszeni artyści i di-
zajnerzy z całej Polski mają za zadanie 
kreatywne przetworzenie odpadków, 
ubrań, zabawek, starych mebli, sprzę-
tu AGD itp. Starają się nadać zupełnie 
nową formę materiałom dostarczo-
nym przez organizatorów i przerobić 
je na przedmioty dizajnerskie, ale 
wciąż użytkowe. Przetwory są oka-
zją do wymiany pomysłów między 
wszystkimi, którzy chcą promować 
ideę recyklingu jako alternatywę dla 
masowej konsumpcji i formę sztuki. 
Najlepszy projekt otrzymuje tytuł 
Przetworu roku. Tym razem do jury 

Kryzys twórczy, emocjonalny  ɿ
i moralny to temat nowej wystawy 
Laury Paweli we wrocławskim BWA 
Awangarda. Składają się na nią luź-
no powiązane prace, które swymi 
wątkami budują wielogłos narracji 
ekspozycyjnej. Niektóre z nich trwają 
od dawna, tak jak wędrówka mistycz-
nych i romantycznych motywów, 
inne dopiero od pewnego czasu, jak 
degradacja bezkresnych przemysło-
wych sektorów Górnego Śląska, z któ-
rego pochodzi urodzona w Rybniku 
Pawela. Autobiografia i fikcja, obrazy 
wirtualne i dokumentalne, wszystko 
łączy się i przenika we wszechogar-

13–14.12 | Warszawa, opuszczony pawilon handlowy, ul. Dobra 55
 www.projektpraga.com

Czas: 22.01 – 15.03. 2009 | Wrocław | BWA Awangarda, ul. Wita stwosza 32
www.bwa.wroc.pl

Anna Łoskiewicz, Robert, widziany ostatni raz w samochodzie, w drodze na ślub, 2008, 
www.bezaprojekt.pl, Beza też bierze udział w Przetworach

Laura Pawela – Me Duele Tambien,2008
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LINIE  
ZASTĘPCZE

ważniejsza jest próba utrwalenia my-
śli o komunikacyjnej niespodziance. 
Niespodzianka ta w postaci linii za-
stępczej o tej samej nazwie odradza 
się po pewnym czasie w zupełnie in-
nym punkcie miasta i jeździ zupełnie 
gdzie indziej... Jak pisze sam artysta: 
„Efemeryczny charakter linii zastęp-
czych prowokuje do tego, by podkre-
ślić ich istnienie. Potrzeba jest tym 
silniejsza, że nawet na największym 
internetowym portalu o komunikacji 
w Warszawie tylko niektóre linie za-
stępcze są rzetelnie sklasyfikowane 
i opisane”. •

Igor Przybylski konsekwentnie  ɿ
eksploruje świat komunikacji pu-
blicznej. Jego precyzyjna organizacja 
pozwala nam automatycznie, niemal 
nieświadomie korzystać z systemu 
oplatającego swą siecią regiony, 
kraje i miasta. Tę mocną konstrukcję 
można jednak zburzyć wprowadza-
jąc w system coś niespodziewanego, 
czym jest tytułowa linia zastępcza. 
Wystawa, na której zaprezentowa-
ne zostaną obrazy i projekcja wideo 
jest subiektywną analizą tego zja-
wiska. Istotną rolę odgrywał będzie 
materiał dokumentacyjny, choć dużo 

Igor Przybylski: Z-4 790G, akryl na płótnie, 2008

do 31.01. 2009 | Warszawa | Wizytująca Galeria, ul. Bema 65 | www.tugaleria.pl

JA	ZASTRZELONY 
PRZEZ	INDIAN 
PO	RAZ	DRUGI

głównym wątkiem były niewielkiego 
formatu obrazy, prezentujące zazwy-
czaj pojedyncze postaci i przedmioty 
na neutralnym tle. Ich znaczenie do-
powiadały tytuły pisane na białych 
płóciennych szarfach, doczepionych 
do blejtramów niczym wyolbrzy-
mione podpisy na wystawie. Moty-
wy z obrazów tłumaczyły niewiele, 
sugerując istotnie ściśle osobisty, 
dostępny tylko autorowi kod ich od-
czytania. Z drugiej strony, dołączone 
do nich tytuły (Ja zastrzelony przez 
Indian, Zdzicho skacze co noc z butel-
kami z benzyną i in.) świadomie na-
wiązywały do groźnej, nacechowanej 
protestem aury tych lat. Kilka z tych 
obrazów stało się ikonami malarstwa 
lat 80. (np. Mon cheri bolshevique). •

Wystawa w galerii appendix2 jest  ɿ
symbolicznym powtórzeniem pracy 
dyplomowej Pawła Kowalewskiego 
sprzed 25 lat. Pokazane zostanie kilka 
wczesnych obrazów oraz specjalnie 
przygotowana seria grafik opartych 
na wybranych przez autora oryginal-
nych pracach. Stąd tytuł wystawy, 
który w syntetyczny sposób pokazu-
je zamysł ekspozycji zestawiającej 
stare obrazy z nowymi serigrafia-
mi. Twórczość Kowalewskiego jest 
zróżnicowana gatunkowo, obejmuje 
malarstwo na płótnie i na papierach, 
a także rzeźbę (drobne formy w mo-
delinie) i instalacje i ready mades. 
Wszystkie te elementy zawierał już 
wieloczęściowy i rozbudowany for-
malnie dyplom pt. Sztuka osobista 
czyli sztuka prywatna (1983). Jego 

do 15. 02. 2009 | Warszawa | galeria appendix2, ul. Białostocka 9
www.apendix2.com

Paweł Kowalewski, Ja zastrzelony przez Indian, olej na płótnie, 1983
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MEMENTO	 
VULGARI

Podczas Konferencji Klimatycznej Po-
znań był miejscem dyskusji nad przy-
szłością ziemi, rozwojem cywilizacji 
i wpływem człowieka na środowisko.
Tytuł cyklu Memento Vulgari to para-
fraza popularnego łacińskiego powie-
dzenia - przypomnienie, że nie można 
uniknąć śmierci. Nietrwałość życia 
objawia się każdego dnia (vulgaris 
– powszedni, pospolity, zwykły). Roz-
wój cywilizacji poprzez niewłaściwe 
korzystanie ze środowiska naturalne-
go i gigantyczną produkcję odpadów, 
może w konsekwencji doprowadzić 
do globalnej katastrofy. Projekt zwra-
ca uwagę na to jak bardzo zmieniło 
się środowisko, w którym żyjemy. 
Zmiana codziennych nawyków w ko-
rzystaniu z postępu cywilizacyjnego 
może zmienić losy świata bardziej, 
niż największa nawet konferencja 
klimatyczna. •

Memento Vulgari ɿ  Kobasa Laksy 
i Ewy Łowżył to pięć monumental-
nych fotomontaży (największy z ob-
razów miał 1500m2) zrealizowanych 
na podstawie obrazów renesanso-
wych malarzy: Ślepców Petera Bru-
egela, Miłości Ziemskiej i Miłości 
Niebiańskiej Tycjana, Burzy Giorgio-
ne, Wenus i Marsa Sandro Botticel-
lego, Dziadek i Wnuczek Domenica 
Ghirlandaio. Autorzy swobodnie 
modyfikowali treść oryginału, zacho-
wując tytuły i kompozycje obrazów. 
Prezentacja projektu miała miejsce 
w przestrzeni publicznej Poznania na 
początku grudnia podczas Konferen-
cji Klimatycznej ONZ COP 14.
Odwołanie do renesansu nie było 
przypadkowe. Artyści tamtej epoki 
gloryfikowali istotę ludzką stawiając 
ją w centrum wszechświata. Paradok-
salnie rozwój cywilizacji może stać 
się obecnie przyczyną jej upadku. 

Poznań, www.poznangallery.pl | www.mementovulgari.pl

Lomo-galeria: www.lomo.art.pl

BĘC-SKLEP dla LOMO-MANIAKÓW 
oferuje: HOLGA CMYK
A: Mokotowska 65/7, Warszawa
T: +48 22 625 51 24
O: pn-pt, 11.00-18.00
M: bec@funbec.eu
W: www.funbec.eu

Kobas Laksa, Ewa Łowżył, Memento Vulgari, 2008
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MŁODZI	 
MALARZE 
KRAKOWSCY

i wartości nominalne. Seria Młodzi 
Malarze Krakowscy będzie prezento-
wana w formie oryginalnych rysun-
ków i unikatowej publikacji: katalogu 
z bloczkiem zminiaturyzowanych 
portretów - edycją artystyczną wzo-
rowaną na kolekcjonerskich edycjach 
Poczty Polskiej.
Druga część wystawy zostanie poka-
zana we wnętrzu miniaturowej gale-
rii sztuki współczesnej Apolonia Art 
Gallery – mobilnej mini–przestrzeni 
przypominającej model architekto-
niczny. W jej wnętrzu artystka poka-
że kolaże z maleńkich fragmentów 
polskich znaczków pocztowych. •

Warszawska artystka Pola Dwur- ɿ
nik, zaproszona przez krakowską ga-
lerię, skupiła uwagę na środowisku 
artystycznym tego miasta i sportre-
towała siedmiu malarzy, którzy aktu-
alnie odnoszą sukcesy na międzyna-
rodowej scenie sztuki współczesnej. 
Pola Dwurnik narysowała tuszem 
na papierze Rafała Bujnowskiego, 
Tomasza Kowalskiego, Pawła Książ-
ka, Marcina Maciejowskiego, Bartka 
Materkę, Wilhelma Sasnala i Jaku-
ba Juliana Ziółkowskiego. Rysunki 
stworzyła w konwencji znaczków 
pocztowych, włączając w przestrzeń 
portretów odpowiednie oznaczenia 

Pola Dwurnik, Młodzi Malarze Krakowscy, 2008

do 31.01.2009 | Kraków niepołomice, Galeria Potocka, ul. sikorskiego 10 
www.moma.pl

ZACZĘŁA	 
SIĘ	 
WOJNA

przeniesieniem środka ekonomicznej 
ciężkości na Wschód i nowymi po-
działami politycznymi, do których to 
może doprowadzić. Co będzie dalej? 
Czy w dobie kryzysu może dojść do 
interwencji zbrojnej? Jaką taktykę 
obierze społeczeństwo stojące w ob-
liczu deficytu hamburgerów? - pro-
jekt Fussa może nasuwać właśnie 
takie pytania. •

Za sprawą nowego projektu Pete- ɿ
ra Fussa War Has Started na murach 
Trójmiasta pojawili się żołnierze-świ-
nie. Niektórzy sugerują, że jest to spo-
sób na rozliczenie się z działaniami 
w Iraku albo interwencjami militar-
nymi jako takimi. Możliwe również, 
że jest to próba zobrazowania ro-
dzących się obaw związanych z nie-
stabilnością sytuacji ekonomicznej, 

www.peterfuss.com

Peter Fuss: War Has Started, 2008
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STANDARD  
TIME

pieniądz”), ale także są świadkami 
produkowania czasu przez perfor-
merów. Czas nie płynie sobie ot tak. 
Jego upływ wiąże się z ciężką pracą. 
Standard Time to głęboko filozoficz-
ne doświadczenie materializowania 
się czasu, obserwacja przeszłości 
przechodzącej w przyszłość, pracy 
niematerialnej opartej na żmudnym 
powtarzaniu, aspiracji człowieka, 
żeby imitować technologię i dorów-
nać jej precyzji, niepokoju przed przy-
szłością. Instalacja Standard Time 
jest wreszcie uwodzącą choreografią 
ludzkiej pracy. Czy taki ręcznie ro-
biony zegar nie jest daleko bardziej 
fascynujący od elektronicznej tablicy 
na Times Square, Trafalgar Square lub 
Placu Tiananmen? 
Kuratorka: Joanna Warsza. •

W ramach projektu  ɿ Akcje reali-
zowanego przez Nowy Teatr w War-
szawie projekt przygotowany przez  
artystów z Berlina – Standard Time. 
W budynku giełdy warszawskiej, 
kilkanaście osób, tworzy „elektro-
niczny” zegar o wymiarach 4 na 12 
metrów, który przez 12 godzin wska-
zuje realny czas z dokładnością co do 
minuty. Do zmian w układzie zegara 
artyści zamiast prądu wykorzystu-
ją narzędzia i siłę własnych mięśni. 
W ciągu 12 godzin jest 805 zmian. 
Ręczne ustawienie każdej cyfry wy-
maga koordynacji, precyzji i „szwaj-
carskiej” organizacji ruchu. Widzowie 
doświadczają nie tylko upływu czasu 
i różnorakich związanych z nim zna-
czeń ( w dobie kryzysu chciałoby się 
przewrotnie zakrzyknąć: „czas to 

fot. datenstrudel

14.12 godz. 12.00–24.00 | Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 
ul. Książęca 4 | www.nowyteatr.org | www.standard-time.com

POWIERZCHNIA	 
WODY	 
ZMARSZCZYŁA	SIĘ

niczym impresjoniści, poszukuje 
światła, które zdarza się tylko o pew-
nych porach dnia, np. na chwilę przed 
wschodem słońca. 
Tak rodzą się monumentalne obrazy 
Tatarczyka, oparte na kontrastach 
światła i cienia, bieli i czerni. Impasto-
wo kładziona farba tworzy na płót-
nach kunsztowną, prawie wibrującą 
powierzchnię. Tylko na pierwszy rzut 
oka obrazy wydają się monochroma-
tyczne, różnorodność barw odkrywa 
się w miarę oglądania. 
W kręgu zainteresowań artysty po-
zostają wielcy malarze krajobrazu 
z przeszłości, zwłaszcza Caspar David 
Friedrich. Podobnie jak XIX-wieczny 
mistrz pejzażu romantycznego, Tatar-
czyk »szuka dramatu rozgrywającego 
się w naturze«” - czytamy w opisie 
wystawy.•

„Tomasz Tatarczyk swoje malar- ɿ
stwo oparł na obserwacji natury, 
a punktem obserwacyjnym uczynił 
Mięćmierz - wieś położoną niedale-
ko Kazimierza Dolnego. Zaszył się 
w swojej pracowni na strychu, aby 
w ciszy i skupieniu malować okolicz-
ne pejzaże. Układają się one w cykle 
malarskie: bramy, drogi, psa w wo-
dzie, łodzie, wzgórza. 
Artysta na płótnach utrwala krajo-
braz widziany z perspektywy wę-
drowca. Wstaje przed wschodem 
słońca, wędruje przez polne drogi 
– czasem błotniste, innym razem 
zaśnieżone, wydeptane. Po drodze 
mija łodzie kołyszące się na wodzie 
i wzgórza, »obserwuje spektakl mgieł 
i rodzącego się światła«, a w wędrów-
ce towarzyszy mu pies, który zwykle 
brodzi w zakolach rzeki. Tatarczyk, 

do 10.01.2009 | Kraków, Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3 | www.zderzak.pl 

Tomasz Tatarczyk: Bez tytułu, olej na płótnie, 2005
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ARCHEOLOGIE

się powrotami, regresami i skokami, 
wiązkami zależności«. Wystawa Je-
rzego Lewczyńskiego i Mikołaja Dłu-
gosza jest naturalną konsekwencją 
tamtego pokazu. Zestawiając ze sobą 
cykle: Fotografia naiwna i Negatywy 
znalezione w NY (oba z 1979 r.) Jerze-
go Lewczyńskiego oraz slide-show 
Pogoda ładna, aż żal wyjeżdżać (2006) 
i Real Foto (2008) Mikołaja Długosza 
podkreślamy istnienie od kilku dekad 
podobnych postaw archeologicz-
nych, mikrohistorycznych czy quasi-
detektywistycznych, bazujących na 
materiale znalezionym. Prezentowa-
ne cykle są niezależnymi projektami, 
koncepcjami, wreszcie - wystawami. 
Mogą jednak ujawniać podobne kon-
teksty, zależności, postawy, fascyna-
cje... Enjoy!” •

Tak o wspólnej wystawie Mikoła- ɿ
ja Długosza i Jerzego Lewczyńskiego 
opowiada kurator wystawy Stani-
sław Ruksza: „W 2006 roku w Kronice 
zaprezentowano równolegle Plany 
Anety Grzeszykowskiej i Jana Smagi 
oraz selekcję Zapisu socjologiczne-
go Zofii Rydet. Chcieliśmy wówczas 
(wraz z Sebastianem Cichockim) ująć 
»pewne zagadnienia polskiej fotogra-
fii konceptualnej jako nietypowego 
ciągu przyczynowo-skutkowego, peł-
nego zaskakujących analogii i kore-
lacji«. Stwierdziliśmy, że »inspiracje 
nie zawsze są bezpośrednie, a tzw. 
odkrycia artystyczne, mimo usilnych 
działań historyków sztuki, rzadko 
układają się w ciągi chronologiczne. 
W większym stopniu niż z linearnym 
postępem mamy do czynienia z ru-
chami spiralnymi, niekończącymi 

Jerzy Lewczyński, z cyklu Archeologie

do 31.01. | Bytom, Galeria Kronika, rynek 26 | www.kronika.org.pl

CAMPING

były owocem wizyty artystki w te-
atrze, jej rozmów z Jonathanem Stan-
czakiem oraz konsekwencją projektu 
Dotleniacz realizowanego w Warsza-
wie. Założeniem warsztatów było 
zastąpienie języka gestem, ruchem 
ciała, nieartykułowanymi dźwięka-
mi. Z kolei w ramach projektu Azyl 
dla uchodźców z Uhyst Rajkowska 
stworzyła fikcyjny dom dla uchodź-
ców. Obie prace łączy problematyka 
uchodźców, nomadów skazanych na 
swój los wskutek przyczyn geopo-
litycznych oraz związanych z nimi 
traum i utopijnych prób przełamania 
tych doświadczeń i sytuacji.
Kurator: Stanisław Ruksza •

Joanna Rajkowska nie tylko nie- ɿ
zwykle celnie pracuje w tradycyjnej 
przestrzeni publicznej, ile świado-
mie przechodzi do strefy community 
space – żywej działalności z ludźmi, 
w której skupia się „nie na tym, jak 
jest, tylko jak mogłoby być”. Wystawa 
Camping jest częścią XVII Górnoślą-
skiego Festiwalu Sztuki Kameralnej. 
Na wystawę składają się premiero-
we pokazy dwóch projektów: filmu 
Camping Dżenin oraz zdjęć Azyl dla 
uchodźców z Uhyst. Film Camping 
Dżenin powstał podczas warsztatów 
w obozie dla uchodźców w Dżenin, 
w okupowanej przez Izrael Palesty-
nie, które odbywały się we Freedom 
Theatre (Teatr Wolności). Warsztaty 

do 31.01. | Bytom, Galeria Kronika, ul. rynek 26 | www.kronika.org.pl

Joanna Rajkowska: Camping Dżenin, 2008
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DOM

stołach i blatach kuchennych, bły-
skają lśniącą powierzchnią metalu 
lub jaskrawym lakierem. Nie da się 
ukryć, że sytuacja wymknęła się spod 
kontroli. Właściwie nie wiadomo, kie-
dy nagromadzenie materii zatkało 
przestrzeń. Ale jej nie wytłumiło ani 
nie zagłuszyło. Natłok metalowych 
części kryje w sobie katastrofę. Jeśli 
usunie się jeden element reszta runie 
z nieprzyjemnym hałasem. A rozłożo-
ne na części mechanizmy nie poruszą 
się. Nie wiadomo czy brakuje części 
czy nikt już nie wie jak je ponownie 
złożyć. Nasuwa mi się skojarzenie 
z zegarmistrzem, który zmalał ze 
starości i pogubił się w labiryncie 
własnego warsztatu” – pisze o wysta-
wie Alicja Bielawska •

Wystawa  ɿ Dom Teresy Starzec skła-
da się z dwóch równoczesnych pro-
jekcji multimedialnych i instalacji. 
„Plątanina metalowych elementów 
zapełnia pokoje i walczy o miejsce 
z trawą. Gdzieniegdzie można doszu-
kać się porządku, jakiegoś systemu 
segregującego poszczególne części 
według ich kształtów. Ale porządki 
się mieszają. Mechaniczne części 
sąsiadują z kuchennymi przedmiota-
mi. Ogród zarasta obręczami, szpry-
chami i rurkami. Mijają pory roku. 
Pojawia się tylko więcej rdzy i roślin. 
Wewnątrz domu przypadkowy labi-
rynt misternych konstrukcji zapycha 
drzwi, okna, zlew i szafki. Po kątach 
zalegają śruby i blaszki, częściowo 
zmiecione na kupki. Leżą rzędami na 

13.01, godz. 19.00 | Warszawa, Galeria Atelier Foksal, ul. Foksal 11
www.atelier.org.pl

ARCHITEKST

Czy modernizm umarł odbyły się w li-
stopadzie i grudniu 2008
Kolejne wykłady to: Pokolenie starchi-
tektów. Skąd się wziął gwiazdozbiór 
i dlaczego się chwieje (8.01), Data-
izm. Architektura poprzez statystykę 
(12.02), Ikony i logomania. Architektu-
ra jako znak, znak jako architektura 
(12.03), Sztucznaturalność. Znikająca 
granica między naturą i sztucznością 
(9.04), Niemiejsca. Architektura prze-
pływów (7.05), Neskapizm. Ucieczka 
w sztuczność (4.06). Początek zawsze 
o godzinie 18.00. •

Muzeum Sztuki Nowoczesnej  ɿ
w Warszawie zaprasza na cykl wykła-
dów Grzegorza Piątka zatytułowany 
Architekst. Czytając współczesną 
architekturę, poświęcony najciekaw-
szym zjawiskom nowej architektury 
w szerokim ujęciu teoretycznym 
i kulturowym. Posługując się liczny-
mi przykładami (realizacji, teorii i po-
staw) cykl ten będzie próbą wpisania 
refleksji architektonicznej w debatę 
na temat współczesnej kultury.
Pierwsze dwa wykłady zatytułowane 
Architektura jako proces. Ku napraw-
dę dynamicznej architekturze oraz 

Warszawa, Muzeum sztuki nowoczesnej, ul. Pańska 3 | www.artmuseum.pl

Teresa Starzec, z cyklu Dom
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KONKURS	2	W	1	
ROZSTRZYGNIĘTY

stępność w połączeniu z estetyką. 
Inspiracją dla organizatorów były 
założenia designu skandynawskiego, 
w którym przystępna cena, funkcjo-
nalność, ergonomia i użyteczność 
produktu w połączeniu z dobrze do-
branym materiałem są jego cechami 
nadrzędnymi.
Prace oceniało jury w składzie: To-
mek Rygalik (projektant, wykładow-
ca Royal College of Art w Londynie), 
Zuzanna Skalska – senior consultant 
trend research firmy VanBerlo Stra-
tegy&Design, Anna Wróblewska peł-
nomocnik ds. rozwoju Meble VOX, 
Krzysztof Pustkowiak – manager 
ds. wdrożeń Meble VOX, Małgorzata 
Kempa – dyrektor wydawniczy Vox 
Design. •

Zwycięzcą konkursu  ɿ 2w1 organi-
zowanego przez Meble Vox na projekt 
przedmiotu łączącego przynajmniej 
dwie funkcje została Maja Ganszy-
niec za stolik Koko. Pierwsze wyróż-
nienie otrzymała grupa projektowa 
Babaakcja za lampę Sophia, a drugie 
wyróżnienie Knockoutdesign za pro-
jekt półki z lampą do czytania. Obec-
nie trwają konsultacje z projektanta-
mi i ocena projektów z II etapu (także 
tych, które nie otrzymały nagród) pod 
kątem możliwości wdrożenia do ofer-
ty Meble Vox.
2W1 to kolejna inicjatywa Meble Vox 
po warsztatach Meblościanka 2008 
skierowana do projektantów. 
Konkurs miał za zadanie wyczulić 
projektantów na funkcjonalność 
przedmiotów, jego użytkowość i do-

Maja Ganszyniec: Koko

www.voxdesign.pl

RAZ	NA	 
JAKIŚ 
CZAS

19.12–16.01 | Lublin, Galeria Biała, Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 
12 biala.free.art.pl mfs.blox.pl

Marek Krajewski w tekście do zapro-
szenia na wystawę Jadwigi Sawickiej  
napisał:
 „(...) Papierowe serpentyny zwisające 
u sufitu, na których wydrukowano 
imiona i nazwiska kobiet. Kobiet, 
które przekraczając próg społecznej 
widzialności przestały być anonimo-
we i stały się kimś – znanym, rozpo-
znawalnym, sławnym, wpływowym, 
wybitnym. Możemy o nich przeczy-
tać w encyklopedii, znajdziemy je 
w rozmaitych wersjach „who is who” 
i zobaczymy w telewizji. Ich dzieła 
odnajdziemy wśród bibliotecznych 
zbiorów, w muzeum i galerii, a twarz 
na okładce kolorowego magazynu 
lub ulicznym plakacie. Niektóre z nich 
sprawują władzę, inne walczą o to, by 

władza była sprawowana zgodnie 
z wolą ludu. Każda z nich wygrała 
swoją małą wojnę o bycie widzialną, 
o prawo do istnienia w świadomości 
innych, historii, pamięci, każda z nich 
odcisnęła osobiste piętno w sferze 
stanowiącej domenę jej działania. 
(...) Praca Jadwigi Sawickiej zdaje się 
więc przede wszystkim mówić o nie-
trwałości uwielbienia, pomnikowa-
nia i celebracji najwybitniejszych 
spośród nas. A także o tym, że „wiel-
kie nazwiska” to fetysze ukrywające 
społeczne warunki ich wytworzenia. 
Fetysze, które podobnie jak karnawa-
łowe dekoracje pozwalają nam wie-
rzyć, iż rzeczywistość jest podniosła, 
wyjątkowa, ekscytująca, choć jest 
taką tylko RAZ NA JAKIŚ CZAS. (...)”

Jadwiga Sawicka, Raz na jakiś czas
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UKRYTE	OBRAZY	–	
INSTRUKCJA	 
OBSŁUGI

Ukryte obrazy to rozwinięcie idei 
z wcześniejszej serii prac artysty 
Każdy ma cień (2003-2005). „Michał Ja-
kubowicz koncentruje się na proble-
matyce kodu wizualnego, morfologii 
przekazu, obrazowania językowego 
i pozajęzykowego, topologii i znaku 
pustego. Prowadzi badania związane 
z percepcją figur asemantycznych. 
Zajmuje się fotografią, performance, 
pisze poezję oraz teksty krytyczne 
i teoretyczne” – dowiadujemy się 
między innymi z zapowiedzi wysta-
wy. •

Czym są formalikony Michała Ja- ɿ
kubowicza? Artysta przetwarza obra-
zy istniejące w publicznej sferze, np. 
zdjęcia prasowe, poprzez zakreślenie 
na nich dowolnego kształtu, i wypeł-
nienie go czerwonym kolorem. Po-
wstałą formę powiela lub dodatkowo 
deformuje. W ten sposób pierwotne 
znaczenie zdjęcia ulega zmianie, 
zdegradowaniu, trafi wartość infor-
macyjną, zyskuje natomiast jakość 
poetycką. Na wernisażu wystawy 
goście mogli stworzyć swoje własne 
formalikony.

Michał Jakubowicz, FMA Figura i tło, 2005–2008

do 30.01 | Kraków, Galeria Foto Medium Art, ul. Karmelicka 28/12
www.foto-medium-art.com

RUCH	 
02

tle do Białego kwadratu poprzez 
Kwadrat czerwony oraz etapy przej-
ściowe. W odróżnieniu jednak od Ma-
lewicza, który w suprematyzmie był 
ikonoklastą, moje obrazy z ostatnie-
go czasu są ikoniczne a nawiązanie 
do jego twórczości z tego czasu jest 
metaforyczne i dotyczy sprawy po-
nadestetycznej, tzn. procesu powsta-
wania obrazów w czasie, zmierzaniu 
obrazami ku wyznaczonemu celowi. 
W przypadku Malewicza dojście do 
bieli od czerni odbywało się poprzez 
czerwień, ja jednak tę prawidłowość 
ustawiłem inaczej. W mojej podróży 
obrazami najpierw jest etap czarny, 
później biały, następnie czerwony 
a później kolorowy”. •

O swojej najnowszej wystawie  ɿ
Jacek Dłużewski pisze tak: „Wysta-
wa Ruch jest konsekwencją moich 
wcześniejszych obrazów i wystaw, 
które dotyczyły zagadnienia podró-
ży. Wcześniej były to wystawy takie 
jak Znaczek z Maaluli, Cykle z podró-
ży, Podróżne, i.t.d., na których poka-
zywałem obrazy odnoszące się do 
podróży na Bliski Wschód, podróży 
morskiej, podróży kolejowej… Obrazy 
były związane z ideą podróży w sztu-
ce i przedstawiały różne jej aspekty. 
Tytuł wystawy odnosi się do pojęcia 
ruchu jako istoty każdej podróży. (...)
Powstającym pracom patronował 
duch suprematyzmu Malewicza rozu-
mianego jako swoista podróż w cza-
sie od Czarnego kwadratu na białym 

Jacek Dłużewski, Okno PKP, 2007

12.12–18.01. | Warszawa, Galeria Leto, ul. Hoża 9c | www.leto.pl
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SENSE  
OF	 
DREAD

kulturowym. W Cieszynie będziemy 
mogli zobaczyć premierowe prace 
wykonane specjalnie na potrzeby 
projektu. Poczucie niepokoju, prze-
czucie śmierci, odczucia mistyczne 
być może będą stanowić oś tego pro-
jektu, ale jak to u Witkowskich nie 
wszystko jest takie jakim się wydaje 
być. 
W czasie wernisażu odbył się koncert 
duetu Samorządowcy, który tworzą 
Adam, grający na gitarze i jego córka, 
grająca na perkusji. •

Sense of dread ɿ  to wystawa ar-
tystycznego kolektywu rodzinnego 
Witkowskich. Anna zajmuje się dzia-
łaniami z pogranicza dizajnu i ,,pirac-
twem” wizualnym, tworzy instalacje, 
Adam zajmuje się głównie ekspery-
mentami z dźwiękiem i video, Maja 
współtworzy razem z tatą punkową 
kapelę Samorządowcy. Ich wspólne 
projekty są konsekwencją wcześniej-
szych zainteresowań metafizyką 
codzienności, życiem rodzinnym, 
dźwiękiem, oddziaływaniem sub-

do 5.01.2009 | Cieszyn, Galeria szara, ul. srebrna 1 | www.galeriaszara.l

KLIMATYZACJA	 
POWSZECHNA

się słów – kluczy wpływa na każdą 
zmianę impulsu sterującego klimaty-
zacją w pomieszczeniu. Jedyną formą 
odbioru docierającej do nas informa-
cji jest zmiana temperatury, warun-
ków we wnętrzu klimatyzowanego 
medialnie pokoju.
Absurdalność i ironia projektu pole-
ga na wywołaniu w nas świadomo-
ści bardzo realnego wpływu poja-
wiających się w mediach informacji 
(m.in: CNN, BBC, AFP, Reuters, Market 
Watch) na nasze fizyczne samopo-
czucie, odczuwania ciepła, zimna, 
wilgotności powietrza przy całkowi-
tym oderwaniu od realnej informacji, 
wywołującej konkretną zmianę. •

Klimatyzacja Powszechna ɿ  to pro-
jekt poświęcony wpływowi informa-
cji globalnej na odczuwanie przez 
nas najbliższego definiującego nasze 
przetrwanie otoczenia.
Założeniem jest tu stworzenie po-
mieszczenia klimatyzowanego przez 
medialne newsy.
Program komputerowy w prosty 
sposób wyszukuje w internecie 
słowa pojawiające się na stronach 
światowych agencji informacyjnych 
(spadek, wzrost - np. umieralności, 
cen ropy naftowej; zmalało, wzrosło 
– np. bezrobocie; w górę, w dół – np. 
indeksy giełdowe; przybyło – np. ofiar 
konfliktu, ubyło np. zasobów natural-
nych). Częstotliwość powtarzających 

do 12.12 | Poznań, Galeria Piekary, ul. orzeszkowej 9/11
www.galeria-piekary.com.pl

Dominik Lejman, Klimatyzacja powszechna

Witkowscy: Sense of dread
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MADAME-X

cji staje się jednym z ważniejszych 
tematów, stąd filmy te bywają inter-
pretowane jako feministyczne. 
We wczesnych filmach takich jak Ima-
ge of Dorian Gray in the Yellow Press 
Öttinger posługuje się zaczerpnięty-
mi z subkultury punkowej zamiłowa-
niem do kiczu i przesady. Twórczość 
późniejsza, od filmu Joanna D’Arc of 
Mongolia (1989) wykazuje głębokie 
zainteresowanie kulturami wschodu 
i stawia pytanie o możliwość prze-
kładu starożytnych tradycji na język 
współczesnej kultury. Charakteryzu-
ją ją ekspresjonistyczne traktowanie 
kostiumu, kompozycji i wyszukiwa-
nie niezwykłych lokalizacji” – czyta-
my w zapowiedzi pokazu jej filmów. •

Madame X – Absolutystyczna  ɿ
władczyni to obraz niemieckiej re-
żyserki Ulrike Öttinger, który będzie 
można obejrzeć w KinoLabie w war-
szawskim CSW. Ulrike Öttinger to jed-
na z najoryginalniejszych niemiec-
kich reżyserek niezależnych. Urodziła 
się w 1942 roku. W 1961 r. przeniosła 
się do Paryża, gdzie rozpoczęła karie-
rę artystyczną. Od 1973 r. zamieszkała 
w Berlinie i tam zrealizowała swoje 
pierwsze filmy.
„Sławę zdobyła obrazem Madame 
X – Absolutystyczna władczyni. Film 
ten otworzył jej surrealistyczny etap 
twórczości, w którym światy mitolo-
giczny i realistyczny przenikają się 
w prowokacyjny sposób, a przełamy-
wanie barier kulturowych i konwen-

11.12-1.02. | Warszawa, CsW, Zamek ujazdowski, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl

POGOTOWIE	 
ARTYSTYCZNE

interwencji będę sięgać po wszyst-
kie niezbędne środki po wszystkie 
niezbędne środki. Jeśli zaistnieje taka 
potrzeba, nie zawaham się zaprze-
czyć obrazowi artysty – szarlatana 
czy demiurga i użyć narzędzi służą-
cych do tworzenia sztuki w sposób 
banalny i odarty z artystycznej ma-
gii” – deklaruje Karolina Breguła. 
Premierowa Interwencja Pogotowia 
Artystycznego Karoliny Breguły mia-
ła miejsce na kieleckim dworcu w so-
botę 13 grudnia 2008. •

„Pragnę, by moja praca służyła  ɿ
człowiekowi. Ubolewam na tym, iż 
sztuka tak często jest bezradna wo-
bec kłopotów codzienności. Przykro 
mi, że nie mogę z jej pomocą zaradzić 
temu, że w Kieleckiem na dworcu 
piździ. 
Ponieważ nie chcę dłużej być obojęt-
na wobec rozgrywających się wokół 
mnie dramatów, powołuję POGOTO-
WIE ARTYSTYCZNE. Jego zadaniem jest 
walka z drobnymi udrękami i prze-
ciwstawianie się niedogodnościom 
dnia powszedniego. W ramach jego 

Karolina Breguła: Pogowie Artystyczne, 2008

15.12–10.01. | Kielce, Galeria Xs, ul. Podklasztorna 11
www.karolinabregula.com

Siostry Kalinka, z filmu: Mongolska Joanna D’Arc, 1988, Foto: Ulrike Ottinger, Źródło: Deutsche 
Kinemathek
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SZTUKA	 
CENNIEJSZA 
NIŻ	ZŁOTO	

dzynarodowej – znajduje się obok 
dzieła ofiarowanego przez Magdale-
nę Abakanowicz, postaci kluczowej 
dla powojennej sztuki polskiej, prac 
Mirosława Bałki, Artura Żmijewskiego 
i Katarzyny Kozyry. Niezwykle cenne 
dla muzeum jest archiwum fotogra-
ficzne Eustachego Kossakowskiego. 
To zbiór ponad 150.000 negatywów, 
na których udokumentowana jest 
działalność polskiej neo-awangardy 
lat 60., ale także codzienna rzeczywi-
stość tamtej epoki. Obraz Wilhelma 
Sasnala Broniewski i fotografia Pio-
tra Uklańskiego Papież drążą temat 
portretu i ikony wieloznacznie rozu-
mianych we współczesnej polskiej 
kulturze. Muzeum manifestuje rów-
nież zainteresowanie architekturą 
i dizajnem – na wystawie znajduje się 
odrestaurowany neon z wyburzone-
go warszawskiego kina „Skarpa”. •

Rzeźbę autorstwa Pawła Altha- ɿ
mera przedstawiającą bohatera uli-
cy Stalowej na warszawskiej Pradze, 
herszta drobnych przestępców i pija-
ka, można oglądać na wystawie ko-
lekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie. Tytuł rzeźby - Guma od-
nosi się zarówno do człowieka, który 
często chwiał się na ulicy, jak i mate-
riału, z którego rzeźba jest wykonana. 
Jej kopia stanie w ulubionym miejscu 
Gumy, naprzeciw sklepu monopo-
lowego, staraniem Muzeum, które 
opiekuje się tym projektem.
Wystawa prezentowana w siedzibie 
tymczasowej Muzeum prezentuje 
prace wybitnych polskich artystów 
różnych pokoleń. Trzy rzeźby i seria 
11 rysunków Aliny Szapocznikow - 
artystki, której spuścizna i legenda 
wciąż czekają na upowszechnienie, 
zarówno w kraju, jak i na arenie mię-

do 24.01. | Warszawa, Muzeum sztuki nowoczesnej, ul. Pańska 3
www.artmuseum.pl

DRIVING  
MEDIA

Zestawienie mało znanych prac na 
papierze z dziełami medialnymi, poza 
unikalną możliwością poznania tych 
pierwszych, jest zabiegiem pozwala-
jącym na prześledzenie intermedial-
nej drogi artysty.
Organizowana w pierwszym roku sta-
łej wystawienniczej działalności Cen-
trum Sztuki WRO prezentacja twór-
czości Nam June Paika nawiązuje do 
źródeł sztuki mediów, stanowiącej 
główny obszar zainteresowań WRO; 
tworzy historyczny kontekst zarów-
no rozwoju całej, stworzonej przez 
Paika dziedziny, jak i jej percepcji, do-
kumentacji i statusu w Polsce. •

Nam June Paik to jeden z najwięk- ɿ
szych twórców XX wieku – muzyk, 
performer, współzałożyciel grupa 
Fluxus, autor pierwszych w historii 
sztuki prac wideo i intermedialnych 
instalacji, nazywany „ojcem wideo-
artu” i „pionierem sztuki mediów”. 
Jednak sztuka Paika nigdy nie zaist-
niała w Polsce w formie przekrojo-
wej, indywidualnej wystawy. U pod-
staw kuratorskiej koncepcji Driving 
Media leży przekonanie o wyjątko-
wości filozoficznej postawy artysty, 
bogactwie i celności jego poglądów 
na kulturę i społeczeństwo (często 
wręcz proroczych), oraz trwającej 
do dziś, unikalnej głębi jego sztuki. 

Nam June Paik, Route 66, 1996, fot. Peter Kolb_Kolekcja Petera Kolba, Düsseldorf

do 25.01. | Wrocław, Centrum sztuki Wro, ul. Widok 7 | www.wrocenter.pl

Paweł Althamer, Guma
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MIGAWKI	 
SPOTKANIA	 
Z	FOTOGRAFIĄ.	

z Niedostępnymi miejscami (Anna Be-
dyńska), z Rodziną (Monika Redzisz) 
oraz spróbować zinterpretować te-
mat Blisko (Rafał Milach). Ich prace 
można oglądać w galerii na stronie 
migawki.e.org.pl, można też przeczy-
tać, co o tych zdjęciach myślą zapro-
szeni do Migawek fotograficy. 
Oddzielny warsztat poprowadził 
fotoedytor Jerzy Nogal. W wyborze 
zdjęć pomagał kurator Adam Mazur. 
O ich poziomie można się przekonać 
odwiedzając Chłodną 19. grudnia. 
Wernisaż powarsztatowej wystawy 
oraz fotograficzny happening plano-
wany jest na godzinę 18:00.
Na wystawę zaprasza Towarzystwo 
Inicjatyw Twórczych „ę” – organiza-
tor Migawek
Projekt jest finansowany ze środków 
Biura Kultury Urzędu m. st. Warsza-
wy.

Dlaczego Tadeusz Rolke nie nale- ɿ
żał do Magnum? Dlaczego niektórzy 
muszą oddzielać fotografię, „na którą 
kasę tracą” od fotografii, która „kasę 
daje”? Jak innym udaje się tego unik-
nąć? W końcu – czy istnieje obiekty-
wizm w fotografii i czy trzeba próbo-
wać się do niego zbliżać? Czym jest 
fotoreportaż i dlaczego tak ważna 
jest rola fotoedycji? 
Przez trzy miesiące uczestnicy pro-
jektu Migawki. Spotkania z fotografią 
mieli okazję do zadania podobnych 
pytań zaproszonym gościom: Rafało-
wi Milachowi, Ani Bedyńskiej, Tade-
uszowi Rolke, Monice Redzisz oraz 
Tomaszowi Tomaszewskiemu, którzy 
w dolnej sali przy Chłodnej25 prezen-
towali swoje fotografie, pokazywali 
ulubione albumy i fotoreportaże, 
opowiadali o specyfice swojej pracy.  
Zadawali też tematy do realizacji. 
Uczestnicy musieli zmierzyć się  m.in. 

19.12.2008 | Warszawa, Chłodna 25 | migawki.e.org.pl

PODLASIANIE

galerię mieszkańców Podlasia. Za 
ten zrealizowany w czasie ostatnich 
2 lat cykl zdjęć, Dąbrowski otrzymał 
w tym roku prestiżową nagrodę 
BZWBK Press Foto w kategorii “Por-
tret – Reportaż”. Dąbrowski jest tak-
że założycielem grupy fotograficznej  
www.photodocument.pl oraz gale-
rii113. •

Bohaterowie fotografii Grzego- ɿ
rza Dąbrowskiego to przypadkowo 
spotkane osoby w różnych miejscach 
Podlasia – w centrum Białegostoku 
w czasie pracy, w czasie wolnym - na 
festynie, ale też na absolutnych pery-
feriach regionu, z dala od cywilizacji. 
Dąbrowskiemu udało się stworzyć 
intrygującą, niepozbawioną humoru 

Do 4.01 | Białystok, Galeria Arsenał, ul. Adama Mickiewicz 2
 www.galeria-arsenal.pl

Daniel Chrobak, z serii Blisko
Grzegorz Dąbrowski, z cyklu Podlasianie, 2007
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AUDIOWIZALNOŚĆ	
MODULOWANA

polega na surowej rejestracji rzeczy-
wistości. A sztuka audiowizualna to 
coś więcej – skupienie się na medium 
i wykorzystanie jego materialnych 
elementów: telewizorów czy projek-
torów, funkcjonujących więc jako 
obraz lub rzeźba.

EM: Ale przecież sztuka wideo w jej 
pierwotnej postaci to właśnie czyste 
skupienie się na medium!
Ten podział nie ma charakteru teo-
retycznego, to raczej moje prywatne 
rozróżnienie wynikające z obserwa-
cji tego, co w sztuce dzieje się obec-
nie. Ja zresztą też używam elemen-
tów tak rozumianej sztuki wideo. Ale 
sam nośnik jest dla mnie elementem, 
z którym można eksperymentować, 
używać w taki sposób, w jaki malarz 
używa płótna.

EM: Działasz na gruncie wideo, ale 
też nie odcinasz się od technik bar-
dziej tradycyjnych, np. rzeźbisz 
w brązie. Zajmujesz się też perfor-
mance i muzyką eksperymentalną.
Działam w różnych dziedzinach, bo 
nie wierzę, że można się w pełni wy-
razić twórczo malując przez 50 lat ob-
razy na płótnie. To za mało by w pełni 
mówić językiem sztuki. Można prze-
cież wypowiadać się na jeden temat 
w odrębny sposób, za pomocą wielu 
mediów.

GJ: To również kwestia profesjonali-
zacji. Czy działając w ten sposób nie 
czujesz się w jakimś stopniu dyletan-
tem? Co jest ci szczególnie bliskie?
Trudne pytanie. Eksperymenty 
z dźwiękiem zacząłem ponad 12 lat 
temu, jeszcze zanim zacząłem studio-
wać. Malarstwem zająłem się z nu-
dów, bo nie chciało mi się grać w pił-
kę z kolegami (śmiech). Skończyłem 

W instalacji dźwiękowej poddaje  ɿ
analizie niewyczuwalne dla ludz-
kiego ucha dźwięki towarzyszące 
funkcjonowaniu budynków. Zareje-
strowane szumy, szmery i odgłosy, 
prezentuje wzmocnione i zmodulo-
wane za pomocą zbudowanego przez 
siebie specjalnego głośnika. W inte-
raktywnej instalacji wideo widz ma 
możliwość kontrolowania zmiany 
i deformacji obrazów pojawiających 
się na ekranie.
To opis interdyscyplinarnego pro-
jektu Sounds of Room. Medienover-
control Michała Dudka, który zo-
stanie niebawem zaprezentowany 
w Szczecinie. Z Michałem Dudkiem, 
rzeźbiarzem, absolwentem słynnej 
Kowalni, pracowni prowadzonej 
przez prof. Grzegorza Kowalskiego 
na warszawskiej ASP, stypendystą 
berlińskiego Universitaet der Kunste, 
obecnie mieszkającym i pracującym 
w Berlinie rozmawiają kuratorki jego 
wystawy Gabriela Jarzębowska i Eva 
Milczarek.

Eva Milczarek: W Szczecinie poka-
żesz projekt z cyklu Sounds of Room 
i pracę Medianovercontrol. Brzmi 
tajemniczo…
Sounds of Room pokazywałem już 
kilka razy w Niemczech, ale po raz 
pierwszy robię coś takiego w Polsce. 
To instalacja dźwiękowa, polegająca 
na emisji zmodulowanych dźwięków, 
które nagrywam w budynku, jego 
akustycznej atmosfery, powiązana 
z moimi zainteresowaniami muzyką. 
Medianovercontrol to zaś realizacja 
ściśle audiowizualna. Art of Electro-
nic Hardware Hacking...

Gabriela Jarzębowska: Czyli?
Nie uważam sztuki wideo za sztukę 
audiowizualną. Dla mnie ta pierwsza 

11.12 - 31.01.2009 | szczecin, Galeria 13 Muz, ul. Plac Żołnierza Polskiego 2
www.klub13muz.pl

Michał Dudek, Sounds of Room

Michał Dudek, Sounds of Room
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rzeźbę, ale czy czuję się profesjonali-
stą w tej dziedzinie? Nie wiem. Choć 
faktycznie, myślenie rzeźbiarskie, 
trójwymiarowe jest mi najbliższe. 
Nawet w przypadku wideo, bo same 
nośniki traktuję w kategoriach rzeź-
biarskich. Kupuję je w sklepie, roz-
bieram na części i zaczynam z nimi 
eksperymentować.

EM: Studiowałeś w pracowni Grzego-
rza Kowalskiego. Czy status artysty 
Kowalni jest szansą czy pieczątką, 
której trudno się pozbyć? Jak wy, tzn. 
ty i twoi koledzy z roku, odnajdywa-
liście się na studiach pamiętając, że 
studiujecie w „tej” pracowni?
Wydaje mi się, że mit Kowalni jest 
mocno przesadzony. Dla nas kryte-
rium przy wyborze pracowni było to, 
że możemy się tam najpełniej realizo-
wać, pracować pod okiem człowieka 
otwartego na sztukę, nie zaś w miej-
scu „owianym legendą”. Może dlate-
go, że gdy studiowałem, zjawisko Ko-
walni nie było jeszcze tak znane, nie 
robiło aż takiego wrażenia jak dziś.

GJ: Ale przecież ten „stygmat” Ko-
walni istnieje. Wspólnym trzonem, 
widocznym i w pracach Kozyry, i Żmi-
jewskiego, i twoich, są zaintereso-
wania ciałem, innością, tożsamością 
seksualną. To chyba nie przypadek?
Kowalnią nazwano zaledwie kilka 
osób, które kończyły studia na war-
szawskiej ASP w połowie lat 90. Pra-
cownia Kowalskiego tym różniła się 
od innych, że dawała niespotykaną 
wolność. To przecież nie było tak, że 
Kowalski nakłaniał nas do zajmowa-
nia się tylko jedną problematyką. Za-

chęcał do poszukiwań, przełamywa-
nia ograniczeń i tabu. Miał też swoje 
własne kryteria, ale to normalne...

GJ: Teraz studiujesz w Berlinie u słyn-
nej artystki Rebeki Horn. Na czyją 
korzyść wypada porównanie?
Jeśli chodzi o sposób prowadzenia 
zajęć, to plus dla Kowalskiego – za 
to jak zajmował się studentami, za 
czas jaki nam poświęcał. Rebecca 
też jest dobrym pedagogiem, ale to 
nie to samo… Tak naprawdę zasad-
nicza różnica między tymi dwoma 
metodami tkwi nie w osobowościach 
wykładowców, ale w całej rzeczywi-
stości jaka cię otacza, w konstrukcji 
systemu nauczania. A tu różnice są 
ogromne. W Warszawie podstawą 
jest warsztat. Uczelnia berlińska daje 
zaś wolną rękę. Tu egzamin wstępny 
nie polega na tym, że musisz oddać 
wymęczone, klasyczne rysunki. Przy-
nosisz po prostu swoje prace w do-
wolnej technice. Ocenia się to, czy 
potrafisz wypowiadać się w ciekawy, 
niebanalny sposób. 

EM: Dlatego mieszkasz w Berlinie? 
Berlin przypomina Paryż z lat 20. – 
ciągną tu ludzie spragnieni sztuki. 
I żyjący z niej. Za to w Warszawie 
większość moich znajomych arty-
stów pracuje w reklamie…

GJ: Tak ponuro to widzisz?
MD: Do Berlina jeszcze trochę nam 
brakuje... Powoli dojrzewamy do 
tego, że dzięki sztuce można i rozwi-
jać się, i zarabiać. Coraz więcej osób 
chce inwestować w sztukę. To dobry 
znak. •

2 SALON	ZIMOWY

15–18.12, godz. 18–20 | Poznań, Galeria starter, ul. Dąbrowskiego 33 
www.starter.org.pl www.starterloop.blogspot.com

W poznańskiej galerii Starter po raz 
drugi odbyła się przedświąteczna 
sprzedaż prac współpracujących 
z galerią artystów. W ofercie były pra-
ce: Natalii Całus, Jakuba Czyszczonia, 

Agnieszki Grodzińskiej, Tomka Mroza, 
Julity Paluszkiewicz, Kamila Strudziń-
skiego, Radka Szlagi, Magdy Szmigiel, 
Daniela Szweda, Małgorzaty Szyman-
kiewicz i Honzy Zamojskiego. •

Małgorzata Szymankiewicz, bez tytułu, 2007
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TYPOROIDS

zajęli się renowacją własnej strony. 
W jej najnowszej wersji oprócz skró-
tu z najlepszych momentów filmowej 
popkultury drugiej połowy XX wieku, 
gra Typoroids, czyli bitwa grafików 
z literami. Polecamy! •

Hipopotam Studio czyli Ola Ma- ɿ
chowiak i Daniel Mizieliński, art 
dyrektorzy progresywnego i ultradź-
wiekowego – jak sami je nazywają – 
studia, znowu zrobili super-świetną 
stronę internetową. Po projekcie stro-
ny dla Krytykanta www.krytykant.pl 

 AAAzrealizowany na T, 2008

www.hipopotamstudio.pl
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NIEBO  
NAD 
WARSZAWĄ

je w sobie bowiem miasto, jego ostro-
ści i nieostrości, to co widać i to czego 
nie widać przy spotkaniu z nim. Być 
może także kryje w sobie powstawa-
nie i aranżację obrazów, które tworzą 
się w głowie fotografa, jak również 
absorbują całą przestrzeń wokół 
siebie, z której wykonujący zdjęcia, 
wybiera, kadruje, ocenia odległość, 
ustawia ostrość, dobiera materiały. 
W Niebie nad Warszawą - wydawać 
by się mogło – nie chodzi tylko o zdję-
cia, tutaj chodzi o coś więcej, o spo-
tkanie, o opowieść, o to co się dzieje 
poza zdjęciami, poza obrazami, za-
nim powstaną. O ideę? •

Fotografie Juliusza Sokołowskie- ɿ
go z wystawy Niebo nad Warszawą 
powstawały w dialogu z szeroko 
pojętym tematem architektury. Roz-
wiązania artystyczne mogą na tyle 
zaskakiwać, a nawet wydawać się 
być sprzeczne z tradycyjnym wyko-
rzystaniem fotografii jako narzędzia, 
bez którego architektura dzisiaj nie 
może się obyć, na ile są autorskim po-
dejściem do tego zagadnienia. Boha-
terami są projekty architektoniczne 
pracowni JEMS.
Tytuł wystawy, nawiązujący do filmu 
Wima Wendersa Niebo nad Berlinem, 
otwiera krąg skojarzeń o wiele szer-
szych i bardziej metaforycznych. Kry-

do 16.12 | Warszawa, skwer Hoovera | www.niebonabetonie.blogspot.com

Hipopotam Studio: Typoroids, 2008
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POŻOGA	 
DANCE

że wcale go nie szukasz, bo tak jest 
świetnie i że nie jesteś jakąś tam 
stukniętą desperatką. I wszystko 
przed tobą. A tak naprawdę to trochę 
się boisz, że nic przed tobą… (…) Jest 
stanem trochę strasznym, a trochę 
bardzo fajnym, bo przeżywa się go 
z SuperTurboKoleżankami. Wiąże się 
z kacami, moralniakami, urojeniami 
i niesmakiem. Ale też z durnym chi-
chotaniem, które osobiście uwiel-
biam. Pożoga Dance to też takie za-
wieszenie między świadomą siebie 
nowoczesną kobietą, a strachającą 
się staropanieństwa wnuczką swoich 
dziadków”. •

Biuro Wystaw Artystycznych  ɿ
Awangarda zaprasza na wystawę 
trzech absolwentek wrocławskiej 
ASP, Marii Kiniorskiej, Michaliny 
Kosteckiej i Marii Zuby.  Projekt bę-
dzie odnosił się do ulotnych wahań 
stanów emocjonalnych, których do-
świadczają kobiety – artystki. Kura-
torka projektu, Joanna Stembalska, 
zrezygnowała z budowania ramy pró-
bującej określić to, co młode artystki 
na swój prywatny użytek określają 
jako Pożoga Dance. Jedna z nich tak 
pisze o projekcie: „Pożoga Dance jest 
wtedy, kiedy jesteś dziewczyną i nie 
masz chłopaka i mówisz wszystkim, 

od 23.01. 2009 | Wrocław BWA Awangarda, ul. Wita stwosza 32 
www.bwa.wroc.pl 

ŚCIĘTA	GŁOWA	 
MARII	ANTONINY 
MÓWI

politan” jak go uwieźć w 5 minut, 
dla niego: wypasiony iPhone. Potem 
zabawa do rana przy dobrej muzyce 
z lat 70., Bony M i Love is the Answer, 
pozytywne, pozytywne granie u dja 
zamawiamy You are my extasy! Tak 
niewiele trzeba żeby było nam miło, 
i jakoś do przodu. Wystarczy uśmiech 
i dopasowane ubranie. Dużo dużo 
beżu, radzi „Avanti”. Salsa, samba, 
latynoski temperament na parkie-
cie również dodaje. Pijąc szampana 
w sylwestra zanucimy słowa piosenki 
Feela w remiksie Adamusa Jak anioła 
głos, usłyszałem ją. A ona powiedzia-
ła: „Na twojej białej koszulce polo 
jest plama z czerwonego wina. Jak się 
bawisz, to rób to kulturalnie, bo tylko 
jest jeden proszek, który może taką 
plamę sprać! Kochanie to chyba ko-
niec. Mężczyzna, która wylewa wino 
na koszulkę nigdy nie kupi sobie no-
wego Chryslera! Na to jest za mało 
ogarnięty”. Dlatego bawmy się przy 
naszych ulubionych przebojach i pij-
my w Sylwestra z umiarem. Wówczas 
świat nie poruszy się z posad. •

Olga Matuszewska aka Osa SGMA

Idzie nowe. General Motors może  ɿ
jednak nie upadnie. Oraz Ford i Chry-
sler. Jeśli zwiększy się popyt na sa-
mochody. Białe koszulki polo i fajne 
samochody. Żeby się dobrze zabawić, 
trzeba coś pokazać. Zaimponować 
kobietom. Coraz więcej klubów z mu-
zyką haus i ładnymi dziewczynami. 
Czarne hity, dancowe bity. Radio eska 
smska. Na bogato urządzone kluby 
z ładnymi opalonymi dziuniami na 
czarnych szpilkach. Miks Zary, Mango 
oraz H&Ma. Seksownie, ale z klasą. 
Katarzyna Cichopek. Uśmiech. Ciepła, 
ma czym oddychać, ale nie jest wul-
garna, dobrze tańczy. Tego się trzymaj-
my. Jesteśmy w Polsce, nie w Irlandii, 
czy Londynie gdzie osoba publiczna 
może mieć piercingi. Chłopcom bę-
dzie zależało na tym, żeby mieć fajne 
auto, żeby zdobyć Kasię, mieć swoją 
Kasię. I pod klub furką podjechać 
dudniąc dobrym basem. Zwiększy 
się produkcja białych koszulek polo 
i koszulek z kołnierzykiem w drobną 
kratkę. Zalecane jest więcej serdecz-
ności w relacjach społecznych takich 
jak niedzielne zakupy w Arkadii i Zło-
tych Tarasach oraz podczas randek 
w restauracji Sfinks. Dla niej: „Cosmo-

www.sgma.art.pl | www.myspace.com/sgmagrrrls

Maria Zuba – Pożoga, kadr z filmu, 2008
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Z Agnieszką Kurant rozmawia 
Sebastian Cichocki 

Agnieszka Kurant, Ruins of the Recent Future, dzięki uprzejmości artystki
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Zacznijmy od Twojego niedawnego udziału w londyńskich targach Frieze. 

Znalazłaś się wśród jedenastu artystów zaproszonych do zrealizowania no-

wych prac. Opowiedz o pokazywanym w Londynie projekcie Ready Unmade 

i historii jego powstania.

Punktem wyjścia dla Ready Unmade było moje zainteresowanie przekra-
czaniem granic logiki. Jak to jest, że paradoksalnie, nasza tendencja do 
interpretowania rzeczywistości w sposób logiczny oddala nas często od 
faktycznej realności i prowadzi do błędnego interpretowania świata oraz 
doświadczania fikcyjnej wersji rzeczywistości. Poszukuję momentów i zja-
wisk, które przekraczają logiczny porządek naszego świata: czasu, prze-
strzeni, języka i wiedzy. W moich projektach próbuję przekraczać logikę 
ekonomii, autorstwa, parametrów danego medium i widzialności. Pra-
ca Ready Unmade dotyczyła logiki języka i szerzej rozumianej komuni-
kacji. Zawsze interesowała mnie bezpośredniość doświadczenia i stopnio-
wo narastające wrażenie o, jak mówi Slavoj Žižek, „derealizacji” naszego 
doświadczenia rzeczywistości, o poczuciu „science-fictionalizacji” otacza-
jącego świata. W krajach postkomunistycznych, takich jak Polska, mamy 
specyficzną tradycję czy też traumę życia w obrębie fikcji stwarzanej przez 
PRL-owski aparat państwowy i media. Oraz spowodowane tym poczucie 
absurdu, brak zaufania do tego, co widzimy lub słyszymy – zmysł, któ-
ry znacznie przytępił się w realiach neoliberalnej Polski. Chciałam wzbu-
dzić wątpliwości i podważyć zaufanie do postrzeganej przez nas rzeczy-
wistości.
Postanowiłam nauczyć ptaki języka innego gatunku zwierząt. Nauczyłam 
je szczekać. Początkowo myślałam o skromniej i przez to zwyczajniej wy-
glądających gwarkach, aby wrażenie niesamowitości było większe. Nieste-
ty są one bardzo nieśmiałe i źle reagują na duże grupy ludzi, więc praca nie 
mogłaby działać tak jak powinna podczas targów Frieze, gdzie w czasie 5 
dni przewija się około 70 tysięcy osób. Aby efekt był możliwie najmocniej-
szy, wybrałam ptaki bardziej „towarzyskie” – papugi ara. Przez 4 miesiące 
3 papugi uczone były szczekania przez hodowcę i trenera ptaków egzotycz-
nych. Od chwili wyjścia z gniazda słuchały jedynie dźwięku szczekających 
psów. Interesowało mnie zderzenie – widok ptaków i dźwięk szczekania, 
który one de facto wydawały. Daje to razem nierealne odczucie i w konse-
kwencji wszystko wokół również zaczyna się wydawać podejrzane. Pra-
wa logiki wydają się być zawieszone. Starałam się stworzyć fragment świa-
ta postawionego na głowie, opartego na innej logice: świata, gdzie ptaki 
szczekają, psy śpiewają, a ludzie porozumiewają się tylko telepatycznie. Re-
ady Unmade jest pewną urzeczywistnioną fikcją, która pozwala nam do-
strzec sztuczność otaczającej nas rzeczywistości. Fikcja staje się swego ro-
dzaju prawdą, bo przecież papugi zaczęły szczekać. Jednak praca rozpadła 
się po kilku dniach, gdy ary zaczęły naśladować inne dźwięki. Powstał pe-
wien świat, który istniał zaledwie kilka dni. W efekcie nic nie jest prawdą 
ani nieprawdą. 

Czy ta praca, jeśli oceniać ją w kategoriach naukowego doświadczenia, po-

wiodła się?

Projekt Ready Unmade jako rodzaj doświadczenia naukowego udał się 
właśnie poprzez swoje częściowe fiasko, które było wkalkulowane w pro-

Prawdziwy progres w wiedzy  →
może zachodzić tylko wtedy, 
jeśli będziemy brać od 
uwagę możliwość powiedzenia 
lub stworzenia kompletnego 
nonsensu.

Agnieszka Kurant, Ready Unmade, 2008, dzięki uprzejmości artystki
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jekt. Interesuje mnie niewielki dystans dzielący często sukces od porażki, 
potencjalność od możliwości, logikę od absurdu, sens od nonsensu, efe-
meryczność od trwałości, rzeczywistość od fikcji. Inspirują mnie niezwy-
kle współczesne podejścia do wiedzy, jakie reprezentuje np. Sarat Maharaj 
mówiący o „nie-wiedzy” (non-knowledge). Prawdziwy progres w wiedzy 
może zachodzić tylko wtedy, jeśli będziemy brać od uwagę możliwość po-
wiedzenia lub stworzenia kompletnego nonsensu. Logika dotychczasowej 
wiedzy i nauki była często bardzo ograniczona. To logika, którą sami stwo-
rzyliśmy, blokując tym samej postęp nauki, opierająca się na sztywnych 
zasadach, wykluczających świadome błądzenie, mylenie się, wykorzysta-
nie nieświadomości. Robienie błędów jest zaś jednym z mechanizmów 
pozwalających na niezwykły postęp w wiedzy i odkrycia w nauce. Za 
ważną uważam tzw. zasadę nieokreśloności Wernera Heisenberga zwią-
zaną z naturą rzeczywistości i polegającą na niemożliwości jednoczesne-
go i precyzyjnego określenia pewnych parametrów (im precyzyjniej okre-
ślamy jeden parametr, tym bardziej oddalamy się od precyzji innego) oraz 
powstający w ten sposób „efekt obserwatora”, który fizycznie, a nie tylko 
symbolicznie zmienia spojrzeniem postrzeganą rzeczywistość. Wreszcie 
autopoiesis, o którym mówią Humberto Maturana i radykalni konstruk-
tywiści. Wszystkie te teorie demonstrują solipsyzm percepcji i iluzorycz-
ną naturę obiektywności. 

Czym jeszcze inspirowałaś się podczas pracy nad projektem ze szczekający-

mi papugami? 

Sztucznymi i fikcyjnymi językami stworzonymi jedynie na potrzeby 
książek (elficki u Tolkiena) czy filmów (quenya w Star Trek). Istnieją sto-
warzyszenia elfickie, których członkowie w czasie swoich spotkań mó-
wią fikcyjnym językiem. Ważne było też dla mnie zjawisko mimikry, na-
śladownictwa i upodabniania się, które prowadzić może nawet do takich 
absurdów jak naśladowanie języka i porozumiewanie się w nim bez zna-
jomości znaczenia używanych słów. Sztuka, będąca językiem nieprze-
zroczystym, w którym nadany komunikat zostaje odebrany i zinterpre-
towany w różny sposób w zależności od wielu czynników, często pada 
ofiarą mimikry. Teoretycznie łatwo jest stworzyć coś, co „wygląda jak 
sztuka”. System sztuki, do którego należą targi Frieze, także opiera się 
często na porozumiewaniu się ludzi przy użyciu dzieł bez potrzeby zro-
zumienia ich znaczenia – np. w przypadku handlu sztuką. Świat sztuki 
tworzy pewien solipsyzm komunikacyjny, żargon i autoteliczność, rodzaj 
hermetycznego świata. Ready Unmade w lekko ironiczny sposób odnosi 
się także do tych zagadnień. 
Ponadto, podobnie jak w wielu innych moich realizacjach, interesowała 
mnie utrata kontroli nad dziełem – nad jego formą i znaczeniem. Szcze-
kające papugi przyjechały do Londynu i zostały wystawione w otoczeniu 
palm w dużej klatce na środku targów Frieze. Natychmiast zaczęły naśla-
dować dźwięki otoczenia – telefonów komórkowych i walkie-talkie pra-
cowników targów, gwar przetaczającego się tłumu. „Nowy język” ptaków 
szybko zaczął się rozpadać. Ostatniego dnia papugi, na skutek zbyt wie-
lu otaczających non-stop klatkę widzów, były tak zdezorientowane, że za-
częły wydawać niezwykle głośne, wrzaskliwe, szalone, niezidentyfikowane 

dźwięki, i w trosce o ich zdrowie zostały zabrane z klatki. Ciekawe, że pu-
sta, otoczona palmami klatka, część zepsutej, niefunkcjonującej już pracy, 
wzbudzała niewiele mniejsze zainteresowanie niż wcześniej, a to ze wzglę-
du na powstałe wokół projektu plotki. 
Kilka lat temu wraz z japońskim artystą Shimabuku mieliśmy pomysł na 
zrobienie pracy z pustą klatką. Jak wiadomo, każde zoo marzy o zakupie 
niedźwiedzi panda. To jedne z najdroższych zwierząt. Mało który ogród 
zoologiczny może sobie na nie pozwolić. Kiedy jednak uda się pandę ku-
pić, najczęściej ona nie tylko nie chce się rozmnażać w niewoli, lecz tak-
że z reguły siedzi w drewnianym domku i rzadko pokazuje się poza nim. 
Widzowie oglądają często tylko pustą klatkę z napisem „panda”. Otóż 
wraz z Shimabuku mieliśmy teorię, że wiele ogrodów zoologicznych 
(z oszczędności i grając na aurze magicznej „metafizyki obecności” tego 
zwierzęcia) nie zakupuje pandy w ogóle, a jedynie wystawia pustą klat-
kę podpisaną „panda”. Podobnie generowany był strach w Czarnoksięż-
niku z Krainy Oz. 
Pusta klatka w Londynie otoczona była palmami, które tak umieściłam, że 
wchodziły w przestrzeń znajdującej się obok mojej pracy kawiarni. W ten 
sposób zacierała się granica pomiędzy przestrzenią kawiarni a moją insta-
lacją. W pewnym sensie kawiarnia włączyła się w moją pracę, gdyż pta-
ki co pewien czas naśladowały dochodzący z pobliskich stolików gwar 
lub pojedynczy dźwięk lub słowo. Rozproszone palmy użyłam jako puste 
znaki bez treści. Palma została już tyle razy użyta i nadużyta jako motyw 

Myślę, że w sztuce nie ma  →
znaczenia, czy coś istnieje 
realnie, ponieważ wszystko 
jest pewną konstrukcją 
mentalną. Ważniejsze jest 
istnienie w przestrzeni 
dyskursu. Zawsze fascynowały 
mnie prace i pomysły innych 
artystów, które istniały 
wyłącznie w przestrzeni np. 
wywiadu, lecz nigdy nie 
zostały zrealizowane.
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w sztuce (Broodthers, Tiravanija, Wyn Evans, w Polsce Rajkowska), że jest 
pustym znakiem niczym hitchcockowski MacGuffin, wokół którego two-
rzy się akcja i suspence filmu, lecz który sam nie ma żadnego znaczenia. 
Zanim film się skończy, zapominamy o jego istnieniu. 

Niedawno ukazała się pierwsza publikacja z Twoimi pracami, książka wy-

dana przez Sternberg Press. Oprócz projektów zrealizowanych znalazły się 

w niej również takie, które dopiero planujesz, które tak naprawdę mogą 

w ogóle nie powstać. To trochę jak katalog zdarzeń z przyszłości, jedno-

cześnie tę przyszłość antycypujący i prowokujący. Jak oboje dobrze wiemy, 

w zasadzie to, co zostało opisane w katalogu, zaczyna niejako istnieć i funk-

cjonuje w tzw. artystycznym obiegu. Przecież o większości prac artystów 

dowiadujemy się z artykułów w prasie, katalogów, relacji ustnych, prezen-

tacji na wykładach etc. Jakie jest znaczenie plotki, zmyślenia i konfabulacji 

w Twojej praktyce artystycznej?

Wiele lat temu zafascynowała mnie historia o tym, jak Orson Welles 
w 1938 roku w USA wyemitował w programie radiowym słuchowisko 
oparte na Wojnie Światów H.G. Wellsa. Większość słuchaczy potrakto-
wała je jako rzeczywistość i wybuchła masowa histeria z powodu lądo-
wania kosmitów. Byłam pod dużym wrażeniem tego, jak dużą siłę raże-
nia może mieć komunikat, który zmienia się w plotkę. Philippe Parreno 
i Nicolas Bourriaud mówią o tzw. produkowaniu rzeczywistości. Wystar-
czy często zmienić jeden parametr, aby fikcja stała się realnością. Dobrą 
ilustracją tej koncepcji jest praca Parreno w formie choinki, która przez 
cały rok jest pracą artystyczną stojącą w galerii, a w święta bez udzia-
łu artysty zmienia swój status i staje się prawdziwym bożonarodzenio-
wym drzewkiem. 
Wierzę, że nieporozumienie czy błędna interpretacja są nierzadko waż-
niejsze niż oryginalny pomysł. Interesują mnie nietrwałe, rozpadające się 
lub zmieniające się w czasie formy i znaczenia. Błędna logika też jest pew-
ną logiką. Bardzo fascynują mnie sterowane przez plotkę wahnięcia np. 
rynku walutowego czy całych światowych giełd, często spowodowane nie-
sprawdzoną informacją. Plotka pozwala zrobić coś z niczego. Bardzo wiele 
ważnych idei powstało na podstawie błędnej interpretacji. Późni rosyjscy 
konstruktywiści np. oglądali jedynie czarno-białe reprodukcje obrazów 
futurystycznych i częściowo błędnie zinterpretowali cały zamysł tych prac. 
W Polsce przykładem takiej sytuacji było „zaatakowanie” rzeźby Cattelana 
przez prawicowych posłów, którzy postanowili „uwolnić” papieża. Potrak-
towali oni sztukę i fikcję jako rzeczywistość, tworząc piękną w sumie hi-
storię i realizując a rebours utopię awangardy, która chciała, by sztuka sta-
ła się częścią rzeczywistości. 
Większość prac konceptualnych istnieje tylko w formie ustnego przekazu, 
dzięki świadkom sprzed lat. Tak tworzy się mitologia sztuki, która funkcjo-
nuje podobnie do mitów i legend miejskich. Mitologia jest jednym z naj-
ważniejszym mechanizmów społecznych i czynnikiem spajającym każdą 
kulturę. Powstające mity, a nie sama generująca je sztuka, stają się często 
katalizatorem zmian społecznych. Lubię myśleć o procesie tworzenia plot-
ki czy mitu jak o kuli śniegowej, która toczy się, oblepiając się nowymi 
płatkami i obrastając w nowe sensy. 

Metaforę kuli śniegowej i „obrastania” nowymi niespodziewanymi znacze-

niami można zastosować do wielu Twoich projektów…

W 2004 roku współpracowałam z Cerithem Wyn Evansem i Mathieu Co-
pelandem nad projektem w Londynie w budynku Center Point. Zostali-
śmy zaproszeni, by zrobić coś w modernistycznym biurowcu w centrum 
Londynu, który od 10 lat stał pusty. Wykorzystaliśmy gigantyczny neon na 
szczycie budynku. Inspirowaliśmy się akcją dzieciaków, które kiedyś za-
kradły się do hotelu Marriott w Berlinie i wygasiły kilka liter w neonie, tak 
że zostało RIOT, czyli bunt. Cała akcja była utrzymana w tajemnicy. Uży-
liśmy dwóch liter neonu, aby alfabetem Morse’a przekazać podprogowy 
komunikat. Był nim fragment tekstu Widzialne i niewidzialne Maurice’a 
Merleau-Ponty’ego. Cały miesiąc co noc litery migały nad miastem i wi-
działy to tysiące londyńczyków. Zaczęły się spekulacje, co to może ozna-
czać. Pisały nawet takie gazety jak „Financial Times” czy „The Economist”. 
To było w czasie wojny w Iraku, gdy w prasie brytyjskiej dużo było speku-
lacji na temat możliwych ataków terrorystycznych. Praca ta z konceptual-
nego gestu stała się za sprawą plotek i spekulacji bardzo polityczna, choć 
tego nie planowaliśmy. W ten sposób kompletnie straciliśmy kontrolę nad 
jej sensem i znaczeniem. 
Innym razem, podczas biennale w Moskwie w 2007, w wyniku złej organi-
zacji nie pozostało ani grosza na produkcję mojej pracy. Wymyśliłam więc 
„rzeźbę plutonową”. Zawsze marzyłam o zrobieniu rzeźby radioaktywnej 
jako idealnej niewidzialnej rzeźby, która się rozszerza i atakuje oraz jest 
„roznoszona” przez napromieniowane osoby. W Moskwie wystarczyło po-
wiedzieć, że przywiozłam radioaktywną rzeźbę z plutonu (było to wkrót-

Ciekawią mnie alternatywne  →
formy posiadania dzieł 
sztuki. Kilka spośród moich 
prac nie może być nabytych, 
lecz jedynie wypożyczonych 
na pewien okres, nie należą 
do nikogo, nie są niczyją 
własnością. Ich własność 
dzielona jest pomiędzy byłych 
i przyszłych użytkowników.
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ce po zabójstwie Litwinienki polonem), aby rozeszła się o niej plotka. I tak 
powstała niewidzialna rzeźba. Byłam inwigilowana przez licznych funk-
cjonariuszy i ochroniarzy biennale, choć tak naprawdę nic nie przywio-
złam. Każdy kto słyszał o mojej rzeźbie wyobrażał ją sobie inaczej. Bienna-
le towarzyszyła konferencja, w której wziął udział m.in. Giorgio Agamben. 
Wygłosił referat o porównaniu systemu kapitalistycznego „imperium” 
z niewidocznym centrum władzy, która jest roztopiona i nielokalizowana, 
z motywem pustego tronu przygotowywanego przez wiernych na przyję-
cie „chwały” we wczesnym chrześcijaństwie. Najłatwiej jest kontrolować 
pożądanie i mieć nad kimś władzę, gdy przedmiot pożądania lub ośrodek 
władzy jest niewidzialny…
Myśląc w kategoriach rancierowskiego „dzielenia postrzegalnego“ ważne jest 
nie faktyczne istnienie danego dzieła, lecz jak ono zaistniało i jaką ma wi-
dzialność. Interesującym przykładem jest samo istnienie tłumaczenia książ-
ki Jacquesa Ranciere’a na język polski. To nie tłumaczenie oryginalnej książ-
ki Ranciere’a Partage du sensible (do której prawa uzyskało wydawnictwo 
Ha!art i którą przełożył Janek Sowa), lecz zbiór tekstów, fragmentów książki 
i wykładów Ranciera wygłoszonych wokół tej książki, wydany przez Krytykę 
Polityczną, stał się podstawowym źródłem jego recepcji w Polsce. 

Wróćmy do projektów opisanych w książce, z których część, tak jak ten z ze-

garem na Pałacu Kultury, nie zostały dotąd zrealizowane, są jedynie pew-

nym potencjałem, który może, ale nie musi zostać. 

Marzę, aby wskazówki zegara na Pałacu Kultury przez jeden dzień poru-
szały się do tyłu. Inspirowała mnie między innymi historia opisana i sfety-
szyzowana przez Waltera Benjamina, o tym, jak w czasie rewolucji lipcowej 
w Paryżu niektórzy demonstranci chcąc symbolicznie zaznaczyć koniec 
historii i „zatrzymać czas”, strzelali z pistoletów do zegarów miejskich. Nie 
wiem, czy uda nam się ten projekt zrealizować, jednak z perspektywy osób 
niemieszkających w Warszawie nie ma to zbyt dużego znaczenia – o pra-
cy i tak jedynie usłyszą. Od czasu publikacji książki Sternberg Press pro-
jekt stał się już pewnym memem kulturowym, zaczyna istnieć w przestrze-
ni dyskursu i być może na skutek informacji zwrotnych, jakie otrzymam, 
jego ostateczna forma zmieni się. Jak w filmie Dzień Świstaka, gdzie boha-
ter zmieniał swoje zachowanie, starając się coraz bardziej poprawić prze-
żywany przez siebie pojedynczy, stale powtarzający się dzień. Przyszłość 
istnieje w teraźniejszości tak jak przeszłość w przyszłości. 

To, co wzbudziło moją ogromną ciekawość, kiedy pierwszy raz dowiedzia-

łem się o Twoich działaniach (no właśnie dowiedziałem się, a nie zobaczy-

łem, to dość symptomatyczne), to wpisanie Twojej praktyki w tradycję ar-

tystyczną, która porzuca materialność dzieła sztuki. Myślę przede wszyst-

kim o projekcie Snow Black będącym wystawą niewidzialnych dzieł z Yvon 

Lambert Gallery i Muzeum Narodowego w Krakowie. Jakie znaczenie ma dla 

Ciebie tradycja konceptualna lat 60. i 70., prace takich artystów jak choćby 

Robert Barry? Czemu może współcześnie służyć dematerializacja obiektu 

artystycznego?

Praca nie musi zaistnieć realnie w rzeczywistości, aby stać się faktem. Jesz-
cze w czasie studiów odwiedziłam w Londynie Jacka Wendlera, niezwy-

kłego kolekcjonera, a także współpracownika Setha Siegelauba w projekcie 
konceptualnym Xerox Book (1968) – pionierskiej wystawie sztuki koncep-
tualnej w formie kserowanej sto razy czystej kartki papieru. Wendler opo-
wiedział mi o wszystkich pracach, które kupił od artystów, ale na które nie 
ma miejsca w swoim domu. Istnieją tylko wirtualnie, a on opowiada o nich 
swoim gościom. Wendler mieszka w domu Marcela Broodthersa, gdzie co 
drugi przedmiot może być uznany za sztukę albo niesztukę (np. mebel), 
w zależności od woli obserwatora.
Myślę, że w sztuce nie ma znaczenia, czy coś istnieje realnie, ponieważ 
wszystko jest pewną konstrukcją mentalną. Ważniejsze jest istnienie 
w przestrzeni dyskursu. Zawsze fascynowały mnie prace i pomysły innych 
artystów, które istniały wyłącznie w przestrzeni np. wywiadu, lecz nigdy 
nie zostały zrealizowane.
Niematerialność stała się bardzo ważnym odniesieniem dla polityki i eko-
nomii. Dziewięć dziesiątych czynników mających realny wpływ na nasze 
myślenie, zachowanie i nastrój jest niewidzialna, choć jesteśmy tego często 
zupełnie nieświadomi. Podświadomość zbiorowa każdego narodu, arche-
typy, ale jednocześnie podprogowe komunikaty i reklamy w mediach, ele-
menty hipnozy i NLP (programowania neurolingwistycznego) w zacho-
waniu polityków czy sprzedawców, a nawet aromoterapia i nauka w czasie 
snu – to wszystko tworzy „ekonomię niewidzialności”, w obrębie której 
funkcjonujemy. Antonio Negri i Giorgio Agamben mówią o zaniknięciu 
widzialnych źródeł władzy, o jej rozproszeniu. Tzw. praca niematerialna, 
jak definiuje ją Maurizio Lazaratto, zaczyna być podstawą globalnej eko-
nomii. Widać to między innymi poprzez dochód narodowy USA, który 

Intrygują mnie spotkania  →
z naukowcami badającymi 
granice nauki, lingwistami 
badającymi granice języka, 
z antropologami określającymi 
granice cywilizacji. To, czym 
się zajmują, w pewnym sensie 
przypomina sztukę. Wzorem 
artysty był dla mnie zawsze 
serbski fizyk i wynalazca 
Nicola Tesla.
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w coraz większym stopniu pochodzi nie z produkcji i rolnictwa, lecz ze 
sprzedaży praw i patentów, a zatem z pracy niematerialnej wynalazców, di-
zajnerów, programistów. Jednocześnie niematerialne prace konceptualne 
zostały zmaterializowane, stając się obiektami handlu. W pewnym sensie 
sztuka konceptualna bardzo się skomercjalizowała. Nagle cudownie od-
najdują się dokumentacje fotograficzne niematerialnych działań artystów 
z lat 60., a wdowa i córka po Marcelu Broodthaersie wypuszczają na rynek 
poskładane przez siebie w większe całości pozostałości prac, których arty-
sta nie wykorzystał za życia.

Podejmijmy też temat kwestionowanego, rozmytego autorstwa, który  

wciąż sprawia kłopoty zarówno krytykom, jak i nieco zdezorientowanej 

publiczności. Mówisz czasem „pożyczyłam” jakąś pracę lub nawet „ukra-

dłam”… 

Autorstwo stało się bardzo sproblematyzowane. Istnieją autorstwa kolek-
tywne, autorzy bez dzieł, dzieła bez autorów. Idee krążą pomiędzy arty-
stami, którzy je sobie podkradają lub inspirują się czyimś pomysłem. In-
teresuje mnie utrata ciężaru, grawitacji, oderwanie od istniejących praw 
i logiki. To oderwanie jest także oderwaniem od istniejącego systemu 
wartości ekonomicznych. Ciekawią mnie alternatywne formy posiada-
nia dzieł sztuki. Kilka spośród moich prac nie może być nabytych, lecz je-
dynie wypożyczonych na pewien okres, nie należą do nikogo, nie są ni-
czyją własnością. Ich własność dzielona jest pomiędzy byłych i przyszłych 
użytkowników. Tak jest w przypadku Pogody politycznej – fenomenu at-
mosferycznego z nieistniejącego filmu science-fiction. Padający czarny 
śnieg, negatyw rzeczywistości, zmienia właściciela, gdyż nie może być ku-
piony, a jedynie wypożyczony przez kolekcjonera lub instytucję na kilka 
miesięcy. Nie należy do nikogo. To śnieg do wynajęcia. 
Zajmuje mnie erozja autorstwa, odejście od modernistycznego absoluty-
zowania pojedynczego twórcy. Zmieniająca się światowa ekonomia tworzy 
nowe formy współpracy, nowe struktury kreowania, które de facto w dość 
ograniczony sposób odbijają się na rynku sztuki. Zachwyciłam się koncep-
tem Anna Sanders Films, grupy tworzącej z wielu filmów portret fikcyj-
nej postaci, której twarzy nigdy nie zobaczymy na ekranie. Autorzy mogą 
się za to przejrzeć we wszystkich filmach ASF jak w lustrze. Podoba mi się 
też jedyny do tej pory kupiony w całości projekt wystawy stworzonej przez 
wielu różnych artystów – Ann Lee – zainicjowany przez Pierre’a Huyghe-
’a i Philippe’a Parreno. Zakupili oni najbanalniejszą i najtańszą postać man-
ga – smutną japońską dziewcznkę bez imienia i tożsamości. Następnie za-
prosili grupę przyjaciół artystów, aby wspólnie wymyślić jej tożsamość. 
Kiedy pokazywałam Snow Black w galerii, nie zależało mi na sprzedaży 
w sensie komercyjnym, chciałam jedynie, aby wystawa ta stała się kolek-
tywnym projektem o rozmytym autorstwie. Tego zagadnienia dotyczy też 
cykl Wartość hipotetyczna – seria obrazów zmieniających autora w zależ-
ności od pogody i ilości padającego światła. Pojawiają się i znikają. Jeden 
i ten sam przedmiot uzyskuje w kilka sekund zupełnie nowe znaczenie. 
Te obrazy, „3 w 1”, są związane z moimi poszukiwaniami na temat, w jaki 
sposób przedmioty i dzieła sztuki mogą szybko zmienić swoją wartość. Jak 
niewielka zmiana w rzeczywistości może spowodować, że np. mięso czy 

Agnieszka Kurant, Future Anterior, znikający New York Times z 2020 r. Fortes Vilaça Gallery, Sao 
Paulo, 2008, dzięki uprzejmości artystki
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cukier staną się praktycznie walutą. Najbardziej kreatywne w wymyślaniu 
nowej waluty są zawsze dzieci, w pewnym sensie antycypują one nieświa-
domie to, co rzeczywiście może się stać w społeczeństwie np. w dobie kry-
zysu. Barter odbywający się w przedszkolach i szkołach podstawowych, 
kiedy dzieci nie operują jeszcze prawdziwą walutą, zawsze był dla mnie 
niezwykle inspirujący. W zerówce handlowałam połamanymi rysikami za-
chodnich kolorowych kredek, które można było obsadzić w metalowym 
ołówku. Te rysiki wymieniało się na kolorowe gumki do wycierania lub to-
rebki z oranżadą w proszku albo na nalepki z logo zagranicznej firmy, któ-
rej nazwy nie umieliśmy odczytać. Te bezużyteczne nieraz przedmioty lub 
ich fragmenty zamieniały się wtedy na chwilę w złoto. 

Twoje realizacje mają formułę kolektywną — sięgasz po różnego rodzaju 

technologiczne innowacje (chociażby w przypadku rzeźb, które są lewitu-

jącymi wyspami), badania naukowe, ale także wiedzę paranaukową, trudną 

do zweryfikowania. Jak przebiega Twoja współpraca ze specjalistami z in-

nych dziedzin?

Staram się badać granice tego, co mentalnie przedstawialne i reprezen-
towalne. Dlatego interesuje mnie współpraca ze specjalistami, których 
praktyka balansuje na granicy nauki i fikcji. Zastanawia mnie, jak para-
normalne zjawiska zostają często włączane w codzienne życie, w media, 
w politykę, w system oficjalnie akceptowalnej rzeczywistości obiektywnej. 
Podstawowa, obiektywna prawda, jaką wydawał się dotąd np. mierzalny, 
linearny czas jest obecnie powszechnie podważana. Obiektywna linia cza-
su powoli znika. Istnieją ślady przyszłości w przeszłości i w teraźniejszo-
ści. Jedną z prac, które wywarły na mnie głębokie wrażenie była realizacja 
Gino de Dominicisa Wszechświat jest nieruchomy. Praca polegała między 
innymi na obecności w galerii osoby z zespołem Downa wpatrującej się 
w parę bliźniąt. Istnieje przekonanie, że osoby z zespołem Downa mają za-
burzone odczucie przeszłości i przyszłości i żyją w wiecznej teraźniejszo-
ści. Bliźnięta zaś z reguły łączy specyficzny, wspólny odbiór rzeczywistości, 
tworzą sobie odrębny mikro-świat, a więc funkcjonują w pewnej opozy-
cji do świata zewnętrznego. Praca de Dominicisa jest zderzeniem ze sobą 
dwóch odmiennych sposobów odczucia czasu, a zatem całego świata. 
Będąc w USA i Kanadzie, przeprowadziłam szerokie badania tradycji inu-
ickiej. Okazuje się, że Inuici ze względu na koczowniczy tryb życia oraz 
konieczność rozpalania ognisk ze wszelkich możliwych materiałów nie 
byli przez wieki w posiadaniu żadnych dodatkowych, zbytecznych przed-
miotów, lecz jedynie dziedziczyli z pokolenia na pokolenie podstawowe 
przedmioty codziennego użytku. W konsekwencji nie tworzyli rzemiosła 
artystycznego ani sztuki. Za to bardzo rozwinęli gry, stworzyli prototypy 
gier z podziałem na role i gry językowe. Ich twórczość była zatem, z bra-
ku materialnych podstaw, głównie mentalna, konceptualna. Kiedy zaczę-
li osiedlać się w miastach, pojawiły się także rzemiosło i sztuka, zaczęli 
np. malować obrazy. Jednak zupełnie nie mogli zrozumieć ani zaakcep-
tować podstawowego w naszej kulturze formatu obrazu, jakim jest pro-
stokąt bądź kwadrat. Te kształty nie mieściły się w ich systemie pojmowa-
nia świata. Nie znali kwadratu, który nie występował w naturze lecz był 
konstrukcją mentalną. Dla Inuitów wszystko było okrągłe: ognisko, igloo 

Wierzę, że tylko utrata  →
kontroli nad dziełem wyzwala 
potencjał, aby stało się 
one polityczne, aby weszło 
w konfrontację z realnym 
światem, a nie tylko ze 
światem sztuki. Utrata 
kontroli łączy się często 
z wliczeniem fiaska, porażki, 
rozpadu w samą ideę pracy.

Agnieszka Kurant, Hypothetical Value - A Work Changing the Author With the Weather, 2007–
2008, dzięki uprzejmości artystki
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– dlatego tworzyli też okrągłe obrazy. Spotkanie z kulturą, w której pod-
stawowe, niepodważalne dla nas kategorie i formy nie mają racji bytu, roz-
budziło moje zainteresowanie ludźmi, którzy nie akceptują istniejącej rze-
czywistości odbieranej przez pryzmat wyuczonych form, lecz z różnych 
przyczyn znajdują własne punkty dojścia do tego, czym jest i jak funkcjo-
nuje świat. 
Interesuje mnie współpraca z ludźmi, którzy zajmują się zupełnie innymi 
dziedzinami niż ja. Zderzenie z wyobraźnią i ideami często bardzo odle-
głymi od moich prowadzi do twórczych nieporozumień, które mogą ge-
nerować nieprzewidziane sensy. Intrygują mnie spotkania z naukowcami 
badającymi granice nauki, lingwistami badającymi granice języka, z antro-

pologami określającymi granice cywilizacji. Ci wszyscy specjaliści wcho-
dzą świadomie w rejony nie-wiedzy, gdzie trzeba błądzić po omacku, gdyż 
zasady obowiązujące w centrum terytorium poznawczego świata, w któ-
rym żyjemy, ulegają erozji. To, czym się zajmują, w pewnym sensie przypo-
mina sztukę. Wzorem artysty był dla mnie zawsze serbski fizyk i wynalazca 
Nicola Tesla. Jego odkrycia i patenty uznane zostały przez współczesnych 
mu za science-fiction, podczas gdy jemu brakowało zaledwie aparatu ma-
tematycznego oraz zaufania rządu USA, aby rozwinąć technologię lewi-
tacji lub komunikacji z planetami i cywilizacjami spoza Układu Słonecz-
nego. To właśnie Tesli zadedykowałam symfonię, którą komponuję wraz 
ze Zbigniewem Karkowskim. To symfonia oparta na infra-dźwiękach. Nie 

Agnieszka Kurant, Political Weather Snow, 2007, dzięki uprzejmości artystki Agnieszka Kurant, Political Weather Snow, 2007, dzięki uprzejmości artystki
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słyszymy tych dźwięków, choć mają one wpływ na nasze samopoczucie, 
zdrowie, myślenie. W historii znane są plany i próby ich wykorzystania 
jako broni, środka usypiającego lub tez para-narkotyku. Niesłyszalna sym-
fonia będzie muzyką, która może bezgłośnie usypiać, ukoić lub zabić.

W Twoich działaniach międzydyscyplinarnych, a także w tych wykorzystu-

jących prace innych autorów (jak wspomniany obraz będący palimpsestem 

– w zależności od temperatury pojawiają się różne jego warstwy wykonane 

przez trzech artystów), mocno ujawnia się Twoje kuratorskie przygotowa-

nie. Kiedy nastąpił ten moment, w którym praktyka kuratorska przeistoczy-

ła się w praktykę artystyczną?

Od początku działalności kuratorskiej moje projekty miały charakter kon-
ceptualny. Niezwykłe wrażenie wywarły na mnie spotkania w czasie stu-
diów w Londynie z bratem Daniela Burena, autorem konceptualnych wy-
staw – Michelem Claura, ze wspomnianym wcześniej Jackiem Wendlerem, 
a także z Elein Fleiss i ludźmi z magazynu „Purple” (autorami wystaw L’hi-
ver de l’amour oraz Elysian Fields). Ich wystawy nie były o czymś, lecz były 
czymś. Michel Claura robił wystawy (np. A Pierre et Marie) zawieszające 
prawa rzeczywistości, znoszące wszelkie uwarunkowania (praktyczne, in-
stytucjonalne, ideologiczne), jakim podporządkowana jest rzeczywistość. 
Jako jeden z pierwszych organizatorów wystaw zaczął o nich myśleć jak 
o potencjalnych formach czy dziełach sztuki. Przez Jacka Wendlera nawią-
załam kontakt z Sethem Siegelaubem. W tym okresie współpracowałam 
też z Erickiem Troncy – francuskim kuratorem-autorem, inspirującym się 
Claurą. Troncy jest autorem wystaw, gdzie prace artystów nie są zestawia-
ne ze sobą tematycznie lecz formalnie, łączone jak rebus, wbrew logice ge-
nerowanych przez siebie osobno sensów. Troncy tworzy narracje formal-
ne, napięcia oraz pewną opowieść, scenariusz, nie oparty na treści, lecz na 
wolnych skojarzeniach lub formach. Wraz z Xavierem Douroux rozwinął 
on centrum sztuki Le Consortium w Dijon. Instytucja ta stała się centrum 
konceptualnych wystaw bazujących np. na idei cadavre exquis – jak Follo-
wing and to be Followed – artyści byli zapraszani pojedynczo i po kolei do-
dawali nową pracę do tego, co już zastali na miejscu, lub Before the End, na 
której pokazano wszystkie ostatnie obrazy twórców konceptualnych, za-
nim pożegnali się z malarstwem. To tam powstały najciekawsze wystawy-
dzieła sztuki realizowane przez Philippe’a Parreno, Pierre’a Huyghe’a, Lia-
ma Gilicka – Moral Maze, Proces Pol Pota. 
W Le Consortium poznałam też Boba Nickasa, freelancera z Nowego Jor-
ku, który od wielu lat poddaje druzgocącej krytyce tradycyjne tematyczne 
wystawy i tworzy np. Red Show – wystawę złożoną wyłącznie z czerwonych 
prac bez względu na ich temat i charakter – od konstruktywizmu do Cady 
Noland. Nickas wsławił się także wystawą artystów, których nazwiska zaczy-
nają się na literę A, choć ich prace nie mają ze sobą nic wspólnego. Tam też 
zaczęła się moja współpraca z grupą Anna Sanders Films (Charles de Me-
aux, Philippe Parreno, Pierre Huyghe, Dominique Gonzales-Foerster). Ta 
współpraca, zwieńczona napisaniem przeze mnie wraz z Mathieu Copelan-
dem monografii ASF, przerodziła się z czasem z kuratorskiej w artystyczną. 
Dużo później rozwinęłam zainteresowanie genealogią wystawy jako for-
my sztuki, przygotowując wraz z Caroline Schneider i Sternberg Press se-

rię książek na ten temat. Idea wystawy jako formy sztuki rozpoczyna się od 
Mnemosyne Atlas Aby’ego Warburga, wystaw teatralnych Herberta Beyera, 
rozwija się poprzez Charlesa i Raya Eamesów aż po grupę Experiments in 
Art and Technology Billy’ego Kluvera, a zwieńczeniem tego procesu jest 
niezwykły cykl wystaw-performensów 9 Evenings, zorganizowanych w No-
wym Jorku przez Kluvera, Cage’a i Rauschenberga, oraz Exploading Pla-
stic Inevitable Warhola. Spotkania z żyjącymi nadal uczestnikami i świad-
kami projektu 9 Evenings wywarły na mnie ogromne wrażenie. Obecnie 
pracuję nad monografią projektu Pepsi Pavillion – stworzonego przez Klu-
vera, Roberta Breera, Rauschenberga i Cage’a – wystawą-dziełem powsta-
łym na Expo w Osace w Japonii w 1972 roku, praktycznie nieznanego szer-
szej publiczności.
Jeszcze na studiach pracowałam wspólnie z Mathieu Copelandem nad 
pierwszą realizacją, o której myśleliśmy jako o wystawie, a która została 
uznana za formę sztuki. Była to wystawa w formie magazynu – „Perfect 
Magazine”, który w całości składał się z podarowanych nam przez artystów 
dzieł sztuki, w większości zrobionych na tę okazję. Magazyn miał wszyst-
kie właściwe parametry, jak artykuły, zdjęcia, kod paskowy, nawet ISBN, 
ale wydrukowany białym drukiem na białym tle, w efekcie czego wszyst-
ko „zniknęło”. Nastąpiło odwrócenie procesu mającego z reguły miejsce 
w tworzeniu sztuki: zamiast uczynić rzeczy widzialnymi, spowodowali-
śmy, że coś zniknęło. Jednak nie byliśmy jeszcze przekonani, nie mieliśmy 
do końca odwagi nazwać to dziełem sztuki. 
Niedługo potem Christian Bernard, wizjonerski poeta-dyrektor Mamco 
w Genewie, zaprosił mnie jako jego zdaniem – artystkę, do zrobienia kon-
ceptualnego projektu w Muzeum. Przyjmując zaproszenie, nie do końca 
zdawałam sobie sprawę z tego, co właściwie zachodzi. Była to wystawa-wi-
rus, która niczym pasożyt wchodziła w inne wystawy i dyskursy. Zrealizo-
wałam wówczas serię projektów we współpracy z artystami, gdzie autor-
stwo było bardzo rozmyte. Namówiłam na przykład Bertranda Lavier, aby 
pozwolił mi wykorzystać swój pomysł o filmowaniu obrazów, i sfilmowa-
łam biały krzyż Malewicza na kamerze super 8. W ten sposób obraz uzy-
skał wymiar czasowy – trwał tyle, ile taśma super 8, czyli około 3 minut. 
Film był całkowicie przezroczysty, ponieważ obraz jest biały. Ten biały, 
transparentny film, pusty format czasu, będący po prostu snopem światła, 
wyświetlałam później na prace innych artystów. Pokazałam także plakat, 
który zrobiłam z Pierrem Huyghem w ramach jego Stowarzyszenia Wol-
nego Czasu. Plakat ma postać pierwszej strony lokalnej gazety codziennej, 
całkowicie pozbawionej treści, którą zastąpiły czarne prostokąty, z pozo-
stawioną jedynie datą, tytułem gazety oraz nazwą danego miasta. Cisza in-
formacyjna. Brak wiadomości. Prezentowałam ją w wielu miejscach, tak że 
obecnie jest już sporo pierwszych stron gazet z wielu miast. To sui generis 
akumulacja wolnego czasu, gazeta bez informacji. Jakby świat nie istniał 
tego jednego dnia. Na wystawie w Mamco pokazałam też niebieską linię 
Krasińskiego, z którym nie miałam już szansy współpracować. Linia, która 
wyszła z jednego z jego obrazów przecięła całe muzeum i prace innych ar-
tystów, które napotkała (m.in. Johna Armledera i Daniela Burena). 
Jednak przełomowa była dla mnie wystawa Snow Black. Miałam rezyden-
cję kuratorską w Nowym Jorku i w moim studiu w ISCP przygotowywa-
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łam projekt wystawy złożonej wyłącznie z niewidzialnych prac innych ar-
tystów. Któregoś dnia do pracowni wkroczył galerzysta Yvon Lambert 
i oznajmił, że cała ta wystawa jest jego zdaniem dziełem sztuki i że za-
prasza mnie do zrobienia wystawy w swojej galerii. Poinformowałam go, 
że wiele z „niepokazywanych” przeze mnie prac wystawiam nielegalnie, 
że nie mam zgody na ich wypożyczenie lub że po prostu je w pewnym 
sensie ukradłam. Nie uznał tego za przeszkodę. W ten sposób ostatecz-
nie moja twórczość została zalegitymizowana jako forma sztuki. Kilku ar-
tystów było niezadowolonych, że wystawa zmieniła nagle swój status i sta-
ła się dziełem sztuki, bo problem autorstwa stał się kwestią sporną. Jednak 
najbardziej konceptualni i otwarci artyści byli zachwyceni. 

Wróćmy do projektu, jaki zrealizowałaś latem tego roku podczas Pikniku 

Naukowego na zaproszenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 

Podjęłaś się próby „zahipnotyzowania” przypadkowych przedstawicieli 

polskiego społeczeństwa. Jakie znaczenie miała ta akcja, co może wyniknąć 

z niespodziewanych zderzeń widza ze sztuką? 

Była to zbiorowa hipnoza, w której potraktowałam naród polski jak zbio-
rowego pacjenta. Inspirowałam się fascynującym mnie od dzieciństwa 
Kaszpirowskim, który hipnotyzował ludzi z ekranu telewizora odliczając 
1,2,3... co miało wprowadzić telewidzów w błogi stan snu i znieczulić na 
otaczającą ich, trudną do zaakceptowania rzeczywistość lat 80. W książce 
Niesamowita Słowiańszczyzna Maria Janion stawia kontrowersyjną tezę, że 
Polska została zbyt wcześnie ochrzczona i był to swego rodzaju gwałt na 
pogańskiej naturze polskich Słowian. Według Janion konsekwencje trau-
my rozbicia przedchrześcijańskiej mitologii tych ludów odczuwalne są do 
dziś w postaci licznych kompleksów oraz ksenofobii Polaków. Postanowi-
łam wyleczyć Polaków z ich kompleksów i fobii. 
Podstawowe element hipnozy są dziś wykorzystywane non-stop w me-
diach, przez polityków, sprzedawców, reklamy, a nawet przez kieszonkow-
ców w tramwajach. Nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, kiedy i jak je-
steśmy hipnotyzowani. Postanowiłam stworzyć fikcję zbiorowej hipnozy 
całego narodu, niczym scenariusz science-fiction rodem z Burroughsa lub 
Ballarda. Piknik Naukowy wydawał się do tego idealną okazją ze względu 
na totalny przekrój społeczny, jaki powstał przy okazji tłumnego udziału 
warszawiaków w tej imprezie. Zatem grupa ludzi, która pomimo ostrych 
protestów organizatorów pikniku poddała się hipnozie w wykonaniu za-
proszonego przeze mnie zawodowego hipnotyzera zbiorowego, w pew-
nym sensie reprezentowała cały naród. To działanie było w pewnym sensie 
skazane na porażkę, a jednak paradoksalnie się udało, kilka osób rzeczywi-
ście zostało zahipnotyzowaanych, choć warunki wydawały się koszmarne: 
głośna muzyka, tłumy przypadkowych gapiów i zapach popcornu. Tym 
projektem chciałam obudzić podejrzenia wobec otaczającej rzeczywisto-
ści. Być może w tej chwili wszyscy jesteśmy zahipnotyzowani, a ten wy-
wiad toczy się tylko w moim lub waszym śnie.

Twoje prace można odczytywać w kategorii „materiału dowodowego” na to, 

że przyszłość dzieje się na naszych oczach, że wszelkie futurologiczne wizje 

w zaskakujący sposób manifestują się w teraźniejszości i przeszłości…

W pracach takich jak Future Anterior pragnę przede wszystkim opowiadać 
o tym, że przyszłość istnieje już teraz. Nie zaczyna się jutro, lecz wczoraj. 
W pewnym sensie żyjemy w przyszłości. Dlatego pociągają mnie sytuacje, 
które mogą wpłynąć na zaburzenie linearnej koncepcji czasu. Taką sytu-
ację starałam się stworzyć zapraszając do współpracy znanego polskiego 
jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego, który przewidział co stanie się około 
roku 2020. Po angielsku określenie „2020 vision” używane jest przy okazji 
badań i testów okulistycznych i oznacza optymalny, dobry wzrok. „2020” 
jest pewną normą przyjętą przy opisywaniu zdrowego wzroku. Zdrowe-
go z punktu widzenia ludzkiego oka. Z innej perspektywy, np. konstrukcji 
oka owadów, wynik ten może być uznany za wadę, za błąd widzenia. Jest to 
tylko pewna przyjęta wartość normatywna określona przez ludzi i dla lu-
dzi. To jednocześnie subiektywne, jak i obiektywne kryterium. 
Zaciekawiło mnie, w jaki sposób paranormalne zjawisko jasnowidzenia 
włączane jest w oficjalną rzeczywistość polityczno-medialną. Krzysztof 
Jackowski jest wykorzystywany jako wiarygodne źródło wiedzy przez po-
licję, polityków i biznesmenów. Postanowiłam zatem wytworzyć z jego po-
mocą fragment rzeczywistości. Poprosiłam grupę dziennikarzy z „New 
Jork Timesa”, aby rozpisali przepowiednie jasnowidza na pojedyncze ar-
tykuły z perspektywy konkretnego dnia w przyszłości. Następnie złoży-
łam je w format realnego „New York Timesa” i wydrukowałam na papie-
rze gazetowym. Tylko, że druk pojawia się i znika w zależności od pogody 
oraz temperatury pomieszczenia, reaguje też na ciepło dłoni czytelników. 
Jest delikatny jak informacja, która nieustannie zmienia się, deformowa-
na przez plotki. Istotą Future Anterior jest dla mnie to, że praca ta zmieni 
swój status za kilka lat. W roku 2020 część z informacji opisanych w fikcyj-
nym NYT stanie się prawdą, a część na zawsze pozostanie science-fiction. 
Być może gazeta zyska nawet quasi-polityczne znaczenie. Zatem najbliż-
sze 12 lat będzie tylko przejściowym stanem tej pracy, warholowską „kap-
sułą czasu”. Nie lubię tworzyć zamkniętych kontrolowanych całości. Wie-
rzę, że tylko utrata kontroli nad dziełem wyzwala potencjał, aby stało się 
one polityczne, aby weszło w konfrontację z realnym światem, a nie tylko 
ze światem sztuki. Utrata kontroli łączy się często z wliczeniem fiaska, po-
rażki, rozpadu w samą ideę pracy.
Nowe sensy, najciekawsze znaczenia powstają wtedy, gdy podejmujesz ry-
zyko, że to, co mówisz, może stać się nonsensem. Dla mnie nieporozumie-
nia, mylne tropy są bardzo ważne. I nonsens, który może stać się logiczny. 
Ryzykowanie stworzenia lub wypowiedzenia kompletnego nonsensu jest 
być może jedyną odważną próbą badania nie-wiedzy. Sztuka jest właśnie 
takim błądzeniem po terytorium nie-wiedzy.

Agnieszka Kurant (1978) – kuratorka i artystka. Wystawiała w najważniejszych 

galeriach i muzeach sztuki współczesnej, m.in. w galerii Yvona Lamberta w 

Nowym Jorku, Palais de Tokyo w Paryżu, Tate Modern w Londynie, MAMCO w 

Genewie. W październiku 2008 r. ukazała się monografia artystki nakładem 

wydawnictwa Sternberg Press (Berlin/Nowy Jork). Mieszka w Warszawie.



84     notes.49 CZyteLniA CZyteLniA notes.49      85

Encounters at the Edge of the World (Spotkania 
na krańcach świata) – prezentowany ostatnio 
w polskich kinach niezwykły dokument nakrę-
cony na Antarktydzie przez Wernera Herzoga, 
mniej mówi o przyrodzie, a więcej o ludziach, 
którzy tam mieszkają i pracują. Antarktyda He-
rzoga to piękna, pociągająca, ale i groźna uto-
pia zamieszkana przez artystów życia: wybit-
nych naukowców, filozofów, marzycieli, twór-
ców i oryginałów wszelkiej maści

 

Powierzchnia Antarktydy bez lodu, Wikimedia Commons, repozytorium wolnych zasobów 
projektów Fundacji Wikimedia.
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Znakomity niemiecki reżyser Werner Herzog urodził się w 1942 r. w Mona-

chium. Wychował się w niewielkiej alpejskiej miejscowości, z dala od elek-

trycznych zdobyczy cywilizacji. W wieku 14 lat odbył swoją pierwszą podróż 

– piechotą. Po raz pierwszy użył telefonu w wieku 17 lat. W szkole średniej, kie-

dy miał 19 lat, żeby zarobić na produkcję swego pierwszego filmu, pracował 

na nocnej zmianie w hucie stali. Od tego czasu wyprodukował, napisał i zrobił 

ponad 40 filmów, opublikował dziesiątki książek i wyreżyserował spektakle 

operowe.

O projekcie antarktycznym mówił m.in. tak: „Chciałem pojechać na Antarktydę 

po zobaczeniu niezwykłych zdjęć podwodnych pokazujących środowisko ni-

czym z innej planety, wykonanych przez mojego przyjaciela, doświadczonego 

nurka, który sfotografował mroźny świat w sposób niepodobny do niczego, 

co widziałem do tej pory. Dołączyłem do grupy naukowców i badaczy ze stacji 

naukowej McMurdo. Nie oczekiwałem niezwykłych pejzaży i ludzi żyjących 

w błogosławionej harmonii z pingwinami, ale mimo to, zaskoczył mnie widok 

McMurdo, przypominającej brzydkie miasteczko górnicze pełne spychaczy 

i hałaśliwych budów. Ale – McMurdo jest też pełne zawodowych marzycieli 

i niezwykłych historii”.

Bo Wernera Herzoga interesują przede wszystkim wyjątkowe osobowości, 

ludzie poszukujący sensu w nieoczywistych przestrzeniach, spełniający się 

poprzez nietypowe działanie. Herzog nie odmawia sobie w trakcie wywiadu 

z badaczem życia pingwinów dociekania, na jaką skalę wśród pingwinów wy-

stępuje homoseksualizm i czy to prawda, że łatwo popadają w depresję.

W jednym z wywiadów1 reżysera pytano:

Nie broni się Pan przed śmiechem i dowcipami na ekranie…

Nie tylko na ekranie. Gdy kręciliśmy Spotkania było przy tym bardzo dużo 

śmiechu. W ogóle film jest w wielu miejscach całkiem zabawny. Ludzie są za-

skoczeni tym, że moje filmy są śmieszne. Szczególnie duże poczucie humoru 

i autoironii mam wtedy, kiedy pracuję jako aktor. Oczywiście, najlepiej wycho-

dzą mi role wrogich, dysfunkcyjnych i brutalnych osobników.

Parokrotnie w trakcie filmu, gdy naukowcy, z którymi Pan rozmawia, zaczy-

nają wchodzić w rozwlekłe szczegóły swoich opowieści, wycisza Pan głos 

i streszcza ich wypowiedź. Czy którykolwiek z nich był zbyt nudny lub nie-

wygodny do filmowania?

Nie, wcale nie. Myślę, że każda z postaci, które znalazły się w filmie to ktoś, 

kogo wielu z nas chciałoby mieć za przyjaciela. To wspaniałe ludzkie istoty. 

Oczywiście są o wiele ciekawsi niż widać to na filmie i chciałoby się spędzić 

z nimi znacznie więcej czasu.

Baza McMurdo, kadr z filmu Spotkania na krańcach świata, Wielka Brytania 2007. Scenariusz, 
reżyseria i narracja: Werner Herzog. Dystrybucja w Polsce: Against Gravity
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Postanowiliśmy więc jako „notes.na.6.tygodni” spędzić zdecydowanie wię-

cej czasu z kimś, kto przemieszkuje na Antarktydzie. Tak się szczęśliwie zło-

żyło, że w Warszawie przebywał akurat Tomasz Janecki, hydrobiolog z Za-

kładu Biologii Antarktyki Instytutu PAN w Warszawie, który na Antarktydzie 

przeżył do tej pory w sumie 33 miesiące, dwukrotnie spędzając tam zimę. 

Z polskim badaczem Antarktydy rozmawia Paulina Jeziorek. 

Czy spotkał Pan na Antarktydzie jakichś artystów?

Nie, ale w tym roku zgłosił się do nas reżyser teatralny i chciał przyjechać 
na stację Arctowski. Zgodziliśmy się, tyle że musiałby tam dolecieć na wła-
sny koszt, a potem jako osoba prywatna musiałby za swój pobyt zapłacić. 
Na razie nie odezwał się.

Pobyt na Antarktydzie na pewno jest bardzo kosztowny.

Najgorzej jest z dojazdem. Jeżeli komuś udałoby się jakoś dostać do nas, 
to przyjmiemy go na stacji. Oczywiście to wszystko mogłoby się zdarzyć 
w drodze wyjątku dla jakiejś osoby. Kiedyś telewizja pytała, czy mogliby 
wysłać ekipę 6 czy 8 osób, ale my i tak mamy mało miejsca dla naszych na-
ukowców. Tak jest na większości stacji. Chyba, że stacja ma pokoje hotelo-
we, bo łatwo do niej dotrzeć z zewnątrz, jak np. do stacji chilijskiej Marsh. 
Tam można przenocować za 250 dolarów za noc.

Wiem, że niedawno obejrzał pan film Spotkania na krańcach świata Herzo-

ga. Jak Pan go odebrał jako naukowiec i człowiek, który sam wiele czasu spę-

dził na Antarktydzie? 

Bardzo mi się podobał. Idąc na ten film obawiałem się, że ja, który znam 
to środowisko od podszewki, zobaczę tam jakieś głupoty. Ale ten film na-
prawdę przedstawił to środowisko tak jak ono wygląda. Natomiast poka-
zani tam ludzie są ekstremalni. Mówią, że normalny człowiek nie poje-
chałby zimować na Antarktydę. Trzeba mieć do tego predyspozycje. Co 
innego mieszkać w bazie McMurdo, gdzie latem jest ponad 1000 osób, 
a zimą 300–400, a co innego na naszej stacji, gdzie zimą jest 8 osób.

Jak bardzo jesteście oddaleni od jakiejś innej stacji?

Na szczęście nie bardzo. Do brazylijskiej stacji, gdzie zimą jest 16–20 osób, 
mamy 10 kilometrów. Ale nie można tak sobie do nich po prostu pójść. Ich 
stacja jest po drugiej stronie zatoki, więc przy dobrej pogodzie można po-
płynąć łodzią. Oczywiście widujemy się z nimi, bo to nasi najbliżsi, a wła-
ściwie jedyni w obrębie zatoki przyjaciele. Nasze stacje się widzą, widzimy 
palące się u nich światło. W czasie lata spotykamy się co dwa–trzy tygo-
dnie. Raz oni nas zapraszają na grilla, raz my jeździmy do nich. Oni – jako 
południowcy są skorzy do imprez.

Świętujecie odkrycie nowego gatunku?

Jeżeli taka sytuacja się zdarzy, to oczywiście, ale równie dobrze powodem 
może być mecz ligowy albo święta narodowe. Nasza stacja Arctowski leży 
na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandy Południowe i tam jest 
jeszcze 8 innych stacji zimowych, tylko część jest w innej zatoce, dlatego 
mamy z nimi mniejszy kontakt. Natomiast w naszej zatoce, w zatoce Ad-
miralicji, jest druga stacja zimowa, właśnie ta brazylijska, jest też letnia sta-
cja peruwiańska i stacja amerykańska. Amerykańska stacja jest od nas od-
legła zaledwie o 3 kilometry, więc kontakt z Amerykanami mamy zawsze 
bardzo dobry. Bywają tam od października do marca. Ich stacja jest malut-
ka, w lecie przebywa tam 4–5 osób. Badają pingwiny i foki. Oni korzysta-
ją z naszych chłodni, przychodzą do nas na weekend, mają tu swój pokój, 
korzystają z pralek, pryszniców. Z innymi stacjami utrzymujemy kontakt 
przez radio. Największa stacja to stacja chilijska, ma nawet lotnisko. Latem 
jest tam 150 osób. Jesteśmy od niej oddaleni zaledwie o 40 kilometrów, 
ale przejście przez lodowiec jest bardzo trudne i niebezpieczne. Chilijczy-
cy mają śmigłowiec, więc mogą do nas przylecieć. Bardzo rzadko warun-
ki są tak dobre, żeby można było popłynąć do nich przez otwarty ocean. 
U nich jest poczta, mały baraczek, gdzie segregowane są listy do różnych 
stacji. Raz na miesiąc chilijski śmigłowiec przywozi nam więc pocztę, bo 
można napisać do nas kartkę pocztową lub list, zaadresować do bazy chi-
lijskiej z adnotacją, że to na Arctowskiego.

Jakie badania przeprowadzał Pan podczas swojego pobytu na Antarkty-

dzie?

Jestem biologiem. Hydrobiologiem. Podstawowe badania, które przepro-
wadzamy razem z trzyosobowym zespołem, to badania bezkręgowców 
dennych takich jak: jeżowce, rozgwiazdy, ukwiały, skorupiaki czy ślimaki. 
Badamy komunikację chemiczną tych zwierząt między sobą, między nimi 
a środowiskiem oraz reakcje tych zwierząt na pokarm. Ekosystem antark-
tyczny jest bardzo nietypowy, ponieważ temperatura wody może docho-

kadr z filmu Spotkania na krańcach świata, Wielka Brytania 2007. Scenariusz, reżyseria i narracja: 
Werner Herzog. Dystrybucja w Polsce: Against Gravity
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dzić do -1,8 stopnia C. Wiele z tych zwierząt żyje na granicy śmierci przez 
zamrożenie. Są odpowiednio przystosowane, żeby w takiej temperaturze 
żyć i funkcjonować normalnie. Przykładem są ryby biało-krwiste wystę-
pujące tylko w tym miejscu.

Dlaczego nazywa się je biało-krwistymi?

Ponieważ ich krew jest przezroczysta. Może powinny się nazywać prze-
zroczysto-krwiste. Ich krew nie zawiera czerwonych krwinek, ponieważ 
krwinka mogłaby być centrum krystalizacji dla kryształka lodu. Bo krysz-
tałki powstają wokół czegoś. Woda jest tak przechłodzona, że wystarczy 
drobinka, żeby wokół niej zaczął narastać kryształ lodu. Te ryby mają gło-
wy wielkości jednej trzeciej swojego ciała. Mają też gigantyczne skrzela, 
o wiele większe serce, które silniej pompuje krew i taka ryba może żyć tak 
samo aktywnie jak ryby z rafy koralowej. Ciekawostką ekosystemu mor-
skiej Antarktyki jest sezonowość. Przez ponad pół roku jest to system od-
cięty od reszty świata, bo jest pod lodem. Produktywność tego ekosyste-
mu kwitnie sezonowo. W okresie, kiedy roztapia się pokrywa lodu, wtedy 
gdy jest więcej światła, bardzo bogato rozwija się życie, a później jest dłu-
gi okres głodówki. Dlatego zwierzęta z tamtych rejonów są bardzo odpor-
ne na głód. Namierzenie pokarmu jest dla nich rzeczą priorytetową. Roz-
gwiazda, która przecież nie ma oczu, dzięki substancjom chemicznym 
potrafi wyczuć pokarm. Do pokarmu schodzą się rozgwiazdy z całej okoli-
cy i wraz z Amphipodami potrafią zjeść martwą fokę „do ostatniej kostki”. 
Bezkręgowiec, który może być potencjalną ofiarą, zachowuje się w okre-
ślony sposób, ale w obecności drapieżnika zachowuje się zupełnie inaczej. 
Jeżeli drapieżnik jest głodny, to ofiara trzyma dystans, jeżeli jest najedzony, 
to ofiara może podejść bliżej. My badamy z jakiego dystansu jest w stanie 
to wyczuć, jaki związek chemiczny może przenosić informacje. Dla nie-
których bezkręgowców jest to jedyny sposób komunikacji na odległość. 
Przy zbliżeniu pojawia się jeszcze komunikacja dotykowa. Jest taki ślimak, 
który nazywa się czareczka. Gdy wyczuje chemicznie polującą na niego 
rozgwiazdę, może wykonywać różne czynności obronne – „podskakiwać” 
na swojej nóżce, żeby ją zrzucić albo przywrzeć do podłoża.

Zdarzyło wam się znaleźć zamrożone żyjątko, które po rozmrożeniu wróciło 

do życia? 

Tak jest z bakteriami. Najlepszy przykład to podlodowe jezioro Wostok. 
Znajduje się 3700 metrów pod powierzchnią lodu. To jest jezioro, w któ-
rym jest woda w stanie ciekłym. Rosjanie robią tam odwiert. Są już 100 
metrów nad jego powierzchnią. Środowisko tego jeziora jest izolowane od 
reszty świata od miliona lat. Jednak zaprzestano prac, bo jak na razie tech-
nologia jest na tyle słaba, że nie można się dostać do jeziora zachowu-
jąc sterylne warunki. Po przewierceniu się, dostałyby się tam organizmy 
z naszego środowiska. To zaburzyłoby to unikalne i izolowane środowi-
sko. Dlatego na razie nie warto. Naukowcy czekają na rozwój technologii. 
Po warstwach lodu można się zorientować, która pochodzi z jakiego okre-
su. Na razie dowiercono się do warstwy, która pochodzi sprzed 700 tysię-
cy lat. Odnaleziono w niej ślady bakterii, które – można powiedzieć mają 
700 tysięcy lat.

Podstawowe badania, które  →
przeprowadzamy, to badania 
bezkręgowców dennych takich 
jak: jeżowce, rozgwiazdy, 
ukwiały, skorupiaki czy 
ślimaki. Badamy komunikację 
chemiczną tych zwierząt między 
sobą.

Pod powierzchnią lodu, kadr z filmu Spotkania na krańcach świata, Wielka Brytania 2007. 
Scenariusz, reżyseria i narracja: Werner Herzog. Dystrybucja w Polsce: Against Gravity
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Można spowodować, że ożyją bakterie sprzed 700 tysięcy lat?

Odnaleziono wprawdzie ślady bakterii z tego okresu, ale ożywienie ich trą-
ci trochę Frankensteinem i po tak długim czasie jest raczej niemożliwe. 
Nie znaczy to, że nie można „ożywić” zahibernowanych „młodszych” mi-
kroorganizmów. Również bezkręgowce czy większe organizmy mogą żyć 
okresowo w stanie hibernacji, z której przy sprzyjających warunkach śro-
dowiskowych (temperatura i wilgotność) mogą się „wybudzić”.

Obawiam się czy niemieckim naukowcom nie przytrafi się hibernacja. Sły-

szałam, że ich stacja badawcza przez cały czas zapada się w lodzie i trzeba 

budować specjalne korytarze, żeby utrzymać kontakt z powierzchnią.

Większość stacji powstaje na podłożu skalistym. Ale powstają też stacje na 
lodzie. Stację niemiecką postawiono na grubym lodzie, pod którym jest 
morze. Kiedyś oderwało się ileś kilometrów lodu, razem z częścią tej stacji, 
i podryfowało dokądś. Na szczęście bez ludzi.
Na Biegunie Południowym lód ma grubość około 3 kilometrów i nie ule-
ga dużym przesunięciom. Przy stacji Amundsen-Scott stoi coś w rodza-
ju małego pomnika zakończonego lustrzaną kulą, który oznacza dokład-
nie umiejscowienie Bieguna Południowego. W związku z tym, że lód jest 
plastyczny, to oznaczenie się lekko przesuwa. Dlatego co kilka lat trzeba je 
z powrotem ustawiać na właściwym miejscu.

Przy polskiej stacji też znajduje się pomnik.

To jest grób przyrodnika, fotografa i reżysera filmów przyrodniczych, 
Włodzimierza Puchalskiego2. To pomnik przywieziony z Polski. Włodzi-
mierz Puchalski zmarł na stacji i tam znajduje się jego autentyczny grób. 
Pomnik przywiozła jego żona dwa lata po jego śmierci.

Przy każdej stacji można zobaczyć jakiś pomnik?

Pomnik niekoniecznie. Natomiast dość popularną rzeczą są drogowskazy. 
Są drogowskazy do stolic państw, które mają stacje na wyspie, ale są wskaź-
niki do miast ludzi, którzy zimowali na Antarktydzie. U nas jest np. drogo-
wskaz do Komarówki Podlaskiej, ponieważ jeden mechanik zimujący na 
stacji pochodził właśnie stamtąd i przybił własną tabliczkę. Jest tam War-
szawa, Kraków, Poznań, Piaseczno, Szczecin, Słubice. Na kilku stacjach są 
przywiezione zegary słoneczne. Nie jestem pewny, ale chyba dawniej na 
niektórych stacjach radzieckich były niewielkie pomniki czy popiersia Le-
nina.

A kto właściwie zarządza Antarktydą?

Antarktyda jest niczyja, a z drugiej strony należy do wszystkich. Jest to ostat-
ni eksterytorialny kontynent. Żadne państwo oficjalnie nie ma tam swojego 
terytorium, natomiast nie znaczy to, że państwa nie mają roszczeń teryto-
rialnych. Na Antarktydę możemy spojrzeć jak na tort ze środkiem na bie-
gunie. Trójkąt, który jest przedłużeniem Ameryki Południowej, w którym 
znajduje się polska stacja, to obszar do którego pretendują Chilijczycy, Ar-
gentyńczycy i Brytyjczycy. Każde z tych państw ten wycinek tortu nazywa 
po swojemu, każde państwo ma swoje pieczęci, swoje znaczki pocztowe. Ar-

gentyńczycy nazywają to Antártida Argentina, Chilijczycy – Antárctica Chi-
lena, a Brytyjczycy – British Antarctic Territory. Antarktydą zarządza Układ 
Antarktyczny, który zrzesza 27 państw, m.in. Polskę. Żeby wejść do Ukła-
du trzeba mieć stację na Antarktydzie obsługiwaną całorocznie. Polska te 
warunki spełnia. Wszystkie te państwa, łącznie z tymi, które pretendują do 
Układu, zamrażają swoje roszczenia terytorialne i co 5 lat przedłużają to za-
mrożenie. Jedni drukują swoje znaczki, drudzy swoje, a i tak praktycznie jest 
to terytorium niczyje. Ani Stany Zjednoczone, ani obecna Rosja nigdy nie 
miały żadnych roszczeń terytorialnych do Antarktydy.

To znaczy, że układy polityczne na Antarktydzie kształtują się zupełnie ina-

czej niż na reszcie kontynentów? 

Tak. Podstawowe zapisy Układu Antarktycznego mówią, że Antarktyda 
jest kontynentem pokojowym, ma służyć wszystkim, a przepływ informa-
cji naukowych ma być swobodny. I to jest zgodne z rzeczywistością. Nie 
znaczy to, że nie ma tam wojska, bo np. sąsiadująca z nami stacja brazylij-
ska jest stacją wojskową. Jest utrzymywana przez wojsko, ale nie ma tam 
broni. Stacje brazylijska, chilijska, urugwajska, argentyńska są obsługiwa-
ne i opłacane przez wojsko. Są świetnie wyposażone i mają najwyższej ja-
kości sprzęt. Na naszej stacji obsługa techniczna to są cywile, i na przykład 
dopiero w tym roku udało się nam zainstalować Internet – wcześniej nie 
było nas po prostu na to stać.

Gdy byłem na Spitsbergenie,  →
zawsze ktoś przesiadywał przed 
telewizorem, czasem nawet 
przysypiając. I to jest już 
takie odarte z pionierstwa. 
Roald Amundsen 100 lat temu, 
żeby przeżyć w czasie wyprawy 
na biegun – jak to my mówimy 
„żuł rzemienie”, a teraz 
telewizja tworzy tam globalną 
wioskę
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Altocumulusy soczewkowe nad latarnią morską na Arctowskim, fot. Tomasz Janecki
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Czy obecność wojska ma jakieś znaczenie strategiczne dla tych państw, czy 

to jest raczej związane z finansami? 

Chodzi o finanse. Ale też o podkreślenie swojej obecności. Argentyna or-
ganizowała kiedyś tzw. patrole pokojowe. Argentyński okręt wojskowy 
pływał sobie tam i z powrotem i przez radio na kanale 16. (ratunkowym) 
dawał komunikaty, że to patrol pokojowy, że oferuje pomoc itd. Po jakimś 
czasie przepływał chilijski lodołamacz wojskowy i nadawał podobne infor-
macje. Ale ostatnio dogadano się i wprowadzono patrole łączone – na jed-
nym okręcie są żołnierze i chilijscy, i argentyńscy.
Przed wejściem Polski do NATO na Antarktydzie odbywały się patro-
le brytyjskich okrętów Jej Królewskiej Mości. Słyszeliśmy przez radio, 
że taki okręt przepływał, natomiast do nas nigdy się nie zgłaszali. Ale 
w momencie, gdy Polska weszła do NATO, natychmiast odezwali się do 
nas jak do swoich, zapowiedzieli wizytę, przylecieli śmigłowcem na her-
batkę, przywieźli butelkę whiskey i emblemat do powieszenia. W ogóle 
współpraca między wszystkimi krajami jest tam bardzo silna. Do tego, 
szczególnie w mniejszych społecznościach, jesteśmy skazani na siebie 
przez część roku, bo w czasie lata – czyli od października do marca może 
przypłynąć jakiś statek turystyczny i coś dowieźć. Ale od marca do wrze-
śnia jesteśmy odcięci od świata. Żyjemy daleko od rodzin i domu, więc 
mamy takie same troski i potrzeby. Kiedyś na naszej stacji zabrakło prze-
wodu do anteny. Dowiedzieliśmy się, że można go sprowadzić z Argen-
tyny po 2 dolary za metr, a my potrzebowaliśmy 200 metrów. Przy ja-
kiejś rozmowie pytaliśmy Brazylijczyków, czy czegoś takiego nie mają. 
Powiedzieli, że poszukają i przy następnym spotkaniu przywieźli nam 
150 metrów kabla, bo mieli w magazynie. Nawet nie chcieli pieniędzy. 
Odwdzięczyliśmy się 5 kilogramami zamrożonego białego sera, który był 
przysmakiem ich kierownika a wiedzieliśmy, że u nich już się skończył. 
W ten sposób sprawy się załatwia. Bardzo po ludzku. Czasami, gdy ktoś 
potrzebuje pomocy, to się rzuca swoją pracę, taką którą można zrobić za 
jakiś czas, i jedzie się pomóc. Nie słyszałem o międzynarodowych kon-
fliktach na Antarktydzie.

Powiedział Pan, że na Antarktydzie można odbierać Internet, więc nie jest 

to miejsce pozbawione stałej komunikacji.

W polskiej stacji Internet mamy dopiero od tego roku. Wcześniej istniała 
tylko łączność radiowa. Zamawiało się numer międzynarodowy i była to 
łączność jednokierunkowa. Rozmowa była słyszana w eterze, mogła być 
odbierana na każdym statku, na każdym odbiorniku krótkofalowca. Póź-
niej mieliśmy rozmowy satelitarne, ale mieliśmy limit na osobę 10 minut 
miesięcznie.

Więc co takiego można robić na Antarktydzie po pracy?

Ci, którzy jeżdżą na nartach mają dużo frajdy. Kiedyś był mały wyciąg. Te-
raz już go nie ma, bo był bardzo blisko pingwiniska. Ale jak jest dobry śnieg, 
to można skuterem wywieźć narciarzy na lodowiec i wtedy zjazdu jest ze 20 
minut, a może więcej. Ale to zimą. Latem lodowiec jest niebezpieczny.
Wiem, że niektórzy ludzie sklejali modele. Powstawały gigantyczne repli-
ki okrętów. Mieliśmy kucharza, który miał takie hobby. Radioamatorzy też 

Ci, którzy jeżdżą na  →
nartach mają dużo frajdy. Jak 
jest dobry śnieg, to można 
skuterem wywieźć narciarzy na 
lodowiec i wtedy zjazdu jest 
ze 20 minut, a może więcej. 
Niektórzy sklejają modele, 
gigantyczne repliki okrętów. 
Mieliśmy kucharza, który miał 
takie hobby. Radioamatorzy 
też mają tam dobrą zabawę. 
Nasz radiowiec przychodził na 
śniadanie z podpuchniętymi 
oczami i mówił, że nawiązał 
w nocy kilkaset łączności.

kadr z filmu Spotkania na krańcach świata, Wielka Brytania 2007. Scenariusz, reżyseria i narracja: 
Werner Herzog. Dystrybucja w Polsce: Against Gravity
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PRZYPISY:
1 Wywiad z Wernerem Herzogiem przeprowadzony przez Aarona Hillisa; źródło: IFC 
film news, dzięki uprzejmości Against Gravity. Spotkania na krańcach świata, Wielka 
Brytania 2007. Scenariusz, reżyseria i narracja: Werner Herzog. Dystrybucja w Pol-
sce: Against Gravity.

2 Włodzimierz Puchalski – przyrodnik, fotograf i reżyser filmów przyrodniczych. Jako 
pierwszy fotografowanie przyrody określił mianem „bezkrwawych łowów”. Był dalto-
nistą i niemal wszystkie jego filmy i fotografie są czarno-białe. Wyjątek stanowią kolo-
rowe zdjęcia z ostatniej wyprawy na Antarktydę.

Tomasz Janecki – hydrobiolog, pracuje w Zakładzie Biologii Antarktyki w In-

stytucie PAN w Warszawie. W sumie na Antarktydzie spędził prawie 3 lata. 

Badał tam komunikację chemiczną u bezkręgowców dennych. Napisał pracę 

doktorską na temat chemorecepcji i respiracji u wybranych bezkręgowców 

z zatoki Admiralicji. Swoją wiedzą i pasją związaną z Antarktydą często dzieli 

się z innymi, biorąc udział w spotkaniach, rozmowach i dyskusjach. 

mają tam dobrą zabawę, bo przywożą swoje radia, anteny i próbują na-
wiązać łączność z całym światem. Nasz radiowiec przychodził na śniada-
nie z podpuchniętymi oczami i mówił, że nawiązał w nocy ileśset łączno-
ści. Ktoś chciał kiedyś przywieźć rower tylko po to, żeby przejechać się 700 
metrów po kamienistym wybrzeżu. Wiem, że pewna pani, która przypły-
nęła statkiem turystycznym na wycieczkę, przepłynęła 400 metrów krau-
lem do brzegu w wodzie o temperaturze 0 stopni.
W stacji na Spitsbergenie mają telewizję, ale nie wiem, czy to jest takie 
fajne. U nas ludzie często grali w szachy, czytali książki, chodzili na spa-
cery. A gdy byłem na Spitsbergenie, zawsze ktoś przesiadywał przed te-
lewizorem, czasem nawet przysypiając. I to jest już takie odarte z pio-
nierstwa. Roald Amundsen 100 lat temu, żeby przeżyć w czasie wyprawy 
na biegun – jak to my mówimy „żuł rzemienie”, a teraz telewizja tworzy 
tam globalną wioskę. Nie sądzę, żeby telewizja była w tym miejscu nie-
zbędna.

Na naszym kontynencie, i nie tylko, zdarza się, że ludzie jedzą dla rozrywki. 

W jaki sposób dostarcza się żywność na Antarktydę?

Raz w roku przybywa statek i przywozi wszystko – paliwo, jedzenie, czę-
ści zamienne, bagaż, sprzęt naukowy, rzeczy prywatne. I to wszystko. Dro-
biazgi można jeszcze czasem dosłać. W czasie lata można zamówić z Ame-
ryki Południowej 10 skrzynek pomarańczy albo 2 skrzynki cebuli. Mamy 
chłodnię, magazyny, zbiornik paliwa, bo stacja jest małym miasteczkiem. 
Mamy ujęcie wody, generatory prądotwórcze, spalarkę śmieci. Mamy też 
zgniatarkę, która zgniata odpady – na przykład butelki po wodzie mineral-
nej, których przywozimy tam 4 tysiące.

A po co wam woda na Antarktydzie? Nie można pić tamtej?

Woda z lodowca pozbawiona jest odpowiednich składników mineralnych. 
To woda prawie destylowana. Dlatego zabieramy ze sobą wysokominerali-
zowaną wodę. Z potoku spływającego z lodowca mamy wodę do łazienek, 
do pralni, do chłodzenia silników.

Podobno chińska stacja badawcza na Antarktydzie jest bardzo zanieczysz-

czona.

Teraz powstały przepisy, które to regulują. Kiedyś było inaczej. Na przy-
kład przy rosyjskich, dawniej radzieckich stacjach, leży pełno złomu, be-
czek po paliwie. Kiedyś wyrzucano to gdzie bądź, a teraz żeby to wywieźć 
potrzeba by było gigantycznych pieniędzy na sprzęt, na statek, potrzeb-
ne są zezwolenia na wwóz do kraju odpadów powstałych na Antarktydzie. 
Oczywiście zanieczyszczenia nie da się uniknąć.
Obecnie stawia się na źródła energii odnawialnej, jak panele słoneczne czy 
elektrownie wiatrowe. Ale to nie pokryje w 100 procentach zapotrzebowa-
nia na energię. Na australijskiej stacji zamontowano wiatraki, które wspo-
magają elektrownię i spalanie paliwa spadło o 30 procent. U nas zużywa 
się na dobę około 320 litrów paliwa, a gdybyśmy zamontowali wiatraki, 
zużywalibyśmy i tak 250 litrów. Kiedyś w McMurdo była elektrownia ato-
mowa, ale to było w latach 50. Później zlikwidowano ją ze względu na ob-
ostrzenia wprowadzone przez Układ Antarktyczny.

Był Pan na Antarktydzie już 6 razy. Dlaczego Pan tam wraca?

Zostawiłem tam kawałek siebie, przez prawie 3 lata to był mój Dom…to 
już chyba dozgonna miłość, która każe myśleć, tęsknić, wracać… Niektó-
rzy mówią, że ja tam uciekam… Możliwe. Bo tam jest inne życie, inne re-
alia, nie ma rachunków, PIT-ów, NIP-ów, VAT-ów, kolejek do okienka na 
poczcie, nie trzeba patrzeć na żenujące poczynania naszych polityków itd. 
Tam ważne jest to czy działają agregaty, czy pak lodowy wszedł do zato-
ki, czy wichura nie naderwała dachu, czy można bezpiecznie wypłynąć na 
morze lub wyruszyć na lodowiec, czy działa sprężarka, czy grupa terenowa 
wróci szczęśliwie do stacji itp. Najważniejszymi parametrami śledzonymi 
przez wszystkich codziennie nie są kursy walut czy notowania WIG23, ale 
ciśnienie, temperatura i prędkość wiatru.
Poza tym, to krystalicznie czyste środowisko. Zwierzęta o których kiedyś 
czytałem i o których oglądałem filmy tam spotykam prawie codziennie i to 
na wyciągnięcie ręki. Dla mnie – biologa – jest to szczególnie atrakcyjne.
Poza tym zimno konserwuje – jak mówią inni. A ja jestem zimnolubny.

***
www.arctowski.pl
www.coolantarctica.com
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kadr z filmu Spotkania na krańcach świata, Wielka Brytania 2007. Scenariusz, reżyseria i narracja: 
Werner Herzog. Dystrybucja w Polsce: Against Gravity
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POWRÓT DO  →
PRZEGRANYCH WALK

Czemu zrobiliśmy tę wystawę? Bo o pewnych 
sprawach długo się nie mówiło. Najczęściej lata 
ciężkiego kryzysu i biedy kwitowano w kulturze 
popularnej komediami. W tamtych czasach jed-
nak zdecydowanie nikomu nie było do śmiechu. 
To była najbardziej dramatyczna zmiana od cza-
su rewolucji przemysłowej. Ale dziś nie lubimy 
o tym mówić. Wolimy nie wracać do starych, 
przegranych walk – profesor David Allan Mellor 
oprowadza po wystawie Nie ma czegoś takiego 
jak społeczeństwo. Fotografia w Wielkiej Bry-
tanii w latach 1967–1987 z kolekcji Arts Council 
i British Council. Rozmawiał Piotr Kowalczyk

Chris Killip, Jarrow Youth, 1976, Arts Council Collection, Southbank Centre, 
copyright Chris Killip, 2007
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Tish Murtha, Untitled, z cyklu Youth Unemployment in the West End of Newcastle, 1980–81, 
Courtesy of Arts Council Collection, Southbank Centre, London, © the artist, 2007 
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Rozumiem, że tytuł wystawy Nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo to 

rodzaj polemiki z wypowiedzią byłej premier Wielkiej Brytanii Margaret 

Thatcher: „...społeczeństwo? Nie ma czegoś takiego. Są tylko indywidualni 

mężczyźni i kobiety, są też rodziny 1”?

To raczej swoista prowokacja.

Czy rzeczywiście fotografia brytyjska w latach ujętych na tej wystawie była 

tak silnie i jednoznacznie określona politycznie? 

Paul Graham, który na początku lat 80. fotografował bezrobotnych w punk-
tach konsultacyjnych czy też pośredniakach, zwanych DHSS Emergency 
Centre, powiedział, że robił te zdjęcia ze wściekłości – był jednym z bez-
robotnych ubiegających się o zasiłek. W sztuce brytyjskiej tamtego okresu 
próżno szukać artystów, którzy popieraliby politykę pani Thatcher. Domi-
nował raczej uniwersalny sprzeciw wobec tego, co proponowała premier 
Wielkiej Brytanii. Postawy artystów wówczas bardzo się zradykalizowały. 
Emocje tuż przed epoką Thatcher to przede wszystkim lęk z powodu walą-
cego się właśnie wieloletniego porządku. Fotografie Petera Mitchella, któ-
re przedstawiają wyburzanie bloków mieszkalnych z lat 30. zbudowanych 
na planie osiedla Karl Marx-Hof w Wiedniu, to obraz zmierzchu państwa 
socjalnego, oczywiście nie w polskim rozumieniu, ale zmierzchu państwa 
dobrobytu. Ludzie czuli się w związku z tym bardzo zagubieni.

Co polskiemu widzowi mówi ta wystawa o tym, jak wyglądała wówczas 

przestrzeń publiczna w UK?

Powiedziałbym, że do pewnego momentu była to przestrzeń bardzo ko-
munalna, wspólna. W ten sposób przynajmniej odpowiadają na to pyta-
nie fotografie Tony'ego Raya Jonesa. Są to zdjęcia festiwali, tradycyjnych 
ludowych karnawałów i zbiorowych rytuałów np. zdjęć z wakacji w ośrod-
kach wczasowych. Celem fotografa – o czym mówił osobiście – było zar-
chiwizowanie typowo angielskiego stylu życia. Bał się, że do reszty ulegnie 
on amerykanizacji. Pani Thatcher kładła natomiast nacisk na prywatne-
go konsumenta, nie na zbiorowość. Więc w efekcie miało się wrażenie, 
że przestrzeń publiczna zanika, kończy się albo popada w ruinę. Zdjęcia 
z wyburzenia domów w Leeds doskonale pokazują ów proces. Można po-
wiedzieć, że fotografie są rodzajem aktywnej żałoby po tej przestrzeni – jak 
moglibyśmy to zinterpretować w kategoriach freudowskich.

Co do Leeds – to z tego co wiem, pod koniec lat 70. było to miejsce bardzo sil-

nie zantagonizowane wewnętrznie – mieściła się tam siedziba Brytyjskiego 

Frontu Narodowego, na uczelniach wyższych działali mocno lewicujący stu-

denci, ale zasadniczo było to miasto robotnicze, z bardzo silną tożsamością 

klasową. Czy Leeds było taką Wielką Brytanią w pigułce?

Anglia była podzielona na dwie części. Północna – wielkie miasta przemy-
słowe, takie jak Newcastle, Manchester, Sheffield, Leeds, które znajdują się 
na fotografiach oraz druga część, to świat prosperity klasy średniej, któ-
ry widzimy na zdjęciach Martina Parra przedstawiających prywatną szko-
łę w Winchester. Klasa średnia bogacąca się kosztem chudnącej klasy ro-
botniczej.

Pani Thatcher kładła nacisk  →
na prywatnego konsumenta, 
nie na zbiorowość. Więc 
w efekcie miało się wrażenie, 
że przestrzeń publiczna 
zanika, kończy się albo popada 
w ruinę. Można powiedzieć, 
że te fotografie są rodzajem 
aktywnej żałoby po tej 
przestrzeni.

Tish Murtha, Untitled, z cyklu Youth Unemployment in the West End of Newcastle, 1980–81, 
Courtesy of Arts Council Collection, Southbank Centre, London, © the artist, 2007 
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Czy fotografowie z tamtego okresu mieli swoje ulubione estetyki, prądy ar-

tystyczne, do których nawiązywali?

Zdecydowanie nawiązywali do szczególnej tradycji brytyjskiego realizmu 
społecznego – choćby do Charlesa Dickensa, który opierał się o groteskę 
i kompleksowość przedstawienia postaci. Zdjęcia Markety Luskacovej, 
która była uciekinierką z komunistycznej Czechosłowacji, posiadają nato-
miast elementy wschodnioeuropejskiej estetyki – jak ten obrazek z kobie-
tą stojącą w kolejce. Poza tym, jednym z najbardziej typowych brytyjskich 
gatunków literackich jest komedia. Dla niej od czasów średniowiecza po-
żywką były stosunki klasowe.

Polski widz mógł zapoznać się z konfliktami targającymi społeczeństwem 

brytyjskim m.in. dzięki filmom Mike'a Leigh i Kena Loacha. Czy widzi Pan 

jakieś podobieństwa?

Myślę, że jest ich sporo. Jeśli chodzi o Mike'a Leigh, który nie jest tak na-
chalnie polityczny jak Loach, to zauważymy, że ten reżyser kładzie wielki 
nacisk na „dziwność” swoich postaci, ich wielowymiarowość. I jeśli porów-
namy je z portretami młodych dziewczyn i chłopców autorstwa Daniela 
Meadowsa, to możemy zauważyć pewne podobieństwo. Mnie w tych zdję-
ciach powala pogoda ducha przedstawionych postaci, śmieszą niemodne 
dziś już stroje, a jednocześnie porusza pewna ich kruchość i wrażliwość. 
Te zdjęcia mają w sobie spory ładunek sentymentalny. Jednym z haseł mo-
dernistycznych było usunięcie sentymentalizmu z literatury. Ale tej emocji 
nie można łatwo pozbyć się z jakiejkolwiek narracji.

Co do modernizmu – wiele prac na tej wystawie podejmuje zagadnienie 

kosztów społecznej modernizacji i stawia pytanie o etykę procesów moder-

nizacyjnych.

To bardzo ważny element wystawy. Zdjęcia tych bloków zrobiono w Man-
chesterze. W tym samym miejscu, na tych samych klatkach schodowych 
swoją czarno-białą sesję zdjęciową mieli pod koniec lat 70. Joy Division – 
czyli ikona tamtych czasów.

Co ciekawe, film dokumentalny na temat tego zespołu rozpoczyna się cyta-

tem z książki Paula Bermana Wszystko, co stałe rozpływa się w powietrzu, 

która analizuje różne przejawy ducha nowoczesności i również porusza 

kwestię kosztów modernizacji.

Faktem jest, że Wielka Brytania miała serię rządów, które niezależnie od 
ideologii dosyć gwałtownie przeprowadzały modernizację brytyjskiego 
społeczeństwa i ekonomii polegającą na odchudzaniu typowego dla Anglii 
przemysłu – górnictwa, przemysłu stoczniowego – a w zamian propono-
wano szybką ewolucję w stronę zupełnie innego, nieznanego świata. Wy-
stawa skupia się głównie na pokazywaniu ofiar tego procesu.

Z kolei jego beneficjentów można szukać na wystawie ze świecą w ręku. Nie 

znajdziemy tu np. fotografii Essexmen, czyli nowo powstałej klasy średniej, 

która niewątpliwie zyskała na reformach Margaret Thatcher.

Pod koniec lat 80. i 90. autorzy tacy jak Martin Parr i Anna Fox zaczną 
pokazywać tych ludzi. Anna Fox wydała w 1988 roku znakomitą książkę 

Mnie w tych zdjęciach  →
powala pogoda ducha 
przedstawionych postaci, 
śmieszą niemodne dziś już 
stroje, a jednocześnie 
porusza pewna ich kruchość 
i wrażliwość. 

David Butterworth, Emma’s Wedding, Arts Council Collection, Southbank Centre, 
Copyright David Butterworth, 2007
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Workstations, która przedstawiała świat biur i wielkich korporacji. Rów-
nież Martin Parr, pokazujący na tej wystawie objawy kryzysu obywatel-
skiego, w późniejszych latach zaczął dokumentować życie nowej klasy pra-
cującej. 

Fotografie Johna Daviesa przedstawiające estakady dróg szybkiego ruchu 

skojarzyły mi się z ballardowskimi wizjami znanymi z jego powieści dysto-

pijnych, takich jak Wyspa czy Kraksa.

Ballard miał spory wpływ na brytyjską kulturę wizualną ostatnich 30 lat 
– choćby takich twórców jak Eduard Paolozzi, który był przedstawicie-
lem pop-artu – i wrażliwość dotyczącą technicznej kompleksowości barw. 
Również atmosfera rozpadu była typowa dla wielu prac tamtego okresu – 
wiele z nich jest o poczuciu straty, która właściwie jest już nie do napra-
wienia. Nie zgodziłbym się jednak ze stwierdzeniem, że wystawa ma jakieś 
wyjątkowo ponurackie przesłanie. Ona po prostu dokumentuje pewien 
moment drastycznej zmiany w brytyjskiej historii. Tak po prostu wtedy 
to odczuwaliśmy. Gdybym miał robić wystawę o rewolucji przemysłowej 
w Wielkiej Brytanii i jej skutkach w latach powiedzmy 1820–1850, to było-
by dokumentowanie innej traumy.
O tym zdjęciu pisałem ostatnio artykuł – dla mnie ci chłopcy wyglądają 
jak weterani wojny domowej. I tak właściwie czuliśmy się w najcięższym 
okresie w latach 1979–1986, kiedy związki zawodowe zostały zupełnie roz-
bite i w związku z zamykaniem kopalń rozpadły się lokalne społeczno-
ści. Później było łatwiej, ale tamte lata zapamiętam jako okres nieustają-
cych konfliktów i zamieszek, miało się poczucie, że jak tak dalej pójdzie, 
to może dojść do wybuchu wojny domowej. Kiedy pojawiła się w mediach 
informacja, że IRA dokonała nieudanego zamachu na Margaret Thatcher, 
to wszyscy myśleli, że to nie terroryści, tylko początek czegoś jeszcze bar-
dziej dramatycznego.

Nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo to trzecia część wystawowej trylo-

gii poświęconej brytyjskiemu społeczeństwu. Nie będzie kontynuacji?

Byłoby mi bardzo trudno stworzyć szkielet tego, co stało się w fotogra-
fii w latach 90. aż do dnia dzisiejszego. Szczerze mówiąc, nie jest to dla 
mnie aż tak interesujące dlatego, że nie widzę równie silnych podzia-
łów i konfliktów jak kiedyś – brak jest dramatu, który cechował dwie 
poprzednie dekady. Protest klasy pracującej został całkowicie spacyfiko-
wany. Ciekaw jestem, czy w związku z nowym gigantycznym kryzysem 
ekonomicznym, który jest tuż za progiem, dojdzie do równie spektaku-
larnych buntów. 

Dlaczego na Pana wystawie praktycznie brak popkultury i muzyki pop? I dla-

czego nie został pokazany wpływ mediów na społeczeństwo?

Odpowiadając na drugie pytanie, mogłem wybierać tylko spośród prac 
dostępnych w kolekcjach w Arts Council i British Council. I dlatego od-
powiedź jest prosta – relacjami między mediami i społeczeństwem pra-
wie nikt się wtedy nie zajmował. Przynajmniej wśród autorów mających 
prace w tych kolekcjach. To nie jest świat Jeana Baudrillarda czy Marshal-
la MacLuhana. 

Byłoby mi bardzo trudno  →
stworzyć szkielet tego, co 
stało się w fotografii w latach 
90. aż do dnia dzisiejszego. 
Szczerze mówiąc, nie jest to 
dla mnie aż tak interesujące 
dlatego, że nie widzę równie 
silnych podziałów i konfliktów 
jak kiedyś – brak jest 
dramatu, który cechował dwie 
poprzednie dekady. Protest 
klasy pracującej został 
całkowicie spacyfikowany.

David Butterworth, Emma’s Wedding, Arts Council Collection, Southbank Centre, 
Copyright David Butterworth, 2007
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Wystawa dokumentalnej fotografii brytyjskiej w latach 1967–1987 Nie ma 

czegoś takiego jak społeczeństwo jest wyborem prac ze zbiorów Arts Council 

i British Council i obrazuje burzliwy okres brytyjskiej historii. Wystawa podzie-

lona jest na 6, chronologicznie i tematycznie uporządkowanych części, zaty-

tułowanych: Karnawał społeczny, Portert i miejsce, Etniczność, społeczność 

i ulica, Obrazowanie kryzysu obywatelskiego, Ziemie jałowe, Społeczeństwo 

w kolorze. Pokazano na niej prace kilkudziesięciu najważniejszych fotodoku-

mentalistów tego okresu, takich jak Chris Killip, Tony Ray-Jones, Daniel Me-

adows, Peter Graham, Martin Parr, Peter Mitchell. Album z wystawy No Such 

Thing As Society ukazał się w 2008 roku nakładem Hayward Publishing.

David Alan Mellor (1949) – profesor historii sztuki na Uniwersytecie w Sus-

sex, specjalizuje się w brytyjskiej sztuce i kulturze wizualnej XX wieku, orga-

nizował wystawy Francisa Bacona, brytyjskiej fotografii w latach 1930–1970, 

napisał także książkę na temat innego brytyjskiego artysty Luciana Freuda, 

Interpretting Freud (2002).

Raczej Cartier-Bressona?

Fotografowie korzystali przeważnie z estetyk wyuczonych w szkołach arty-
stycznych, czyli fotografii realistycznej i naturalistycznej. 

A czy dobór fotografii mówi coś o tym, jak funkcjonowały relacje między me-

cenasem – instytucją Arts Council a twórcami?

Nie jestem pewien, czy można do takich wniosków dojść, jeśli już, to po-
kazuje on, jakie były kryteria osób decydujących w Arts Council o kształ-
cie kolekcji czy sponsorów. I że były to właśnie osoby ze świata Cartier-
Bressona.

A co z punkiem? 

Myślę, że zdjęcie Chrisa Killipa będące czołówką wystawy – przedstawia-
jące skulonego, ziewającego skina jest bardzo punkowe. Całe milieu bo-
haterów tych zdjęć ma wiele wspólnego z punkiem. Może nie ma tu po-
staci z irokezami czy scen z koncertów, ale jeśli patrzę na tę fotografię – ci 
chłopcy noszą w sobie frustrację, z której narodził się brytyjski punk. Po-
dobnie fotografie przedstawiające wyburzanie starych robotniczych osie-
dli – to jest totalnie punkowe zdjęcie. Jednak gdy Daniel Meadows w 1976 
roku przemierzał kraj swoim Omnibusem Fotograficznym i tworzył ga-
lerię typów brytyjskich, to punkowców nie było jeszcze zbyt wielu. My-
ślę zresztą, że brak dosłowności jest dużą zaletą tej wystawy. Nie chciałem, 
żeby sprowadzała się do anegdoty. 

Peter Fraser, Easton near Wells 1985, British Council Collection, London, 
Copyright Peter Fraser, 1985
 

PRZYPIS:
1 Dokładne słowa Margaret Thatcher: “And, you know, there’s no such thing as socie-
ty. There are individual men and women and there are families. And no government 
can do anything except through people, and people must look after themselves first. It 
is our duty to look after ourselves and then, also, to look after our neighbours”, wypo-
wiedź dla pisma “Women’s Own”, 23 września 1983, źródło: Wikipedia
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*PRZECZYTAJ 
NAJBARDZIEJ 
AKADEMICKĄ 
ROZMOWĘ 
JAKĄ 
KIEDYKOLWIEK 
OPUBLIKOWAŁ 
NN6T! 

Ten projekt nie zyskał aprobaty komisji oce-
niającej. Stopień planowanej nieokreśloności 
sprawił, że obrona zakończyła się najniższą 
oceną pozytywną, jaką mogą uzyskać absol-
wenci podyplomowych studiów kuratorskich 
na UJ w Krakowie. Krzysztof Gutfrański, Domi-
nik Kuryłek i Ewa Opałka zaproponowali bo-
wiem przedsięwzięcie o nieznośnie otwartej 
formule, które zanim w lutym 2009 r. zmateria-
lizuje się jako Piekło rzeczy w bytomskiej Kro-
nice, ujawnia się w formie bloga hellofthings.
blogspot.com. Poniżej prezentujemy fragment 
dyskusji trojga kuratorów podsłuchanej przez 
„notes.na.6.tygodni”
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KG: W tekście kompozycji z 1997 r. Trzy Nieba i Piekła Meredith Monk wyko-
rzystała wiersz jedenastoletniej Tennesee Reed, córki swojej przyjaciółki. Ist-
niejący tam podział na ludzi, zwierzęta i rzeczy ustanawia dla nich trzy nieba 
i jedno piekło, a wszystkie one – po buddyjsku – są według Reed tym  sa-
mym. Bytom ze względu na swój stan obecny jak i jego rys historyczny wy-
daje się przypominać momentami czyściec, ów stan pomiędzy, w którym 
czekanie jest główną formą egzystencji. Dlaczego więc piekło? Dlaczego 
przedmioty, czy chodzi o jakąś swoistą formę animizmu w nich zawartego?

EO: W trakcie opracowywania naszej koncepcji stawiałam sobie wielokrotnie 
pytanie o to, dlaczego właściwie zdecydowaliśmy się na piekło. I być może 
chodzi o to, że piekło jest najbardziej umiejscowione. Czyściec jest pewnym 
stanem, zakłada możliwość ruchu. Piekło to dla mnie bezruch, ale też mar-
gines, może nieświadomość? Przedmioty rozumiem w tym kontekście bar-
dzo szeroko – to są fragmenty rzeczywistości – używając określenia Jolanty 
Brach-Czainy – trochę zużyte, wykorzystane, tracące czy zmieniające swo-
ją funkcję czy znaczenie. I w związku z pytaniem o animizm – tu także mam 
ochotę przywołać autorkę Szczelin istnienia – animizując czy personalizując 
obiekt, wcale nie robimy mu przysługi, wręcz przeciwnie…

DK: Właściwie każdy tutaj może opowiedzieć swoją historię, prawda? Dla 
mnie na przykład przedmiot rozumiany jako możliwy do zobaczenia, do-
tknięcia, przedstawienia wytwór czy to natury, czy to kultury, wydał się in-
teresujący głównie przez to, że charakterystycznym dla siebie bezwładem 
potrafi wprowadzać człowieka w niemałą konfuzję. Jest w tym coś nie-
znośnego, że rzecz, nawet ta stworzona przez niego, może żyć własnym 
życiem poza jego kontrolą. W wyniku tego przekonania, lub strachu(?), 
przez wieki wytworzone zostały rozmaite techniki opanowywania niepo-
skromionych w bezruchu przedmiotów. Niezgoda na ich „po prostu trwa-
nie” powodowała, że stawały się one obiektem działań mających na celu 
wprawienie ich w możliwy do zaakceptowania ruch. Odbywało się to nie 
tylko poprzez ujmowanie w ramy różnego rodzaju systemów klasyfika-
cji, lecz także poprzez nadawanie im odpowiednich, oczywiście zdaniem 
nadających, znaczeń lub odbieranie znaczeń dotychczasowych, jeżeli nie 
były one możliwe do zaakceptowania. Do tego typu zabiegów należała tak-
że, wspomniana przez Krzyśka, animizacja łącząca się z zamierzchłymi 
wyobrażeniami człowieka na temat rzeczy-wistości. Dla mnie w związku 
z tym ciekawe stały się nie tyle same przedmioty rozumiane jako obiekty, 
których widok sprawia estetyczną przyjemność, co kryjące się za nimi roz-
maite przerażające, ale także fascynujące historie. Szczególnie ciekawe są 
moim zdaniem niespektakularne, irytująco bezwładne przedmioty, które 
rzucają ogromny cień, który w tym wypadku oznacza historię przedmiotu, 
jego właścicieli, przynależnych do niego znaczeń.

KG: A co z piekłem?

DK: Trzeba tutaj pamiętać, że pomysł wzięcia na warsztat „rzeczy” powstał 
w wyniku piekielnie burzliwych dyskusji prowadzonych na seminarium 
Sebastiana Cichockiego na Studiach Kuratorskich w Krakowie. Można po-

wiedzieć, że „przedmiot” okazał się jedynym wspólnym mianownikiem, 
wokół którego nasza grupa potrafiła zacząć snuć jakąś opowieść (śmiech). 
No tak, ale na poważnie to wydaje mi się, że nie bez znaczenia przy wy-
borze obszaru naszej refleksji była perspektywa zorganizowania wystawy 
właśnie w Bytomiu. Zbierając informacje na temat tego miejsca – zaczy-
nając od Kroniki, a na Śląsku kończąc – zauważyliśmy, że jest to zarów-
no w skali mikro, jak i makro przestrzeń, dla której charakterystyczne 
jest uleganie różnego rodzaju symbolicznym przemianom. Obserwując 
to z obszaru sztuki przyszło skojarzenie z ready made – artefaktem, dla 
którego lubieżna absorpcja znaczeń jest czymś charakterystycznym. Kie-
dy uświadomiliśmy sobie, że nasza kolonizatorska wypowiedź rozmyje się 
wśród setek innych o tym charakterze odnoszących się do samego Byto-
mia, zdecydowaliśmy się oddać honor piekielnie przerażającej nieokre-
śloności, która zapanowała już dawno nad eksplorowanym przez nas ob-
szarem. Wspomniałaś, że to miasto jest czyśćcem... Ja jednak uważam, że 
czyściec jest tu urządzany. Przez to, że Bytom jest poddawany różnego ro-
dzaju zabiegom mającym doprowadzić to miasto i mieszkających w nim 

Szczególnie ciekawe są moim  →
zdaniem niespektakularne, 
irytująco bezwładne 
przedmioty, rzucające 
ogromny cień, który w tym 
wypadku oznacza historię 
przedmiotu, jego właścicieli, 
przynależnych do niego 
znaczeń.
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ludzi do tak czy inaczej pojętego zbawienia. Tak jak wspomniałem, poja-
wiła się w jego historii cała masa profetów oferujących mu tę najważniej-
szą prawdę. Wobec tego ciekawe wydaje mi się unikanie przeźroczysto-
ści, a zamiast tego wejście w niemożliwą do uniknięcia rolę kolonizatorów, 
którzy jednak rezygnują z przekazywania twardych treści na rzecz gło-
szenia pochwały piekielnej nieokreśloności. A wszystko to przy pomocy 
przedmiotów, zawierających w sobie niesamowity potencjał absorbowania 
znaczeń. Określenie piekło w tym kontekście może dotyczyć nie tyle sytu-
acji w Bytomiu, co naszego działania, które może przybrać charakter czar-
nej dziury, wypełnionej kotłującymi się, nieustannie wpadającymi do niej,  
znoszącymi się wzajemnie znaczeniami. To, co zrobimy, będzie zatem ro-
dzajem modelu, w którym panuje nieokreśloność, to znaczy perwersyj-
nym i dosyć wulgarnym otwarciem na wpadające z zewnątrz rzeczy.

EO: Mnie zainteresował w pewnym momencie motyw piekielnej zamia-
ny miejsca. Jak już mówiłam – przedmiot, rzecz, traktuję bardzo szero-
ko, to jest wszystko to, w stosunku do czego zajmuję jakieś stanowisko, 
przedmiot jest tam, gdzie jestem ja jako podmiot. Relacja podmiot–przed-
miot jest hierarchiczna, ja posiada władzę nad swoim przedmiotem. Dla-
tego pomyślałam o zamianie miejsc, o uprzedmiotowieniu się w relacji do 
obiektu, o wejściu w jego skórę. To specyficznie wybrzmiewa w warun-
kach przestrzeni galeryjnej – z zaznaczeniem, że przestrzeń bytomskiej 
Kroniki to nie jest jednak typowy white cube – przychodzimy zapanować 
nad obiektami sztuki, jakoś je sobie powkładać w wykształcone już wcze-
śniej szufladki, uspokoić się i pójść w swoją stronę. Myśląc nad tą wysta-
wą chcemy, jak sądzę, narazić się na nieokreśloność, dać się zawładnąć tym 
przedmiotom – one mogą nawet coś bełkotać zupełnie bez sensu, my mo-
żemy nie wiedzieć, o co im chodzi, to ma do niczego nie prowadzić.
Ale czy dla nas ta nieokreśloność to ostatecznie ten stan piekielny, czy od-
wrotnie – wybawienie od piekła klasyfikacji?

DK: Myślę, że to są dwa bieguny, pomiędzy którymi po prostu, paradoksal-
nie istnieje bardzo duże podobieństwo. Absolutne piekło i absolutne nie 
piekło. Czy istnieje pomiędzy nimi jakaś różnica? Obie koncepcje wydają 
mi się równie piekielne. Wiem. Wiem, przepraszam za tautologię. Po pro-
stu uważam, że nie powinniśmy zakładać wartościowania. Całkowita pust-
ka może być równie przerażająca jak jej brak. Myślę, że dobrą ilustracją do 
tego może być czarny kwadrat Malewicza. Absolutna abstrakcja odnoszą-
ca się do koncepcji ikony, obrazu na którym można oprzeć całe swoje ży-
cie. Mam nadzieję, że przez nasze działanie uda nam się obudzić wątpli-
wość zarówno w tych, których brak silnego oparcia przeraża, jak i tych, 
których on fascynuje.

KG: Balansujemy pomiędzy zawikłaniem tego co subiektywne i obiektywne. 
Trudno tu o rozstrzygnięcie, nasza rezygnująca z klasyfikacji postawa zakła-
da – jak wspomniał Dominik – podjęcie i maksymalne wykorzystanie obu 
biegunów oraz miejsc granicznych. Chociaż, zawsze można zostać zasko-
czonym stwierdzeniem, że brak metody jest też metodą, lub oddawaniem 
pola kolonizatorom. Pytając wcześniej o animizm zawarty w przedmiotach, 

Ciekawe wydaje mi  →
się wejście w niemożliwą 
tu do uniknięcia rolę 
kolonizatorów, którzy jednak 
rezygnują z przekazywania 
twardych treści na rzecz 
głoszenia pochwały piekielnej 
nieokreśloności. A wszystko 
to przy pomocy przedmiotów, 
zawierających w sobie 
niesamowity potencjał 
absorbowania znaczeń.
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nie sprecyzowałem stosunku, w jakim się według mnie tutaj pojawia. My-
ślałem właśnie o intuicyjnym, ale też w pewnym sensie „obiektywnym” po-
dejściu do przedmiotów. Takiej relacji, w której niespodziewanie zauważasz, 
że animizm jest już w nich zawarty. Wiadomo, że to kwestia uwarunkowań 
psychologicznych, jednak wynika to również z przekonania o tym, że przed-
mioty są nawiedzane przez swą historię, historię użytkowania i wiele innych 
funkcji, jakie pełniły wcześniej. Najogólniej mówiąc, animizm taki ma ścisły 
związek z procesem rewolucji przemysłowej (a obecnie biotechnologicznej), 
z maszynami, które wyręczały człowieka w pracy, jak także, wynikającymi 
stąd konsekwencjami, na przykład zmianą sposobu postrzegania (sztuki), 
myślenia o rzeczywistości czy polaryzacji ekonomicznej. W naszej pracy ku-
ratorskiej interesuje nas bowiem przemieszczane się po historii i korzystania 
z niej w inny sposób niż za pomocą suchej faktografii. Bardziej jest nam bli-
ska historia strukturalna, swoista „przestrzeń” kreowana przez czas, jednak 
nigdy niemożliwa do domknięcia. W ten sposób chcemy na przykład poszu-
kiwać miejsc wspólnych między historią miasta a filmem, czy w miarę moż-
liwości – zreinterpretować „historie oddolne” na przykładzie elementarne-
go stosunku do rzeczy właśnie. Wydaje mi się, że zwrócenie uwagi na obiekt, 
nie tylko przedmioty liche, przypominające nam o zgniłym szczęściu, jest 
dość ważne w dobie całkowitej dematerializacji kapitału czy odcieleśnieniu 
ludzkich emocji. Jest to też zwrócenie uwagi na pewną wizję „końca histo-
rii”, która stała się udziałem Bytomia, czyniąc z niego wręcz swego rodzaju 
„pamiętnik przyszłości”.
EO: W związku z wystawą każde z nas musi wejść w pewną rolę – nie je-
steśmy w stosunku do Bytomia i jego przestrzeni bezinteresowni. Pojawia 
się tu motyw piekielnego poczucia winy – wiąże się z przywołanym przez 
Dominika statusem kolonizatorów. Ostatecznie nasz status jest mocno po-
dejrzany – niby próbujemy odżegnywać się od nieadekwatnego i „nie-
modnego” obiektywizmu, zdając sobie sprawę z ograniczeń związanych 
z przyjęciem takiej perspektywy, z drugiej strony cały czas nasze myśle-
nie jest kolonizowane, wpada w jakąś koleinę interpretacyjną, dopada nas 
piekło klasyfikacji, porządku, struktury właśnie. „Zwiedzaniu” Bytomia 
towarzyszą sprzeczne emocje, pojawiają się interpretacyjne aporie wyni-
kające prawdopodobnie z jakiejś fałszywej identyfikacji. Z drugiej strony 
trudno jest w stosunku do tej przestrzeni zachować dystans. Bytom jest 
swoistego rodzaju ready made o chwiejnym statusie. Jest otwarty na inter-
wencje, ale działa właśnie na zasadzie czarnej dziury, wsysa znaczenia, te 
wszystkie próby określenia, umiejscowienia etc.

KG: Przypominam sobie, że kiedy przyjechałem po raz pierwszy do By-
tomia, wygląd miasta skojarzył mi się z dokumentacjami z wypraw foto-
graficznych, które odkryły „niesamowite” i rustykalne Południe Stanów 
Zjednoczonych w latach Wielkiego Kryzysu. To, co przyciąga niektórych 
dzisiaj ku staromodnym, niesamowitym rzeczom, lokacjom czy wydarze-
niom. Ten swoisty retro-futuryzm w przypadku Bytomia staje się udzia-
łem miasta jako całości. Ten punkt widzenia podkreśla dodatkowo nasz 
status „kolonizatorów”, ale jednocześnie wydaje się jasne też, że podnosząc 
wątek ready made, również w kontekście Bytomia, nie chcemy wcale po-
wiedzieć, że Bytom to iluzja, ani że sztuka umarła.

Określenie piekło w tym  →
kontekście może dotyczyć nie 
tyle sytuacji w Bytomiu, 
co naszego działania, 
które może przybrać 
charakter czarnej dziury, 
wypełnionej kotłującymi się, 
nieustannie wpadającymi 
do niej, znoszącymi się 
wzajemnie znaczeniami. To, 
co zrobimy będzie rodzajem 
modelu, w którym panuje 
nieokreśloność.

Wracając zaś do różnicy między piekłem a czyśćcem i sposobami oczeki-
wania, to rzeczywiście bez względu na to, czym Bytom obecnie jest, wciąż 
czeka na zmianę i chyba będzie czekał dalej, gdyż w przypadku tej skali 
nierówności potrzeba tu sensownego działania. Warto wspomnieć też, że 
od XVII w. jest wciąż miastem obłożonym klątwą papieską (za zlinczowa-
nie dwóch kleryków przez grupę zwaśnionych z nimi bytomian). Hubert 
Czerepok interweniował kiedyś w tej sprawie, jednak bezskutecznie…

***
KG: A jaki jest wasz osobisty stosunek do rzeczy? Jest coś szczególnego, co 
skierowało waszą uwagę w te rejony?

EO: Na co dzień żyję w potwornym bałaganie – to jest dla mnie stan natu-
ralny. Ale jeżeli chodzi o faktyczne hybrydy, takie formalne na przykład, to 
niczym takim nie dysponuję i chyba nigdy nie dysponowałam. Natomiast 
uwielbiam zapuszczać się w sterty starych gratów i oddawać się podróży 
sentymentalnej, kiedy to faktycznie te rzeczy mutują w mojej pamięci, po-
trafią się sprzęgać w dziwne konfiguracje i wywracać się na nice. A poza 
tym na klatce schodowej w kamienicy, gdzie mieszkam stoi w pozycji wer-
tykalnej stara kanapa nakryta jakąś chustą i opatrzona karteczką z napi-
sem: „Proszę nie ruszać! Mebel potrzebny”. To chyba są właśnie te rejony, 
nie trzeba daleko szukać.



122     notes.49 CZyteLniA CZyteLniA notes.49      123

DK: Takich inspiracji jest bardzo wiele. Podejrzewam, że każdy ma w swoim 
otoczeniu coś takiego, poprzez pochylenie nad czym mógłby przedstawić 
obszerną historię godną zrealizowania dużej prezentacji w jakiejkolwiek 
formie. Nie chciałbym tutaj jednak wymieniać rzeczy kryjących niesa-
mowite historie, na które gdzieś tam się kiedyś natknąłem. Część z nich 
znajdzie się na wystawie. Po prostu czuję się jakoś osobiście zintegrowa-
ny ze sztuką, którą zajmuję się właściwie bez przerwy i mogę powiedzieć, 
że w stosunku do rzeczy mających być zaprezentowanymi w Piekle odczu-
wam bardzo duże emocje.
Chciałbym tutaj zwrócić jeszcze uwagę na pewne zdarzenia, które powo-
dują, że potykamy się o to, co rzeczywiste. Dzisiaj czymś takim jest świa-
towy kryzys ekonomiczny, który nie pozostaje bez wpływu na sposób po-
strzegania przedmiotów. Można powiedzieć, że w takich wypadkach stają 
się one nam dosłownie i w przenośni coraz bardziej drogie. Wartość tego, 
co istnieje, coraz bardziej wzrasta. Chwytamy się przedmiotów. Jesteśmy 
im w stanie bardziej zaufać. Budzą w nas spokój. Są dla nas oparciem. 
To właściwie jeden z aspektów zmiany perspektywy patrzenia. Do tego 
można dodać jeszcze próby odnajdywania od dawna niepodejmowanych 
sposobów wymiany ekonomicznej polegającej na przykład na wymianie 
dóbr materialnych, a nie na posługiwaniu się pieniądzem. Tego rodzaju 
momenty skłaniają mnie do zatrzymania się na chwilę i odbycia podró-
ży w stronę pozornie dobrze znanego obiektu, po którym moje spojrzenie 
zwykle swobodnie się po prostu ślizgało…

***
Tu zapis się urywa, w najmniej oczekiwanym momencie. Jak zwykle.

O PROJEKCIE:

Cykl wydarzeń Piekło rzeczy realizowane jest w CSW Kronika w Bytomiu w ra-

mach Studiów Kuratorskich w Krakowie (rocznika 2007/2008). Start zaplano-

wany został na 7 lutego 2009 roku. Na razie Piekło rzeczy ujawnia się w formie 

internetowej: www.hellofthings.blogspot.com

Najbardziej widoczną częścią projektu będzie wystawa, na której zostaną 

zestawione wprawiające w konfuzję przedmioty i różnego rodzaju wizualne 

reprezentacje rzeczy.

Poza tym zaplanowano pokazy w nieczynnym kinie Gloria filmów z tzw. de-

moludów eksplorujących wątek ekonomiczny. Przy współpracy z Patrickiem 

McGinleyem prowadzącym w jednej z londyńskich radiowych stacji inter-

netowych audycję poświęconą field recordingowi przygotowany zostanie 

w Kronice pokój służący do odsłuchu dźwięków. Organizowane będą wyciecz-

ki po Bytomiu, których jedną z odsłon będzie wyjazd kolejką wąskotorową 

z Bytomia zakończony zejściem pod ziemię…

Wszystkie ilustracje pochodzą z internetowych poszukiwań kuratorów Piekła 

rzeczy
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Z Mariuszem Warasem, wybitnym twórcą street- 
artowym, którego słynny projekt m-city po re-
alizacjach w Berlinie, Paryżu, Budapeszcie, Sāo 
Paolo, Rio de Janeiro, Bolzano, Londynie, za-
żywa światowego rozgłosu, rozmawia Bogna 
Świątkowska

Mariusz Waras, m-city, wystawa Amen, Galeria EL, Elbląg, 2008
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Projekt m-city powstał z myślą o polskich miastach. Czy jednak nie realizu-

jesz od pewnego czasu więcej prac zagranicą? Jeszcze w grudniu otwiera się 

Twoja wystawa indywidualna w Mediolanie. W przyszłym roku czekają Cię 

realizacje w Linz, Bergamo, Bukareszcie, Bogocie, Lublianie…

Inspiracją na pewno było moje najbliższe otoczenie, choć z czasem zaczęło 
się to zmieniać. Zaczynając ten projekt nie przypuszczałem, że rozwinie się 
w takim kierunku. W Polsce maluję sporadycznie, w tym roku może kilka 
razy. Zagranicą jest dużo łatwiej pod każdym względem. Ludzie są zupeł-
nie inaczej nastawieni do tego, co robię, przez co jest dużo łatwiej.

Kto jest zazwyczaj inicjatorem kolejnej odsłony projektu? Sam zgłaszasz się 

do właściciela obiektu, czy inicjatywa wychodzi od władz miejskich, osób 

prywatnych, właścicieli firm, fabryk lub innych podmiotów komercyjnych?

Jest bardzo różnie. Dość często zapraszają mnie festiwale, rzadziej ga-
lerie. Na brak propozycji narzekać nie mogę, więc za bardzo szukać nie 
muszę. Staram się, żeby poza oficjalną realizacją powstało coś jeszcze 
i zazwyczaj z takiej realizacji jestem bardziej zadowolony. Ze znalezie-
niem takich miejsc zazwyczaj nie ma problemu. Miasta są pełne burych 
ścian, pustostanów, które tylko czekają na jakąś interwencję. Oficjalne 
imprezy to przede wszystkim spotkania ze znajomymi. Środowisko stre-
etartowe jest dość małe i hermetyczne, także niektóre osoby widzę kil-
ka razy w roku.

Ile w dzisiejszym street arcie pozostało ze strategii bezprawnej ingerencji, 

jak blisko street artowi do sztuki prezentowanej w galeriach? Jakie jest Two-

je zdanie na temat ich niebezpiecznego zbliżania się?

Mariusz Waras, m-city, + ozmo + run, Ancona, 2008
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Właściwie nic nie zostało. Można powiedzieć, że większość najbardziej 
znanych artystów to malarze wystawowo-festiwalowi. Uprawiają taki mix 
rysunku, malarstwa, fotografii. Raczej ciężko dokręcić to zjawisko i za-
kwalifikować. Na pewno street art dał zaistnieć osobom, które nie ukoń-
czyły szkół artystycznych, a zostały zaakceptowane przez oficjalny obieg 
sztuki. Szkoda, że często ciekawe projekty pozostają w galeriach pomimo 
szyldu street art. Dla mnie to trochę dwie różne bajki. Sam malując od cza-
su do czasu coś na płótnie mam świadomość, że to atrapa tego, co powsta-
je w przestrzeni, Kawałek płótna zupełnie nie oddaje skali i przestrzeni. 
Nie ma też co ukrywać, że cała ta moda na galeryjność wiąże się z możli-
wością sprzedaży.

No właśnie. Rynek sztuki coraz śmielej sięga po street art. Twoje prace rów-

nież stają się obiektem zainteresowania kolekcjonerów. Jakiego rodzaju 

pracami steetartowymi kolekcjonerzy są zainteresowani? 

Rynek sztuki połknął street art w całości. Niektórzy śmieją się, że taka sy-
tuacja jest początkiem końca street artu i być może mają rację. Ludzie ku-
pują prace z kilku powodów. Kolekcjonerzy kupują dlatego, że są modne 
i stosunkowo tanie, a ich wartość szybko rośnie. Inni są fanatycznie za-
kochani w tego rodzaju stylistyce. Większość prac jest prosta w odbiorze 
i podana niezwykle estetycznie, zrozumiała dla każdego.

Jak sobie radzisz z efemerycznością prac, z ich podatnością na niszczenie? 

Nie szkoda Ci ich?

Rzadko wracam do swoich prac, najczęściej z powodu odległości. Nie za 
bardzo interesuje się też tym, co się z nimi dzieje, ale miło jest je zoba-
czyć po dłuższym czasie. Właściwie nie ma też znaczenia, czy one znika-
ją w wyniku czynników atmosferycznych, czy też są przemalowywane, co 
zdarza się dość rzadko i najczęściej bezmyślnie.

Jakiego rodzaju realizacje najbardziej Cię teraz interesują?

Najbardziej lubię duże przestrzenie, kilkupiętrowe budynki jak niedawna 
realizacja 17-metrowej ściany w Carugate, czy wysokiej na 30 metrów wie-
ży wodnej podczas tegorocznej edycji Manifesta w Bolzano.
Nie chciałbym, choć jest to trudne, zostać niewolnikiem jednego projektu. 
Ostatnio powróciłem do budowy fizycznych obiektów, których dużą pre-
zentację przygotowuję dla CSW Znaki Czasu w Toruniu na styczeń.

Mariusz Waras (1978) – absolwent ASP w Gdańsku, uczestnik wielu wystaw 

indywidualnych i zbiorowych w Polsce i na świecie. Kurator galerii bilbordo-

wej 238x504 w Gdyni. Laureat Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twór-

ców w Dziedzinie Kultury 2008. Jego prace prezentowaliśmy po raz pierwszy 

w nn6t #4 w 2003 roku.

www.waras.pl, www.m-city.org, www.238x504.net

m-city solo exhibition | 21-29.12 | Milano, Le Trottoir Alla Darsena, Piazza XXIV 

Maggio 1 | www.letrottoir.it

Mariusz Waras, m-city, Praha, 2008

Mariusz Waras, m-city, Manifesta, Bolzano, 2008



130     notes.49 CZyteLniA CZyteLniA notes.49      131

„Krecha” powstała w 2006 roku z nadmiaru jodu 
w mózgach. Łączy społeczny krytycyzm z wy-
czuciem absurdu. Do tej pory wyszło siedem 
numerów pisma. Wywiad ociera się też o wyda-
rzenia z ostatnich miesięcy, kiedy wysyłka „Kre-
chy” do CSW Łaźnia w Gdańsku wywołała anty-
terrorystyczny alarm i ewakuację paru insty-
tucji kulturalnych. O graficznym krytycyzmie, 
poczuciu humoru, roli artysty, symbolicznym 
terroryzmie, kupowaniu koszulek i cierpieniu 
za miliony – z założycielami gdańskiego maga-
zynu „Krecha” rozmawia Kuba Szreder

Krecha, #7, Michał Sosiński
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Opowiedzcie, jak pracujecie. „Krecha”, jak rozumiem, powstaje kolektyw-

nie.

MACIEK C.: Jak najbardziej. Skład, teksty, typografie, ilustracje, kolaże, 
wszystko robimy sami od zera.
MACIEK S.: Czasem nawet pracujemy nad poszczególnymi ilustracjami ra-
zem: ktoś zrobi jedną kreskę, ktoś dorobi drugą. Całkowity free style. Cza-
sami się dzielimy stronami.
MICHAł S.: Zapraszamy też osoby z zewnątrz. Jest twardy rdzeń, ale jesteśmy 
bardzo otwarci na współpracę.

Czyli, jak rozumiem, stosujecie różne strategie produkcji pisma.

MACIEK C.: Numer sprzed dwóch lat to właściwie plakat A0, nad którym pra-
cowało w sumie 8 osób. Jest zrobiony na bazie mapy Gdańska. Miasto wy-
korzystaliśmy jako ramę. Każdy zamalowywał „swój” kwartał, a następnie 
składaliśmy to kolektywnie. Z kolei numer z początku 2008 roku miał for-
mę kalendarza, w którym każdy zaprojektował swoją stronę.

Kiedy zaczęliście działać, znacie się ze studiów?

MICHAł S.: Właściwie znaliśmy się już wcześniej, niektórzy od podstawówki, 
ale razem zaczęliśmy pracować na studiach. Mamy dług wdzięczności wo-
bec prof. Jerzego Krechowicza i Jacka Staniszewskiego, którzy byli naszy-
mi mentorami. Dzięki nim mogliśmy wydać pismo na offsecie. Pierwot-
nie planowaliśmy ksero.
MACIEK C.: Ja od zawsze chciałem projektować magazyn, a na studiach zda-
rzyła się ku temu okazja. Gazeta jest świetną formą wypowiedzi, masz 
kontrolę zarówno nad treścią, jak i formą, w której się mówi. Jak się my-
śli o sztuce krytycznej, instalacji czy performensie, to je trzeba właściwie 
odczytywać. Gazeta pozwala ci od razu zamieścić komentarz do swojego 
„obrazka”. Oczywiście nasze teksty mają maksymalnie absurdalną formę. 
To działanie na wielu różnych poziomach. 

Zazwyczaj artyści, którzy tworzą sztukę krytyczną, podchodzą do kwestii 

społecznego zaangażowania z bardzo dużą powagą.

MACIEK C.: No tak, tutaj dotykamy ważnego problemu, czyli poczucia hu-
moru w sztuce. Tego, co wypada, a co nie. Czasami sobie myślę, że jeste-
śmy przegrani na rynku sztuki, bo jednak prawdziwe poczucie humoru 
nie jest w cenie. Jak się postrzega świat radykalnie, krytycznie i wrażliwie, 
to bardzo łatwo popaść albo w pretensjonalność, albo w całkowitą nie-
zrozumiałość. Bardzo trudno jest napisać poważny tekst, który nie brzmi 
jak jakieś wymądrzanie się, mentorstwo. Szczególnie, jeżeli powoduje tobą 
złość, jak to napisać, żeby nie wyjść na szczekacza.
MICHAł S.: My nie chcieliśmy z naszej gazety strzelać kwasem. Dzięki graniu 
absurdem możemy utrzymać dystans.

Pomimo wyczucia absurdu, jednocześnie jesteście radykalni. O grafice na 

przykład piszecie „zniewolenie przez zdobienie”, robicie zgrywę z seksi-

stowskich bilbordów firmy Cropp.

MACIEK C.: Mamy teraz wielki problem. Bo Cropp wypuścił koszulki zapro-
jektowane przez jednego streetartowca – ZBIOKa. Nawet byśmy chcieli 

mieć te ciuchy, ale ja jednak uważam, że to by była hipokryzja. Moi kole-
dzy z „Krechy” na przykład sami wstydzą się je kupić, nie chcą tej kompa-
nii dać własnej kasy. Wysyłają jednak po nie do sklepów swoje dziewczyny, 
żeby im kupiły w prezencie (ogólny śmiech). Tak właśnie wygląda ciężka 
dola kontestatora we współczesnym społeczeństwie.

Czyli kombinujecie, jak sobie kupić koszulki Croppa, tak żeby ich nie kupić.

MACIEK C.: Ja w tej kwestii jestem radykalny i po prostu nie kupuję.
MACIEK S.: No my też nie mamy, bo się już seria skończyła.

Jednak inny krytyczny artysta, Mariusz Waras, też robił koszulki dla Crop-

pa.

KR1: Jasne, z nim też się znamy i razem pracujemy. To w jego galerii zewnętrz-
nej 238x504 przecież wieszaliśmy ten wymierzony w Croppa bilbord.

Czyli wtedy, jak robił zlecenia dla Croppa, w swojej galerii wieszał krytyczny 

wobec firmy bilbord.

MACIEK C.: To było później. Przede wszystkim to jest kwestia proporcji. Jak-
bym chciał być w pełni konsekwentny, to chyba bym zwariował. Przeglą-
dałbym metki, nie miałbym nic z Chin czy Bangladeszu, kupowałbym 
jajka za 4 złote, a nie za półtora. Żeby tak żyć, musisz mieć kasę, żeby wy-
bierać z oferty rynkowej produkty bio albo fair trade.

Wróćmy jednak do „zniewolenia przez zdobienia”. Mówiliście, że zakłada-

cie teraz studio graficzne, przecież ono będzie funkcjonować na normalnym 

rynku.

MICHAł S.: Hmm… Ale wszystkich zleceń nie bierzemy. Na razie udaje nam 
się omijać hardcorową komercję z cyklu „Wszystko i tanio”.
MACIEK C.: Są też różne zlecenia. Jesteśmy w trakcie robienia wizualizacji 
pogody dla Telewizji Gdańsk. To jest całkowicie neutralne, ważne żeby nie 
szkodzić. Niby można udawać, że jest się w stanie odciąć od całego syste-
mu, tylko jak wtedy przeżyć? To nierealne. Kasę, którą zarabiamy, pakuje-
my w różne form graficznej partyzantki i w uprawianie sztuki.
MICHAł S.: Staramy się robić wszystko na 100 procent. Ważne jest dla nas, 
żeby podwyższać standard, nawet czysto estetyczny. Na przykład na stro-
nie naszego studia będą wisiały wszystkie nasze projekty. Na 100 procent 
odstraszy to niektórych klientów, ale też przyciągnie tych, na których nam 
zależy.
MACIEK C.: Staramy się unikać drastycznych form graficznej prostytucji, na 
zasadzie siedzę w studiu i zrobię wszystko i dla każdego. Nie mam własne-
go zdania, nie mam też żadnych norm estetycznych czy profesjonalnych. 
Jako grafik możesz szkodzić i estetycznie, i treściowo. Możesz robić kam-
panie reklamowe, które na przykład gwałcą godność niektórych osób, albo 
dla koncernów, które szkodzą ludziom. Na przykład, nie zrobię kampa-
nii dla koncernu tytoniowego. Chociaż palę. Też nie zrobię reklamy wódy. 
Chociaż pijam.

Czyli podstawowy problem to jak być w systemie, ale poza nim.

MACIEK C.: Najlepiej poza, ale to nie jest możliwe.
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Krecha, #4, 2007, Maciej Sosiński
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A jak ma się sprawa z rynkiem sztuki, są wśród was malarze, nie macie ocho-

ty na karierę w świecie galerii?

MACIEK C.: Chyba niestety znaleźliśmy dla siebie taką niszę, że jesteśmy zbyt 
artystowscy, żeby się sprzedać na rynku komercyjnym, a za bardzo „pro-
staccy”, żeby być kupieni przez kolekcjonerów sztuki. Jak kiedyś miałem 
wystawę, to jedną z recenzji, jaką dostałem, było to, że są to śmieszne ob-
razki. Na co inna dziewczyna: jak to? Przecież malarstwo nie może być 
śmieszne. Jesteśmy zbyt śmieszni, żeby trafić do obiegu sztuki wysokiej. 
Nasze prace są zbyt dosłowne, za mało cool – oczywiście nie w naszej oce-
nie, ale to nie jest w cenie w oficjalnym obiegu sztuki, który jest przesiąk-
nięty elitarnością i pretensjonalnością.
MACIEK S.: Jesteśmy też estetami, zwracamy uwagę na formę, a to też nie jest 
zbyt cenione. Ważne są koncepty, a dla nas forma też jest ważna.
MICHAł S.: Nie będzie nam raczej dane skopiować Wilhelma Sasnala, któ-
ry z ładniowcami zaczynał od poczucia humoru. Czy Marcina Maciejow-
skiego, który wciąż dla „Przekroju” rysuje satyryczne rysunki. Chociaż, 
jakby chcieli coś zrobić dla „Krechy”, to są zawsze mile widziani. Od daw-
na mamy taki plan, bo robią fajne rzeczy, ale jakoś w Google nie ma do 
nich maila.
MACIEK C.: Mamy wrażenie, że jesteśmy bardzo potrzebni społeczeństwu. Ja 
złapałem się na tym, że wciąż dostaję stypendia. A to od uczelni, a to pre-
zydenta miasta. To świadczy o tym, że krytyczni artyści, którzy podkopu-
ją porządek społeczny, są potrzebni. Myślałem sobie, że ja tu mącę, a oni 
mi dają pieniądze.

Myślisz, że oni w ogóle zwracają uwagę na to, co robisz?

MACIEK C.: Pewnie nie wiedzą, ale to nie ma znaczenia. To jest przecież bar-
dzo ciężka praca, taka grafika krytyczna. Wstajesz rano, jesteś niezado-
wolony, idziesz po ulicy, też jesteś niezadowolony, włączasz telewizję, też 
jesteś nieszczęśliwy. Zamiast uśmiechać się – płaczesz. To jest bardzo mę-
czące, paraliżuje przy jakiejkolwiek okazji podjęcia pracy zarobkowej.
MICHAł S.: Zakup koszulki staje się jakąś tragedią. Wchodzisz do centrum 
handlowego i płaczesz, przeglądasz zwykłe t-shirty i szlochasz.
MACIEK C.: System powinien nas utrzymywać jako anty-ciała, które zwal-
czają społeczne pasożyty, to jest przecież zdrowe. Nie każdy ma na to czas. 
Pracujesz 8 godzin dziennie, a później siadasz przed TV. To jest jak branie 
narkotyków, a my ich nie bierzemy, co nie jest przyjemne, dlatego żądam 
rekompensaty finansowej.

Nadeszła pora, żeby porozmawiać o graficznym terroryzmie. Dyrektorka 

gdańskiej Łaźni po tym jak otrzymała „terrorystyczny” numer „Krechy”, zro-

biła antyterrorystyczny alarm. To zaowocowało dla Was serią problemów 

i małym skandalem. Pogadajmy więc o wągliku (Bacillus anthracis). 

MICHAł S.: No właśnie to jest pierwszy problem. Żaden wąglik, tylko mąka 
dołączona do „Krechy” w kopercie z napisem „wąglik”. Ale wszystkie me-
dia chciały z tego robić sensację. Pojawiały się tytuły: „Młodzi artyści wy-
syłają wąglika”. A dopiero na końcu artykułu była informacja, że do tego 
wąglika był dołączony magazyn, i że to żaden, wąglik tylko mąka. Dlatego 
postanowiliśmy unikać mediów.

Gówno Prawda, #1, 2008, Maciej Chodziński
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MACIEK C.: Odmawialiśmy komentarzy dla radia, telewizji, nie chcieliśmy 
tego nadmuchiwać. To było na poziomie tabloidowej dyskusji. Szczególnie 
w Internecie to była masakra.

Skandal artystom może służyć, niektórzy wręcz specjalnie go wywołują. Czy 

to był krok milowy na waszej ścieżce kariery?

MACIEK C.: Mamy nadzieję, że nie, bo to by znaczyło, że wypływamy na 
czymś, co nie było naszą intencją. Nawet, jeżeli to był performens, to nie 
był to nasz performens. Laury należą się dyrektorce gdańskiego Cen-
trum Sztuki Współczesnej łaźnia, pani Jadwidze Charzyńskiej. Niestety 
to wydarzenie potwierdza jedynie naszą wizję świata jako wielkiego baj-
zlu, w którym panuje zdecydowana przewaga głupoty nad mądrością, przy 
ogólnym braku zdrowego rozsądku. Nie planowaliśmy tego. Zresztą niko-
mu nie polecam.

Naprawdę? Dołek, kajdanki, rewizja, ABW — to wszystko brzmi heroicznie, 

po partyzancku.

Maciek: Niby można się później uśmiechnąć i zgrywać twardziela, ale 
to był jednak hardcore. Dwa tygodnie wyjęte z życia. Musielibyśmy być 
idiotami, żeby do tego doprowadzić intencjonalnie. Oprócz strat indy-
widualnych, straty poniosło też społeczeństwo. Wiesz, ile ta akcja kosz-
towała?

A jak zareagowali sami policjanci, po tym jak się już zorientowali, że to był 

jednak żart?

MACIEK C.: A propos graficznego terroryzmu, to chyba najdłużej zajęło mi tłu-
maczenie, że można coś robić nie dla zysku, ale z chęci działania dla społecz-
nego dobra. Już nawet to załączenie mąki nie było dla nich tak dziwne, jak 
sam fakt, że powstaje taki magazyn, który nic nie reklamuje i jest robiony za 
darmo i rozsyłany ludziom. Byli tak po ludzku zainteresowani.

W sumie to największy problem z poczuciem humoru jest na scenie arty-

stycznej.

MACIEK S.: Nie do końca, żeby być fair, to trzeba wspomnieć, że „Krechę” ro-
zesłaliśmy do wielu instytucji. Po tym incydencie wszędzie dzwoniliśmy 
i wszyscy uważali to za świetny żart. Całe szczęście nie jest aż tak źle.
MACIEK C.: Ale wystarczy jedna niewspółmierna reakcja, żeby poczuć nie-
smak. Żart, który się nie udał, to jest taka żenująca sprawa.
MICHAł S.: Tylko, że to nawet nie był żart. Ten numer „Krechy” był o terro-
ryzmie, jak do pism kobiecych dodają DVD, tak my dodaliśmy do pisma 
woreczek z mąką, i tyle.
MACIEK C.: Sarkastyczny dodatek plastyczny, który komentuje to, co się 
dzieje w mediach. Do każdej gazety dostajesz tonę jakichś folderów re-
klamowych zapakowanych w plastiki. To jest dopiero terror. W odpowie-
dzi zamieściliśmy skromną kopertę z mąką z napisem „wąglik” i pieczątką 
„Krechy”. Początkowo myśleliśmy, że „Krecha” może być odpowiedzią na 
taką wysokonakładową prasę, którą ci wciskają w przejściu podziemnym, 
ale jednak się z tego wycofaliśmy. Wciskanie pisma osobom, które sobie 
tego nie życzą, nie wywołałaby takiego skutku, o jaki nam chodzi. Co naj-

Krecha, #3, 2006, rysunek kolektywny
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Maciek Chodziński (1981) – ukończył filozofię na Uniwersytecie Gdańskim 

i grafikę w ASP w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, projektowaniem graficz-

nym i sitodrukiem.

Maciek Salamon (1984) – absolwent grafiki w ASP w Gdańsku. Zajmuje się  

animacją, grafiką i sitodrukiem.

Michał Sosiński  (1981) – studiuje grafikę w ASP w Gdańsku. Zajmuje się grafi-

ką i malarstwem.

Marcin Sosiński  (1981) – absolwent grafiki w ASP w Gdańsku. Zajmuje się  

grafiką.

wyżej wyzwoliłoby irytację. Nie chcę nikogo bić po głowie swoją gazetą. 
Nie chcemy zmieniać tonu, ale też nikomu nic nie chcemy wmuszać.
MICHAł S.: Zrobiliśmy numer o terroryzmie nie tyle w sensie bandy zama-
skowanych chłopaków w górach Afganistanu, tylko w takim, że jak się po-
ruszasz każdego dnia po mieście, to jesteś atakowany serią nachalnych 
i szkodliwych przekazów. Ulotka, plakat, bilbord, megabord – to jest wła-
śnie symboliczny terroryzm.
MACIEK C.: Jedyny zarzut, jaki można nam postawić to taki, że nie przewi-
dzieliśmy reakcji tej jednej konkretnej osoby. Gdybyśmy przewidzieli, to 
byśmy tego nie zrobili, albo napisali wąglik przez „v”. Niestety trudno się 
jakoś do tego nie odnieść, chociaż wolelibyśmy, żeby sprawa jak najszyb-
ciej przycichła. Straciliśmy chociażby starych wydawców, ale nowy nu-
mer powstanie przy okazji naszej styczniowej wystawy w Nadbałtyckim 
Centrum Kultury. Przede wszystkim jednak problem polega na tym, że 
my chcemy być społecznie pozytywni, działać dla społecznego dobra, być 
pożytecznymi szkodnikami. A w tej sytuacji niestety dokonała się niepo-
trzebna szkoda. Jest nam z tego powodu przykro.

Czyli jak Mefisofeles z Fausta jesteście tym duchem, który dążąc do zła, za-

wsze czyni dobro?

MICHAł S.: Nie, my dążąc do dobra, czynimy dobro.
MACIEK C.: Pokazując zło.

Czyli jesteście grupa Dobrze.

MICHAł S.: Nawet bardzo dobrze. Chcemy, żeby było lepiej. Żeby jednak do 
tego dojść, musimy się zmieszać z błotem. 
MACIEK S.: W Polsce mamy masę tematów, bo jest masa syfu.

Czyli na imię mam milion, bo cierpię za miliony?

MACIEK C.: To jest tytuł mojej pracy magisterskiej. Tak naprawdę to się na-
zywało „Cierpię za miliony”, ale po tym, jak zostałem aresztowany przez 
policję zmieniłem na „… za miliony”, żeby nie był aż tak jednoznaczny. 
Opisuję tytuł znaną koncepcję bycia artystą, który skupia się na odmo-
wie przymknięcia oczu na zło i głupotę tego świata. Brzmi to banalnie, ale 
właśnie z takiej postawy wynika moim zdaniem wartościowa sztuka. Jeśli 
nie chcesz popaść w słodkie samozadowolenie, to musisz w masochistycz-
ny sposób pobudzać swój mózg do krytycyzmu nie dać się złapać w pu-
łapkę oczywistości.
MICHAł S.: Stąd eko-farmy nie są dla nas. Byłoby zbyt miło. Nawet nie wiesz, 
co by było, gdyby Maciek zbierał codziennie marchewkę.
MACIEK C.: Zacząłbym malować pejzaże. Dlatego uważam, że moim obo-
wiązkiem jest oglądać telewizję, czytać debilne komentarze w Internecie, 
grać na X-boxie. Przetrawiam system od środka, tylko że ja cierpię, kiedy 
inni mają przy tym fun. To beznadziejne zadanie. Nie polecam.

***
www.krechamagazine.blogspot.com
www.myspace.com/krechamagazine

Krecha w Gazecie Wyborczej, październik 2008, Maciej Salamon, Marcin Sosiński
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Różnie na nasze fotografowanie reagowano. 
Jedni myśleli, że jesteśmy z Niemiec, i chce-
my wykupić ich domy, drudzy, że szukamy po-
wierzchni reklamowej – z Dominikiem Lejma-
nem, Karoliną Wysocką i Peterem Ferko, auto-
rami projektu Best Before rozmawiają Paulina 
Jeziorek i Kamila Rogowska

Karolina Wysocka, Dominik Lejman, Peter Ferko, Best Before, 2008
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Dokumentacja fotograficzna murali reklamowych z okresu PRL-u? O co tu 

chodzi? Jakie są założenia tego projektu? Dlaczego się tym zainteresowali-

ście?

DL: Murale mają swoją wartość jako świadectwa czasów, w których rekla-
ma była czymś absurdalnym, pełniła bardziej funkcję scenografii teatral-
nej i niczemu tak naprawdę nie służyła. Była raczej potwierdzeniem wi-
zualnej formy w mieście. Pokazywała, że tak miasta powinny wyglądać,  
usprawiedliwiała swoją obecność poprzez wtopienie się w krajobraz miej-
ski, prezentując się jako jego integralny element. Jednak w przypadku mo-
nopolizacji rynku reklamy nie były tak naprawdę potrzebne. Pełniły rolę 
sztafażu teatralnego. I my właśnie patrzymy na nie w ten sposób.

To znaczy?

DL: Pomysł na Best Before polega na odwróceniu tej całej sytuacji. To kata-
log murali wyrwanych z kontekstu. Powstanie publikacja będąca obszer-
nym albumem, w którym znajdzie się ponad 100 fotografii różnych mura-
li reklamowych od lat 60. do 80. z całej Polski.
W zasadzie fotografowaliśmy całe otoczenie, w książce jednak przestrzeń 
poza samym muralem jest wycięta. Naszym założeniem jest stworzenie ka-
talogu frontalnie pokazanych, wyabstrahowanych ścian. To będzie boga-
ty album rzeczy, które zostały tak zubożone, że właściwie prawie już ich 
nie ma.

Czyli jednak projekt sentymentalny, rozliczeniowy z estetyką przeszłości? 

Nie chce mi się wierzyć, że nie mieliście innych jeszcze zamiarów. 

DL: Zdajemy sobie sprawę z tego, że murale są znakiem czasu. I nie tylko 
tamtego czasu, ale też tego czasu, w którym jesteśmy teraz. Ten znak cza-
su to dwie podstawowe sprawy. Po pierwsze, ciekawe jest to, jak one wy-
glądają teraz, po drugie, obserwujemy, że szybko znikają. W zasadzie tych 
murali już za chwilę nie będzie. Bezpowrotnie giną z godziny na godzi-
nę, bo ktoś je zamalowuje, bo są potrzebne powierzchnie reklamowe, bo 
nikt o nie dba.
Nasz projekt to wyciąganie wniosków z absurdalności tamtych czasów. 
Poza tym nasze osobiste związki z przeszłością są bardzo zróżnicowane: 
Karolina jest na tyle młoda, że czasy PRL-u pamięta jako dziecko, ja by-
łem wtedy dość młodym człowiekiem, Peter jest natomiast Amerykani-
nem i jest zupełnie oderwany od tamtego kontekstu, od tamtej historii.
KW: Tak, inaczej podchodzą do zjawiska murali młodzi a inaczej starsi. Mó-
wisz, że mogę nie pamiętać czasów PRL-u, ale nie zapominaj, że w poszu-
kiwaniu murali w Polsce pomagali nam głównie młodzi ludzie, czasami 
dużo młodsi ode mnie. W rozmowach, które prowadziliśmy przed rozpo-
częciem naszego projektu, potrafili dokładnie opisać jakąś reklamę z lat 
70., określić, jaki jest jej obecny stan i gdzie się znajduje. Ich rodzice nato-
miast nie byli tak precyzyjni, murale stały się dla nich niewidoczne i ten 
aspekt „zapominania” czy też łagodnego upośledzenia pamięci i postrze-
gania jest dla mnie bardzo interesujący w naszym projekcie. 
PF: Prawdę mówiąc, nasz projekt otworzył przede mną drzwi do epoki ko-
munizmu, o którym fantazjowałem jako Amerykanin. Kiedy wcześniej 
odwiedzałem Polskę, Rosję czy inne kraje byłego bloku komunistyczne-

Naszym założeniem jest  →
stworzenie katalogu wyciętych 
ścian, pokazanych frontalnie. 
To będzie bogaty album 
prezentujący rzeczy, które 
zostały tak zubożone, że 
właściwie prawie już ich nie 
ma.

Karolina Wysocka, Dominik Lejman, Peter Ferko, Best Before, 2008
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go, era komunizmu była już w dużym stopniu wymazana z krajobrazu czy 
wymieniona przez wizualną i kulturową estetykę Europy Zachodniej. Pod-
czas trwania naszego projektu, poprzez kontakt z miejscami nadal tkwią-
cymi w ekonomicznej depresji, miałem okazję zetknąć się z atmosferą cza-
sów komunistycznych jak nigdy wcześniej.

Każde z Was jest artystą. Robicie swoje indywidualne projekty. Praca kolek-

tywna była wyzwaniem?

KW: To było dla nas ciekawe również dlatego, że każde z nas zajmuje się 
normalnie innymi działaniami. To był projekt wakacyjny i zupełnie ode-
rwany od naszych artystycznych praktyk. Takie zinwentaryzowanie zjawi-
ska, które już wkrótce pewnie zupełnie zniknie.
PF: Aspekt współpracy był dla mnie bardzo interesujący. Pracuję obec-
nie nad projektem o nazwie TransAction dotyczącym interakcji artystów 

w zglobalizowanym świecie, nasze wspólne działanie świetnie nadawało 
się do analizy unikalnego, zanikającego obszaru kulturowego w Polsce.

Odwiedziliście największe miasta w Polsce, byliście też w Łodzi, gdzie jest 

reklama-motyl na budynku Pewexu.

DL: Oczywiście, to już ikona, ale wiele podobnych do tego murali już znik-
nęło. Byliśmy w dużych miastach, ale i w tych mniejszych, takich jak Piotr-
ków Trybunalski, Bytom, znaleźliśmy wiele interesujących przypadków. 
W Warszawie jeszcze ich trochę zostało, zwłaszcza na Pradze. Foton czy 
chociażby Prusakolep.

Czy nie zdarzało się, że traktowano was wrogo?

DL: Raz chcieliśmy sfotografować mural, który znajdował się na ścianie 
prywatnej fabryki. Jej właściciel nie zgodził się na zrobienie zdjęcia. Po-

Karolina Wysocka, Dominik Lejman, Peter Ferko, Best Before, 2008
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wiedział, że to jego własność i że zdjęć sobie nie życzy. To był absurd, po-
nieważ ja zza płotu mogę zrobić zdjęcie wszystkiemu, co nie jest obiektem 
militarnym czy służącym obronności kraju.

Skoro murale są takie efemeryczne, to czy zdarzało się, że przyjeżdżaliście 

w jakieś miejsce a reklamy na murze już nie było?

DL: Niestety tak, zwłaszcza w łodzi. Na przykład Zawinięty papieros znik-
nął. Ale zdarzyły się też takie sytuacje, kiedy murale zostały przysłonięte 
przez bilbordy nawet w 90 procentach. Dlatego w zasadzie nie byliśmy już 
w stanie ich sfotografować. Musieliśmy też w niektóre miejsca wracać je-
sienią, bo latem drzewa zakrywały wszystko, co ciekawe.

Ten projekt pokazuje jak bardzo czas przyspieszył – murale były reklamami 

malowanymi farbą, one miały trwać. Teraz reklamy na bilbordach wiszą ty-

dzień, dwa. Nikt ich nie kocha. 

DL: Racja. Ale powód jest bardzo prosty – zmieniła się przecież funkcja 
reklam. Wtedy reklama była historią zupełnie wyabstrahowaną. Chodzi-
ło bardziej o propagandę, o budowanie jakiegoś wizerunku. Zupełnie nie 
skupiano się na produkcie. Dlatego pewnie część tych jakości jest zupełnie 
innej natury. Czasem są to prace bardzo ciekawe pod względem plastycz-
nym, które posiadają nie tylko reklamowe walory. One mają jakości pla-
styczne, wartości abstrakcyjne, kolorystyczne, które z biegiem czasu na-
bierają jeszcze większej wartości, nabierają subtelności.
PF: Dla mnie najbardziej interesującą stroną takiej reklamy jest nie tyle czas 
trwania, ile powód powstania. Podejrzewam, że stare murale zastąpiono 
by nowymi, gdyby podczas komunizmu umożliwiały to środki i czas. Po-
trzeba reklamy jako takiej była jednak minimalna. Można śmiać się ze slo-
ganów reklamowych jak Kupuj tylko w Społem!, skoro w rzeczywistości nie 
było innej alternatywy. Murale ogłoszeniowe z lokalizacją (jak np. zakła-
dy włókiennicze Konstilana niedaleko łodzi) czy hasła zbiórki makulatu-
ry są w miarę sensowne, podczas gdy reklamy głoszące, że film Foton jest 
stosowany na całym świecie, mają już bardziej charakter propagandy i re-
klamowej fantastyki.

A wiecie kim byli autorzy murali?

DL: Robili to artyści-plastycy. Z tego co wiem, wielu z nich na zlecenie or-
ganizacji PSP (Pracownie Sztuk Plastycznych), która zawiadywała wszyst-
kimi tego typu zleceniami w Polsce.

Macie informacje o tym, że są jakieś inicjatywy, żeby murale zachować, oca-

lić przed zniszczeniem?

DL: To zależy od tego, czy znajdzie się ktoś, kto będzie postrzegał te działa-
nia jako wartość w kulturze.
KW.: Przygotowując się do naszego projektu rozmawialiśmy z wieloma oso-
bami z różnych części Polski. Okazuje się, że szczególne zainteresowanie 
tematem jest w łodzi. Tam są niezwykłe perełki, takie jak reklama zakła-
dów odzieżowych Lido – moja ulubiona – czy też reklama Tkaniny Żakar-
dowe. Nie potrafię wyobrazić sobie łodzi bez tych reklam i pewnie parę 
osób też nie potrafi (m.in. pan Bartosz Stępień, który aktywnie działa na 

polu ocalenia łódzkich murali). Wiem, że zawiązał się tam komitet mura-
lowy, który w listopadzie wraz z Muzeum Sztuki zorganizował wycieczkę 
śladami łódzkich murali.

Czyli robi się z tego temat?

DL: Tak. Dlatego też temat książki, czyli Best Before (spożyć przed) nawią-
zuje do terminu przydatności do użycia, czyli z jednej strony pozwala się 
zdystansować do tamtych czasów, a z drugiej pozwala zachować te rekla-
my jako znak czasu w pamięci.
PF: To pokazuje zmianę perspektywy, z jakiej ludzie postrzegają historię 
i handel. Na ile staje się to tematem dla artystów, pozostaje już inną kwe-
stią.

Najbardziej interesującą  →
stroną takiej reklamy jest 
nie tyle czas trwania, ile 
powód powstania. Hasła 
zbiórki makulatury są w miarę 
sensowne, podczas gdy reklamy 
głoszące, że film Foton jest 
stosowany na całym świecie, 
mają już bardziej charakter 
propagandy i reklamowej 
fantastyki.

BEST BEFORE

Projekt Karoliny Wysockiej, Dominika Lejmana i Petera Ferko powstaje dzięki 

wsparciu finansowemu fundacji Erste. Publikacja zostanie opatrzona teksta-

mi krytycznymi Marka Bartelika oraz Davida Crowleya. Książka ma się ukazać 

w 2009 r. 
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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 www.malalitera.pl;  Mała Litera 

Art, Muzeum Sztuki w Łodzi - MS2 w Manufakturze 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. Marcin-

kowskiego 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 29a, 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

Zmysł kolekcjonera jest mi zupełnie obcy, ale Prze-
wodnik przeczytałem jednym tchem, w całości (i za 
cenę spóźnienia się do kina). Bo napisany jest jakby 
na jednym oddechu, z pasją chłonięcia sztuki i  
nerwem myśliwych, którzy lubią polować dla samej 
niemal przygody.
Grzegorz Borkowski, magazyn internetowy „Obieg”

To publikacja, która ma przede wszystkim „zachę- 
cić do zrobienia pierwszego kroku”. Można w niej 
znaleźć porady dotyczące zbierania sztuki najnow-
szej, krótki przewodnik po najważniejszych zja-
wiskach, galeriach, pismach i domach aukcyjnych, 
a także przegląd najciekawszych postaci najmłodsze-
go pokolenia artystycznego.
Piotr Kosiewski, „Tygodnik Powszechny”

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu udzielonemu przez Grupę ING 
oraz Fundację Sztuki Polskiej ING.

Fundacja Bęc Zmiana i Korporacja Ha!art
prezentują: 

Fundacja Bęc Zmiana i Korporacja Ha!art
prezentują: 

Redakcja Joanna Warsza
Teksty: Claire Bishop, Sebastian Cichocki, Benjamin 
Cope, Halina Galera, Ewa Majewska, Pascal Nicolas-
Le Strat, Warren Niesłuchowski, Marek Ostrowski, 
Grzegorz Piątek, Cezary Polak, Anda Rottenberg, 
Roland Schöny, Pit Schultz, Tomasz Stawiszyński, 
Barbara Sudnik-Wójcikowska, Stach Szabłowski, 
Ngô Văn Tuõng
www.stadion-x.pl

JUŻ W KSIĘGARNIACH!
Zamówienia internetowe: www.ha.art.pl

JUŻ W KSIĘGARNIACH!
Zamówienia internetowe: www.ha.art.pl

Książka ukazała się dzięki wsparciu Miasta st. Warszawy oraz Narodowego Centrum Sportu
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Publikacja ukazała się 
dzięki wsparciu udzielonemu przez 
Grupę ING 
oraz Fundację Sztuki Polskiej ING

Kolekcjonowanie sztuki najnowszej to wielka przygoda. Czy to tylko hobby, czy może 
coś więcej? Dla wielu kolekcjonerów to sposób na życie.
Nie jest to pasja szczególnie bliska Polakom. Odwieczny brak klasy średniej, nieustan-
ne niszczenie inteligencji w ciągu ostatnich kilku wieków oraz niski status sztuk wizu-
alnych w świadomości społecznej sprawiły, że w naszym kraju nie powstało zbyt wiele 
wartościowych kolekcji sztuki. 
Dziś możemy to zmienić. W Polsce tworzone są pierwsze wielkie kolekcje sztuki naj-
nowszej. Jest więc szansa na przełom. I właśnie dlatego powstała ta książka – pragnie-
my za jej pośrednictwem wzbudzić zainteresowanie kolekcjonowaniem sztuki. Mamy 
nadzieję, że przyczyni się do stworzenia w Polsce wielu fantastycznych kolekcji.

Piotr Bazylko (1968) i Krzysztof Masiewicz (1969) – swoją pasją kolekcjonowania dzielą 
się na co dzień, prowadząc popularny blog ArtBazaar (www.artbazaar.blogspot.com).

Zmysł kolekcjonera jest mi zupełnie obcy, ale Przewodnik przeczytałem jednym tchem, 
w całości (i za cenę spóźnienia się do kina). Bo napisana jest jakby na jednym oddechu, 
z pasją chłonięcia sztuki i nerwem myśliwych, którzy lubią polować dla samej niemal 
przygody.
Grzegorz Borkowski, magazyn internetowy „Obieg”

To publikacja, która ma przede wszystkim „zachęcić do zrobienia pierwszego kroku”. 
Można w niej znaleźć porady dotyczące zbierania sztuki najnowszej, krótki przewodnik 
po najważniejszych zjawiskach, galeriach, pismach i domach aukcyjnych, a także prze-
gląd najciekawszych postaci najmłodszego pokolenia artystycznego.
Piotr Kosiewski, „Tygodnik Powszechny”

9 788361 407881

ISBN 978-83-61407-88-1
ISBN 978-83-925107-3-4

Przewodnik 
kolekcjonera 
sztuki 
najnowszej

Piotr Bazylko    Krzysztof Masiewicz
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152     notes.49 CZyteLniA

Simplus. Najlepsza oferta na kart´.
www.simplus.pl

Âwi´ta z dreszczykiem w Simplusie! 
Dzi´ki usłudze Taƒsze Numery szepty z pi´cioma wybranymi 
numerami ze wszystkich sieci sà teraz przeraêliwie tanie.

Aktywacja Taƒszego Numeru: wpisz *106*11*48numer tel# 
i naciÊnij przycisk „zadzwoƒ”. Opłata za dodanie jednego 
Taƒszego Numeru na okres 30 dni wynosi 2,50 zł.
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