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BIEDNALE  
2009

kulturalnej oraz miejsce spotkań i pre-
zentacji interdyscyplinarnych działań 
twórczych.
Odsłona 1 Biednale poświęcona była 
tematom aktualnym. Działania na 15 
m2 przy Mokotowskiej 65 zainaugu-
rowaliśmy dziełem Janusza łukowi-
cza, autora cyklu Drobne machlojki. 
O swojej pracy, zatytułowanej Kryzys, 
Janusz pisze tak: „Kryzys już jest. Chy-
ba był tu zawsze, zawsze jakiś. Jak nie 
finansowy to inny”. Nas interesuje ten 
inny!
Przemiany przestrzeni przy Mokotow-
skiej 65 będzie można obserwować 
w trakcie ich zachodzenia. Ich często-
tliwość na razie jest nam nieznana. 
Zapraszamy!•

Ulica Mokotowska była w dawnej  ɿ
Warszawie ulicą bogatego miesz-
czaństwa. Nie inaczej jest dzisiaj: to 
ulica drogich restauracji, butików, 
sklepów z glamurowym dizajnem 
i salonów spa.
W tej przestrzeni miejsko-ekonomicz-
nej Bęc prezentuje strategię na nasze 
czasy. Minimalne nakłady. Maksymal-
ne poszukiwania. Biednale 2009.
Eksperymentalna przestrzeń niewiel-
kiego lokalu, jaki Fundacja Bęc Zmia-
na wynajęła zaraz po tym, jak wypro-
wadził się z niego sklep z drewniany-
mi kotami, objawi się jako księgarnia, 
miejsce prezentacji osiągnięć dizajne-
rów młodego pokolenia, łomosklep, 
czytelnia czasopism, punkt informacji 

od 5.03 | Warszawa, Mokotowska 65 (blisko placu 3 †††), www.biednale.pl

Janusz łukowicz: Kryzys, neon, 2008
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RZECZ	 
JASNA

towa, plastikowa, są też drewniane 
nogi przypominające tradycyjne, ale 
zaskakujące formą albo dodatkową 
funkcją, a nawet noga robiąca zdjęcia 
zamocowanymi na niej camera ob-
scura i noga, której nie ma, ale dzięki 
wycięciu w blacie i zamocowanym 
szelkom każdy może na chwilę stać 
się nogą od stołu.
Lampy stworzone zostały w bardzo 
krótkim czasie pod hasłem przewod-
nim „kryzys”. Powstały bardzo różne 
obiekty - styropianowa kostka, papie-
rowy stożek, podświetlana firanka, 
lampa przenośna, lampy z dodatko-
wą funkcją - jak lampa wizytownik, 
lampa stolik czy lampa huśtawka, 
lampy wyplatane sznurkiem, wstąż-
kami, moherem, kablem, a nawet 
lampy których cała forma zbudowa-
na jest tylko z pospinanego z kabla. 
No po prostu Rzecz jasna! •

Biednale 2009 ɿ  to także prezen-
tacja eksperymentalnych prac naj-
młodszej generacji projektantów. 
Cykl otworzą najnowsze dokonania 
grupy PG13, czyli studentów Wydzia-
łu Wzornictwa Przemysłowego ASP 
w Warszawie, działający w pracowni 
gościnnej prowadzonej przez Tomka 
Rygalika. PG13 od początku pomyśla-
na była jako eksperymentalny kurs 
alternatywnego myślenia na temat 
projektowania.
W Bęcu zobaczyć będzie można ko-
lekcję kryzysowych lamp i stół PG13 
będący wizytówką grupy. Każdy 
z członków PG13 zaprojektował jed-
ną nogę stołu jako swego rodzaju 
osobisty manifest projektowy. Pro-
sty blat z płyty wiórowej podpiera 
17 zupełnie różnych nóg - jest noga 
z klocków lego, z wieszaków, betono-
wa, ceramiczna, materiałowa, kwia-

Kwiecień | Warszawa, Mokotowska 65 | www.funbec.eu | www.pg13.pl 
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MEBLOŚCIANKA

Rygalika w maju ub.r. w Poznaniu. Był 
to międzynarodowy projekt, w którym 
udział wzięli studenci i młodzi projek-
tanci ze szkół artystycznych z Polski i 
Royal College of Art z Londynu.
Meblościanka „In/Out” została wdro-
żona do produkcji przez Meble Vox. 
W sprzedaży dostępna jest od lutego 
b.r. Teraz także w Warszawie, w suro-
wym wnętrzu lokalu Bęc Zmiany.•

Meblościankę „In/Out” Magda- ɿ
leny Czapiewskiej i Karola Murlaka 
wyróżnia minimalistyczna, prosta, 
geometryczna forma. Otwarte wnęki - 
półki tworzą odpowiednią przestrzeń 
do ustawienia książek, albumów lub 
bibelotów.
„In/Out” powstała w czasie warszta-
tów designu Meblościanka 2008, pro-
wadzonych przez firmę Vox i Tomka 

Magdalena Czapiewska, Karol Murlak: Meblościanka "In/Out"

Kwiecień | Warszawa, Mokotowska 65 | www.funbec.eu | www.voxdesign.pl

Paweł Dunal: Prosiaczek, 2008

GRZYBOWA	 
OPOWIEŚĆ

perymentowanie z kolorem. W jego 
pracach pojawiły się treści kojarzone 
z »chemicznie zmienionym« postrze-
ganiem świata – grzyby, fantomy po-
staci z bajek, wszechobserwujące nas 
oczy. Trochę jest tu nastroju z Twin Pe-
aks. Chciałoby się powiedzieć - »Sowy 
nie są tym, czym się wydają«”.•

Mushroom Story ɿ  jest pierwszą od-
słoną wystawy 3 x Dunal prezentują-
cą prace Pawła Dunala. Tak o artyście 
pisał w 2007 roku na blogu artbaza-
ar: „Paweł w ciągu ostatniego roku 
z malarstwa figuratywnego »wszedł« 
w malarstwo »leśnego runa«. Zmienił 
formę i treść swoich prac. Zaczął eks-

do 14.04 | Warszawa, M2 [m kwadrat], ul. oleandrów 6 | www.m2.art.pl
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BOOM	 
BOOKS

wanie graficzne w AKI Art Academy 
w Enschede. Wykłada i prowadzi 
warsztaty na całym świecie. Wielo-
krotnie nagradzana za swoje projek-
ty książek, jest najmłodszą laureatką 
prestiżowej nagrody Gutenberga. 
Pełną kolekcję zaprojektowanych 
przez nią książek posiada w swoich 
zbiorach University of Amsterdam. 
MOMA w Nowy Jorku włączyło jej 
książki do stałej kolekcji działu Archi-
tecture & Design.
Warszawski wykład towarzyszący 
wystawie „Golden Age of Dutch Gra-
phic Design” zorganizowało Stowa-
rzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej 
wspólnie z Muzeum Sztuki Nowocze-
snej w Warszawie i Ambasadą Króle-
stwa Niderlandów.•

„Szanuję tradycyjną książkę, ale nie 
chcę na niej poprzestawać. Moją am-
bicją jest poszerzanie znaczeń i gra-
nic książki. Na formę książki wpływa-
ją ciągle nowe impulsy pochodzące 
ze struktury nowych mediów, w tym 
sposób w jaki tekst i obrazy są w nich 
traktowane. Ważnym jest ekspery-
mentowanie i nie należy obawiać się 
kompletnych porażek; książka zacho-
wuje swoją żywotność. Istnieje sze-
rokie pole zarówno do poszukiwań 
technologicznych, jak i tych bardziej 
istotnych, związanych z jej formą 
i treścią” – mówi Irma Boom, wybitna 
projektantka książek, która wygłosi 
wykład w Warszawie.
Irma Boom mieszka i pracuje w Am-
sterdamie. Studiowała projekto-

 "SHV Think Book 1996-1896" , proj. Irma Boom

4.04, godz. 17.00 | Warszawa, Muzeum sztuki nowoczesnej, ul. Pańska 3 
 www.irmaboom.nl

PALMA	JUŻ	BYŁA	–	
CZAS	NA	CIEBIE 

INWAZJA 
DŹWIĘKU

jury konkursowe. Autor wybranej 
koncepcji na rondo otrzymuje 2000 
PLN brutto. Jeśli Jury wybierze kilka 
jego propozycji (w grę wchodzi 8 
rond) wysokość nagrody wzrasta 
w zależności od ilości wybranych 
pomysłów nawet. W przypadku re-
alizacji inwestycji autor wybranej 
koncepcji pełni nadzór autorski 
nad wykonaniem instalacji na 
rondzie – dodatkowo płatny!• 

anych dzieł znajdą się m.in. prace Wil-
helma Sasnala, który zaprojektował 
też plakat festiwalu, oraz m.in. Ka-
tarzyny Kozyry, Jeremy’ego Dellera, 
Rodney’a Grahama, Petera Koglera 
i Dominique Blais.•

Organizatorzy konkursu  ɿ Palma 
już była – czas na ciebie szukają 
pomysłów na zagospodarowanie 
powierzchni centralnej ośmiu rond 
zachodniej obwodnicy Grodziska 
Mazowieckiego na drodze wojew-
ódzkiej 579. Konkurs jest adresowany 
do studentów i absolwentów szkół, 
uczelni i kierunków artystycznych.  
łączna pula nagród w konkursie to 
16000 PLN brutto. Prace konkursowe 
oceniać będzie specjalnie powołane 

W czasie 13. Wielkanocnego  ɿ
Festiwalu Ludwiga van Beethovena 
Zachęta udostępni publiczności 
wystawę, której tematyką są 
muzyczne motywy w malarstwie 
współczesnym. Wśród prezentow-

do 30.04 | www.viatech.pl 

7.04-14.06 | Warszawa, narodowa Galeria sztuki Zachęta,
Pl. Małachowskiego 3 | www.zacheta.art.pl
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NOWY	 
SPACER	 
PRZEZ	GETTO

zachowań grup i dekonstruowanie 
ideologii. Artyści Public Movement 
gościli już w Polsce na zaproszenie 
Festiwalu 4 kultur w łodzi oraz na 
pobycie rezydencyjnym w CSW Za-
mek Ujazdowski w Warszawie, pod-
czas którego zorganizowali akcję 
nawiązującą do zamordowania Ga-
bryjela Narutowicza przez malarza 
Eligiusza Niewiadomskiego w Za-
chęcie Narodowej Galerii Sztuki. 
Projekt realizowany jest w ramach 
cyklu Akcje Nowy Teatr. Kuratorka: 
Joanna Warsza.•

Najnowsza akcja grupy Public  ɿ
Movement odbędzie się w formie 
aranżowanego marszu na tej samej 
trasie, którą przemierzają wycieczki 
szkolne młodzieży izraelskiej pozna-
jące historię Holocaustu. Izraelscy 
artyści we współpracy z polskimi 
uczestnikami zainscenizują pochód, 
których treść i atmosfera będą od-
biegać od tradycyjnych ceremonii 
charakterystycznych dla traktu mę-
czeństwa. W pracy Public Movement 
bardzo ważna jest obserwacja ko-
dów społecznych zachowań, analiza 

18.04 | Warszawa, umschlagpaltz, start godz. 17.00 | www.nowyteatr.org 
www.publicmovement.org 

Bunkier przy Miłej 18, w którym zginęli przywódcy powstania w Getcie Warszawskim. Fot. 
Joanna Warsza

A!

leński, Anna Molska, Magda Starska, 
Honza Zamojski i Agnieszka Polska, na 
wernisażu zagra grupa Woody Alien. 
kurator: Michał Lasota.•

Wystawa podejmuje temat pracy  ɿ
i działania, akumulowania i rozłado-
wania energii. Zaprezentowane zosta-
ną prace wideo oraz instalacje. Udział 
wezmą: Wilhelm Sasnal, Konrad Smo-

30.03, godz. 18, do 19.04 |  Poznań, Galeria Arsenał, stary rynek 3
www.arsenal.art.pl

Agnieszka Polska: Stawianie baniek 
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OCZKA	 
I ULE 

Teresa Starzec na wystawie w Gal- ɿ
erii Klimy Bocheńskiej prezentuje 
kilkanaście obrazów z serii Oczka. 
Widać na nich motyw, do którego ma-
larka wciąż powraca. łódkowata for-
ma ukośnie przecinając płaszczyznę, 
szczelnie wypełnia przestrzeń 
każdego obrazu. Inspirację dla serii 
było oczko wodne, fragment rozlewis-
ka Narwi. „Artystka na wystawie 
celowo pokazuje tylko ten jeden 

do 23.04 |  Warszawa, Galeria Klimy Bocheńskiej, ul. Ząbkowska 27/31
 www.bochenskagallery.pl

temat by podkreślić najbardziej is-
totny w jej twórczości wątek - wielo-
letnie studia nad barwą, nasyceniem, 
światłem i zawartymi w nich emoc-
jami” - możemy przeczytać w zapow-
iedzi wystawy.  
Cykl Oczka zostanie uzupełniony 
o powstały w Toskanii nowy cykl Ule, 
składający się z dziesięciu akwarel 
o formatach 75x110 cm.•

Teresa Starzec, z cyklu Ule

UTOPIE	 
PRAKTYCZNE	

nia, obiekty do przenoszenia, in-
strumenty do kształtowania form. 
Wystawa ma charakter retrospek-
tywy – prace zostały wypożyczone 
z muzeów w Gdańska, Warszawy, 
Częstochowy. Utopie praktyczne to 
największa dotąd prezentacja prac 
artysty w Polsce; towarzyszący jej 
obszerny katalog obejmuje całą do-
tychczasową działalność artysty.•

Trzecia kuratorska prezentacja  ɿ
Jarosława Kozłowskiego pokazu-
jąca twórczość artystów średnie-
go pokolenia z kręgu sztuki post-
konceptualnej. Adam Garnek od 
ponad dwudziestu lat konstruuje 
obiekty, które poruszają się dzię-
ki sile mięśni i wyobraźni: wózki, 
pojazdy, wehikuły, mobile. Buduje 
przewrotne maszyny do rysowa-

3.04-26.04 | Poznań, Galeria Arsenał, stary rynek 3
www.arsenal.art.pl

Adam Garnek:Rower, Kopenhaga
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DZIAŁKOWICZE	

także miejsce na kwiaty i przeróżne 
rośliny, które są dumą działkowiczów.  
To takie małe miasteczko w większym 
mieście, są tam alejki, które mają na-
zwy, jest gospodarz i prezes, co jakiś 
czas działkowicze zwołują zebranie, 
na którym omawiają bieżące sprawy. 
Każda działka jest inna, jedna bar-
dziej kolorowa druga mniej. Tak samo 
jest z właścicielami. Każdy z nich ma 
swoje małe radości i małe smutki 
związane z działkowymi sprawami. 
Mimo to, wszyscy zgodnie przyznają, 
że nie wyobrażają sobie nie mieć ta-
kiego miejsca. Oszaleliby.”•

Tak do serii fotografii ogródków  ɿ
działkowych wprowadza ich autorka, 
Anna Bystrowska (ur. 1987):  „Ogródki 
działkowe, które fotografowałam są 
własnością zakładów metalowych 
im. Szatkowskiego. Mieszczą się 
w Nowej Hucie, dzielnicy Krakowa.   
Sezon działkowy dla większości roz-
poczyna się wczesną wiosną i porząd-
kowaniem swoich działek, a kończy 
się późną jesienią, kiedy pogoda nie 
sprzyja już pracy w ogródkach. Są po-
śród nich jednak tacy, którzy czuwają 
nad swoimi działkami także zimą. (...) 
W każdym ogródku działkowym jest 

Anna Bystrowska: Działkowicze

do 30.04 | Cieszyn, Galeria Kontakt, ks. janusza 3 | www.strefaszarej.pl
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KTO  
MALUJE, 
TEN	GŁUPI

Pełne zakamarków monumentalne 
wnętrza wraz z ich tajemnicami ga-
leria odziedziczyła po poprzednich 
lokatorach. Udomowiona, prywatna 
przestrzeń mieszkania rodziny Gold-
hammerów, w dziewiętnastowiecz-
nej kamienicy, po wojnie stała się 
Urzędem Stanu Cywilnego – kombi-
natem produkującym podstawowe 
komórki społeczne, wypełnionym ma-
gazynami historii narodzin, ślubów 
i rozwodów, ostatecznie zaś w ostat-
nich latach ulokowano tu galerię 
sztuki. Opowieści z Zakamarków są 
jak kolejna warstwa nitek na kłębku. 
Artystki: Basia Bańda, Iwona Demko, 
Elżbieta Jabłońska, Małgorzata Mar-
kiewicz, Marzanna Morozewicz, Olek 
(Agata Oleksiak)•

Zakamarki ɿ  to wystawa o szkatuł-
kowej strukturze. To historie w histo-
riach, obrazy w obrazach i miejsca 
w miejscach. Jest to wystawa o po-
trzebie szukania i wydobywania sub-
telnych kobiecych ingerencji z  niewi-
dzialności  i  niezauważenia. Rozpro-
szona, minimalistyczna ekspozycja 
została utkana – dosłownie (wykro-
szonkowana, uszyta, wyhaftowana) 
z opowieści kobiet o kobietach i ko-
biecości. Opowieści, które ocierają się 
o zakamarki pojęć i tekstów, penetru-
ją zakamarki kobiecego ciała, układa-
ją się w wielowarstwowe struktury.  
 Opowieści, jak pisze Z. Bauman, są 
jak punktowe reflektory:oświetlają 
tylko wybrane miejsca sceny, resztę 
pozostawiając w ciemności. Gdyby 
miały oświetlać równomiernie całą 
scenę nie byłoby z nich pożytku. 

do 24.04 | sanok, BWA Galeria sanocka, rynek 14 | www.galeriasanocka.pl 

Iwona Demko: Wojna domowa, 2008

ŚWIEĆ	TO!

się mówić o rzeczach prostych, wręcz 
podstawowych, w sposób równie 
nieskomplikowany. Jednym z po-
wtarzających się motywów w mojej 
sztuce, a może raczej impulsem do jej 
tworzenia, jest poszukiwanie skupio-
nej uwagi odbiorcy. Czasami przymu-
szam do obserwacji okna, by następ-
nie z podnieceniem szukać obrazu na 
siatkówce. Nie pozwalam uciec od 
intensywnych bodźców, z którymi 
konfrontuję odbiorcę. Innym razem 
swoją sztukę umieszczam na ubo-
czu rzeczywistości i dostrzec je mają 
szansę jedynie ci którzy bacznie pa-
trzą na otoczenie lub ci, których uwa-
ga przez przypadek dotknie moich 
realizacji. Obie strategie można na-
zwać potrzebą budowania wspólno-
ty, kolektywnego odczuwania / czyli 
emocja nie rozum” - pisze o swojej 
twórczości Smoleński. •

Działalność Konrada Smoleńskie- ɿ
go obejmuje wiele dziedzin sztuki, 
w tym film, instalacje, fotografię i per-
formens. Posługując się stosunkowo 
prostymi środkami wyrazu stara się 
wywrzeć silne wrażenie na odbiorcy, 
bombardując go skrajnymi doznania-
mi, takimi jak wybuchy, eksperymen-
ty świetlne, psychodeliczne koncerty 
wygrywane na instrumentach wła-
snej roboty czy drastyczne filmy. 
Konstrukcja wystawy w Galerii Nova 
opiera się o wyczytaną przez Smo-
leńskiego w książce Laurie Anderson  
historię pewnego eksperymentu. 
Królika zmuszano przez 20 minut do 
stałej i nieruchomej obserwacji okna, 
a następnie odcięto mu głowę i wy-
preparowano tkankę z jego oczu, wy-
wołując ją jak film fotograficzny. Na 
oczach królika odbił się widok okna. 
„We własnych realizacjach staram 

Konrad Smoleński: Śmierć, obiekt 450x1000cm, drewno, szmaty, ropa, materia ły wybuchowe, 
akcja skierowana do pasażerów pociągu EN346 Jan Kiepura / Kostrzyn Wlkp, 2008

do 30.04 | Kraków, Art Agenda nova, ul. Kochanowskiego 10 | www.nova.art.pl
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WIDOK 

czyńskiego, Piotra Krajewskiego, 
Lva Manovicha i Williama Moritza.  
Zagadnienia ilustrują zamieszczone 
na DVD realizacje powstałe na prze-
strzeni lat 1924-2007, prezentujące 
różnorodne, czasem współwystępu-
jące, drogi rozwoju estetyki mediów 
od filmu absolutnego, przez wideo 
i animację komputerową, do projek-
tów sieciowych i instalacji interak-
tywnych. Zgromadzone materiały - 
łącznie ponad 40 tytułów - podzielone 
zostały na trzy bloki tematyczne: Kino 
absolutne, Found footage i Film po ki-
nie” - piszą o almanachu wydawcy.•

„Główny temat pierwszego  ɿ Wido-
ku stanowią występujące w każdej 
epoce kina nietypowe praktyki ar-
tystyczne, sytuujące się w opozycji 
do kinematografii rozumianej jako 
przemysłowe wytwarzanie obra-
zów. Gromadząc bogaty wybór tek-
stów, dzieł i dokumentacji, od kina 
absolutnego do filmu przyszłości, 
stanowi obszerne kompendium wie-
dzy o awangardzie kinematografii. 
Książka zawiera przejrzane i uzu-
pełnione teksty wybitnych specjali-
stów: Erkkiego Huhtamo, Jarosława 
Kapuścińskiego, Ryszarda W. Klusz-

projekt okładki: Michał Szota

www.wrocenter.pl

WYSTARCZAJĄCO	 
BLISKO

kowego stylu są najnowsze, wielko-
formatowe płotna Jarosława Fliciń-
skiego. Trzy artystyczne wystąpienia, 
mimo odmiennych mediów, zbliża do 
siebie podobny stopień wywoływa-
nego napięcia, „energia pozytywnej 
destrukcji. „Problem konstrukcji i de-
konstrukcji odnosi się do życia i do 
ciągłej zmiany, która w nas zacho-
dzi. Choć ciągle próbujemy się zmie-
nić, nie mamy szans porzucić siebie  
– mówi Jarosław Fliciński – „bardzo 
zdecydowane ruchy na ścianie są wy-
jątkowo trudne, tak, jak w życiu. 
Artyści: Jarosław Flicinski (Polska) - 
malarstwo, wideo Andre Kruysen (Ho-
landia) - instalacja site-specific,  Peter 
K. Koch (Niemcy) - wideo, fotografia•

Spotkanie trzech artystów zaini- ɿ
cjowane przez Jarosława Flicińskie-
go. Holender Andree Kruysen zbu-
duje w galerii instalację agresywnie 
ingerującą w jej przestrzeń. Jego 
„połamane instalacje site-specific 
z drewna na czas trwania wystaw 
zmieniają architekturę wnętrz w szo-
kujący i bezkompromisowy sposób. 
Trafną ilustracją do dekonstrukcji 
dokonanej przez Kruysena jest wi-
deo niemieckiego artysty Petera K. 
Kocha. Krótki, ale bardzo intensyw-
ny film obrazuje proces gwałtowne-
go niszczenia, demolowania ścian 
łomem. Czarno-białe zdjęcia, szybki 
montaż i stroboskop wzmacniają 
obraz demolki. Uzupełnieniem pun-

Andre Kruysen: Before one has a past, 2007, 
wystawa: The Projection Project, MuHKA, 
Antwerpia, Belgia, dzięki uprzejmości 
MuHKA

24.04-20.06 | Warszawa, Galeria Le Guern, ul. Widok 8 | www.leguern.pl
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LUDOVIC  
BALLAND  
W	MSN

zmieniający się charakter instytucji.
Ludovic Balland (1973) - projektant, 
wykłada grafikę wydawniczą i pod-
stawy typografii w Lozannie w szkole 
projektowania ECAL. Prowadzi warsz-
taty typograficzne oraz wykłady w 
Zurychu, Bazylei, Berlinie, Lipsku, 
Weimarze. Prowadzi własne biuro 
projektowe. Projektuje własne fonty, 
prezentowane m.in. przez Museum 
für Gestaltung Zürich i Kunsthaus 
Wien.•

Ludovic Balland jest autorem pro- ɿ
jektów m.in. dla Vitra Design Museum 
oraz całości identyfikacji wizualnej 
dla 5. Berlin Biennale. Wystawa pla-
katów i innych prac Ballanda towa-
rzyszy sesji dla projektantów i kura-
torów którą poprowadził w Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 
Ma ona związek z opracowywaniem 
całościowej identyfikacji wizualnej 
dla Muzeum, która odzwierciedlać 
ma eksperymentalny i dynamicznie 

do 19.04 | Warszawa, Muzeum sztuki nowoczesnej, księgarnia museum pro qm, 
ul. Pańska 3 | www.artmuseum.pl

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie powstanie na Placu De-
filad, pomiędzy ulicą Marszałkowską, a mieszczącym się w Pałacu 
Kultury i Nauki Teatrem Studio. Będzie to pierwsza, strategiczna in-
westycja na wciąż niezabudowanym obszarze wokół PKiN. Plac De-
filad powstał w 1955 roku i stanowi do dziś ponurą oprawę dla Pa-
łacu Kultury. Wzniesienie w tym miejscu Muzeum jest symbolicznym 
krokiem w kierunku zwrócenia tej zaniedbanej przestrzeni miesz-
kańcom Warszawy i turystom oraz początkiem tworzenia prawdzi-
wego centrum, będącego współczesną kulturalną wizytówką stoli-
cy. Planowany termin otwarcia gmachu to wiosna 2014 roku.

6 lutego  

15 marca 

2009

GriGorescu
ul. pańska 3
00-124 warszawa

kurator: kathrin rhomberg

Ludovic Balland, plakat jego własnej wystawy “ABC And Me” w MSN

Ludovic Balland: plakat wystawy Ahlama Shibli “Wydomowienie” w MSN (wersja 
niepublikowana)
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POLSKA  
–	NIEMCY 
4:6

wystawy jest również miejsce jej pre-
zentacji – Śląsk. 
Ostatnim tropem, na który warto 
zwrócić uwagę, jest dialog artys-
tyczny, w który wejść mogą ze sobą 
poszczególni artyści, po raz kolejny 
potwierdzając, że sztuka nie zna gra-
nic, ani paszportów, a podobne pro-
blemy, czy rozwiązania formalne są 
obecne po obu stronach granicy. 
Artyści: Jupp Ernst, Dietmar Schmale, 
Anja Jensen, Carsten Gliese, Sabine 
Swoboda, Wiebke Bartsch, ze strony 
polskiej: Marcin Berdyszak, Kamil 
Kuskowski, Jacek Jagielski, Leszek 
Lewandowski. 
Kurator: Marta Raczek•

Wystawa  ɿ Polska – Niemcy 4:6 
została pomyślana jako artystycz-
ny dialog, za pośrednictwem któ-
rego opowiedziana zostanie his-
toria i teraźniejszość stosunków 
polsko-niemieckich. Celem pre-
zentacji jest zwrócenie uwagi na 
wielowymiarowość sąsiedzkiej koeg-
zystencji obu narodów – zarówno jej 
najbardziej tragicznych momentów 
takich jak II wojna światowa, jak 
i wymiaru związanego z codzien-
nymi sąsiedzkimi kontaktami czy 
kulturą popularną. Sam tytuł wys-
tawy, nawiązuje do faktu, że polska 
reprezentacja w piłce nożnej nigdy 
nie zodołała pokonać reprezentacji 
Niemiec. Ważnym kontekstem dla 

4.04-31.05 | Katowice, BWA Galeria sztuki Współczesnej, Al. Wojciecha 
Korfantego 6 | www.bwa.katowice.pl

Dietmar Schmale: Kunstlinie
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PAN  
SEPEUSZ

sceny graffiti ważnym symbolem 
i ogniwem łączącym świat naścien-
nych liter z grafiką na wysokim pozio-
mie. Jego rysunki, ilustracje, obrazy 
i murale przesiąknięte są mrokiem 
i niepokojem. Baśniowe postaci prze-
nikają się z patologią zapyziałych 
kamienic, alkoholowych wizji i wszę-
dzie pojawiających symboli - ptaków 
czy oka opatrzności, które stało się 
rozpoznawalnym znakiem Sepe-
’go. W namalowany świat Sepeusza 
wdzierają się od jakiegoś czasu rów-
nież przedmioty codziennego użytku 
– namacalne fragmenty życia.• 

Na samym początku lat 90-tych  ɿ
mój starszy Braciak Gnuśny Gunio, 
reprezentant iście korzennego w tym 
czasie nurtu mazo-naściennego przy-
ozdobił cały panel  muru Wyścigów 
Konnych. Na dziewiczej jeszcze wte-
dy ścianie zagościł wielki, czarny Ro-
ger Slayer 666 & Betoniarki. Myślę że 
źródeł  mych graficiarskich, krzywo-
dupnych bezeceństw należy szukać 
w tym właśnie wiekopomnym zda-
rzeniu” - tak o swoich początkach pi-
sze sam artysta znany w streetowym 
półświatku jako Sepe tudzież Pan 
Sepeusz. Sepe jest dla warszawskiej 

25.04-14.05 | Warszawa, [v]iuro, 11 Listopada 22 | viuro.bzzz.net 

MIEĆ	 
I 
STRACIĆ

koncentruje się na kobiecie z Algierii 
i jej pizzerii na kółkach; młodej Hisz-
pance, która stara się o amerykań-
ską wizę pobytową i Meksykankach, 
których seksualność jest kojarzona 
z przyjemnością, ale jednocześnie 
prowokuje ataki ze strony państwa 
kultywującego postawę macho.
Kurator: Moritz Neumüller
Współpraca ze strony CSW łaźnia: 
Anna Szynwelska.•

Raj utracony, małe śmierci, kobie- ɿ
ca seksualność, wolność, tożsamość 
i egzystencja. Za pomocą trzech in-
stalacji, na które składają się projek-
cje wideo, neon, afisze i fotografie 
w lightboxach, Mireia Sallarés prze-
kazuje widzowi opowieści o przezna-
czeniu kobiet, które spotkała. Poprzez 
osobiste historie z ich życia, pokazu-
je jak każda z kobiet kreuje własną 
tożsamość w odniesieniu do struktur 
społecznych. W swych opowieściach 

Mireia Sallares: To Have & To Lose: Las Muertes Chiquitas

25.04-7.06 | Gdańsk, CsW Łaźnia, ul.jaskółcza 1 | www.laznia.pl

Sepe, Niechorze 2007
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MIKI 
MORS

oswoiła artystka kobiecym różem. 
Delikatnym, wręcz zmysłowym kolo-
rem zburzyła porządek racjonalnego, 
uporządkowanego i elegancko-sza-
rego świata maszyn. W tym świecie 
„myszka ucieka  w różową dal, tele-
fon żyje własnym różowym życiem, 
a rozkosznie różowy komputer wiel-
kości bezy z dużym kremem czeka 
na lepsze wykorzystanie. Przestrzeń 
pop to przestrzeń testowa, oczeku-
jąca na nasze reakcje i interpretacje” 
pisze o pracach artystki Małgorzata 
Jankowska. •

„Agata Dworzak-Subocz - artystka  ɿ
zafascynowana kolorem różowym 
i pop artem pokaże swoje prace w ro-
dzinnym Elblągu. 
Artystka od kilku lat posługuje się 
uproszczonym językiem znaków i pik-
togramów dokładnie wybierając te, 
które wydają się jej istotne, koniecz-
ne a czasami zabawne. Ten autorski 
alfabet znaczeń układa się w kolej-
ne odcinki opowieści o codziennym 
życiu uwikłanym w nowoczesność, 
życiu z konieczności zaczynanym 
ciągle od nowa. Ikony uporządkowa-
nych maszyn służących komunikacji 

Agata Dworzak Subocz: Cukierki

8.05-14.06 | elbląg, Galeria el, ul. Kuśnierska 6 | www.galeria-el.pl

MOGĘ	BYĆ	 
KIM	CHCĘ

wy ptak, trochę szaleniec, szaman 
i nieśmiertelny demiurg (por.: Artur 
Żmijewski, Drżące ciała. Rozmowy 
z artystami, Warszawa 2008, s. 8). Na 
dodatek nieustannie jest chora. Nie 
istnieje jednoznaczna i klarowna de-
finicja bycia/nazywania/czucia się 
artystą. Podjęta przez Magdę Bielesz 
trzystopniowa próba odpowiedzi na 
to pytanie, przynosi dwie uzupełnia-
jące się odpowiedzi – w sferze for-
malnej: „Magda Bielesz jest bardzo 
dobrą malarką”, w sferze mentalnej: 
„Magda Bielesz, jest dumna z tego, 
że jest malarką”.
Fragmenty tekstu Karoliny Vyšatej.•

Marzenie z dzieciństwa: kiedy  ɿ
dorosnę będę nauczycielką/stra-
żakiem/lekarką. Kto z nas marzył 
o tym, aby zostać artystą? Zapewne 
nikt. Enigmatyczne pojęcie artysty 
nie mieści się w dziecinnym słow-
niku prostych terminów. W spisie 
zawodów i kategorii społeczno-za-
wodowych INSEE, artyści plastycy 
umieszczani są w grupie:  kadry, 
zawody intelektualne i naukowe 
wyższe, lepsze, jeszcze bardziej in-
telektualne – prawie jak bogowie. 
Magda Bielesz pyta  gco sprawia, że 
czuję i nazywam się artystką? .(...) 
Magda Bielesz czuje się jak koloro-

Magda Bielesz: If We Are Dead, olej na płótnie, 2009, 38x46cm

do 11.04 | Warszawa, Galeria Wizytująca, ul. Bema 65 | www.tugaleria.pl
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LUBIĘ	 
WSZYSTKIE	 
TE	OBRAZKI

the Summer Day Agaty Michowskiej 
oraz prace artystów najmłodszego 
pokolenia: Ewy Axelrad czy Mateusza 
Sadowskiego. Natomiast kontekstem 
spinającym wszystkie realizacje jest 
w tym przypadku postać Jana Szew-
czyka - kuratora wystawy, artysty 
oraz ,,bohatera” występującego we 
wszystkich prezentowanych  na wy-
stawie pracach. •

I Like All These Pictures  ɿ jest pro-
jektem quasikuratorskim, w którym 
rola kuratora wystawy nie jest do 
końca jednoznaczna. Prace artystów 
zaproszonych do projektu to przede 
wszystkim wideo i fotografie o bar-
dzo szerokiej tematyce. Znajdą się na 
niej m.in. zdjęcia Huberta Czerepoka 
z projektu Haunebu- próby rekon-
strukcji jednej z teorii spiskowych II 
wojny światowej, wideo Waiting for 

18.04-26.04 | Poznań, Galeria starter, ul. Dąbrowskiego 33 | www.starter.org.pl

INTERAKCJE

sze wieloletni uczestnik i współtwór-
ca festiwalu, klasyk sztuki performan-
ce w Polsce, Jan Świdziński - „Różniąc 
się od sztuki tradycyjnej, która jest 
istnieniem niezależnie od czasu czy 
miejsca. Performance istnieje tu i te-
raz w całym specyficznym kontekście 
miejsca i czasu, w którym się odbywa. 
Robiąc performance zacieramy różni-
ce między sztuką a rzeczywistością, 
miedzy tym co sztuczne a tym co na-
turalne”.•

Wystawa w Galerii Start jest do- ɿ
kumentacją historii międzynarodo-
wego festiwalu Interakcje. Pierwsza 
odsłona imprezy odbyła się w maju 
1999. Festiwal zazwyczaj zaczyna 
się w Warszawie, gdzie przylatują 
zagraniczni uczestnicy, kilku z nich 
prezentowanych jest w Galerii Dzia-
łań prowadzonej przez znanego, mul-
timedialnego artystę i organizatora 
festiwali Freda Ojdę. 
„Performance jest dzianiem się” - pi-

Juliana Yasin, performance, 2007, Galeria Działań, fot. P. Sulej

3.04-28.04 | Warszawa, Galeria start, ul. 1 sierpnia 36a
www.fotolog.com/galeriastart

Jan Szewczyk: home, sweet home, videosti
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TRANSKODOWANIE

nią dźwięku i obszarem obrazu. Inte-
resuje mnie fizyczna jakość sygnału 
dźwiękowego i jego bezpośredni 
wpływ na percepcję człowieka. W  
realizacjach przestrzennych i kom-
pozycjach muzycznych często posłu-
guję się najprostszą formą dźwięku 
– częstotliwościami wyrażonymi 
w Hertzach”. •

Daniel Koniusz z myślą o prze- ɿ
strzeni Galerii Naprzeciw przygoto-
wuje prace spełniającą się na granicy 
problemów plastycznych i muzycz-
nych. O poszukiwaniach zależności 
pomiędzy tymi dwoma domenami 
mówi: „W swoich pracach staram się 
zbudować pomost pomiędzy dwoma 
różnymi właściwościami – przestrze-

Daniel Koniusz: Transkodowanie

19.04, godz. 12 do 20.04 | Poznań, naprzeciw, AsP Poznań,  ul. solna 4
www.naprzeciw.net

RASTER  
W	KWIETNIU

nia wypełniają ów wyimaginowany, 
ukryty wymiar teraźniejszości. 
Artyści: Valentin Carron, Anne-Lise Co-
ste, Latifa Echakhch, David Hominal, 
Fabian Marti, Tobias Madison, Ema-
nuel Rossetti, Pamela Rosenkranz
Druga część wystawy odbędzie się 
w prywatnym domu nieopodal Placu 
Wilsona . Na program w Willi Żoliborz 
składają się performanse, wideo, 
koncerty polskich zespołów i sety 
didżejskie. 
Wystąpią m.in. Kamp!, Kwadratowi, 
Polpo Motel, Przepraszam, Adam Re-
pucha.•

Galerie Raster z Warszawy i Kar- ɿ
ma International z Zurychu zaprasza-
ją na wspólny projekt artystyczny. 
Event Horizon to nazwa statku ko-
smicznego, który zaginął w 2040 roku 
w czarnej dziurze w orbicie Neptu-
na, by po siedmiu latach pojawić się 
znowu jako owładnięty przez inną 
inteligencję statek widmo. Ta filmo-
wa historia służy szóstce artystów, 
mieszkających na co dzień w Szwaj-
carii, za metaforę artystycznego dzia-
łania – badania przestrzeni i zjawisk, 
które póki co możemy ogarniać tylko 
intuicyjnie. Nadzieja, strach i marze-

5.04-16.05 | Warszawa, Galeria Hoża 42/8 | www.raster.art.pl
3-5.04 | Warszawa, ul. Pogonowskiego 22

Anne-Lise Coste, Bez tytułu (detal), 2008, aerograf na sklejce, 208 x 180 cm, dzięki uprzejmości  
Art: Concept, Paris fot. Fabrice Gousset
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VISION  
DIVISION

się również w projekcji wideo, która 
odbędzie się podczas wernisażu oraz 
w czasie trwania Nocy Muzeów (17 
maja), na zakończenie wystawy.
Wystawa jest rezulatatem rezydencji 
Antonii Lotz w a-i-r laboratorium CSW 
Zamek Ujazdowski w 2008, w ramach 
obustronnej wymiany z Akademie 
Schloss Solitude, Stuttgart.
Artyści: Olaf Brzeski, Theresa Frölich, 
Jen Liu.
kurator: Antonia Lotz.•

Wystawa  ɿ Vision Division to pre-
zentacja trzech artystów jednej 
generacji, którzy używając różnych 
mediów - rzeźby, wideo, instalacji 
i rysunku - w iście wizjonerskim stylu 
budują własne wersje rzeczywistości. 
Ich prac nie sposób przyporządkować 
do jednego nurtu, ale zdecydowanie 
łączy je potrzeba kreowania wyima-
ginowanych światów, które często 
karmią się destrukcją. Potencjał drze-
miący pomiędzy potrzebą fantazjo-
wania a unicestwianiem odnajdzie 

4.04-17.05 | Warszawa, Galeria Czarna, ul. Marszałkowska 4/3

ATO  
POLSKA 
WŁAŚNIE

Autorzy prezentacji to 17 studentów 
IV roku Edukacji artystycznej: Lidia 
Błażejczyk, Adam Brzezowski, Daniel 
Czyż, Magdalen Durasiewicz, Marcin 
Kaczan, Kamil łukasik, Agnieszka 
Maksymiec, Bartłomiej Maron, Daniel 
Milaniuk, Monika Mincewicz, Ewelina 
Mróz, Joanna Paprocka, Beata Paruch, 
Patrycja Prószyńska, Kamila Sakows-
ka, Konrad Wróblewski, Magdalena 
Wożniak oraz dwie studentki z V roku 
Grafiki: Kasia Niedźwiadek i Ania 
Zyśko. •

A to Polska właśnie ɿ  to tytuł za-
dania fotograficznego które było 
realizowane w semestrze zimowym 
w bieżącym roku akademickim w Pra-
cowni Fotografii przez studentów 
Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału 
Artystycznego lubelskiego UMCS. 
Jest to również tytuł wystawy pr-
ezentowanej w ramach Młodego 
Forum Sztuki w Galerii Biała.  
19 różnych realizacji to równocześnie 
19 różnych wypowiedzi na jeden 
temat i owa wielogłosowość staje się 
atutem tego fotograficznego projektu. 

do 10.04 |  Lublin, Galeria Biała, ul. Peowiaków 12 | www.biala.free.art.pl

Magda Woźniak: A to Polska właśnie
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Jen Liu, Hungry for Peace Division, 2008, akwarela i tusz na papierze, 82.5 x 133 cm, dzięki 
uprzejmości Ceri Hand Gallery, Liverpool

Jen Liu, Control for Enforcement, 2008, akwarela i tusz na papierze, 84 x 135 cm, dzięki 
uprzejmości Ceri Hand Gallery, Liverpool
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POTKNIĘCIA 
CZASU

kadrze, otwierającym się na inny za-
pętlony czasowo kadr. Podobnie jak 
we wcześniejszych pracach, Karska 
i Went fotografują i filmują „obiekty 
i przestrzenie byle jakie h, pozornie 
pozbawione znaczenia. 
W trakcie wystawy będzie miała 
miejsce promocja książki (Panie i Pa-
nowie) ze  zdjęciami z przedstawiają-
cymi witryny fryzjerskie, fotografo-
wane przez Aleksandrę Went i Alicję 
Karską w różnych miastach świata. 
Pokazany zostanie również film do-
kumentujący realizacje ich projektu 
przesłonięcia kurtyną fasady Opery 
Narodowej w Brukseli w ramach Eu-
ropaliów 2007.•

 W dwóch najnowszych seriach  ɿ
prac fotograficznych Aleksandra 
Went i Alicja Karska rejestrują przy-
słowiowe „potknięcia czasu”.  Mia-
sto-projekt pokazuje topniejące 
miasta,  „modernistyczną” architek-
turę  z rozpływającego się cukru. 
Fotografie z serii objętej tytułem 
Z cyklu wyglądają jak reprodukcje z  
książki, która nigdy nie istniała. Na 
jej stronach powtarza się motyw bu-
dowlanej siatki. Na pierwszych zdję-
ciach osłaniającej stary, zniszczony 
budynek, w kolejnych ujęciach i zbli-
żeniach motyw siatki wypełnia już 
cały kadr. W filmie Polowanie akcja 
toczy się w zatrzymanym w czasie 

Alicja Karska & Aleksandra Went: Miasto-projekt, 2008-2009, fotografia

3.04-7.06 | Warszawa, Fundacja Profile, Hoża 41/22 | www.fundacjaprofile.pl

ŚWIETNY	JERZY	 
WALCZĄCY	 
ZE	SZTUKĄ

Kosałka lubi prowokować i jest zna-
ny ze swych przewrotnych działań. 
Wiemy jedynie, że będzie to praca si-
te-specific, czyli projekt przygotowa-
ny specjalnie dla Entropii z uwzględ-
nieniem charakteru jej wnętrza. 
Co do resty, zaryzykujcie i przekonaj-
cie się sami.•

Prawdziwa sztuka zawsze Cię  ɿ
oszuka” - twierdzi Jerzy Kosałka 
trawestując słynne powiedzenie 
wrocławskiego artysty Pawła J. Tym 
razem oszustwo dokona się w ga-
lerii Entropia, a na otwarcie swej 
wystawy artysta zaprasza 1 kwiet-
nia, co grozi na przykład tym, że wy-
stawa w ogóle się nie odbędzie, bo 

Jerzy Kosałka: Św. Jerzy

1.04-20.04 | Wrocław, Galeria entropia, ul. rzeźnicza 4 | www.entropia.art.pl
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RYSUNKI	CZEGOŚ	 
ZUPEŁNIE	 
INNEGO

skomplikowana maszyna do hodo-
wania kwiatów. 
Machiny zostały doprowadzone 
do absurdu przez unieruchomienie 
i zamknięcie w ramach. Wykonane 
w całości z misternie giętego pa-
pieru i uzupełnione aluminiowy-
mi elementami rysunki bliższe są 
konstruktywistycznym reliefom, 
planitom Malewicza i prounom El 
Lissitzkiego. Odzywają się w nich 
echa futurystycznego respektu dla 
piękna maszyny. Jasielski nazywa 
je trójwymiarowymi rysunkami, bo 
kreski nie tworzy w nich kolor, ale 
załamanie papieru.•

Dlaczego elementy maszyn  ɿ
skonstruowane z giętego papieru 
Przemysław Jasielski nazywa Ry-
sunkami czegoś zupełnie innego?  
Jasielski (ur.1970) jest autorem skom-
plikowanych maszyn tworzonych 
przy zastosowaniu metod paranau-
kowych zaczerpniętych z fizyki, aku-
styki i optyki. Jego Zestaw do kontroli 
trzęsień ziemi (2004), wytwarzał kata-
strofę w galerii. Zestaw do kontroli 
prędkości obrotowej ziemi (2003) 
podnosił określony ciężar na wyso-
kość 3 metrów, by spowolnić czas 
obrotu kuli ziemskiej o mikro ułamek 
sekundy. Sounds of my room (2004) to 

do 14.04 | Warszawa, Galeria Le Guern, ul. Widok 8 | www.gallery.leguern.pl

Przemysław Jasielski: Rysunki czegoś zupełnie innego, 2009, widok wystawy w Galerii Le Guern

TARKAWIAN	 
NA	OPEN	 
SPACE

nywane w obrębie kilku cykli: W po-
szukiwaniu sztuki, W przewidywaniu 
sztuki, Kolokwium z historii sztuki, 
Fizyczność dla sztuki i Utopia. Zostały 
one skomponowane jako dwubiegu-
nowa instalacja. Tłem dla prac będzie 
wielkoformatowy rysunek w formie 
fresku, który powstanie na płaszczyź-
nie ścian ekspozycyjnych. Dodatkowo 
wystawę uzupełnią obiekty, stanowią-
ce symbole, czy swoiste punkty odnie-
sienia dla sensualności i konceptuali-
zmu w sztuce. Podążając dwoma na 
przemian zwężającymi się korytarza-
mi trafiamy na fakty uosabiające przy-
jemność przedmiotu i wolność idei”.
Fragment tekstu Anety Marcinkow-
skiej-Muszyńskiej.•

Sensuality – Idea ɿ  - indywidualny 
pokaz projektu Mariusza Tarkawiana 
na kolońskiej imprezie Open Space 
– międzynarodowej platformie solo 
show dla 40 wyselekcjonowanych 
galerii z całego świata. Open Space 
to miejsce konfrontacji najnowszych 
postaw artystycznych w formie ku-
ratorowanej wystawy towarzyszącej 
jednym z najważniejszych targów 
sztuki współczesnej na świecie: Art 
Cologne. Kwalifikacja do tej prezen-
tacji odbywa się zawsze na zasadzie 
konkursu kuratorskich projektów. 
W roku ubiegłym wystawę obejrzało 
55 tysięcy gości.
Na projekt Mariusza Tarkawiana 
składają się prace rysunkowe, wyko-

22-26.04 | niemcy, Kolonia | www.openspace-cologne.com

Mariusz Tarkawian: Araki, 2009, 100x70cm
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OSTATNIA  
MODELKA

– wenezuelskie modelki walczą z na-
jeźdźcami dokonując samobójczych 
ataków.
Gra słów last-model-standing może 
sugerować archetypiczny temat 
heroicznego „last fighter standing” 
(ostatniego wojownika), jak również 
feministyczną wizję społeczeństwa 
pod władzą ostatniego „modelu” 
patriarchatu. Typowe dla mangi 
i photo-story przedstawienia, które 
zazwyczaj mają jedynie rozrywko-
wy charakter, zostały przez artystę 
pozbawione swojego pierwotnego 
znaczenia w celu przekazania tre-
ści politycznych, jednak w formie 
zachowującej specyfikę i naiwność 
gatunku.•

Peruwiański artysta Hansel Sato  ɿ
w Last Model Standing, projekcie pre-
zentowanym w Lokalu_30, powraca 
do swoich korzeni. W serii wielkofor-
matowych  rysunków tuszem oraz 
w wideo, Hansel Sato dokonuje ryzy-
kownego mariażu feminizmu z post-
kolonializmem. Sposób prowadzenia 
narracji projektu oraz jego poetyka 
nawiązują do języka latynoamery-
kańskich oper mydlanych wydawa-
nych w formie photo-stories oraz 
do japońskiej mangi. Historia, którą 
prezentuje artysta jest fikcyjna, ale 
jak sam przyznaje oparta na faktach 
i przedstawia inwazję obcych sił na 
jedno z południowoamerykańskich 
państw. Główne bohaterki komiksu 

18.04-16.05 | Warszawa, Lokal30, ul. Foksal 17b/30 | www.lokal30.pl

ATRAKCJA  
ABSTRAKCJI

dwuznacznością swoich prac, w któ-
rych amorficzne kształty pobudzają 
zmysły w kierunku erotycznych fan-
tazji. Szymankiewicz jest też mistrzy-
nią subtelnych nawiązań do twór-
czości innych artystów – twórców. 
W jej sztuce można odnleźć wpływy 
popartu, brytyjskiego malarza spod 
znaku YBA, Gary fego Huma, a nawet 
Olafura Eliassona. •

Małgorzata Szymankiewicz jest  ɿ
jedną z ciekawszych malarek młode-
go pokolenia. Artystka od kilku lat 
konsekwentnie tworzy malarstwo 
abstrakcyjne. Tej pełnej sensualizmu 
sztuce panuje jednocześnie rygor 
związany z idealnym wyważeniem 
pomiędzy formą a kolorem. W naj-
nowszym cyklu Attractions of Abs-
tractionartystka zaskakuje jednak 

Małgorzata Szymankiewicz: bez tytułu, 2008, akryl na płótnie, 150x150

do 3.04 | Warszawa, Lokal30, ul. Foksal 17B/30

Hansel Sato: Last Model Standing
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PERYFERIE

być sceneria dawno zarośnięta chwa-
stami. Każda z bardzo precyzyjnie wy-
konanych makiet zaskakuje doborem 
łączenia elementów. Zastygłe lawy 
farb czy owady w zestawieniu z bu-
dowlami tworzą niezwykłe fragmen-
ty krajobrazów innej rzeczywistości 
- zdegradowanej, odrzuconej i obcej. 
Kamil Stańczak (ur. 1980) jest absol-
wentem i pracownikiem Wydziału 
Artystycznego UMCS w Lublinie.•

Na wystawie w Białej Kamil Stań- ɿ
czak zaprezentuje obiekty o charak-
terze modelarskich dioram. Są to 
miniaturowe fragmenty małomia-
steczkowego świata, skrawki „prze-
terminowanej” , zużytej architektury, 
istniejące gdzieś na obrzeżach miast. 
Jest to prezentacja  zagadkowa i nie-
samowita w formie opowieści o real-
nych lub fikcyjnych zdarzeniach, dla 
których sprzyjającym tłem zdaje się 

Kamil Stańczak, z wystawy Peryferie

4.04-30.04 | Lublin, Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12 | biala.free.art.pl

NOTATNIK  
ROBOTNIKA  
SZTUKI

oraz archiwalny materiał zdjęciowy. 
Wolumin ten jest tłumaczony na ję-
zyk angielski. W trosce o to, by wzno-
wiony Robotnik Sztuki był jak naj-
bardziej zbliżony do pierwowzoru, 
reprint wydrukowano na specjalnym 
ekologicznym papierze, który fakturą 
przypomina materiały dostępne w la-
tach 70. Wirtualną wersję Robotnika 
można zobaczyć na stronie Galerii El. 
Pod koniec kwietnia promocja książ-
ki z udziałem Lecha Lachowicza i Ja-
rosława Denisiuka.•

Publikacja jest wznowieniem  ɿ
pierwszego zina artystycznego w Eu-
ropie Wschodniej – wydawanego 
w Elblągu przez Galerię EL w latach 
1972-73. Wydrukowany został reprint 
pięciu tomów Notatników Robotnika 
Sztuki, w nakładzie numerowanym 
- 500 sztuk. Do wznowienia dołączo-
nyo specjalny wolumin o charakterze 
historycznym – w którym zamiesz-
czone zostały teksty Gerarda Kwiat-
kowskiego, Lecha Lechowicza, łuka-
sza Rondudy i  Jarosława Denisiuka, 

Notatnik Robotnika Sztuki (red. Jarosław Denisiuk), 94 s., il. Elbląg 2008

30.04, godz. 18 | Lublin, ACK uMCs, ul. radziszewskiego 16 | www.galeria-el.pl
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LENISTWO	 
PASYWNE 
I	AKTYWNE	

wami, pawilon ekspozycyjny).
Realizacji projektu o roboczym tytule 
Eldorado Summer Resort w parku to-
warzyszył będzie program projekcji, 
wykładów, dyskusji na temat alterna-
tywnego wykorzystania przestrzeni 
publicznej w mieście. Projekt ten 
wykorzystuje strategie rewitalizacji 
przestrzeni, ale też recyclingu mate-
riałów – stworzone przez artystów 
obiekty zostaną w dużej mierze skon-
struowane z materiałów będących 
odpadami zwykłej działalności wy-
stawienniczej CSW.
Kuratorzy: Marianna Dobkowska, Ika 
Sienkiewicz-Nowacka, Jakub Szre-
der.•

Niemiecki duet artystyczny - Mar- ɿ
tin Kaltwasser i Folke Köbberling 
- specjalizujący się w projektach w 
przestrzeni publicznej przemieni 
park przed Zamkiem Ujazdowskim 
w miejsce „pasywnego i aktywnego 
lenistwa”. Po przeprowadzeniu wy-
wiadów z pracownikami i gośćmi 
CSW w celu poznania ich wizji wyko-
rzystania parku, artyści realizować 
będą w parku takie interwencje: 
budowa obiektów wypoczynkowych 
(zaimprowizowany basen, boisko, 
parkiet do tańca, kino na otwartym 
powietrzu, plac zabaw dla dzieci i do-
rosłych), czy innych tymczasowych 
obiektów (wejście do galerii CSW, za-
daszenie rozwieszone między drze-

kwiecień-czerwiec 2009 | Warszawa, Zamek ujazdowski, ul. jazdów 2 
www.csw.art.pl

KUKU

oglądania ich miesza się u niego z od-
czuciem wstydu. Artystka oswaja 
kontrowersyjną tematykę poprzez 
charakterystyczne dla niej poczucie 
humoru i finezję języka malarskiego. 
Ostatecznie, w warstwie malarskiej, 
jej prace stają się przedmiotem este-
tycznego zauroczenia" - napisał we 
wstępie do nowej wystawy Basi Bań-
dy Leszek Czajka. •.

Ludzkie ciała przedstawione  ɿ
w pracach Basi Bańdy mogą wzbu-
dzać u odbiorców niepewność i am-
biwalencję. Wysmakowane kompo-
zycje artystki, jej obiekty i malarstwo 
przesycone są erotyką, której źró-
dłem jest raz rozkosz, a innym razem 
upokorzenie.
Widz staje się podglądaczem perwer-
syjnych scen erotycznych ukrytych 
za >>kotarą<<, często dosłownie. Chęć 

Basia Bańda: Bije konia, 2006, technika własna na płótnie, 20x25cm

Martin Kaltwasser i Folke Köbberling we wspólpracy z Heath Bunting: Wyżej, szerzej, 
bezpieczniej, performance, park przed CSW Zamek Ujazdowski, 13.09.2008

23.04-17.05 |  Warszawa, Galeria Wizytująca, ul. Bema 65 | www.tugaleria.pl
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DESIGN  
STGU

członków STGU). Wystawy doroczne 
są okazją do prezentacji aktualnych 
prac ze wszystkich dziedzin grafiki 
użytkowej – od logotypów i identy-
fikacji wizualnej poprzez plakaty do 
grafiki internetowej. Taka aktualna 
i pełna prezentacja daje możliwość 
poznania najnowszych trendów 
w grafice użytkowej. W 2009 roku 4. 
Doroczna wystawa członków STGU 
ma miejsce w CSW Zamek Ujazdow-
ski w Warszawie (kwiecień) oraz 
w Rondzie Sztuki w Katowicach 
(maj)•

Grafika użytkowa to jeden z naj- ɿ
ważniejszych elementów współcze-
snej kultury plastycznej,  decydujący 
o formie i jakości komunikacji wizu-
alnej. Ideą Stowarzyszenia Twórców 
Grafiki Użytkowej (STGU) jest głównie 
obrona niezależności twórczej pro-
jektantów oraz prawideł i reguł rze-
telnego dizajnu.
Swoją misję STGU realizuje poprzez 
działalność edukacyjną (cykle wy-
kładów), propagatorską (konkursy 
i publikacje) oraz wystawienniczą 
(galeria STGU i wystawa doroczna 

4.04-17.04 | Warszawa, CsW, Piwnice Zamku, ul. jazdów 2 | www.stgu.pl

CZYSTY	 
OBRAZ

instalacji oraz prac site-specific więk-
szych rozmiarów, które powstają na 
ogół w związku z przestrzenią galerii. 
Sakowski odnosi się do kwestii zwią-
zanych m.in. z peryferiami, pamięcią, 
tajemnicą, pustką, kontekstem. Po-
sługuje się różnymi mediami. •

Projekty Piotra Sakowskiego  ɿ
(ur. 1983) łączą tradycję sztuki kon-
ceptualnej, minimalnych działań 
efemerycznych z refleksją na temat 
postprodukcji. Skromne propozycje, 
które tworzy Sakowski objawiają 
się w formie niewielkich obiektów, 

 AAAzrealizowany na T, 2008

17-29.04 | Lublin, Galeria Kont, ul. Zana 11 | www.kont.art.pl

praca Piotra Sakowskiego
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ALFABET  
POLSKI

artystów w Galerii Sekcji – przestrze-
ni specjalnie wydzielonej na cele 
projektu. Zakończeniem projektu 
będzie powakacyjna wystawa zbio-
rowa i wydanie publikacji promują-
cej sztukę współczesną w Tarnowie 
i okolicach. Zaproszeni artyści to 
m.in. Szymon Kobylarz (17.03), Miko-
łaj Grospierre (31.03), Pola Dwurnik 
(14.04), łukasz Jastrubczak (21.04).  
Kurator: Ewa łączyńska•

Pierwszy w Tarnowie długofalowy  ɿ
projekt edukacyjny prezentujący naj-
ciekawszych polskich artystów mło-
dego pokolenia, inspirowany ideą 
pracy u podstaw, dotkliwym brakiem 
edukacji w zakresie sztuki w Polsce. 
Na część pierwszą złożą się spotka-
nia z artystami, szeroko prezentujące 
działania zaproszonych gości. Każde 
spotkanie zakończy się otwarciem 
wystawy prac przywiezionych przez 

każdy wtorek, do 30.06 | tarnów, Galeria Miejska BWA, rynek 9
www.galeria.tarman.pl/sekcja

łukasz Jastrubczak: Forbidden Planet

PROSTO,	 
ZA	GARNITURAMI,	 
W	PRAWO

Autorka prezentuje instalacje rzeź-
biarską oraz dokumentację akcji ar-
tystycznej, w czasie której wcieliła 
się w bazarową panią z wózkiem, ofe-
rującą zamiast przekąsek i ciepłych 
napojów, maści i eliksiry na trapiące 
emigrantów bolączki: samotność,  za-
ciętą twarz, legalizację pobytu czy za-
pewniające finansowe powodzenie. 
Projekt opowiada też o polskich in-
teligentach zafascynowanych Sta-
dionem, miłośnikach wietnamskich 
obiadów i klientach sklepów z egzo-
tycznymi produktami, dla których 
„wejście” w inny, ciekawy świat już 
się dokonało. •

Projekt Doroty Podlaskiej po- ɿ
święcony jest Stadionowi X-Lecia 
z „targowego” okresu jego historii. 
Nosi charakter osobistego świa-
dectwa, ale daleki jest od intencji 
wystawiania pomnika znikającemu 
miejscu. Przenosząc Stadion na Kra-
kowskie Przedmieście – „klasyczny” 
szlak turystyczny Warszawy, artyst-
ka z poczuciem humoru i wrażliwo-
ścią przedstawia oswojony przez 
siebie kawałek miasta, do którego 
ma zresztą bardzo osobisty stosu-
nek - co niedzielę spotyka się tam, 
ze znajomymi na obiedzie w jednym 
wietnamskich barów.  

do 3.05 | Warszawa, Galeria Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 
www.zacheta.art.pl

Fot. Marcin Szulżycki
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AUSTRIAN  
SKI 
TEAM

to bolesne balansowanie między tra-
dycyjnymi wartościami a perwersją.  
Bianka Rolando urodziła się w 1979 
roku w Warszawie, w rodzinie polsko-
włoskiej. Ukończyła poznańską ASP, 
jest pisarką i artystką sztuk wizual-
nych. Pracuje na warszawskiej ASP, 
prowadzi pracownie twórczego pi-
sania na UW i Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. •

Bianka Rolando zrealizowała  ɿ
projekt Austrian Ski Team jako arti-
st-in-residence w najwyżej na świe-
cie położonej austriackiej galerii 
Dachstein Cult. Podczas swojego 
pobytu artystka stworzyła ponad 30 
rysunków. Zostały one wykonane 
przy pomocy prostych technik rysun-
kowych - ołówek, czarny i czerwony 
tusz oraz tłuszcz - na tekturze służą-
cej do izolacji dachów. Ich tematyka 

 AAAzrealizowany na T, 2008

do 15.04 | Warszawa,  Galeria Austriacka, Austriackie Centrum Kultury, 
ul. Próżna 8 | www.austria.org.pl

Bianka rolando: Alpejski grzybek, 2008, na tekturze do izolacji dachów, rysunek tłuszczem 
zwierzęcym, czarny, czerwony tusz, ołówe

Bianka rolando: Przyjemna dolegliwość, 2008, na tekturze do izolacji dachów, rysunek tłuszczem 
zwierzęcym, czarny, czerwony tusz, ołówek
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NÓW

jątkowo szczęśliwy - to czas oczysz-
czenia, równowagi, przemiany, czas  
„zasiewu ziarna”. W pracach Angeliki 
Markul próżno szukać jednak równo-
wagi czy ukojenia. Świat, jaki kreuje 
artystka, jest niepokojący, momen-
tami odpychający; to świat na grani-
cy rozpadu. To, co realne, miesza się 
z irracjonalnymi, przeskalowanymi 
i często spreparowanymi przez Mar-
kul krajobrazami, które zamieszkują 
zamknięte w pułapce miejsca egzo-
tyczne rośliny i zwierzęta. Filmowe 
zdarzenia osadzone zostają w rady-
kalnie zakomponowanej przestrze-
ni - oświetlonej bladym migotliwym 
światłem, otoczonej przez „latekso-
we” formy i dyszące wentylatory.
Kuratorka: Joanna Zielińska.•

Wystawa w toruńskim CSW jest  ɿ
szeroką prezentacją prac Angeliki 
Markul. Przestrzeń Centrum stanie 
się gigantyczną instalacją, na którą 
składać się będą starsze prace wi-
deo, rzeźby oraz prace site specific. 
Angelika Markul łączy obrazy wideo 
z instalacjami, do których budowy 
używa szkła, drewna, czarnej folii, 
lamp o drażniącym oczy świetle, 
czy przemysłowych wentylatorów. 
Poszczególne elementy, tworząc 
nowe konfiguracje, wciąż powra-
cają w jej pracach, na odmiennych 
zasadach organizując przestrzeń.  
Tytuł wystawy Angeliki Markul 
pochodzi od nazwy fazy księżyca. 
W nowiu księżyc niewidoczny jest 
z ziemi. Okres ten opisywany jest 
we wszystkich kulturach jako wy-

Angelika Markul: Nów, 2008, CSW w Toruniu

do 31.05 | toruń, CsW Znaki Czasu, Wały Gen. sikorskiego 13
www.csw.torun.pl

KRYZYS 
GATUNKU

można nie więcej niż 3 prace lub: 1 
pracę kilkuelementową, 1 instalację, 
1 działanie przestrzenno-medialne. 
Nagrodą jest udział w wystawie XVI 
Międzynarodowego Triennale Rzeźby 
w Poznaniu oraz medale i wyróżnienia 
(w tym: indywidualna wystawa dla 
Młodego Twórcy - do 35 roku życia, 
w Centrum Kultury Zamek – w termi-
nie uzgodnionym przez artystę i Orga-
nizatora) przyznawane podczas inau-
guracji Triennale. •

Centrum Kultury Zamek, Organi- ɿ
zator XVI Międzynarodowego Trien-
nale Rzeźby w Poznaniu, ogłasza na-
bór prac do wystawy XVI Międzyna-
rodowego Triennale Rzeźby, Poznań 
2009, która odbędzie się w Centrum 
Kultury Zamek w Poznaniu w dniach 
od 3 października do 15 listopada 
2009 roku.
Aplikacje do wystawy zgłaszać mogą 
artyści rzeźbiarze z Polski i zagranicy 
(bez ograniczeń wiekowych). Zgłaszać 

do 10.05 | www.triennale.artproduct.com.pl

SKEPPERTRADGARDEN

w parku nad morską zatoką, musi 
wytrzymać ekstremalne warunki po-
godowe - od -25 do + 25 stopni. Pula 
nagród wynosi 30 tysięcy euro•

Fundacja Pro Artibus, Scherfbeck  ɿ
Society i fińskie miasto Raseborg or-
ganizują konkurs na pracę upamięt-
niającą fińską artystkę Helene Schjer-
fbeck (1862-1946). Praca ma stanąć 

do 15.01.2010 | www.proartibus.fi/english/schjerfbeck_en
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LUCIM	 
ŻYJE 

nie form. Odpustowy kram oferujący 
wiele idei i spojrzeń.
Wystawa Lucim żyje podejmuje trzy 
kolejne najczęściej mitologizowane 
wątki: domu, przyrody i społeczeń-
stwa, w kontekście związanych z nimi 
utopii. (...) Biorący udział w projekcie 
artyści, patrząc przez pryzmat prze-
strzeni, rzeczy, dokumentów, śladów, 
drobiazgów, stworzyli współczesny 
komentarz do różnie pojmowanych 
utopii wsi, od tych wcielonych w ży-
cie jak PGR-y czy biotechnologie, do 
zupełnie futurystycznych, niereal-
nych.
Koncepcja wystawy wyszła od obcho-
dów 30-lecia grupy lucimskiej, której 
działalność była wyjątkowa na polu 
sztuki wizualnej w Polsce.”
Fragmenty tekstu kuratorki wystawy, 
Moniki Weychert-Waluszko. • 

W Polsce jest dziewięćset miast  ɿ
i pięćdziesiąt sześć tysięcy wsi. (...)  
»Ale wiocha« – mówią niektórzy, kie-
dy im się coś nie podoba, jest bezna-
dziejne, niemodne, niewłaściwe czy 
w złym guście. Ale jednocześnie wieś 
jest miejscem ucieczek, zaszywania 
się, znikania; jest obszarem wolności, 
przestrzenią, w której powstają sek-
ty, komuny, enklawy, gdzie realizuje 
się artystyczne plenery. Ten ambi-
walentny stosunek: wyparcia i kom-
pleksów, przeplatający się z chłopo-
manią i idealizacją życia w zgodzie 
z naturą, stworzył dwa równie silne 
stereotypy – czarny i biały - skutecz-
nie przesłaniające prawdziwy obraz 
wsi. Lucim żyje to nieuporządkowana 
kolekcja, przywołująca cechy sztuki 
ludowej: deformacje, dysproporcje, 
otwartość, mieszanie treści i miesza-

3.04-31.05 | toruń, CsW Znaki Czasu, Wały Gen. sikorskiego 13
www.csw.torun.pl

z cyklu Zdobienia lucimskie - akcja, Grupa Działania, 1980

Plakat zaprojektowany przez Twożywo
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NIECH	BOHATERSKIE	 
CZYNY	NARODU 
ŻYJĄ	WIECZNIE 

dzone, nie zrujnowane wprawdzie, 
ale poszminkowane czasem jak 
trupy – znany, choć coraz rzadszy, 
i z Polski obraz ambitnego socmoder-
nistycznego projektu nałożonego na 
prowincjonalną rzeczywistość. (...)
Jeżeli fotografia jest sztuką 
balsamującą czas, to Marco Cit-
ronowi udał się niezwykły wyczyn. 
Najczęściej bowiem zdjęcie – od ama-
torskich fotek z wakacji po większość 
profesjonalnej fotografii – utrwala 
jeden, ściśle wybrany moment. Dzięki 
inteligentnej grze z obiektem oraz 
z technologią wykonania i obrabiania 
obrazu, Citronowi w jednym kadrze 
udaje się zabalsamować cały proces 
wzlotu i upadku modernistycznego 
projektu w krajach socjalistycznych: 
oczyszczony teren, utopijny projekt, 
jego rozpad, nostalgiczne spojrzenie 
wstecz, podziw dla wielkiej narracji 
nowoczesności i jej krytyczną analizę, 
utopię i dystopię” - napisał o pracach 
włoskiego fotografa we wstępie do 
wystawy Grzegorz Piątek. Wystawa 
jest zapowiedzią majowego Miesiąca 
Fotografii w Krakowie.
www.photomonth.com.•

Zdjęcia Marco Citrona powsta- ɿ
ły w 2007 i 2008 roku i prezentują 
nadwątloną przez upływ czasu mo-
numentalną architekturę krajów 
b. ZSRR – Ukrainy i Białorusi. „Choć 
na pierwszy rzut oka zdjęcia Marco 
Citrona wyglądają na rozczulające 
nudne pocztówki z upalnych waka-
cji, wysłane gdzieś za środkowego 
Breżniewa, były robione ostatnio, 
kilkanaście lat po upadku Związ-
ku Radzieckiego. Budynki, place, 
autostrady, samochody, autobusy, 
pomniki zdobywców kosmosu stoją 
na pustkowiach, tak jakby dopiero 
je zbudowano, na corbusierowskim 
oczyszczonym terenie. Ale przecież 
zdjęcia są świeże. Wbrew optymi-
styczym wizjom decydentów i urba-
nistów otoczenie nie wypełniło się 
życiem, pozostało martwe. A może 
w martwotę z powrotem się obróci-
ło, gdy umarł system, który powołał 
je i podtrzymywał przy życiu? Stare 
auta sugerują, że czas stanął w miej-
scu, ale przecież nie stanął, entropia 
dzień po dniu kosi żniwo. Połatany 
asfalt, kruszące się pobocza, zieleń 
wyliniała, budynki lekko przecho-

do 30.04 | Kraków, Galeria ZPAF i s-ka, ul. św. tomasza 24 | www.zpafiska.pl, 
www.marcocitron.com

Fot. Marco Citron, 2007-2008

Fot. Marco Citron, 2007-2008
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POLSKIE  
SUMO

cji i umiejętności skoro jedna walka 
może trwać tylko kilka czy kilkana-
ście sekund?
Sumo to nie tylko ciało. Równie waż-
ne są jego rytuały głęboko zakorze-
nione
w wierzeniach i tradycji japońskiej. 
Byłam ciekawa czy aspekt duchowy 
jest obecny także w polskim wydaniu 
tej dyscypliny.
W serii fotografii Polskie sumo przed-
stawiam portrety wybitnych polskich 
sumitów oraz subiektywną wizję na-
tury i istoty sumo, jej fascynującą dy-
namikę, która wymaga specyficzne-
go podejścia do czasu, koncentracji 
i szybkości. Podczas wystawy będzie 
prezentowany także photocast, w 
którym o sumo opowiada
najbardziej utytułowany polski za-
wodnik Robert Paczków".

O wystawie fotografii  ɿ Polskie 
sumo opowiada jej autorka, Kata-
rzyna Sagatowska: "Cykl jest na-
wiązaniem do serii moich fotografii 
baletowych prezentowanych pod 
tytułem Szkoła. Zainteresowanie 
ciałem i obserwacja jego możliwości 
w warunkach ekstremalnych było 
dla obydwu materiałów punktem 
wyjścia.
Sumo zaintrygowało mnie od chwili, 
kiedy po raz pierwszy usłyszałam od
znajomego dziennikarza sportowe-
go, że dyscyplina ta staje się coraz 
bardziej popularna w naszym kraju, 
a polscy sumici zdobywają wiele me-
dali na mistrzostwach świata i Euro-
py. Bardzo chciałam zobaczyć jak ta 
kojarząca się z Japonią dyscyplina 
wygląda w wykonaniu polskich mi-
strzów. Jakich wymaga predyspozy-

do 24.04 | Warszawa, Galeria Luksfera, Wytwórnia “Koneser”, 
ul. Ząbkowska 27/31 | www.sagatowska.com, www.luksfera.pl

ŚLĄSKA	 
OŚMIORNICA

zostaje stowarzyszeniem tworzonym 
na wzór mafijnych organizacji z licz-
nymi obwarowaniami dotyczą przy-
jęcia do grupy i systemem wewnętrz-
nych kodów, którymi porozumiewają 
się jej członkowie. Ośmiornica działa 
w składzie: Bartek Buczek, Michał 
Gayer, Szymon Kobylarz, Marta Lisok, 
Maciej Nawrot i Michał Smandek.  
Ostatnim ważnym wydarzeniem 
w życiu grupy był przegląd prac jej 
członka - Macieja Nawrota, studenta 
III roku ASP w Katowicach, „słynnego 
rybaka i zawadiaki”. •

Ośmiornica  powstała w listopa- ɿ
dzie 2008 roku jako nieformalna gru-
pa młodych twórców. Nie ma jasno 
wytyczonych celów poza skupieniem 
pomysłów ludzi orbitujących wokół 
katowickiej ASP. Jej działalność jest 
nastawiona na dynamiczne poszerza-
nie kontaktów na zasadzie atomowe-
go grzyba, zapuszczanie wici, oplata-
nie mackami, fuzje i szybkie zakorze-
nienia. Jej istnienie nie ma jasno wy-
znaczonych kierunków rozwoju, jest 
raczej przenikaniem się koncepcji, 
konglomeratem wizji. Ośmiornica po-

Bartek Buczek: bez tytułu

osmiornica.blogspot.com

Katarzyna Sagatowska: Polskie sumo
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CZARNY 
BAROK

kaz, złożony z obiektów muzealnych 
wrocławskiego Muzeum Przyrodni-
czego. Wypchane zwierzęta, których 
historia sięga czasów XIX-wiecznego 
Breslau, pełnią w tej konstelacji dwu-
znaczną role. Ich status nie jest pew-
ny. I martwe (ukazane w ruchu, pełne 
„dzikości”) i żywe – pełniły funkcję 
ilustracyjną dla badań przyrodni-
czych. W układzie Piotra Skiby reali-
zują mroczną wizję historii. To pełne 
melancholii tarcie pomiędzy obiekty-
wizującym systemem znaczeń, jakie 
narzuca muzeum, a indywidualnym 
spojrzeniem jest pierwszym tropem, 
który zostawia widzowi artysta. Po-
mysł, by wypchane zwierzę symboli-
zowało najbardziej radykalne ujęcie 
dizajnerskiego obiektu może budzić 
odrazę. Czarny barok odkurza jednak 
te obiekty i pozwala im się wypowie-
dzieć na nowo. •

W nowym cyklu programowym  ɿ
galerii Design BWA Wrocław kurato-
rzy, artyści i teoretycy rozwijają za-
gadnienia kryzysu, katastrofy i dys-
topii. Pod hasłem Goodbye design 
realizowane są projekty artystyczne 
i działania popularyzujące (anty)di-
zajn. Intencją organizatorów jest pró-
ba pomyślenia dizajnu już nie jako 
obiektu samego w sobie, ograniczo-
nego formą i funkcją. Dyskursywność 
przedmiotów, to jak działają symbo-
licznie i reprodukują panujące ide-
ologie  będzie motywem wiodącym 
programu galerii w 2009 roku.
W tym kontekście Czarny barok – wy-
stawa Piotra Skiby – nabiera intere-
sujących znaczeń. Artysta znany do-
tąd z monumentalnych instalacji ma-
larskich, odwołując się tym razem do 
barokowych gabinetów osobliwości, 
buduje pełen napięcia i niepokoju po-

25.04-17.05 | Wrocław, BWA Design, ul. Świdnicka 2-4 | www.bwa.wroc.pl

JAKOŚ 
TAK 

nie zdołał zatrzeć tego idiomu, który 
wciąż i uparcie funkcjonuje w mecha-
nice naszych nawyków. Jak odkrywa 
Wojciech Duda gorąco pożądana, pie-
czołowicie wprowadzana, namiętnie 
promowana „polska jakość” ciągle 
zawiera w sobie owo „jakoś” z „jakoś 
to będzie”. A to tylko jeden z przykła-
dów gry z kulturowymi idiomami, 
życiowymi logotypami, myślowymi 
schematami, jaką proponuje Woj-
ciech Duda na wystawie Jakoś tak. 
Tekst: Kamil Kuskowski.•

Jakoś to będzie”  ɿ – trudno sobie 
wyobrazić, aby jakiś Amerykanin 
albo Niemiec użył takiego powiedze-
nia, żeby określić swoją przyszłość. 
Jest ono zapewne całkowicie nie-
przystawalne do kultur, w których 
inaczej organizuje się rzeczywistość, 
a przede wszystkim inaczej planuje 
przyszłość, co czyni z niego bardzo 
polski idiom. Wielki wysiłek moderni-
zacyjny podjęty w Polsce w ostatnich 
latach – próba przyjęcia innych stan-
dardów jakości w organizacji życia – 

Wojciech Duda: Nikt nikomu nie pomoże, fot. Janusz Rateck

do 12.04 | Łódź, Zona Art, ul. tymienieckiego 3 | www.zona-art.pl

Piotr Skiba: Czarny barok
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MS3 RE:AKCJA

wa stworzona w niej przez widzów 
będzie samorozwijającą się ekspozy-
cją: efekty każdej kolejnej ingerencji 
będą stanowić punkt wyjścia dla na-
stępnej.
Ms2 zapewni widzom zestaw „mały 
kurator”: środki i know-how do przy-
gotowywania wystawy.
Interwencje widzów będą modero-
wać pracownicy Działu Edukacji, ani-
matorzy z Grupy Pewnych Osób oraz 
zaproszeni artyści.
Działanie będzie dokumentować re-
dagowana co tydzień wspólnie z go-
śćmi muzeum gazeta akcji.

Ms ɿ 3 Re:akcja to nieprzerwany, 
dwumiesięczny cykl działań i warsz-
tatów, który odwołuje się do historii 
Kolekcji XX i XXI wieku Muzeum Sztuki 
w łodzi. Zadaniem Re:akcji jest ośmie-
lenie odbiorcy wobec sztuki współ-
czesnej, poprzez włączenie gości 
Muzeum w proces, którym podlegają 
dzieła sztuki: od ich tworzenia, przez 
gromadzenie i eksponowanie aż po in-
terpretację. Muzeum Sztuki stanie się 
przestrzenią współdziałania, „żywym 
muzeum”.
Główną częścią Re:akcji są działania 
w sali wystaw czasowych ms2. Wysta-

Muzeum Sztuki w łodzi, sala neoplastyczna, fot. Marcin Stępień

2.04-24.05 | Łódź, Muzeum sztuki ms2, ul. Więckowskiego 49 | msl.org.pl 

MALARSTWO	 
MONUMENTALNE	 
ZASPA	2009

śmierci Witkacego, 20-lecie okrągłego 
stołu czy 50-lecie pierwszego koncer-
tu rockandrollowego w Polsce, który 
odbył się właśnie w Gdańsku. 
W festiwalu weźmie udział znany 
gdański streetartowiec Mariusz 
Waras kontunuując swoje M-city 
(m-city.org). Grupa artystyczna PGR 
ART przygotowuje otwarty na współ-
tworzenie przez wszystkich zainte-
resowanych projekt Alfabet (więcej 
www.pgr.art.pl/alfabet). Czysto 
malarskie formy stworzą też Piotr 
Szwabe vel Pisz, Kuba Borkowski, 
Krzysztof Wróblewski i włoski arty-
sta Gionatti Gessi. •

Europejski Festiwal Malarstwa  ɿ
Ściennego na gdańskiej Zaspie to 
kolejna odsłona tego miasta jako sto-
licy polskiego muralu. Celem festiwa-
lu jest stworzenie niepowtarzalnej 
galerii obrazów na blokach z wielkiej 
płyty. Tegoroczna idea malowania 
gdańskiej Zaspy powstała za sprawą 
porozumienia Biura Europejskiej Sto-
licy Kultury Gdańsk 2016 z Piotrem 
Szwabe – organizatorem i kuratorem 
tego festiwalu. Zaspiańskie bloki zo-
staną pokryte monumentalnymi ma-
lowidłami o tematyce nawiązującej 
do kilku znaczących rocznic: 70-lecie 
wybuchu II Wojny Światowej, 70-lecie 

PGR ART: Alfabet

4.05-4.06 | Gdańsk, Zaspa
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WYDOMOWIENIE

ślady. Jej wcześniejsze cykle przedsta-
wiały najczęściej opuszczone domo-
stwa, niedokończone budowy, pust-
kowia i cmentarze. Artystka próbuje 
dokumentować historię, odciskającą 
swe piętno na palestyńskich osadach, 
czego przykładem są cykle Arab-al-S-
baih i Goter, zaprezentowane w 2007 
na międzynarodowej wystawie Do-
cumenta 12 w Kassel. Artystka kon-
centruje się na analizowaniu takich 
zjawisk jak rozproszona tożsamość, 
wieloaspektowe uczucie bezdomno-
ści, nomadyzm, pamięć miejsca.•

Pierwsza w Polsce wystawa prac  ɿ
palestyńskiej artystki Ahlam Shibli 
składa się z trzech serii fotograficz-
nych: Dom Dziecka, Trackers (Tro-
piciele) i Dependence (Zależność). 
W swej twórczości Shibli skupia się 
przede wszystkim na dokumentowa-
niu codziennego życia Palestyńczy-
ków pod izraelską okupacją. Odwo-
łując się do ponad stuletniej tradycji 
fotografowania pejzażu palestyńskie-
go, Shibli unikała zazwyczaj w swych 
pracach przedstawiania sylwetek 
ludzkich, utrwalając wyłącznie ich 

Ahlam Shibli: Untitled No.10, Dom Dziecka (2008), C-Type print, 38x57.7 cm. CAhlam Shibli

ŚLUBNA  
CHAŁTURA

twórcę i podmiot. Sesje tworzone 
w ten sposób, aby Państwo Młodzi 
nie byli kolejnym kartonem soku 
z packshota hipermarketu, kolejnym 
opłaconym rachunkiem, kolejną 
odchaczoną pozycją w kalendarzu. 
Aby wspomnienia przetrwały 50 lat, 
kiedy fotografia ze ślubu będzie je-
dynym świadectwem, aby wyłapa-
ny gest i spojrzenie przypominały 
dziadkom o tym, że byli wnukami”-  
czytamy w zapowiedzi wystawy. .  
Autorzy: Monika Szadkowska, Piotr 
Schilling, Arkadiusz Howara, Michał 
Ciucias.•

„Dwuznaczna i przewrotna wy- ɿ
stawa grupy młodych olsztyńskich 
fotografów, jest próbą odpowiedzi 
na zalew kiczu i tandety w fotografii 
ślubnej. Wystawa fotografii połączo-
na z pokazem, instalacją i happenin-
giem chce wprowadzić do fotografii 
ślubnej elementy niespodziewane, 
nietypowe, pokazać nieszablonowe 
myślenie fotografa i Pary Młodej. Au-
torzy chcą przeciwstawić fotorepor-
terskiej, masowej, seryjnej chałturce 
kościelno-weselnej swój pomysł 
na sesje plenerowe inscenizowane 
i reżyserowane przez obie strony - 

 AAAzrealizowany na T, 2008

do 18.04 |  olsztyn, HaloGaleria, MoK, ul. Dąbrowszczaków 3 
www.halogaleria.mok.olsztyn.pl | szadkowska.fotolog.pl

fot. Monika Szadkowska

do 4.05 | Warszawa, Muzeum sztuki nowoczesnej, ul. Pańska 3
www.artmuseum.pl
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KWARTALNIK	 
FORMAT	P

„Format P” jest nade wszystko for-
matem podróżnym, i to co najmniej 
w potrójnym sensie. 
Pismo jest poręczne, mieści się w du-
żej kieszeni - potrafimy być pragma-
tyczni!
Za każdym razem oddajemy pismo 
innej (mniej lub bardziej zinstytucjo-
nalizowanej) grupie osób, dla których 
może stać się ono narzędziem do dia-
gnozowania, opisywania i podgląda-
nia zjawisk i fenomenów, wymykają-
cych się łatwej kategoryzacji.
Tematem pierwszego numeru jest 
piekło. A dokładnie: piekło rzeczy. 
Tych, które przechodzą nieustanne 
metamorfozy, jak i takich, które za-
milkły, zaplombowane w magazy-
nach i szafach z molami. Przestrzeń 
ekspozycyjną pierwszego „Forma-
tu P” oddaliśmy trójce kuratorów: 
Krzysztofowi Gutfrańskiemu, Do-
minikowi Kuryłkowi i Ewie Opałce, 
pragnąc przypomnieć i na nowo 
odczytać przewrotną maksymę: kto 
daje i odbiera ten się w piekle ponie-
wiera. 
W środku znajdują się teksty autorów 
żyjących, nieżyjących i zmyślonych. 
Nie gardzimy materiałami ilustracyj-
nymi. W pierwszym numerze wystę-
pują m.in. Borys Arwatow, Jerzy Lew-
czyński, Gustaw Flaubert, Markku 
Peltola, Dieter Roelstraete i Włady-
sław Strzemiński. Pismo można kupić, 
prenumerować. Można też pożyczać 
znajomym – ale pamiętając gdzie po-
niewierać się będą nasze kości, gdy 
zechcemy się o nie upomnieć.

Redakcja: Sebastian Cichocki, Izabela 
Jasińska, Bogna Świątkowska. Projekt 
graficzny: Jakub Jezierski. „Format P” 
#1 ukazał się we współpracy z Cen-
trum Sztuki Współczesnej Kronika 
w Bytomiu.•

Zawiadamiamy o ukazaniu  ɿ
się pierwszego numeru kwartalnika 
„Format P” i śpieszymy z (mglistymi) 
wyjaśnieniami. Zastanawiamy się 
dokąd zaprowadzić nas może poszu-
kiwanie nowego formatu dla pisma 
humanistycznego? Pisma, które pod-
lega przemianom, podróżuje, pożąda, 
plącze się w zeznaniach.
łatwiej nam powiedzieć, czym ów 
papierowy twór nie jest, niż sztywno 
zakreślać jego ramy. Rozsądniej jest 
wykluczyć pewne scenariusze i brnąć 
w nieznanym kierunku, niż uparcie po-
twierdzać aktualny stan rzeczy. Bar-
dziej ekscytujące jest niepewne jutro 
i trudne do zrekonstruowania wczoraj 
niż na wskroś przewidywalne dzisiaj.
Motywacje do powołania „Formatu 
P” pozostają więc nieczytelne - nie 
jest to z pewnością magazyn o sztu-
ce, kwartalnik literacki, katalog wy-
stawy, nie jest to też (choć może to 
już bliżej prawdy) tematyczna anto-
logia tekstów. Zdajemy sobie sprawę, 
że charakter tego nowego pisma jest 
kapryśny. Jego zawartość jest i będzie 
amorficzna, pełna kłączy i chwastów, 
choć jednocześnie zdyscyplinowana 
zestawem wewnętrznych reguł. Na-
wet sam tytuł traktujemy po maco-
szemu, interpretując literę P według 
naszych aktualnych potrzeb i fanta-
zji. Błąkamy się po magazynach, gu-
bimy w dużych miastach, interesują 
nas wędrówki po współczesnych ru-
inach, ogrody zoologiczne, prowin-
cjonalne muzea, archiwa tajnych 
służb, cmentarze. Wiele zawdzię-
czamy też przypadkowym lekturom 
i niezaplanowanym spotkaniom (jak 
to z niejakim F.R. Davidem, siedzą-
cym w zadymionym klubie Cabinet 
w wielkiej M-Metropolii).
Doceniamy również redakcyjne walo-
ry zbiegów okoliczności.

www.format-p.pl | zamówienia prenumeraty: format_p@funbec.eu
cena:15 PLn

Markku Peltola: 2013
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MOŻEMORZE

i łatwość, plastyczność językowa, jaką 
obserwuję np. u dzieci. Głos to najstar-
szy instrument - nie musi on służyć 
tylko pragmatycznym celom.

Gdzie i kiedy zamierzasz zbierać do-
kumentację? Kto będzie brał udział 
w twoim projekcie? W jakich miej-
scach i kiedy zamierzasz prezento-
wać swoją instalację?
Prace nad instalacją już rozpocząłem. 
Pragnę odwiedzić zarówno miasta le-
żące nad morzem, jak i te oddalone od 
niego, położone w innych częściach 
Polski. W ten sposób chcę zderzyć 
wyobrażenia na temat dźwięku mo-
rza. Przy okazji tworzenia instalacji 
chcę również spotykać się z ludźmi, 
odwiedzać miejsca zainteresowane 
tego typu działaniami: będzie to Po-
granicze w Sejnach, Kronika w Byto-
miu, Galeria Szara w Cieszynie, Gale-
ria Scena w Koszalinie, Galeria Inter-
dyscyplinarna w Słupsku, Galeria El 
w Elblągu. W projekcie biorą udział ci, 
którzy chcą.
Projekt MOŻEMORZE ma być prezen-
towany w galeriach oraz w przestrze-
ni publicznej. Pojawi się on, na przy-

Marcin Dymiter pracuje nad projek-
tem dźwiękowym, który choć dotyczy 
spraw zupełnie niemiejskich, ma być 
prezentowany w przestrzeni miasta. 
O szczegółach opowiada w rozmowie 
z Agnieszką Szreder.

Może powiedz co to jest właściwie 
za projekt?
Instalacja audio MOŻEMORZE jest 
oparta na analizie języka, jego dźwię-
kowym i dźwiękonaśladowczym 
aspekcie - w tym przypadku wyobra-
żeniu dźwięku morza. Podstawą 
projektu jest zebranie dokumentacji 
audio związanej z pytaniami: jaki 
dźwięk wydaje morze?, jakie dźwięki 
nosisz w pamięci kiedy myślisz „mo-
rze”? Podstawowym tematem jest 
refleksja nad językiem oraz wyobra-
żeniowość zjawiska/żywiołu jakim 
jest morze. Chciałbym poruszyć i za-
znaczyć w tym projekcie umowność 
i iluzoryczność kreowanej sytuacji, 
a jednocześnie siłę wyobraźni, suge-
stywnóść ludzkich głosów, które prze-
noszą nas w świat indywidualnych 
wyobrażeń. Ważny jest też kontekst 
zabawy dźwiękowej, zabaw słownych 

www.emiter.art.pl | www.emiterfranczak.blogspot.com

kład w liniowym autobusie Słupsk 
– Ustka, podczas tegorocznych wa-
kacji. Staram się też o miejsca typu: 
przystanki, tunele czy skwer w Gdań-
sku.

Dlaczego interesuje cię prezentacja 
MOŻEMORZE w przestrzeni publicz-
nej?
Nasza rzeczywistość miejska (także 
galeryjna) jest mało „udźwiękowio-
na”. Sporo przestrzeni ma potencjał 
na działania dźwiękowe. MOŻEMO-
RZE ma przynieść ulgę w zgiełku 
miejskim, skupić uwagę na głosie 
innych ludzi, ale i przenosić w wyima-
ginowany świat. Abstrakcyjny szum, 
próba odwołania do realnego dźwię-
ku morza pogłębia umowność całego 
dźwiękowego zdarzenia. Chodzi jed-
nak o to, aby poruszyć wyobraźnię, 
wprowadzić w sferę marzenia o błę-
kitnym bezmiarze, zamknąć oczy 
i uwierzyć, że to dźwięk morza.

Skąd wziął się pomysł na ten pro-
jekt? Dlaczego akurat MOŻEMORZE?
Urodziłem się i żyję nad morzem. Ono 
istnieje w mojej świadomości i pa-

mięci. Ostatnio byłem nad morzem 
w sztormową pogodę i przyglądałem 
się ludziom jak spacerowali w mil-
czeniu, zapatrzeni, odcięci. To rzadka 
sytuacja. Może szum morza łagodzi 
obyczaje?

Marcin Dymiter aka Emiter - mu-
zyk, improwizator. Eksperymentu-
je z brzmieniem, przetwarzaniem 
dźwięków. łączy różne jakości – lo-fi/ 
hi-fi, dźwięki powszechnie uznawa-
ne za  zakłócenia. Tworzy instalacje 
dźwiękowe, słuchowiska radiowe, 
muzykę do  filmów, spektakli i prze-
strzeni publicznych. Współpracuje 
z artystami wizualnymi i tancerzami. 
Gra w projektach: emiter, emiter_
franczak audio video performance, 
voice_electronic duo, Linie Północne 
(wspólnie z pisarzem Danielem Od-
iją). Współtwórca i kurator, wspólnie 
z Ludomirem Franczakiem, festiwalu 
mikro_makro. Obaj pracują obecnie 
nad pracą audio-wideo, która zosta-
nie umieszczona na terenie byłego 
obozu koncentracyjnego w Sztuto-
wie.

Marcin Dymiter, fot. Michał Szlaga / www.szlaga.com 
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Już kilka razy miałem takie przypadki, że to co 
fotografowałem było potem niszczone, znikało. 
Tak jak bym przyciągał złe fatum. No, ale oczywi-
ście wolałbym, żeby nie było kryzysu – o Banku, 
najnowszym projekcie fotograficznym Mikołaja
Grospierre’a, prezentowanym w kwietniu przez 
nowojorską galerię Location One, rozmawia  
z artystą Bogna Świątkowska.

Nicolas Grospierre: Bank, 2009, dzięki uprzejmości artysty
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Jak wpadłeś na trop tego tematu?

Krążył mi po głowie od 2007 roku. Kiedy dowiedziałem się, że wyjadę do 
Nowego Jorku, postanowiłem go zrealizować. Zostałem zaproszony za po-
średnictwem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w War-
szawie i programu artists-in-residence na czteromiesięczny pobyt twórczy 
przez Location One, galerię non profit, która robi wystawy, promuje arty-
stów, ale nie sprzedaje sztuki.

Czy banki w Polsce nie były dla ciebie interesujące, z ich architekturą, di-

zajnem, a może jakaś cechą tutejszego sposobu gromadzenia dóbr material-

nych?

Próbowałem temat bankowy drążyć w Polsce. Początkowo miałem po-
mysł, żeby zwrócić się do Narodowego Banku Polskiego. Zwiedzałem na-
wet budynek NBP, bo są dni otwarte, kiedy można to robić. Ale to jest po 
prostu instytucja, administracja, która wizualnie nie miała dużo do zaofe-
rowania, chociaż elewacja główna budynku przy placu Powstańców War-
szawy jest bardzo ładna. Przy okazji zrobiłem zdjęcia tej elewacji, ale zu-
pełnie odrywałem ją od kontekstu, znaczy zainteresowałem się roślinami, 
które są za szybami. Sfotografowałem je nocą, całą elewację. Z tego po-
wstała praca, która dotyczy raczej transparentności. Nazwałem ją Szklany 
dom. Będzie pokazywana w Warszawie w maju w ramach wystawy, którą 
organizuje Teatr Nowy Niewidzialne, niewypowiedziane.

Twój pobyt w Nowym Jorku zgrał się z dramatycznym momentem upadku 

banku Lehman Brothers, ujawnieniem się kryzysu. Wygląda na to, że masz 

bardzo dalekosiężne planowanie…

To był czysty przypadek.

Jak więc bank jako temat przyszedł ci do głowy?

Tematem poprzedniego projektu, który zrealizowałem była biblioteka, 
a właściwie idea biblioteki. Wydawało mi się, że banki byłyby dobrym kon-
trapunktem. Biblioteka to nieskończoność wiedzy, a banki są metaforą skoń-
czoności naszej materii. W pewnym sensie, fascynującą, bo wydaje nam się, 
że ta materia jest nieograniczona, ale zawsze w którymś momencie okazuje 
się, że jest jakiś jej limit. A druga sprawa, która mnie bardzo interesowała, to 
był aspekt wizualny. Zawsze zwracałem uwagę w filmach gangsterskich na 
pomieszczenia w bankach, które całkowicie pokryte są skrytkami depozy-
towymi. Byłem zafascynowany ideą ściany, która jest kompletnie metalowa 
i której każda część jest skrytką. Szukałem takich banków w Polsce, ale tu nie 
ma skrytek. Wiedziałem, że w Stanach będę miał możliwość, żeby ten pro-
jekt zrealizować, bo NY jest symbolem kapitalizmu, jego ucieleśnieniem, no 
i jest tam bardzo dużo banków, banków ze skrytkami depozytowymi.

A w takiej skrytce może być na przykład stary list, albo tasiemka, a nie jakieś 

tam wulgarne pieniądze…

W jednym z banków, najstarszym i najpiękniejszych zresztą, z tych któ-
re fotografowałem, sala ze skrytkami była zrobiona całkowicie w miedzi. 
Zazwyczaj kolorystyka skrytek jest srebrna, zimna dosyć. A tu cały pokój 
był miedziany. Zamieniony został w restaurację, co było dosyć ciekawe, bo 

Skrytki to bardzo  →
archaiczny sposób przechowania 
pieniędzy, antykapitalistyczny 
w pewnym sensie. To znaczy, że 
jeżeli przechowujesz gotówkę, 
albo złoto, to po pierwsze 
one nie procentują, a wręcz 
odwrotnie, musisz płacić za 
skrytkę, więc jest to sposób 
przechowywania pieniędzy, 
który powoduje ich topnienie.

budynek ten znajduje się dosłownie naprzeciwko siedziby giełdy na Wall 
Street. To był bardzo stary bank, niektóre ze skrytek były zamknięte i po 
prostu nie wiadomo co w nich w środku jest. Właściciel mi tłumaczył, że 
woli ich nie ruszać. Nawet nie próbował ich otworzyć. Jest więc pewna po-
etyka w tym, że coś może tam być, ale nie jesteśmy tego do końca pewni.

Co myślałeś kiedy okazało się, że twój projekt, nagle uzyskuje zupełnie 

nowy kontekst. Byłeś w epicentrum finansowego trzęsienia ziemi. Czy to 

wpłynęło na twój projekt?

Żeby odpowiedzieć muszę powiedzieć co by było, gdyby nic się nie zmie-
niło, tak?

Uhm.

No to gdyby nic się nie zmieniło, to może ostateczny wyraz projektu nie 
byłby taki krytyczny jak jest w tej chwili. Przed kryzysem interesował mnie 
formalny aspekt banków, i to że reprezentują bogactwo, w gigantycznych 
rozmiarach. Po rozpoczęciu kryzysu, a więc w trakcie robienia projek-
tu, miałem wrażenie że chodzę po bankach jak po polu bitwy, gdzie nie 
ma żadnego wygranego, gdzie wszyscy przegrali. Natomiast frapujące dla 
mnie jest to że, ten kryzys się zaczął dokładnie w tym samym momencie 
kiedy robiłem mój projekt. Już kilka razy miałem takie przypadki, że to co 
fotografowałem było potem niszczone, znikało. Tak jak bym przyciągał złe 
fatum. No, ale oczywiście wolałbym, żeby nie było kryzysu.

Skrytki depozytowe, które cię tak bardzo interesują, wydają się być odpor-

ne na kryzys.
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Nicolas Grospierre: Bank, 2009, dzięki uprzejmości artysty

Nicolas Grospierre: Bank, 2009, dzięki uprzejmości artysty
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Są na pewno bezpieczniejsze od kont, ponieważ nawet gdy bank bankru-
tuje, to zostają skrytki i ich zawartość. Ale to jest bardzo archaiczny sposób 
przechowania pieniędzy, antykapitalistyczny w pewnym sensie. To znaczy, 
że jeżeli przechowujesz gotówkę, albo złoto, to po pierwsze one nie pro-
centują, a wręcz odwrotnie, musisz płacić za skrytkę, więc jest to sposób 
przechowywania pieniędzy, który powoduje ich topnienie. Ale są ludzie, 
którzy wolą ten sposób. Na przykład w Chinatown w Nowym Jorku, Chiń-
czycy nie mają wielkiego zaufania do nowoczesnych metod przechowywa-
nia pieniędzy i do nowoczesnego systemu bankowego. To spowodowało, 
że w bankach w tej dzielnicy buduje się dwa razy więcej pomieszczeń ze 
skrytkami depozytowymi niż gdziekolwiek indziej.

Zainteresowanie architekturą i projektowaniem jest bardzo silnie obecne 

w twoich fotografiach. Jakie zauważyłeś prawidłowości w konstrukcji po-

mieszczeń ze skrytkami?

Po pierwsze bardzo mnie zafrapowało to, że miałem koszmarne trudno-
ści, żeby dostać się do wnętrza banków, żeby je sfotografować. A zwłasz-
cza do skarbców. Po 11 września jest kompletna paranoja na punkcie 
bezpieczeństwa, w związku z tym w samym Nowym Jorku nie dostałem 
się do żadnego funkcjonującego banku. W sumie do czterech banków 
udało mi się dotrzeć, ale to były banki, które były albo opuszczone, albo 
zmienione na coś innego. Dzięki temu mogłem zobaczyć bardzo róż-
ne typy skrytek depozytowych. Niesamowite jest to, że kiedy taki budy-
nek banku jest sprzedawany, to zazwyczaj w piwnicy jest skarbiec, któ-
ry jest tak wielki, tak ciężki, tak gigantyczny w swojej konstrukcji, że nie 
można właściwie go zdemontować. Drzwi ważą kilka ton. Dość zabaw-
ne, że jak się próbuje je pchać, to zazwyczaj wydaje się, że są zablokowa-
ne, ale tak naprawdę nie są, tylko, że bardzo, bardzo powoli się rusza-
ją i wtedy już nie można ich zatrzymać. Człowiek jest ciągnięty razem 
z tymi drzwiami.
Bardzo podobało mi się, że są standardy budowania tych skrytek depo-
zytowych. Wszystkie skrytki, mimo, że mają bardzo różny dizajn, mają te 
same proporcje i te same rozmiary. Jest jeden moduł podstawowy, który 
jest powielany, to jest 5 cm x 12,5 cm, a może być 7,5 x 12,5, 12, 5 x 12,5, 5 
x 25 i tak dalej. To bardzo ułatwia mi pracę.

W Bibliotece, książki oczywiście różniły się formatem i dawały poczucie 

bogactwa przez swoją widoczną różnorodność, przez przeczucie ogromu 

zawartej w nich wiedzy o świecie, wyobrażeń, prawdziwych i zmyślonych 

historii. A co mówi monotonia uporządkowanej przestrzeni pokojów ze 

skrytkami depozytowymi?

Ten projekt jest, jak mi się wydaje, bardziej krytyczny niż Biblioteka. Pró-
buję dotykać w nim niektórych cech natury człowieka, ale przede wszyst-
kim jego „ciekawskości”. Człowiek zawsze próbuje, kiedy coś jest zakaza-
ne, odkryć to lub to zrobić. To syndrom puszki Pandory. W przypadku 
tego projektu mamy do czynienia z czymś co jest ukryte. Chcielibyśmy do-
trzeć do sedna, do jądra, do tego, co jest za drzwiami. Cała instalacja jest 
oparta o granicę między tym, co widzimy, a tym co byśmy chcieli widzieć 
i wiedzieć. Będzie więc też grą dla widza, dla tego typu widza, który chce 

się dowiedzieć co jest chowane i ukryte. Instalacja ta w końcu będzie też 
świadomie widza oszukiwać.

Czy to jakaś aluzja do zachowań banków?

Wierzę, że to co się wydarzyło w ostatnich miesiącach jest wynikiem błę-
du strukturalnego w systemie finansowym, a nie świadomą decyzją jednej 
machiawelicznej instytucji. 

Mikołaj, a ty straciłeś zaufanie do banków?

Nie, nie, nie. Wszystko jest umowne, a pieniądz jest konkretnie umow-
ny. Co, wyjmę swoje oszczędności z konta i zamienię je w … nie wiem co? 
Jedyne w co mógłbym je zamienić, to złoto ewentualnie. W czasie kiedy 
dużo podróżowałem po byłym Związku Radzieckim moja mama mi mó-
wiła: „Wiesz, zawsze miej przy sobie jedną albo dwie złote monety, nigdy 
nie wiadomo co ci się przydarzy”.
Pieniądz to jest coś zupełnie umownego. Zdarzyło mi się kilka razy, że do-
stałem fałszywy banknot. A co to jest fałszywy banknot? To jest banknot, 
który mówi, że umowa, która stoi między sprzedawcą a kupującym jest ze-
rwana. My nie wierzymy, że to jest pieniądz, ale tak naprawdę można by 
się umówić, że to wciąż jest pieniądz, a wtedy ta umowa nadal by działa-
ła. Czy ja trzymam pieniądze jako cyfry na koncie, czy mam je jako papier, 
to jest zupełnie to samo.

Twój projekt dotyczy jednego z podstawowych fundamentów dzisiejszego 

społeczeństwa.

No tak. To też jest druga rzecz, która mnie interesowała. Dwuznaczność 
symboliki banku. Bank jest jednocześnie symbolem postępu i symbolem 
konserwatyzmu. To bardzo ciekawe. Z jednej strony bez banków nie było-
by naszej cywilizacji jako takiej. Okazuje się, że dopiero, kiedy w XV wie-
ku włoscy kupcy zaczęli pożyczać pieniądze, bo wcześniej robili to zazwy-
czaj Żydzi, zaczyna się renesans. I to nie jest przypadek. Kulturowy rozwój 

Pieniądz to jest coś  →
zupełnie umownego. Zdarzyło mi 
się kilka razy, że dostałem 
fałszywy banknot. A co to jest 
fałszywy banknot? To jest 
banknot, który mówi, że umowa, 
która stoi między sprzedawcą 
a kupującym jest zerwana.
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Nicolas Grospierre: Bank, 2009, dzięki uprzejmości artysty
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Europy po średniowiecze, które było momentem pewnego zastoju cywi-
lizacyjnego, współistnieje z narodzinami nowoczesnego kapitalizmu. Bez 
możliwości zaciągania kredytu nasze przedsięwzięcia, jakiekolwiek one są, 
w większości nie mogłyby się zdarzyć. Ale z drugiej strony, banki, na płasz-
czyźnie symbolicznej, kojarzą się z sekretem, z tajnością, z zamknięciem 
czegoś na zawsze, a więc banki stają się też symbolem konserwatyzmu, 
braku ruchu. Interesujące dla mnie jest to, że mamy dwuznaczny stosunek 
do banku. Z jednej strony nie możemy bez nich żyć, ale zazwyczaj jak się 
dostaje rachunek bankowy, to na przykład ja osobiście tego nie lubię.

Skrytki bankowe są przeciwieństwem systemu kredytowego. Jedno polega 

na przechowywaniu tego, co się ma w banku, a drugie na tym, żeby korzy-

stać z pieniędzy, których się nie ma.

W Stanach, gdzie jest mnóstwo skrytek, każdy ma cztery albo pięć kart 
kredytowych. Kiedy rozmawiałem o tym z różnymi ludźmi, tłumaczyli mi, 
że praktycznie nie znają nikogo, kto nie miałby debetu, że wszyscy żyją na 
kredyt, i że jak się kończy kredyt na jednej karcie to przerzucają kredyt na 
inną kartę i tak dalej.

No i co?

Hamlet mówił, że źle się dzieje w księstwie duńskim. Cała Ameryka jest 
przyzwyczajona do tego życia na kredycie i do konsumpcji. Będzie im bar-
dzo trudno się zrzec tego sposobu funkcjonowania. Zastanawiam jak to 
będzie, bo to jest koniec pewnego lifestyle’u.
Miałem tam taką sytuację, która bardzo mnie zastanowiła. Byłem na im-
prezie w jednej z dużych galerii. Była to niesamowicie bogata i w pewnym 
sensie dekadencka impreza. Mnóstwo, mnóstwo alkoholi i jedzenia. Był 
stół, który był gigantyczny, a na nim bardzo duże ilości potraw. Właściwie 
nikt tego nie jadł, po prostu nikt nie interesował się tym jedzeniem. No, ale 
mimo wszystko ono tam było. Ja stałem przed stołem i po prostu nie mo-
głem się zdecydować. Nie wiedziałem od czego zacząć. I wtedy podszedł 
do mnie jakiś chłopak i mówi: „Co się wahasz? Weź sobie coś”. Ja mu na to: 
„Wiesz, jest tu tyle pysznych rzeczy, że nie mogę się zdecydować”. A on na 
to: „Słuchaj, tutaj jest Ameryka, tutaj jest wygoda, bierz trochę wszystkie-
go, a jak ci się nie spodoba to wyrzuć”.

Wszyscy to czujemy, wszyscy mniej więcej przeczuwamy, że doszliśmy do 

ściany. Zwłaszcza jeśli chodzi o posiadanie komfortu. Czy budynki banków, 

które fotografowałeś starają się poprzez architekturę dać poczucie komfor-

tu?

Chodząc po Manhattanie bardzo często obserwowałem budynki z ze-
wnątrz, bo wiedziałem, że opuszczony bank ma pewne charakterystyczne 
znaki, np. miejsce gdzie możesz wrzucić pieniądze. Wiele banków budo-
wanych w Stanach w końcu XIX i na początku XX wieku, zapożyczało ję-
zyk architektoniczny od kościołów. I to miało służyć epatowaniu drobne-
go klienta potęgą, siłą. Był to taki bardzo prymitywny sposób budowania 
prestiżu poprzez architekturę. Kiedy zbierałem materiały do tego projek-
tu przypomniałem sobie tezę ubiegłorocznego Hotelu Polonia prezentowa-
nego w Wenecji na Biennale Architektury, że zmieniają się budynki i ich 

Wiele banków budowanych  →
w Stanach w końcu XIX i na 
początku XX w., zapożyczało 
język architektoniczny od 
kościołów. Miało to służyć 
epatowaniu drobnego klienta 
potęgą, siłą. Był to taki 
bardzo prymitywny sposób 
budowania prestiżu poprzez 
architekturę.

przeznaczenie. Okazało się bowiem, że bardzo często zdarza się, że te bu-
dynki bankowe muszą być sprzedane i muszą zmienić swoją funkcję. Są 
w nich więc kluby fitness, centra trzeciego wieku, jakieś sklepy, etc. A je-
den przykład był naprawdę fantastyczny. To był bank, który mieścił się 
w budynku, który wyglądał jak Panteon. Budynek, kiedy przestał być ban-
kiem, został sprzedany kościołowi. Już jako bank wyglądał jak kościół. Ko-
ściół został zamieniony w kościół. 

A co byś umieścił w swojej skrytce depozytowej? Jeśli to nie tajemnica oczy-

wiście?

Klucz do innej skrytki, w innym banku, w innym kraju. A tam tak samo. 
I tak dalej ad infinitum.

Nicholas Grospierre (1975) – fotograf architektury i przestrzeni. Urodzony 

w Genewie. Ukończył studia na wydziałach socjologii i nauk politycznych 

(London School of Economics, Institut d’Etudes Politiques de Paris). Od 1999 

r. mieszka i pracuje w Polsce. Miłośnik estetyki późnego modernizmu i bruta-

lizmu, której poświęcił cykle zdjęć Bloki, Kolorobloki, Hydroklinika, Litewskie 

przystanki autobusowe. Eksponuje porządek, modularność, regularność, nie 

ukrywając przy tym śladów życia i zużycia budynków. Autor zdjęć do Wallpa-

per City Guide. Warsaw (2008); Warszawa w poszukiwaniu centrum (2005); Mu-

tation. Une Ambassade à Varsovie (2005); Varsovie en Mouvement (2004).

Szerszej publiczności stał się znany dzięki fotograficznej instalacji Biblioteka 

prezentowanej w nieistniejącym już warszawskim antykwariacie Pałac Starej 

Książki w 2006 r. Jest autorem fotografii będących częścią projektu Hotel Po-

lonia, za który wraz z Grzegorzem Piątkiem, Jarosławem Trybusiem i Kobasem 

Laksą otrzymał nagrodę Złotego Lwa za najlepszy pawilon narodowy prezen-

towany podczas Biennale Architektury w Wenecji w 2008 r.

www.grospierre.art.pl

www.location1.org



86     notes.51 CZyteLniA CZyteLniA notes.51      874  NOTES.50/2008 CZYTELNIA CZYTELNIA NOTES.50/2008       5

Reel Geographies to projekt dotyczący przemian 
politycznych i ekonomicznych, jakie zachodziły 
w drugiej połowie XX w. oraz ich konsekwencji 
społecznych. Prezentując pochodzące z lat 60., 
70. i 80. filmy artystyczne, dokumentalne, a na-
wet materiały operacyjne służb specjalnych, 
szczególną uwagę poświęca relacji człowiek-
-massmedia. W przededniu prezentacji polskich 
filmów w Londynie, z Aleksandrą Jach i Agniesz-
ką Kilian, kuratorkami Obrazu kontrolowane-
go, rozmawia Krzysztof Gutfrański.Od góry: Raindance: Media Primers, 1971, 55’; Jadwiga Singer: Szyba, 1977-79, 3’12’’;

Newsreel Collective: Garbage, 1968, 10’
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Reel Geographies to projekt zainicjowany przez studia kuratorskie na lon-

dyńskim Royal College of Art i krakowskim Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Efektem współpracy i wymiany studenckiej są dwa powiązane ze sobą poka-

zy filmowe. We are technology: Tapes from 60s and 70s kuratorowany przez 

studentów Royal College of Art prezentowany był w Krakowie w listopadzie 

2008 r. Na czym polegał pierwszy etap tego projektu? Co zainspirowało stu-

dentów z RCA do zainteresowania się undergroundowymi kolektywami fil-

mowymi z lat 70.?

We are technology dotyczył przede wszystkim refleksji nad możliwościa-
mi tkwiącymi w nowej technologii, jaką w latach 60. stał się na Zacho-
dzie portapak, czyli kamera wideo, która z perspektywy czasu wydaje się 
ciężka i nieporęczna, ale wtedy była uważana za bardzo wygodny sprzęt 
do nagrań wymagających mobilności i szybkości. „To broń do wymiany 
idei. Każdy może nią filmować” - słowa te przewijały się w filmie zrobio-
nym przez Raindance. Najbardziej istotne było to, że wideo pozwalało na 
dystrybucję nagrań w szerszy sposób niż w przypadku filmów analogo-
wych. Należy jednocześnie pamiętać, że niewiele osób było stać na sprzęt 
do montażu taśm wideo: trzeba było mieć do tego dwa magnetowidy, co 
stanowiło nie mały wydatek. Z całego „wątku technologicznego” wynika 
wybór prac, które są w większości filmami powstałymi w środowisku wi-
deokolektywów, co z kolei odsyła do kwestii samoorganizacji i przenikania 
się postaw artystycznych i aktywistycznych.

Tytuł pokazu studentów z RCA wskazuje, że punktem odniesienia jest ewo-

lucja technologiczna. Wspomniany przez was portapak, urządzenie w Pol-

sce znane tylko nielicznym, pozwalało zajmować filmowcom przestrzeń 

pomiędzy demonstrantami, strajkującymi a policją.

Filmy rzeczywiście podkreślały perspektywę kontrkultury, próbującej odna-
leźć swoją ścieżkę w zmediatyzowanym świecie. Można było obejrzeć na-
granie (Ben’s Arrest Johna Hopkinsa i Sue Hall, 1974) dokumentujące bru-
talną akcję policji wobec jednego z mieszkańców brytyjskiego skłotu. Taśma 
ta stała się później dowodem obrony w sądzie. Co ciekawe tego samego dnia 
wyemitowała ją także publiczna telewizja. Kolejnym ciekawym filmem było 
Garbage Newsreel Collective (1968), którzy zaprezentowali dokumentację 
działań nowojorskiego kolektywu anarchistów Up Against the Wall Mother-
fuckers, zbierających rozrzucone na ulicach śmieci – pozostałości po straj-
ku śmieciarzy. Zaprzeczając mitologizacji pozycji artysty, wcielają się w nie-
chciane role społeczne. W jednym z filmów pojawia się też Fred Hampton*, 
który udzielił wywiadu Videofreex (Fred Hampton: Black Panthers in Chica-
go, 1969). Jest to jeden z ostatnich wywiadów 22-letniego wtedy przywódcy 
Czarnych Panter. Videofreex staje się dla Hamptona partnerem wobec któ-
rego w nieskrępowany sposób może przedstawić swoje racje.

Czy tego typu przekaz w dobie zawrotnych zmian technologicznych jest 

wciąż aktualny? Wiadomo przecież, że pewne zjawiska daje się ocenić z per-

spektywy historii, ale obecnie walka przyjmuje wymiar tele-obecności, Se-

cond-Life’a oraz powrotu przestrzeni wirtualnej do rzeczywistości.

Tak, dopiero z perspektywy czasu taka refleksja wydaje się możliwa. Tamte 
postawy, zawarte także w tytule-haśle We are technology mają swoje znacze-

To broń do wymiany idei.  →
Każdy może nią filmować.

Les Levine: I am An Artist, 1975, 15’

Autor nieznany: Historyczny zakup kamery, 1984, Hiszpania, 4’20’’. Zarejestrowany przez 
sprzedawcę w sklepie ze sprzętem RTV moment zakupu kamery wideo przez Tadeusza Kantora
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nie jako punkt odniesienia do tego, czego doświadczamy dziś. Aktualność 
projektu wyraża się nie w dosłownym umocowaniu w dzisiejszej rzeczy-
wistości, ale w przypomnieniu o iluzji kontroli, które towarzyszy posługi-
waniu się różnymi mediami. Ironicznym komentarzem w tym kontekście 
jest praca Lesa Levine’a (I am An Artist, 1975). Filmowany przez podążają-
cego za nim anonimowego operatora, spaceruje po Bowery, dzielnicy No-
wego Jorku, kojarzonej w latach 70. z biedą oraz bezdomnymi. Les Levi-
ne bez przerwy powtarza frazę: „Nie mogę się angażować. Jestem artystą. 
Jeżeli się zaangażuję w problemy ulicy, to sprawi, że moja sztuka stanie się 
nieczysta. Jestem zainteresowany jedynie wielkością”. Jacyś przypadkowi 
ludzie zatrzymują go, chcąc z nim porozmawiać, a on odpowiada im ciągle 
tym samym tekstem. To jest nadal aktualny problem relacji sztuki, polity-
ki i zaangażowania społecznego. Zresztą film Lesa Levine’a jest punktem 
wyjścia dla naszego pokazu. Obraz kontrolowany rozpoczyna się prywatną 
rejestracją zakupu kamery wideo przez Tadeusza Kantora, który był piew-
cą „czystej” sztuki. W jego przypadku nowa technologia nie jest żadnym 
przełomem.

System telewizji w PRL to była prawdziwa archeologia mediów, co będzie 

kluczem waszej prezentacji?

W tak krótkim pokazie niestety nie mogłyśmy dogłębnie zaprezentować 
wszystkich kwestii związanych jak mówisz z „archeologią mediów”. Po-
kaz podzielony został na dwie części – osią pierwszej jest kamera, drugiej 
zaś telewizor. Podstawowym założeniem pokazu jest zbudowanie narracji 
opartej na materiałach o różnym statusie – niekoniecznie artystycznym. 
Ta wielość źródeł, z których czerpałyśmy, buduje dla nich także osobny 
kontekst, a mozaikowa narracja jest przedstawieniem złożoności funkcjo-

Aktualność projektu wyraża  →
się nie w dosłownym umocowaniu 
w dzisiejszej rzeczywistości, 
ale w przypomnieniu o iluzji 
kontroli, które towarzyszy 
posługiwaniu się różnymi 
mediami.

Zdzisław Sosnowski, Satisfaction, 1980, 10’05’’

Ewa Partum, Drawing TV, 1976, 5’53’’
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nowania przekazu w sferze publicznej i artystycznej. Nie rościmy sobie 
pretensji do stawiania jednoznacznej diagnozy. Chodzi nam o zaakcento-
wanie specyficznych uwarunkowań w Polsce, w latach 70. i 80., w odniesie-
niu do ewolucji technologicznej na Zachodzie. Portapak miał zdemokraty-
zować przekaz i przełamać tendencję charakterystyczną dla mass-mediów 
do jednorodnego przedstawiania świata. Widoczne jest to w ruchu skupio-
nym wokół zina „Radical Software”, który dobitnie wyrażał wiarę w nową 
technologię. Przygotowując nasz projekt w oparciu o polskie realia, mu-
siałyśmy uwzględnić w większym stopniu kontekst społeczno-polityczny. 
Począwszy od ograniczeń faktycznych – dostępności technologii i ograni-
czeń w tworzeniu alternatywnego przekazu. Nie chodziło nam o ogólne 
stwierdzenie, że obecność kamery w sferze publicznej miała inny wymiar. 
Starałyśmy się poprzez dobór materiałów pójść dalej – pokazać różnorod-
ny stosunek do kamery i kreowania przekazu. Interesują nas działania tzw. 
„opozycyjne”, ale również perspektywa władzy.

Oba projekty odnoszą się do postaw kontrkulturowych, możliwych do zre-

alizowania i będących konsekwencją sprzeciwu wobec kultury obszaru kra-

jów anglojęzycznych. W pewnym sensie wasz pokaz będzie odpowiedzią na 

wcześniejszą prezentację. Wiadomo, że będziecie bazować na polskich ma-

teriałach filmowych. Czy można mówić o culture jammingu w czasach PRL’u? 

Czy nie jest to aby nadużycie?

Te pojedyncze działania, które pokazujemy były tworzone w bardzo specy-
ficznych warunkach i nie jesteśmy pewne czy określenie „culture jamming” 
do nich pasuje. Z jednej strony przedstawiamy zjawiska, które polegały na 
zakłócaniu oficjalnego przekazu, ale należy pamiętać, że powstawały jako 
sprzeciw wobec ideologii i proponowały swój mocny kontr-przekaz. Była 
to często próba sił, polegająca na wyparciu jednego przekazu drugim. 
W Polsce w latach 70. i 80. nie powstały wideokolektywy, takie jak Vide-
ofreex, czy Newsreel Collective. Wiązało się z kosztem sprzętu, dostępem 
do niego, a także ryzykiem takich rodzajów działania w przestrzeni pu-
blicznej. Ciekawe, że w Polsce, w tym samym czasie powstawały najsłyn-
niejsze zespoły filmowe. Nie można też zapomnieć o Dyskusyjnych Klu-
bach Filmowych. Jednak ośrodki te były dokładnie inwigilowane przez 
władze, co wykluczało „dystrybucję informacji”, jaką możemy rozumieć 
w kategoriach amerykańskich i brytyjskich wideokolektywów. 

Co będzie można zobaczyć w waszym programie?

Materiały artystyczne, dokumentalne i operacyjne. Wydaje nam się, że 
przedstawienie tak różnych nagrań, pozwoli wymknąć się dosłowności. 
Obok dobrze znanych prac takich jak Ewa Partum Drawing tv, czy Zdzi-
sław Sosnowski Satisfaction, pokazujemy także filmy do tej pory nigdzie 
nie pokazywane. Podczas researchu do pokazu udało nam się poczynić 
kilka odkryć. Pokazujemy działania na obiektach, które były często jedy-
ną możliwością, żeby „dyskutować” z przekazem oficjalnym. Ewa Partum 
w swoim filmie dekomponuje obraz telewizyjny poprzez zamalowywanie 
ekranu telewizora. Takie akty były możliwe jedynie w przestrzeni prywat-
nej. W pokazie mamy także wątek zaburzania przekazu oficjalnego po-
przez twórcze rozwiązania technologiczne „opozycji”, zaskakujące nawet 

z perspektywy czasu. Przykładem tego jest postać Ireneusza Haczewskie-
go, który wszedł na fonię telewizji publicznej i wyparł przekaz oficjalny 
przekazem opozycyjnym.
Kolejną perspektywę tworzą materiały operacyjne. Interesuje nas strategia 
podglądania przez władzę oraz wątek przekazywania tych rejestracji do te-
lewizji publicznej i wykorzystywania przez służby nagrań telewizyjnych. 
Część materiałów, z którymi mieliśmy kontakt jest bardzo skromnie opi-
sana. Często nie ma podanych źródeł, nie towarzyszą im dokumenty, które 
mogłyby wyjaśnić cel rejestracji, zidentyfikować nagrane sytuacje i ludzi. 
W przypadku materiałów operacyjnych nie wiadomo kto filmował: agent, 
TW, czy może film został przejęty przez służby bezpieczeństwa. Także ten 
niepewny status ma znaczenie.

Jak dalej będzie rozwijał się projekt Reel Geographies?

To jest kwestia otwarta.

Obraz Kontrolowany

26.03 | godz.18.30 | Londyn, Royal College of Art, Lecture Theatre 1

We are technology: Tapes from 60s and 70s, kuratorzy: Sepake Angiama, Kari 

Conte, Jesse McKee, Florence Ostende, Lisa Schmidt i Eszter Steierhoffer

Obraz kontrolowany, kuratorki: Anna Borejczuk, Aleksandra Jach, Agnieszka 

Kilian, Karolina Harazim.

Materiały operacyjne KWMO (Komenda Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej), Wymiana waluty 
pod Pewexem, Kraków, 29.03.1983, 11’03’’
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Dominująca w publicznej fonosferze muzyka pop 
znajduje się w obecnie martwym punkcie.  Przez 
dekady była medium, za pomocą którego snuto 
futurystyczne wizje utopii, rebelii i nieustają-
cej zmiany. W pierwszej dekadzie XXI wieku już 
nim nie jest. Dlaczego? Odpowiedź w stworzo-
nej przez Jaquesa Derridę hauntologii znalazł 
Mark Fisher, filozof, krytyk popkultury, autor
bloga K-Punk (k-punk.abstractdynamics.org).  
Rozmawiał z nim Piotr Kowalczyk.

Sean Dack: Large Condo Building, 2008, z wystawy “Ghost Hardware” w nowojorskiej Daniel 
Reich Gallery, dzięki uprzejmości artysty pixelives.blogspot.com.  Tytuł wystawy pochodzi 
z utworu londyńskiego producenta Buriala, znajdującego się na jego drugim albumie, “Untrue” 
(2007). Wystawa była zbiorem wizerunków różnych osób i obiektów, podległych cyfrowym 
zniekształceniom – na podobieństwo zakłóceń w trakcie transmisji telewizyjnej albo streamingu 
internetowego. Więcej: www.danielreichgallery.com/dack33.html
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W tym roku mija setna rocznica ogłoszenia Manifestu Futurystycznego. 

Sporo pisałeś o futuryzmie w muzyce pop (m.in. o Johnie Foxxie). Czy idee 

Marinettiego, nawołującego do radykalnego zerwania z przeszłością, sztu-

ką mieszczańską i oswojonymi formami mają jeszcze dla popkultury jakie-

kolwiek znaczenie? 

Ci z nas, którzy byli świadkami nurtów takich jak post-punk czy jungle 
przyzwyczaili się do idei nieustającej zmiany i innowacji – przynajmniej 
w obrębie kultury popularnej. Ale w ciągu ostatniej dekady, te oczekiwa-
nia przynosiły tylko frustrację. Jedną z najważniejszych właściwości kultu-
ry ponowoczesnej jest rozziew między szybkością w ewolucji technologii 
i ewolucji kultury. Myśliciele tacy jak Frederic Jameson w latach 90. opi-
sali impas, w którym utknęliśmy – niestabilność społeczna i ekonomicz-
na, której towarzyszy niespotykana wcześniej kulturowa stagnacja i ho-
mogenizacja.

Często nazywa się pierwszą dekadę XXI wieku, „noughties” - dekadą strachu 

przed terroryzmem, przestępstwami ulicznymi, epoką grodzonych osiedli. 

Wystarczy spojrzeć na to, jak organizowana jest przestrzeń miejska w Lon-

dynie, choćby regulacje mające ograniczyć ilość „knife crimes”. Czy odczucie 

przestrzeni publicznej ma swój oddźwięk w muzyce?

Bliska jest mi era post-punkowa, przełom lat 70. i 80. Tamten okres rów-
nież był zdominowany przez strach – przede wszystkim przed wojną nu-
klearną. Obecny dziś rodzaj strachu, powiązany z wcześniejszym boomem 
ekonomicznym, a polegający na desperackim pragnieniu utrzymania 
wszystkich zdobytych dóbr, ma swoje odzwierciedlenie w kulturze. Muzy-
ka pop – i generalnie kultura popularna – została zainfekowana tym stra-
chem. Wraz z pojawieniem się reality TV, programów w rodzaju talent 
show, byliśmy świadkami samopotwierdzającego się konserwatyzmu. To 
tak jakbyśmy oglądali właśnie ponownie lata 50., ale bez szans na pojawie-
nie się nowego Elvisa Presleya, który wstrząsnąłby podstawami Tin Pan 
Alley. Wydaje się, że trwała niestabilność, którą stworzył post-fordyzm 
skierował kulturę w stronę form pastiszowych. Prawdopodobnie najlepsze 
będzie wytłumaczenie psychologiczne – w obliczu ekonomicznych i poli-
tycznych niebezpieczeństw, ludzie pragną znajomych i bezpiecznych form 
kulturowych. Być może to również kwestia tego, że ta niestabilność cha-
rakterystyczna dla post-fordyzmu powoduje również niezdolność do ge-
nerowania innowacji – oznaczałoby, że nowość może powstać tylko wtedy, 
gdy mamy do czynienia z pewnym zewnętrznym poziomem stabilności.

Wykorzystałeś koncepcję hauntologii Jacques’a Derridy, czyli nauki o na-

wiedzeniu, przedstawioną w jego książce Spectres de Marx do analizowania 

kultury popularnej – szczególnie eksperymentalnej muzyki elektronicznej. 

Na czym polega widmowość muzyki?

Derrida nie interesuje mnie jakoś szczególnie. Tak więc byłem zaskoczony, 
gdy idea hauntologii zawładnęła mną w pewnym sensie. Widma Marksa 
są refleksjami Derridy nad upadkiem komunizmu oraz nad fukuyamow-
ską koncepcją Końca Historii, która wówczas była bardzo popularna. Kon-
cepcja spektralności pochodzi z wersu otwierającego Manifest Komuni-
styczny: „Po Europie krąży widmo, widmo komunizmu”. Pytaniem, które 

Jedną z najważniejszych  →
właściwości kultury 
ponowoczesnej jest rozziew 
między szybkością w ewolucji 
technologii i ewolucji 
kultury.

Ultra-Red: Dub Grammar (prace na papierze), 2007, Plymouth Arts Centre, Plymouth, U.K. Fot. 
dzięki uprzejmości: Plymouth Arts Centre. Dub Grammar to seria tekstowo-dźwiękowych wystaw 
grupy Ultra-Red, poświęconych problemowi agresji wobec kolorowych imigrantów w Wielkiej 
Brytanii. Więcej: www.ultrared.org
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postawił Derrida brzmiało: jak coś co nigdy nie było żywe – komunizm – 
mogło umrzeć? Czy komunizm nie jest esencjonalnie widmowy?
W obecnej dekadzie motyw widm, duchów zaczął przewijać się przez mu-
zykę pop i jej bardziej eksperymentalne oblicze – u takich artystów jak Bu-
rial, William Basinski, artyści z wytwórni Ghost Box i Mordant Music, Ca-
retaker, Philip Jeck. Zaintrygowało mnie to, że koncept Derridy może być 
produktywny właśnie przy analizowaniu muzyki tych wykonawców. Do-
szedłem do wniosku, że ci artyści stanęli w obliczu muzycznego „końca 
historii” - a dokładnie rzecz biorąc, porażki przyszłości jako projektu, wy-
czerpania się modernistycznego impulsu – jednak nie poddali się temu 
zjawisku. To, co nawiedza ich muzykę to „utracona przyszłość”. Wyraża 
ona paradoksalną tęsknotę za modernistycznymi ideałami innowacji, cią-
głej zmiany. Nie chodzi o tęsknotę za przeszłością, ale za wariantami rze-
czywistości, które nigdy się nie zdarzyły – to te niezrealizowane możliwo-
ści są widmami nawiedzającymi dziś muzykę.

Czym się więc różni nostalgia za dawnymi dobrymi czasami, która 
przewija się przez większość współczesnej muzyki pop od hauntolo-
gii?
Kultura postmodernistyczna na pierwszy rzut oka wydaje się być nowa, 
ale tak naprawdę jest pastiszem. Hauntologia opiera się o stare, ale wy-
raża tęsknotę za nowością i zmianą. Jameson mówi o „trybie nostalgii” 
w ponowoczesności – produkty kultury mogą wydawać się na pozór nowe 
(np. albumy produkowane z udziałem najnowszych nowinek technicz-
nych), ale ich forma została ustalona dekady temu. W muzyce dość oczy-
wistym przykładem jest scena indie – kolejne gitarowe revivale od Franza 
Ferdinanda, przez Arctic Monkeys, po kuriozalne zjawisko medialne zna-
ne jako nu-rave – oryginalny rave operował wizjami radykalnego odcięcia 
się od historii, ucieczki w przyszłość, tymi wszystkimi cyberpunkowymi 
skojarzeniami. W gazetowym wyobrażeniu 15 lat później „szaleństwo ra-
ve’owe” polega natomiast na powrocie do 1992 roku.

Spotkałem się z zarzutem, że hauntologia, to naginanie muzyki do własnych 

celów, wpychanie twórców w niepasujące ideologiczne szufladki.

Moja relacja z teorią była zawsze zapośredniczona przez komentarz pop- 
kulturowy – to inni krytycy muzyczni tacy jak Ian Penman, Mark Sin-
ker i Simon Reynolds spowodowali, że zainteresowałem się filozoficznym 
aspektem muzyki. Jeśli chodzi o zarzut dopasowywania dźwięków do teo-
rii, to muszę powiedzieć, że cały dyskurs hauntologiczny był raczej reakcją 
na pewne zjawiska pojawiające się w muzyce popularnej i eskperymental-
nej. Oczywiście, czasami te teorie wykraczają daleko poza intencje i samo-
świadomość czy też rozumienie przez muzyków swojego własnego dzie-
ła. Ale jeśli przeczytasz moje wywiady z artystami z Ghost Box, to będziesz 
widział jasno, że idee nie zostały przeze mnie narzucone.

Jaka jest relacja między dźwiękami i pojęciem „publicznego”. Piszesz m.in. 

o „dziwnej przestrzeni publicznej” w kontekście BBC Radiophonic Work-

shop, brytyjskiej instytucji muzyki eksperymentalnej.

Wielki polemista Karola Marksa, Max Stirner, argumentował, że jakikol-

Obecny dziś rodzaj strachu,  →
powiązany z wcześniejszym 
boomem ekonomicznym, 
a polegający na desperackim 
pragnieniu utrzymania 
wszystkich zdobytych dóbr, 
ma swoje odzwierciedlenie 
w kulturze.

Ultra-red: Untitled (for small ensemble), listopad 2007, performance, Historic State Park, 
Los Angeles. Fot.: Nick Brown

Sean Dack: Girl Next Door, 2008, z wystawy “Ghost Hardware” w nowojorskiej Daniel Reich 
Gallery, dzięki uprzejmości artysty www.pixelives.blogspot.com. 
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wiek koncept „publicznego”, woli ogółu, był widmem, fantazmatem bez 
żadnej konkretnej formy istnienia. Również Margaret Thatcher próbowa-
ła okiełznać tego ducha, mówiąc m.in., że nie ma czegoś takiego jak społe-
czeństwo, są jedynie jednostki oraz ich rodziny. W Wielkiej Brytanii neo-
liberalna propaganda przeciwko przestrzeni publicznej okazała się bardzo 
skuteczna – zostaliśmy zachęceni do polegania na własnych umiejętno-
ściach, oraz odpowiedzialności jednostki wobec samej siebie. Zaś prze-
strzeń publiczna została powiązana z niesprawną, sklerotyczną, scentrali-
zowaną biurokracją. Ale takie projekty jak BBC zadają kłam tej ideologii 
– BBC było pełne dziwactw (niezwykłe programy dla dzieci, audycje Ha-
rolda Pintera). BBC Radiophonic Workshop to z kolei źródło eksperymen-
talnej muzyki, która była wykorzystywana w codziennym kontekście i była 
także organem służby publicznej (public service). To oczywiście podwa-
ża uprzedzenia pod adresem służby publicznej, która umożliwiła rodzaj 
kreatywnej autonomii niewyobrażalnej wręcz w dzisiejszej rzeczywistości 
podlegającej rygorowi „wyboru konsumenckiego”.
Myślę, że artyści z wytwórni Ghost Box (www.ghostbox.co.uk) bawią się 
ideą, spekulacjami, co byłoby gdyby ta publiczna przestrzeń nie została 
zniszczona. Gdyby było jej więcej. Projekt taki jak Ultra-Red (www.ultra-
red.org) to z kolei próba tworzenia całkiem nowej przestrzeni publicznej – 
ich prace związane są z budowaniem komunalnych osiedli albo poświęco-
ne mniejszościom imigrantów i ich muzycznej tożsamości.

Artyści, o których rozmawiamy, zajmują się też naturą współczesnych me-

diów takich jak telewizja i radio. Wykonawcy z Ghost Box wykorzystują 

muzykę ze starych programów edukacyjnych czy bajek, Burial – pirackich 

rozgłośni. Co z nich wydobywają? 

Ciężko dziś to zrozumieć, ale w latach 70. telewizja była naprawdę fascy-
nującym zjawiskiem – nie tylko dzięki BBC, ale też ze względu na stacje 
takie jak ITV czy C4, które dziś mają w programie głównie reality shows, 
programy na amerykańskiej licencji i talk-shows na temat budowania luk-
susowych domów, a kiedyś pokazywały filmy Tarkowskiego i Godarda. 
W latach 70. na transmisję projektów eksperymentalnych można było na-
tknąć się oglądając telewizję w porze najwyższej oglądalności, zupełnie 
przez przypadek. Artyści z Ghost Box, tacy jak Advisory Circle czy Fo-
cus Group, odwołują się do tęsknoty za paternalistyczną służbą publicz-
ną – publicznymi mediami, które spełniają swoją rolę edukacyjną, które 
nie są obarczone rynkową racjonalnością. Paternalizm nie musi być czymś 
dydaktycznym i suchym – chodzi w nim o szacunek dla inteligencji słu-
chacza.

Twój blog zajmuje się refleksją na przecięciu krytyki muzycznej, filozofii, 

myśli o przestrzeni publicznej i architekturze. Jak taki styl pisania odnosi 

się do dyskursu typowo akademickiego?

Wymiana myśli w blogosferze ma swoje przypływy i odpływy. Prawdopo-
dobnie obecnie refleksji o charakterze specyficznie blogowym, jest mniej. 
W obliczu Web 2.0 i zalewu płytkimi materiałami multimedialnymi, a tak-
że zwężających się horyzontów mediów drukowanych, które prezentują 
coraz krótsze teksty i treść opartą o promocję produktów, blogi są waż-

ną korektą kreowanej przez media rzeczywistości. Dla mnie szczegól-
nie interesująca jest seria blogów omawiających problem spekulatywne-
go realizmu (http://splinteringboneashes.blogspot.com), Object-Oriented 
Philosophy (http://doctorzamalek.wordpress.com/), The Accursed Share 
(http://accursedshare.blogspot.com/), Naught Thought (http://naughttho-
ught.wordpress.com/), Planomenology (http://planomenology.wordpress.
com/). To są miejsca w sieci, w których toczy się prawdziwa, żywa dyskusja 
filozoficzna, co ważne - w przestrzeni pozaakademickiej.

Hauntologia - filozoficzna idea przedstawiona w 1993 roku przez Jacqu-

es’a Derridę w książce Spectres de Marx (Widma Marksa). Sam termin jest grą 

słów „haunt” (nawiedzać) i „ontology” – w języku francuskim brzmienie słowa 

„ontologia” jest takie samo jak „hauntologia”. Termin odnosi się do „paradok-

salnego stanu widma, które nie jest ani bytem, ani nie-bytem”. 

Idea głosi, że teraźniejszość istnieje tylko w odniesieniu do przeszłości, i że 

społeczeństwo po końcu historii zacznie się kierować w stronę estetyk, które 

są obecnie postrzegane jako dziwne i staromodne, a więc w stronę „ducha” 

przeszłości. W tym wiele łączy hauntologie z literaturą cyberpunkową. Derri-

da utrzymuje że koniec historii będzie stanem nie do utrzymania.

Nazwa hauntologia pochodzi ze wstępu do Manifestu Komunistycznego: „po 

Europie krąży widmo, widmo komunizmu”. Derrida twierdzi, że duch Karola 

Marksa po 1989 roku jest jeszcze bardziej obecny. Ignorancja zachodnich spo-

łeczeństw wobec rozmaitych wojen, ludobójstw i katastrof humanitarnych 

powoduje, że będzie on nawiedzał zachodnie społeczeństwa, przyczyniając 

się do odrodzenia zainteresowania komunizmem. Ideę Derridy krytykowało 

wielu filozofów m.in. Jurgen Habermas i Richard Rorty.

(źródło: WIKIPEDIA)

Ultra-Red: Dub Grammar (prace na papierze), 2007, Plymouth Arts Centre, Plymouth, U.K. 
Fot. dzięki uprzejmości: Plymouth Arts Centre. 
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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 GDYNIA  Kawiarnia Cyganeria, ul. 3 Maja 27; 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 GRUDZIĄDZ Centrum Kultury 

Teatr, ul. Marszałka Focha 19; 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. Kanafojskiego 1; 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 TARNOWSKIE GÓRY Galeria Sztuki Inny Śląsk, ul.Karola Miarki 2 TARNÓW BWA Galeria Miejska 

Rynek 9 TORUŃ CSW Znaki Czasu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 13, www.csw.torun.pl 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 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; WRO Art Center, Widok 7, www.wrocenter.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 Branicka, Linienstraße 148, www.zak-gallery.com, 

SZWECJA: STOCKHOLM Instytut Polski / Polska institutet, Villagatan 2, www.polskainstitutet.se;

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

Format P
nowy kwartalnik humanistyczny

#1 Piekło rzeczy

www.format-p.pl

zamów: format_p@funbec.pl

KONKURS NA GADŻETY 
PROMUJĄCE KULTURĘ POLSKĄ

•
I nagroda 20 000 PLn 

Termin nadsyłania prac: do 11 maja 2009
•  

ORGANIZATOR: INsTyTuT AdAmA mIckIewIcZA
SEKRETARIAT KONKURSU: FUNdAcjA Bęc ZmIANA

więcej: www.iam.pl • www.funbec.eu/polska
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