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POPisowe
numery ...

za grosze!

Największa lista przebojów...
za grosze!
Ściągaj co chcesz, kiedy chcesz i to całkowicie legalnie...
dzięki Muzodajni!

Czekają setki tysięcy utworów do ściągnięcia na telefon lub komputer, bez opłat 
za transfer. A wśród nich przeboje takich gwiazd jak: Timbaland, 50 Cent, Akon, 
Nelly Furtado i wielu innych. Już od 8 gr za utwór!

Szczegółowe informacje i regulamin na www.muzodajnia.pl
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04 NOTESIK.NA.6.TYGODNI

05–65	 ORIENTUJ	SIĘ!  
 najnowsza kultura i sztuka dzieje się teraz

66-77 WZORCOWY MODEL ZNIKANIA 
 Co robi kurator, kiedy nie ma pieniędzy na wystawy? Zostaje badaczem. 

Mimo, że zniknięcie powszechnie kojarzy się z klęską, to zwycięża w bi-
twie o wyobraźnię i tworzenie rewolucyjnych scenariuszy. O tym, czego 
nikt nie widział, o mikropraktykach, o prywatnych utopiach z Danielem 
Muzyczukiem, współkuratorem projektu Poszliśmy do Croatan rozma-
wiają Bogna Świątkowska i Krzysztof Gutfrański.

 

 
78–85 DŹWIĘK	MARGINESU	SZTUKI
 Sound art to jedyna tak zmarginalizowana dziedzina sztuki 

współczesnej. Brakuje jej języka opisowego, nie cieszy się 
zainteresowaniem ani kuratorów, ani twórców sztuki wizualnej – z 
Anną Zaradny, kompozytorką, artystką i kuratorką, rozmawia Piotr 
Kowalczyk.

 

86–95 ZŁAPAĆ	KATASTROFĘ	W	POWIETRZU
 Nie do końca potrafimy utrzymać raz wybrany kierunek, wciąż 

potrzebujemy zmian i czasami, nawet w imię tych zmian, jesteśmy 
gotowi poddać się jakiejś katastrofie – mówi Jarosław Fliciński. Artysta 
zrealizował właśnie we Wrocławiu olbrzymią pracę w przestrzeni klatki 
schodowej, a w Warszawie prezentuje wraz z Peterem K. Kochem i 
Andre Kruysenem wystawę zatytułowaną Wystarczająco blisko. O obu 
projektach z Jarkiem Flicińskim rozmawia Bogna Świątkowska
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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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96–105 PAŃSTWO	Z	DZIURKACZEM	W	TLE 
 Państwo ma niewielkich obywateli. Żyją w trzech krajach: Imperium 

Odrobinii, Cesarstwie Niam Niamu, Zjednoczonych Republikach 
Podłóżskich. Ich rządy wystosowują dyplomatyczne noty, wszczynają 
konflikty, prężą muskuły. Idzie im to świetnie, chociaż są z papieru. 
Projekt powołany przez trzech chłopaków, rozpoczął się w Warszawie 
w 1947 roku. O tym co dziś z niego wynika z Michałem Slezkinem, 
współtwórcą Państwa, rozmawiał Krzysztof Gutfrański.

106–111 RAZ	JESTEŚMY	BARDZIEJ	A	RAZ	MNIEJ
 W połowie XX wieku, pojawił się pogląd, że tożsamość jest kategorią 

ograniczającą i represyjną. Chcemy zasłużyć sobie na miano 
pełnoprawnej jednostki? To musimy być radykalnie stabilni, racjonalni. 
Mnie nie satysfakcjonuje ani klasyczna narracja nowoczesna, ani 
wylewanie dziecka z kąpielą, czyli uśmiercanie podmiotu, więc szukam 
ścieżki między skrajnościami – z Tomaszem Platą, teoretykiem teatru, 
autorem książki Być i nie być, o falowaniu tożsamości rozmawia 
Tomasz Fudala.

112 GDZIE	BYWA	NOTES  

WYDAWCA:   Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana

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

PROJEKT OKłADKI:  Małgorzata Gurowska

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

SKłAD:  halina.mirowska@niemyte.pl 

JAK OTRZYMAć NOTES:  Zasil Bęca (ING BŚ 79 1050 1038 1000 0022 6755 2020 z dopiskiem  
  „Na rozwój FNKBZ”) darowizną minimum 9 PLN, prześlij nam  
  o tym wiadomość na adres nn6t@funbec.eu, podaj adres pod jaki  
  mamy wysłać wybrany przez ciebie numer nn6t, a my wyślemy  
  ci go pocztą priorytetową natychmiast. Większe wpłaty  
  przyjmiemy entuzjastycznie!

WYCZERPANIA:  Uprzejmie informujemy, że nakład numeru 1, 2, 4, 7, 8, 9, 15, 20,  
  24_26, 27, 28, 29, 37, 41, 44, 45, 48, 49, 50, 51  został przez was  
  wyczerpany. Bardzo nas to cieszy. Dziękujemy!

REKLAMA:  zamów cennik nn6t@funbec.eu

DRUK:   P.W. Stabil, ul. Nabielaka 16, 30-410 Kraków, tel. +12 4102820

SZEFOWA FNKBZ:  Bogna Świątkowska bogna@funbec.eu

POMAGAJą:   Drążek (ostre koło), Piotr Kowalczyk, Piotr Zastróżny (opieka 
  nad www.lomo.art.pl), Paulina Witek (magister!), Magdalena  
  Kobus, Zofia Iwanicka, Agnieszka Szreder, Paulina Jeziorek,  
  Kamila Rogowska,

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

ZNAK FNKBZ:  Małgorzata Gurowska m_box@tlen.pl

www.funbec.eu

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

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
w ramach Programu Operacyjnego 
PROMOCJA CZYTELNICTWA
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52

W HOŁDZIE	HENRYKOWI	STAŻEWSKIEMU

Kultury Polskiej w Paryżu doszło do 
ponownego spotkania sztuki oby-
dwu twórców. Tym razem z okazji 
wystawy prac Stażewskiego z lat 
1958–1987 pochodzących z wielu róż-
nych kolekcji, w tym także Muzeum 
Sztuki w łodzi, Daniel Buren stworzył 
wówczas, w hołdzie Stażewskiemu, 
nową Cabane éclatée w czarno-białe 
pasy. Już wtedy pojawiła się idea, by 
praca ta na stałe trafiła do zbiorów 
Muzeum Sztuki. Jej realizacja stała 
się jednak możliwa dopiero teraz. 
Dedykowana Stażewskiemu Cabane 
éclatée Daniela Burena, przestrzeń 
dialogu między artystami, stanie 
obok Sali Neoplastycznej, przestrze-
ni, którą Władysław Strzemiński za-
dedykował dziełom innych wielkich 
awangardowych artystów.
Fragment tekstu Zenobii Karnickiej •

Jesienią 1985 roku w Moderna Mu- ɿ
seet w Sztokholmie miała miejsce wy-
stawa Dialog oparta na prostej formu-
le: wskazani przez organizatorów ar-
tyści mieli prawo sami dokonać wybo-
ru swych artystycznych „interlokuto-
rów”. Polak Henryk Stażewski, nestor 
i klasyk międzynarodowej awangardy, 
zaprosił do „rozmowy” młodszego 
od siebie nieomal o połowę Francuza 
Daniela Burena. Poznali się dziesięć 
lat wcześniej. Buren dał się już wów-
czas poznać jako artysta krytycznie 
nastawiony wobec systemu istnienia 
i dystrybucji dóbr kultury, a zarazem 
poszukujący uniwersalnej metody 
zmierzającej do osiągnięcia ideału 
malarstwa – czystego produktu prze-
znaczonego wyłącznie do patrzenia. 
W 1997 roku, dziewięć lat po śmierci 
Henryka Stażewskiego, w Instytucie 

od 29.04 | Łódź, ms, Więckowskiego 36 | www.msl.org.pl

Daniel Buren: Cabane éclatée avec tissu blanc et noir, travail situé, 2004, na wystawie Avant-
gardes polonaises, Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis, 2006
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AKTUALIZACJA.CZ

zykach: polskim, czeskim i angielskim, 
zawierająca prezentowane prace. Jak 
podkreśla kuratorka wystawy Sylvia 
Francova, biorący w Aktualizacja Cz. 
artyści często wykraczają poza ramy 
medium, kierując swoje artystyczne 
poszukiwania w kierunku instalacji 
i sztuki wideo. Fotografia stanowi 
dla nich jeden ze środków wypowie-
dzi artystycznej, który wykorzystują 
w ramach multimedialnej, szerszej 
całości.•

Wystawa zbiorowa, będąca multi- ɿ
medialną prezentacją młodej czeskiej 
fotografii, swoją formułą nawiązuje 
do prezentacji młodej polskiej foto-
grafii pokazywanej podczas festiwalu 
Miesiąc Fotografii w Krakowie 2008. 
Na dwóch ekranach wyświetlane będą 
interaktywne prezentacje portfolio 
młodych, ale uznanych artystów, któ-
rzy stanowią inspirację dla młodszego 
pokolenia. Wystawie towarzyszyć bę-
dzie strona internetowa w trzech ję-

Michaela Thelenová, z serii Krajobrazy, 2005, digital print, 45 x 60 cm
Michaela Thelenová, z serii Wiadomości, 2004 – 2005, digital print on banner, 70 x 100 cm

10.05-7.06 | Kraków, Muzeum Witraży, Al. Krasińskiego 23 | www.aktualizacja.cz
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KOSMODROM  
3000

płótnie, która będzie powstawać na 
miejscu w tygodniu przed wystawą. 
„Paweł Kozłowski traktuje Kosmos 
jako swoistą metaforę samotności, 
lęku przed porzuceniem i brakiem 
akceptacji. Wszechświat informacji 
i form jakie mogą przybrać treści, 
świat społeczności internetowych, 
które bardziej istnieją na łączach, 
niż w realu, nieustająca autokreacja 
w poszukiwani akceptacji – to opa-
ska na oczach samotności“ – czytamy 
w tekście towarzyszącym wystawie.•

Majowa wystawa Pawła Kozłow- ɿ
skiego „Swanskiego“ jest kolejną od-
słoną projektu Kosmodrom 3000. Pra-
ce z tej serii można było dotychczas 
oglądać w Warszawie, Pradze, Medio-
lanie, Bazylei, czy Berlinie. Przybrały 
one różne formy: od murali tworzo-
nych w czasie rzeczywistym, wystaw, 
poprzez malarstwo. Na wystawie 
w Starej Drukarni będzie można zo-
baczyć 30 obrazów, serię grafik i dwie 
winylowe wariacje Kidrobot – Munny, 
a także wielkoformatową pracę na 

Paweł Kozłowski: Protonplastos

16.05-5.06 | Warszawa, stara Drukarnia, ul. ogrodowa 31/35
www.kosmodrom3000.com
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POLSKA  
YEAh

wydania magazynu. Płyta zostanie 
wydana w ramach Polska Year – roku 
polskiego w Wielkiej Brytanii, organi-
zowanego przez Instytut Adama Mic-
kiewicza. Współwydawcą płyty jest 
Audiotong. •

Exploratory Music From Poland  ɿ
vol. 1 – tak nazywa się kompilacja, 
którą dostaną prenumeratorzy pre-
stiżowego pisma „Wire Magazine: 
Adventures In Modern Music” i która 
zostanie dołączona do czerwcowego 

www.polskayear.pl | www.thewire.co.uk/subscribe | www.audiotong.net

NOWY  
FOLK	 
DESIGN

zgłoszenia do 30.04 | www.nowyfolk.pl

Nowy Folk Design ɿ  to projekt, któ-
rego pierwszym etapem są warsz-
taty dla projektantów i studentów 
kierunków związanych z designem. 
Będą uczyć się tradycyjnego rzemio-
sła od artystów ludowych i wykorzy-
stywać je w tworzeniu projektów. 
Udział w warsztatach może wziąć 
maksymalnie 30 osób wybranych na 
podstawie przesłanego portfolio. 
Warsztaty organizowane są przez 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego, a autorem koncep-
cji projektu jest Pro Design. Odbywać 
się będą 3-6 czerwca w Starej Drukar-
ni w Poznaniu. Gościem specjalnym 
imprezy jest Li Edelkoort – światowej 
rangi trend forecaster, uznana przez 
magazyn „Time” za jedną z 25 najbar-
dziej wpływowych osób w świecie 
mody. •
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INTERTEKST.COM 

powszechnie pojęciach pewne rysy, 
spękania, umożliwiające jakieś inne 
wniknięcie, próbę spojrzenia raz jesz-
cze na to, co wydawało się oczywiste, 
a może nawet nudne czy denerwują-
ce. 
 Częścią Intertekstu jest Projekt Wik-
toriański. Ponieważ teraźniejszość 
umyka nam z każdą chwilą i zawsze 
jest już tym, co było, przeszłość zaś 
jest wieczna – jest tym, co jest, ko-
nieczny jest więc dialog z tym, co do-
piero nadejdzie” – pisze o projekcie 
jego kuratorka Kamila Wielebska. • 

„Intertekst to nowa strona o sztu- ɿ
ce, a raczej przestrzeń, gdzie poszcze-
gólne teksty będą wchodzić ze sobą, 
a także z innymi – przeszłymi i przy-
szłymi – tekstami kultury w dialogicz-
ną zażyłość. Będą układać się w róż-
nego rodzaju mozaiki, wchłaniać 
i nawzajem przekształcać. Odwołując 
się do nierzadko wydawałoby się 
»przerobionych« już idei czy zjawisk, 
będziemy wraz z zaproszonymi auto-
rami (również tymi, którzy zaproszą 
się sami, do czego zapraszam) pró-
bowali odnaleźć w funkcjonujących 

www.intertekst.com

FOTOPLASTYKON

prezentowanych tu projektów stano-
wi zaczerpnięta z fotografii poetyka, 
estetyka, optyka lub pragmatyka.
Fotoplastykon w Zonie Sztuki Aktu-
alnej tworzą zatem nie zdjęcia, a pra-
ce, które podejmują grę z fotografią 
same w dosłownym sensie dziełami 
fotograficznymi nie będąc.
Artyści: Agnieszka Chojnacka, Aneta 
Grzeszykowska, moRgan B. Konopka, 
Wojciech Kubiak & Lidia Krawczyk, 
Robert Kuśmirowski, Józef Robakow-
ski, Mariusz Tarkawian, Wojciech Za-
sadni
Kurator: Kamil Kuskowski, współpra-
ca Jarosław Lubiak •

Fotoplastykon - nazwa popular- ɿ
nego w XIX. wieku instrumentu roz-
rywki przypomina o oddziaływaniu 
i przenikaniu się fotografii z innymi 
dziedzinami sztuki. Kolejny rozdział 
w tej długiej tradycji związków i wza-
jemnych wpływów otwiera wystawa 
organizowana w ramach 9. Fotofesti-
walu.
Fotoplastykon odwraca i rozwija 
perspektywę zaproponowaną przez 
Urszulę Czartoryską w słynnych Przy-
godach plastycznych fotografii. 
Wystawa kieruje wzrok nie tyle na 
fotografię, ile na fotograficzne my-
ślenie i wrażliwość. Punkt wyjścia dla 

24.o4 - 18.05 | Łódź, ZonA sztuki Aktualnej, Fabryka sztuki, 
ul. tymienieckiego 3 | www.zona-art.pl

BIELSKA  
JESIEŃ	 
2009

DARMOWA  
KULTURA  
DLA WSZYSTKICh

Zgłoszenia prac, w wersji elektro-
nicznej, przyjmowane są pod adre-
sem: bielskajesien@galeriabielska.pl.  
Nagrody: Grand Prix – 20 000 zł, II Na-
groda – 10 000 zł, III Nagroda – 5 000 
zł. Istnieje możliwość fundowania 
wyróżnień przez sponsorów i patro-
nów medialnych. •

terminarz ze szczegółową informa-
cją o każdym wydarzeniu, adresami, 
linkami do organizatorów i źródłem 
informacji. Jest również mapa za-
wierająca miejsca, gdzie można się 
spodziewać darmowych wydarzeń 
oraz, na zachętę, zdjęcia z minionych 
imprez. Obecnie coraz więcej osób 
korzysta ze strony i przysyła infor-
macje.
W przyszłości serwis Warszawa-
Gratis rozwinie się w coś więcej 
niż centralnie kontrolowany zasób 
informacji. Stanie się platformą ko-
munikacyjną gdzie ludzie nie tylko 
czytają suche wiadomości, ale mogą 
się również porozumiewać i wspól-
nie organizować pokazy, spotkania 
i warsztaty, które sami wymyślili. 
Gdzie nie tylko konsumują informa-
cje ale współtworzą serwis i scenę 
kulturalną miasta i bez udziału pie-
niędzy mogą realizować potrzebę 
gromadzenia się, komunikowania 
i wspólnego tworzenia”. •

W bieżącym roku przypada kolej- ɿ
na edycja ogólnopolskiego 39. Bien-
nale Malarstwa Bielska Jesień 2009. 
Do udziału w konkursie – organizo-
wanym pod patronatem Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego – za-
praszani są absolwenci i dyplomanci 
wyższych uczelni artystycznych. 

Wojtek Mejor jest twórcą projektu  ɿ
WarszawaGratis.info, o ktorym pisze 
tak: „Gdzieś w głębi miasta codzien-
nie odbywają się koncerty, projek-
cje, spektakle, wykłady, dyskusje czy 
warsztaty, które nie wymagają opła-
ty za wstęp. Ludzie spotykają się i od-
dają wspólnym zajęciom bez udziału 
pieniędzy. Od lat zastanawiałem się 
czy nie byłoby możliwe umieszczenie 
w jednym miejscu listy wszystkich 
darmowych wydarzeń i innych możli-
wości dostępu do bezpłatnej kultury. 
Są tych wydarzeń tuziny ale informa-
cje o nich rozproszone są po różnych 
mediach, ogłaszane wyłącznie lokal-
nie bądź przekazywane ograniczonej 
liczbie osób. Koniec końców nie jest 
łatwo się do nich dostać.
Jeszcze kilka lat temu stworzenie 
otwartego kalendarza bezpłatnych 
wydarzeń kulturalnych nie było takie 
proste. Teraz, przy pomocy darmo-
wych narzędzi dostępnych w inter-
necie, udało się skonstruować prosty 

do 6.06 | www.galeriabielska.pl/bj2009

www.WarszawaGratis.info
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OSTRAVA

wych i egzystencjalnej melancholii. 
Mimo, że systematycznie fotografo-
wał również na południowych Mo-
rawach, praskiej Malej Stranie lub w 
Karvinie i okolicach, przeznaczeniem 
twórczości uprawianej przez niego w 
ciągu całego życia stała się Ostrawa. 
Zorientowanie się na nadzwyczaj fo-
togeniczne, wielowarstwowe i egzy-
stencjalnie nagie środowisko Ostra-
wy i okolic, od lat pięćdziesiątych 
do dnia dzisiejszego, zaowocowało 
swoistym dziełem obrazowym, na 
przykładzie którego można zarówno 
ukazać istotne przeznaczenie czło-
wieka dwudziestego wieku, wskazać 
na fenomeny społeczeństwa cze-
skiego ostatnich pięćdziesięciu lat, 
jak i uchwycić podstawowe tenden-
cje i przemiany twórczości Kolářa.” 
Tekst: Tomáš Pospěch (kurator wysta-
wy).•

„(…) Twórczość Viktora Kolářa wy- ɿ
wodzi się z dwóch przeciwstawnych 
tradycji: popularnej w środowisku 
czeskim humanistycznej fotografii 
dziennikarskiej, jaką reprezentowa-
li przedstawiciele agencji Magnum 
Photo, a jednocześnie z koncepcji 
tzw. Nowojorskiej Szkoły Fotogra-
fii, przede wszystkim z takich auto-
rów, jak Robert Frank, William Klein, 
Charles Narbutt, Lee Friedlander czy 
Garry Winogrand, którzy tworzy-
li zdjęcia o wiele bardziej surowe, 
subiektywne, a równocześnie wie-
lowarstwowe, posiadające często 
rozluźnioną kompozycję i kilka pla-
nów znaczeniowych. Viktor Kolář 
stworzył w ten sposób specyficzną 
formę przekazu, dochodząc na wie-
lu zdjęciach do bardzo subiektyw-
nej interpretacji, często opartej na 
metaforycznych symbolach obrazo-

Viktor Kolář: Ostrava, 1980

9.05-26.06 (w ramach krakowskiego Miesiąca Fotografi) | Kraków, Galeria 
starmach, ul. Węgierska 5 | www.photomonth.com

POTENCJE  
MĘSKOŚCI

maite konteksty kulturowe (m.in. 
zbiory Muzeum Narodowego w 
Szczecinie). Realizacje będzie można 
obejrzeć w Galerii 13 Muz oraz Gale-
rii Gotyckiej Zamku Książąt Pomor-
skich. Część z nich to prace premie-
rowe, powstałe specjalnie do celów 
tego projektu.
Artyści: Wojciech ćwiertniewicz, Mi-
chał Dudek, Marek Janiak, Bartłomiej 
Jarmoliński, Grzegorz Kowalski, Piotr 
Kurka, Przemysław Kwiek, Artur Ma-
lewski, Oiko Petersen, Jan Piekarczyk, 
Robert Rumas, Daniel Rumiancew, 
Jan Rylke, Adam Rzepecki, Piotr Sa-
kowski i Wojtek Tymicki. •

Projekt kuratorski  ɿ Żebro Ewy? 
Potencje męskości jest badaniem 
tożsamości współczesnego mężczy-
zny. Do udziału w wystawie zapro-
szono wyłącznie artystów płci mę-
skiej, którzy dokonają rozpoznania 
swojej sytuacji jako przedstawicieli 
„płci dominującej” (przy najstępują-
cym jednocześnie przedefiniowaniu 
ról płciowych). W projekcie wezmą 
udział twórcy reprezentujący różne 
generacje i pracujących we wszyst-
kich mediach: począwszy od malar-
stwa i rzeźby, poprzez fotografię, na 
sztuce wideo i happeningu kończąc. 
Wystawa będzie wykorzystwać roz-

Piotr Kurka, akwarela

do 17.05 | szczecin, Galeria 13 Muz, ul. Plac Żołnierza Polskiego 2 | www.
klub13muz.pl 
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STUDIUM

chowuje się przy tym bardzo swobod-
nie. Sytuację pozornie definiuje prze-
waga rejestrującego nad modelem. 
Czy jednak na pewno? Równie dobrze 
można uznać, że to Szewczyk-artysta 
wykorzystuje Radziszewskiego jako 
operatora kamery. Drugim aspektem 
jest poza Szewczyka – pokazuje ona 
tabu otaczające męskie ciało i odkry-
wa dwoistość myślenia o nim – za-
równo obiekcie pożądania kobiet, jak 
i innych mężczyzn. Trzecim kontek-
stem mogą być spekulacje dotyczące 
charakteru związku Radziszewskiego 
i Szewczyka. Studium to jednak z de-
finicji dzieło otwarte – autorzy pracy 
zostawiają te wątpliwości bez jasnej 
odpowiedzi. •

Studium ɿ  to wspólne dzieło Karola 
Radziszewskiego i Jana Szewczyka – 
40-minutowy film wideo i fotografia. 
Radziszewski znany z zamiłowania 
do artystycznego podglądactwa, 
tym razem postanowił zarejestro-
wać obiekt – poznańskiego artystę 
Jana Szewczyka – legalnie. Ten drugi 
postawił jednak warunek – będzie 
mógł podpisać pracę swoim nazwi-
skiem i wykorzystać film w projekcie 
prezentującym jego udział w dzie-
łach innych artystów (wystawa Lubię 
wszystkie te obrazki w Galerii Starter, 
o której pisaliśmy w #51 NN6T). Szew-
czyk-model pozuje Radziszewskiemu 
przyjmując różne pozy, to zalotne, to 
odwołujące się do historii sztuki, za-

Karol Radziszewski, Jan Szewczyk: Studium

17.05-20.06 | Warszawa, Lokal30, ul. Foksal 17B/30
www.karolradziszewski.com

DEMOKRACJE

W nowym cyklu, Żmijewski podejmu-
je wątki obecne w pracy prezentowa-
nej na wystawie documenta 12 - w fil-
mie Oni (2007) Żmijewski rejestrował 
konfrontację zideologizowanych 
grup społecznych, które spotkały się 
w ramach wyreżyserowanych przez 
artystę warsztatów. W „Demokra-
cjach“ Żmijewski opuszcza zamknię-
te laboratorium aby przyjrzeć się 
ideologii w działaniu, na ulicy. Reje-
strując upolitycznioną przestrzeń pu-
bliczną ukazuje mechanizmy symbo-
lizacji i atrybuty, za pomocą których 
rozmaite grupy społeczne definiują 
swoją tożsamość. •

Demokracje to cykl dokumental- ɿ
nych filmów nakręconych przez Ar-
tura Żmijewskiego w ramach stypen-
dium DAAD w Berlinie. Każdy z nich 
jest swoistym reportażem przebiegu 
społecznej “demonstracji”, które ar-
tysta śledził w Europie, Izraelu i na 
Zachodnim Brzegu podczas swoich 
podroży. Są wśród nich zdarzenia 
stricte polityczne - demonstracje, 
wiece, parady - ale też sceny odgry-
wania historycznych wydarzeń, zapis 
pogrzebu Jörga Haidera, zamieszek 
ulicznych podczas Euro 2008 w Berli-
nie czy mszy w warszawskim kościele 
św. Stanisława Kostki.

do 12.05 | Warszawa, Fundacja Galerii Foksal, ul.Górskiego 1A | www.fgf.com.pl

Artur Żmijewski: z cyklu Demokracje, dzięki uprzejmowści Fundacji Galerii Foksal
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PLACES  
OUT  
OF	SPACE

zaułki, przedmieścia – (9.05, godz. 19) 
podejmować będzie problem granic 
metropolii, rejestrując – zarazem – 
miejsca ich przekroczenia. W ramach 
tej częsci będzie można zobaczyć 
filmy Road to Tate Modern Senera 
Özmena & Özgena, Pielgrzymkę Ar-
tura Żmijewskiego (we współpracy z 
Pawłem Althamerem). 
Ostatnia odsłona przeglądu (21.05, 
godz. 19) – Azyl po polsku – zajmie się 
kulturową ideą azylu. Zostanie w niej 
zaprezentowany film łukasza Barczy-
ka Przemiany.
Instytut Sztuki Wyspa i kuratorzy prze-
glądu Places out of Space ogłaszają
też konkurs, skierowany do młodych 
odbiorców współczesnego kina i sztu-
ki wideo. Eseje dotyczące sposobów 
kreowania miejsc i przestrzeni w ki-
nie, pracach wideo-art i wideo instala-
cjach, powstałych po roku 1989 można 
nadsyłać do 30 lipca. •

Places out of space ɿ  to przegląd 
filmów i prac wideo skupiony wokół 
problematyki miejsc wyłączonych – 
postindustrialnych peryferiów, przed-
mieścia i innych obszarów, na których 
odbijają się nowoczesne, jak i pono-
woczesne koncepcje ideologiczne, 
urbanistyczne i socjologiczne. 
Trwający już przegląd został podzielo-
ny na cztery sekcje. Wszystkie pokazy 
poprzedzają prelekcje trójmiejskich 
badaczy z różnych obszarów huma-
nistyki i nauk społecznych. Pierwszy 
moduł, pod hasłem: przestrzenie (nie)
dokonane, odwoływał się m.in. do 
kulturowej figury turysty, jak i czaso-
wej oraz stałej emigracji. 
Drugi blok przeglądu odwzorowywał 
współczesne przestrzenie dokonane, 
stanowiące topograficzne znamię 
wydarzeń XX wieku, silnie zakorze-
nionych w zbiorowej pamięci.
Trzeci moduł – Metropolia – granice, 

łukasz Barczyk: Przemiany, 2003

9.05 i 21.05 – godz. 19 | Gdańsk, Młode Miasto, is Wyspa, ul. Doki 1 | wyspa.art.pl

DODATKI

chem aktorom („bloopers”), może 
swobodnie przejrzeć sceny wycię-
te, ocenzurowane, bądź też takie 
ujęcia, które nigdy nie zostały wy-
korzystane przy montażu („outta-
kes”). W projekcie Special features 
pozwalam sobie na pewną ignoran-
cję: odwracam się od zasadniczej 
realizacji filmowej w stronę krążą-
cych wokół niej owych „dodatków”, 
przetrząsam śmietnik warsztatu 
filmowego i oddaję sprawiedliwość 
wszelkim ścinkom, odrzutom, zapi-
skom i szkicom. W tym projekcie za-
pominam o „dziele” i skupiam się na 
materiałach, które nie miały szans 
go tworzyć, jak również przyglądam 
się takim dziełom, które nigdy nie 
musiały w tym celu powstać. 
Tekst: Wojtek Doroszuk. •

Special features ɿ , tzw. „dodatki”, 
są suplementem towarzyszącym 
filmowym edycjom na płytach DVD; 
opcja dostępna z poziomu menu, 
oferuje nam zwykle materiały do-
kumentujące powstanie tytułowej 
zawartości krążka, „efekty ubocz-
ne” pracy nad filmem, jak również 
materiały, które z różnych przyczyn 
uznane zostały na błahe i zbędne, 
kiedy indziej zaś za niebezpieczne 
i szkodliwe dla ostatecznej formy 
dzieła. Poprzez niewinnie brzmią-
ce „dodatki”, zaintrygowany widz 
zyskuje „władzę podglądacza”; nie-
zaspokojony obcowaniem z właści-
wym dziełem filmowym, teraz może 
przyjrzeć się sekretom planu filmo-
wego (wystarczy kliknąć „behind 
the scenes”), wybuchającym śmie-

Wojtek Doroszuk: Horror

15.05-14.06 | Wrocław, BWA, galeria Awangarda, ul. Wita stwosza 32
www.bwa.wroc.pl
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RYSUNKI  
STARSKIEJ

anarchistycznej i nowoczesnej. Star-
ska rysuje impulsywnie i energetycz-
nie, ekspresyjny gest kontrapunktuje 
dopracowanym szczegółem; używa 
ołówka, markera, akwareli i węgla. 
Wystawa została zorganizowana we 
współpracy z Galerią Stereo z Pozna-
nia. •

Na wystawę w Galerii Leto skła- ɿ
dać się będą rysunki Magdaleny Star-
skiej z roku 2008 i 2009. Zaczerpnięte 
ze snów i przywidzeń figury, które za-
ludniają rysunkowy dziennik artywst-
ki, przywodzą na myśl mitologiczne 
wyobrażenia, i faktycznie są budul-
cem prywatnej mitologii – bujnej, 

Magda Starska, rysunek, 2008

16.05-26.05 | Warszawa, Galeria Leto, ul. Hoża 9c | www.leto.pl

BYŁ	 
SOBIE	 
CHŁOPIEC	

mięci i wspomnień, które kształtują 
naszą świadomość i dojrzałość w dal-
szym życiu – delikatne, jakby przez 
mgłę przywodzone strzępy pamięci 
– ciepły wiatr na twarzy, zapach mo-
rza w chłodny sierpniowy poranek, 
czy światło padające na drewnianą 
fasadę domku letniego w słoneczne 
popołudnie”. 
Tekst: Agata Rogoś
Artyści: Emanuel Mathias / Agata Mi-
chowska / Konrad Smoleński / Adam 
Witkowski / Ania Witkowska. •

„A ɿ bout A Boy to wystawa poświę-
cona niewinności oraz dorastaniu. 
Dojrzewającym w lipcowym słońcu 
marzeniom, które albo się spełniają, 
albo odchodzą w niepamięć. Pomię-
dzy stanem chłopięcości, młodością 
i młodym mężczyzną pojawiają się 
coraz to nowe perspektywy, punkty 
odniesienia, marzenia rosną i sięga-
ją znacznie dalej – a ich spełnienie 
jest już na wyciągnięcie ręki – jednak 
wciąż poza zasięgiem. Wspomnienia 
z domku letniego oraz pierwszych 
zapamiętanych wakacji – kwestia pa-

Adam Witkowski: Warzone

27.04-13.05 | Warszawa, Galeria Leto, ul. Hoża 9c | www.leto.pl
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PRYWATNA  
PRZESTRZEŃ

więc działanie racjonalne, z drugiej 
wszechogarniający chaos wyłaniają-
cy się z tych zdjęć. Ekspozycja ta jest 
próbą spojrzenia na nurt konceptual-
ny z dzisiejszej historycznej perspek-
tywy (…). Twórcy ci byli politycznymi 
outsiderami, artystami niszowymi, 
jak to by ich dziś określono, czy wy-
klętymi, jeśliby przywołać dziewięt-
nastowieczną metaforę. Spotykali się. 
Odbywały się konferencje, wystawy 
czy biennale. Rozmawiali, prowadzili 
spory w swym niepoprawnym języku, 
przez co stawiali się poza … światem 
marszandów, kolekcjonerów, a także 
poza rynkiem. Odkrywani czasami 
dopiero dziś, doceniani są dzięki 
współczesnej recepcji wówczas nie-
chcianych dzieł” – napisał o wystawie 
Włodzimierz Nowaczyk. •

W ramach 6. Biennale Fotografii od-
bywającego się w tym roku pod ha-
słem „fotografia/ideologia/polityka”, 
Galeria Piekary pokaże wystawę Pri-
vate Space. Zaprezentowane zostaną 
pochodzące z prywatnego archiwum 
Andrzeja Lachowicza, jak i prace sa-
mego artysty. Eksponowane będą 
fotografie z cyklów Cień, JaTyOn, Fo-
tografia konkretna. 
Zdjęcia są zapisami spotkań, werni-
saży, artystycznej codzienności wro-
cławskiego środowiska artystyczne-
go lat 70. – pojawiają się na nich arty-
ści znani, jak i ci nieco już zapomniani, 
a także osoby zupełnie nieznane. „Ty-
tułowa Prywatna przestrzeń to świat 
ludzi uwikłanych w sztukę: artystów, 
krytyków i kuratorów. To także próba 
zatrzymania czasu, z jednej strony 

Andrzej Lachowicz: JA, TY, ON, dzięki uprzejmości Galerii Piekary

10.05-2.06 | Poznań, Galeria Piekary, ul. Piekary 5 | www.galeria-piekary.com.pl
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Format P
nowy kwartalnik humanistyczny

#1 Piekło rzeczy

www.format-p.pl

zamów: format_p@funbec.pl

P.S. 
OBRAZ	

SPOJRZENIA	 
2009

dyskusji na język wizualny, przekra-
czając tym samym bariery językowe. 
Jednocześnie istotą projektu była 
właśnie komunikacja wraz z wszyst-
kimi jej aspektami, także ujemnymi 
(dezinformacja, błędna interpretacja, 
zgubienie wątku, niedomówienie czy 
nieporozumienie).
To również bezpośrednie, pełne no-
stalgii nawiązanie do sztuki poczty, 
odwołanie do czasów papierowej 
korespondencji, wypieranej obecnie 
przez media elektroniczne. •

P.S. Obraz  ɿ to wystawa prezentu-
jąca trwający nieprzerwanie przez 9 
miesięcy projekt sztuki poczty.
20 młodych artystów z różnych kra-
jów przesyłało sobie autorskie kartki 
pocztowe, starając się odgadnąć za-
warte w obrazach pierwotne, inicju-
jące wymianę hasło, przenosząc tym 
samym strukturę zabawy w głuchy 
telefon w sferę sztuk plastycznych. 
Ten międzynarodowy / międzykul-
turowy dialog rezygnował z kontak-
tu werbalnego, przesuwając ciężar 

Wiadomo już którzy artyści zosta- ɿ
li nominowani do udziału w IV edycji 
konkursu Spojrzenia 2009 —  Nagro-
da Fundacji Deutsche Bank. Dziesię-
cioosobowy Komitet nominujący w 
składzie Sebastian Cichocki, Ewa Go-
rządek, Paweł Jarodzki, Maciej Kurak, 
Dominik Kuryłek, Jarosław Lubiak, 
Karol Sienkiewicz, Anna Theiss, Ka-
mila Wielebska i Joanna Zielińska za-
decydował, że do nagrody głównej w 
wysokości 15 000 Euro pretendować 
będą następujący artyści: Wojciech 
Bąkowski, Olaf Brzeski, Bogna Bur-
ska, Wojciech Doroszuk, Anna Konik, 
Anna Molska i Zorka Wollny. Wszyscy 

do 8.05 | Kłodzko, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, ul. Łukasiewicza 4 
www.artystyka.org

18.09 – 15.11 | Warszawa, Zachęta narodowa Galeria sztuki 
pl. Małachowskiego 3 | www.zacheta.art.pl

oni wezmą udział w wystawie, która 
odbędzie się w Zachęcie jesienią.
Konkurs Spojrzenia 2009 — Nagroda 
Fundacji Deutsche Bank jest kiero-
wany do młodych, polskich twórców. 
Ma promować polską sztukę współ-
czesną w kraju i za granicą, a także 
zaprezentować i uhonorować najcie-
kawsze postawy artystyczne, dzieła i 
twórców, którzy w sposób szczegól-
ny zaistnieli na scenie sztuki w ciągu 
ostatnich dwóch lat.
Organizatorami konkursu są: Fun-
dacja Deutsche Bank, Zachęta Naro-
dowa Galeria Sztuki, Deutsche Bank 
Polska S.A. •
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FANTOM  
I NIERUChOMY 
KRAJOBRAZ

Zakłady pracy w tej części świata to 
coraz częściej jedynie powidok róż-
nych gałęzi przemysłu amputowa-
nych rzeczywistości. Pozostają fan-
tomy. Bardziej to jak, niż dokąd świat 
zmierza, stanowi dla mnie katastrofę. 
Obiekty poindustrialne mają w moim 
odczuciu charakter zbliżony do jed-
nostek, które za cel stawiają sobie 
pogrążenie się w kontemplacji. Rów-
no, może nawet monotonnie, emitują 
pewien rodzaj promieniowania, któ-
re zbliża się do buczącego, niskiego 
dźwięku. Krajobrazy z elektrowniami 
– to tam powstaje energia i napięcie. 
Niezmiennie, w pracy i w życiu, inte-
resuje mnie przemienianie miejsca 
w stan umysłu”. •

Kama Sokolnicka w swoich pra- ɿ
cach zajmuje się głównie procesa-
mi związanymi z zamieszkiwaniem, 
przebywaniem, pamięcią miejsca, 
fenomenem horror vacui i prze-
mieszczaniem się. Oscyluje pomię-
dzy obserwowaniem a byciem w/
wewnątrz. Posługuje się różnymi 
mediami by analizować relacje 
między przestrzenią, człowiekiem 
i przedmiotami. 
Tak opowiada o swoich najnowszych 
obrazach: „Moje prace dotyczą czę-
sto czegoś, co prawie nie istnieje. 
Lubię używać prefabrykatów – w tym 
cyklu są nimi forma fabryki, elektrow-
ni i aura epoki przemysłowej, niepod-
legającej już większym fluktuacjom. 

Kama Sokolnicka: Fabryka

16.05-29.05 | Wrocław, Galeria entropia, ul. rzeźnicza 4 | www.entropia.art.pl

KSZTAŁTY

artystycznej, wydaje się być przede 
wszystkim rozliczeniem z dotychcza-
sową drogą. Część obrazów przestaje 
funkcjonować samodzielnie, stają się 
częścią całości, wypełniaczem, tracą 
autonomię na rzecz funkcjonowania 
jako element układanki. Zamknięte 
obramowaniem zrobionej specjalnie 
dla nich skrzyni, stają się trochę jak 
samo malowanie, tracąc swą obiek-
tową autonomię, budując za to nową 
wartość. •

Malarstwo Piotra łakomego wy- ɿ
wodzi się bezpośrednio z przestrzeni 
miasta, powierzchni ścian jego bu-
dynków, ogrodzeń, bram. Streetarto-
we działania łakomego ewoluowały 
od prostego graffiti do prac w pełni 
świadomych w sensie wyboru obsza-
ru, relacji do przestrzeni, w której się 
pojawiały i do działań innych write-
rów. 
Wystawa w galerii BWA, jego pierw-
sza po zrobieniu dyplomu akademii 

do 10.05 | Zielona Góra,  BWA, ul. niepodległości 19 | www.bwazg.pl

STADION.  
DIABELSKIE	 
IGRZYSKA

mu się jako fantastyczne miejsce do 
zarabiania gigantycznych pieniędzy, 
wręcz finansowy raj. Mike’a stać na 
wynajęcie mieszkania w Warszawie, 
kupienie używanego samochodu i po-
moc licznej nigeryjskie rodzinie. Za-
czynają się jednak pojawiać pogłoski 
o rychłej likwidacji wielkiego targo-
wiska. Interesy idą coraz gorzej. Mike, 
który ma już w Polsce żonę i dziecko, 
gorączkowo szuka innych sposobów 
na zdobycie pieniędzy. A Nigeryjczy-
cy są ekspertami od szczególnego 
rodzaju przekrętów…
 
Ify Nwamana, Stadion. Diabelskie 
igrzyska, Wydawnictwo Pierwsze 
2009, www.pierwsze.pl •

Stadion ɿ  Ify’ego Nwamana to 
pierwsza próba zmierzenia się w for-
mie powieściowej z tematem afrykań-
skich uchodźców w Polsce. Książka 
momentami brutalnie szczera, bez 
hipokryzji, a jednocześnie niepozba-
wiona humoru i ciepłego spojrzenia 
na stosunki między przybyszami a Po-
lakami. „Wszystkie historie, które opi-
sałem, przydarzyły się naprawdę, ale 
niekoniecznie mnie” - mówi autor. 
Główny bohater Stadionu, Nigeryj-
czyk Mike, przyjeżdża do Polski jako 
piłkarz na fałszywe zaproszenie z klu-
bu sportowego. Trafia do ośrodka dla 
uchodźców i zaczyna handlować na 
Stadionie Dziesięciolecia podróbka-
mi markowych butów. Stadion jawi 

www.pierwsze.pl
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OWŁADZY	 
ROZPROSZONEJ,	
IDEOLOGII I WIDZENIU 

nym, nie daje się już dłużej obronić. 
Chodzi zarówno o sproblematyzo-
wanie znaczeń władzy, jak również 
o ukazanie jej ukrytych struktur, jej 
geometrii, a także jej uwodzącego 
i zniewalającego charakteru, oraz 
o odczarowanie fotografii (która 
obecnie jest równoprawnym gatun-
kiem sztuki i wchodzi w ścisłe inte-
rakcje z innymi mediami)” – czytamy 
dalej. Wystawa, na której będzie 
można zobaczyć m.in. prace Maury-
cego Gomulickiego, Zofii Kulik, Iza-
belli Gustowskiej i Zbigniewa Libery, 
odbywa się w ramach 6. Biennale 
Fotografii. • 

„Wystawa  ɿ Uroki władzy będzie 
eksplorowała uniwersum politycz-
ności w zupełnie inny sposób, niż 
popularne dziś narracje o bezpo-
średniej skuteczności sztuki w do-
menie polityki. Chodzi o to, aby uka-
zać przesunięcia w ramach samej 
obrazowości, zapytać, co może być 
prezentowane, a co znajduje się na 
marginesach reprezentacji” – pisze 
o pokazie w Galerii Arsenał jego 
kuratorka, Izabela Kowalczyk. „Wy-
stawa Uroki władzy nie jest wysta-
wą stricte fotograficzną, bo współ-
cześnie myślenie o fotografii jako 
o wydzielonym gatunku artystycz-

Tomasz Kozak: Zmurzynienie

9.05-7.06 | Poznań, Galeria Arsenał, stary rynek 3
www.biennalefotografii.pl/uroki_wladzy.html
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ASPEKTY	 
FOTOGRAFII	 
XXI WIEKU

prezentują postawę krytyczną (opar-
te na fotografii rzeźby Anny Baumgart 
od której zaczyna się ekspozycja) lub 
metafizyczną wydaniu buddyjskim 
wobec obowiązującego ideologicz-
no-politycznego status-quo (Wolf 
Kahlen, Niemcy), albo o dychoto-
micznym metafizyczno-społecznym 
zabarwieniu (wideo i fotografie z wi-
deo Michała Brzezińskiego) w obliczu 
wzrastającej symulacji rzeczywisto-
ści (Dominik Pabis), która staje się 
śmieszna i trywialna, choć atrakcyjna 
fotograficznie” – pisze o kuratorowa-
nej przez siebie wystawie Krzysztof 
Jurecki. Odbywa się ona w ramach 6. 
poznańskiego Biennale Fotografii. •

„Żyjemy pod presją ideologii i po- ɿ
lityki. Historia nie umarła, gdyż ujaw-
niły się nowe skrywane antagonizmy 
kulturowo-religijne (atak na WTC 
w Nowym Jorku w 2001 roku), a z dru-
giej strony trwa walka polityczna 
o liberalizowanie społeczeństw 
w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Nie jestem zwolennikiem upolitycz-
nienia sztuki czy jej uzależniania od 
systemu, ideologii bądź partii, choć 
muszę przyjąć, że w tym aspekcie od 
czasów XIX wieku powstają ważne 
realizacje w ramach modernizmu 
artystycznego, a obecnie postmoder-
nizmu. Do swej wystawy zaprosiłem 
tych artystów, których cenię, a którzy 

Dminik Pabis,z cyklu Bez tytułu,Razem z kuplem mamy tysiąc wejść 
dziennie, 2004-6, fotomontaż,druk solwentowy

9.05-7.06 | Poznań, Galeria Miejska Arsenał, stary rynek 3
www.biennalefotografii.pl

4X10

Nowa wystawa zaskakuje sposobem 
wykorzystania fotografii. Tak komen-
tuje to sam artysta: „ …z morzem, jako 
tematem i wyzwaniem na płaszczyź-
nie formalnej zmagam się już od koń-
ca lat siedemdziesiątych. Fotografia 
od początku była w obszarze moich 
poszukiwań, ale dopiero te ostatnie 
prace pokazują sumę tych doświad-
czeń. Nie są to ani zdjęcia, ani foto-
grafie, w swojej malarskości bliższe 
są obrazom… , i mógłbym powiedzieć 
za Richardem de Bury, że »…ogląda-
my to, co nie jest, jako to, co jest, niby 
w jakimś zwierciadle wieczności«”. •

Do tej pory Andrzej Bielawski zna- ɿ
ny był z monumentalnych obrazów 
budowanych z materii wosku, popio-
łu, zardzewiałych blach i papierów, 
a także ze stron ksiąg – atlasów, nad 
którymi artysta pracuje od ponad 
dwudziestu lat budując pokaźny księ-
gozbiór, będący próbą opisania i sko-
mentowania świata. Jego nowe prace 
fotograficzne są opowieścią o morzu 
i traktują ten temat w nowy sposób. 
Woda i jej materialność, a zarazem 
nieuchwytność, jej ruch i zmienność 
zostają utrwalone na fotografii two-
rząc obraz na granicy abstrakcji. 

Andrzej Bielawski: bez tytułu

do 10.06 | Warszawa, Atelier Foksal, ul. Foksal 11 (1 piętro) | www.atelier.org.pl
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TEXICANA

Wg wyjaśnień kuratora galerii, Miko-
łaja Polińskiego, Texicana jest dyp-
tykiem, na który składają się obrazy 
olejne na płótnie Motel oraz Kaktus. 
Texicana to nazwa motelu. Dyptyk 
stanowi rodzaj wprowadzenia do 
całej serii malarstw, które zostaną 
zaprezentowane w Galerii Naprzeciw 
w maju. • 

Maryna Mazur pochodzi z Pińczo- ɿ
wa, jest absolwentką grafiki Instytu-
tu Sztuk Pięknych UZ w Zielonej Gó-
rze. Studiuje także na IV roku grafiki 
warsztatowej w Poznaniu. Prace po-
kazywane na dwudniowej wystawie 
w Galerii Naprzeciw zrealizowane 
zostały w pracowni malarstwa prof.
Piotra. C. Kowalskiego.

Maryna Mazur: Kaktus

17-18.05 | Poznań, Galeria naprzeciw, ul. solna 4 | www.naprzeciw.net

CZY	MOGĘ	 
PANU	ZROBIĆ	 
ZDJĘCIE?

poprzedzony rozmową, w której za-
raz na początku padało rytualne „Czy 
mogę Panu zrobić zdjęcie?”. „Panu”, 
gdyż tak się złożyło, że uwagę artysty 
przykuwali przedstawiciele tzw. „płci 
brzydkiej”.
Artysta zdaje się mówić: uwaga, to 
tylko pozór. Z fotografii bowiem wy-
łaniają się osobnicy pragnący mocno 
podkreślić swoją powierzchowność 
poprzez oryginalny strój lub szcze-
gół. Artyście chodziło o pewną trudno 
uchwytną aurę naturalności, „brak 
pozy”. To te cechy stały u podstaw 
decyzji fotografa. Wystawa w Galerii 
Ego jest wydarzeniem towarzyszą-
cym poznańskiemu 6. Biennale Foto-
grafii. •

Najnowszy cykl fotografii  ɿ Czy 
mogę Panu zrobić zdjęcie? Szymon 
Szcześniak rozpoczął w roku 2008, 
zaraz po powrocie z intensywnej po-
dróży po krajach arabskich. Jako an-
tidotum na napotkaną tam egzotykę 
– z której notabene powstał osobny 
cykl – narodziła się w nim tęsknota 
do uwiecznienia na kliszy „rodzi-
mych klimatów”. „Szukałem jakiejś 
autentycznej prawdy – mówi artysta 
– a ją najlepiej przekazują ludzie i być 
może to właśnie mnie do nich zbliża”. 
Bohaterami jego cyklu są przypad-
kowo spotkane osoby, które „zmu-
siły go do zatrzymania samochodu 
w miejscach, które zwykle tylko mi-
jam”. Co ciekawsze, każdy portret był 

Szymon Szcześniak: bez tytułu (Z cyklu "Czy mogę Panu zrobić 
zdjęcie?"), 2008, fotografia barwna 60 x 50 cm

9.05-7.06 | Poznań, Galeria ego, ul. Wrocławska 19 | www.galeriaego.pl
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KŁOPOTLIWE	 
OBRAZY

działania i powodują zmianę nie tyle 
naszych postaw, świadomości, co na-
szych zachowań. 
Władza kłopotliwych obrazów nad 
spotkającymi je na swojej drodze oso-
bami nie polega na tym, że posiadają 
one zdolność do narzucania postaw, 
zmieniania myślenia, świadomości, 
ale raczej na tym, że wymuszają one 
określone działania, domagają się, by 
coś z nimi zrobić: by je ominąć, znisz-
czyć, komuś pokazać albo zasłonić, 
wykorzystać jako inspirację albo źró-
dło erotycznego pobudzenia”. Wysta-
wa odbywa się w ramach 6. Biennale 
Fotografii. 
Artyści: Andrzej Dragan, Mikołaj Dłu-
gosz, Szymon Rogiński, Michał Pio-
trowski, Jadwiga Sawicka, Andrzej P. 
Florkowski, Mariusz Forecki, Agencja 
TamTam. •

„Wystawa  ɿ Kłopotliwe obrazy, któ-
rą będzie można oglądać w SPOT, pre-
zentuje dokumentację reakcji miesz-
kańców Poznania na obrazy, które na 
przełomie kwietnia i maja tego roku 
będą prezentowane w przestrzeni 
miejskiej. W trakcie jej trwania bę-
dzie można oglądać zarówno filmy 
oraz fotografie prezentujące, w jaki 
sposób Poznaniacy radzili sobie 
z niepokojącymi fotografiami poja-
wiającymi” – tłumaczy pomysł kura-
tor projektu Marek Krajewski. „Kło-
potliwe obrazy (offending images – 
kategoria zaczerpnięta z książki W.J.T 
Mitchella, What Do Pictures Want) 
to fotograficzne reprezentacje, któ-
re nie pokazują rzeczywistości, ale 
rzeczywistość tę zmieniają w sposób 
bezpośredni, które zostały przez ich 
twórcę wyposażone w zdolność do 

Szymon Rogiński: Wspólna matka

9.05-7.06 | Poznań, sPot, ul. Dolna Wilda 87 | klopotliweobrazy.blogspot.com
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TRANSVIZUALIA

prace symbiotycznie łączące obraz 
i dźwięk.
Festiwal realizuje ideę przenikania 
i współistnienia sztuk. Generuje prze-
strzeń kumulacji mediów w celu wy-
dobycia ich energetycznego i emo-
cjonalnego potencjału. Transvizualia 
prezentują progresywną dynamikę 
multimediów w poszukiwaniu no-
wych perspektyw, kontekstów, inter-
pretacji. Ważny element programowy 
stanowi prezentacja szerokiego spek-
trum alternatywnych form muzycz-
nych i wizualnych, często łączonych 
z działaniami performerskimi. •

Festiwal Transvizualia 009 Gdy- ɿ
nia zaprasza artystów do nadsyłania 
prac wykonanych w różnorodnych 
technikach medialnych i multime-
dialnych, opartych na wykorzysta-
niu obrazu
i dźwięku w zapisie cyfrowym. O przy-
jęciu pracy decyduje jej innowacyjny 
charakter.
Akceptujemy prace artystyczne z za-
kresu video artu, instalacji: video, 
interaktywnej, url, eksperymentu 
filmowego oraz z zakresu sztuki per-
formance multimedialnego. Tema-
tyka prac dowolna. Preferowane są 

do 15.07 | www.transvizualia.com

WARSZAWSKI  
FESTIWAL	FOTOGRAFII	
ARTYSTYCZNEJ

W ramach Festiwalu przewidziano 
pięćdziesiąt imprez. Akcent położo-
no na różnorodność warsztatową, 
treściową i tematyczną współczesnej 
fotografii w kontekście dwóch krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej. Zesta-
wienie polskiej i czeskiej fotografii 
ma na celu poszerzenie dyskursu nad 
jej istotą w kontekście sztuki. •

Program V edycji WFFA będzie się  ɿ
składał głównie z wystaw czeskich 
i polskich prezentujący różne sposo-
by pojmowania wartości artystycz-
nych we współczesnej fotografii. Od-
będą się także spotkania i wykłady 
polskich czeskich i amerykańskich 
(prof. Justine D. Price) krytyków foto-
grafii, kuratorów i fotografików.

do 7.06 | Warszawa, różne miejsca | www.wffa.pl

CZARNY 
BAROK

dotąd z monumentalnych instalacji 
malarskich wykorzystuje obiekty 
muzealne wrocławskiego Muzeum 
Przyrodniczego. Wypchane zwie-
rzęta, których historia sięga czasów 
XIX-wiecznego Breslau, pełnią w tej 
konstelacji dwuznaczną rolę. Ich sta-
tus nie jest pewny. I martwe (ukaza-
ne w ruchu, pełne „dzikości”) i żywe 
– pełniły funkcję ilustracyjną dla 
badań przyrodniczych. W układzie 
Piotra Skiby realizują mroczną wizję 
historii. Pomysł, by wypchane zwie-
rzę symbolizowało najbardziej rady-
kalne ujęcie dizajnerskiego obiektu 
może budzić odrazę. Czarny barok 
odkurza jednak te obiekty i pozwala 
im się wypowiedzieć 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)
dizajn. Intencją organizatorów jest 
próba pomyślenia dizajnu już nie 
jako obiektu samego w sobie, ograni-
czonego formą i funkcją. Dyskursyw-
ność przedmiotów, to jak działają 
symbolicznie i reprodukują panujące 
ideologie będzie motywem wiodą-
cym programu galerii w 2009 roku. 
W tym kontekście Czarny barok  
– wystawa Piotra Skiby – nabiera in-
teresujących znaczeń. Artysta znany 

Piotr Skiba: Czarny Barok

do 17.05 | Wrocław, BWA Galeria Design, ul. Świdnicka 2-4
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ATAK  
ŁASKOTEK	NA	
FOTOFESTIWALU

dzie się wystawa prac studentów pol-
skich i zagranicznych szkół fotogra-
ficznych. Wystawy towarzyszące to 
m.in. pokaz współczesnej fotografii 
węgierskiej, wystawa z okazji 30-lecia 
łodzi Kaliskiej oraz 18 innych prezen-
tacji. Oprócz tego: wykłady, przeglądy 
portfolio, spotkania autorskie, kon-
kurs na dokumentację fotograficzną 
zabytkowej łódzkiej elektrowni. •

Główną częścią tegorocznego fe- ɿ
stiwalu fotograficznego w łodzi bę-
dzie Atak Łaskotek w łódź Art Center 
– czyli wystawa 24 fotografów z całe-
go świata. Oprócz tego przyznana zo-
stanie nagroda Grand Prix – spośród 
600 zgłoszeń wybrano w tym roku 12 
wystaw. Najciekawsza z nich otrzyma 
tytuł Grand Prix Fotofestiwal 2009. 
W ramach Fabryki Fotografii odbę-

7-31.05 | Łódź, Łódź Art Center, tymienieckiego 3 | www.fotofestiwal.com

Reiner Riedler, Fake Holidays

G.R.A.M., Innocent Anarchists, 2000, fot. Gert Heide
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Centralnym punktem jest Indunatu-
re Marcina Dosia – wizualna książka 
przygodowa, przewodnik pod hasłem 
alternatywnego spojrzenia na Górny 
Śląsk, a zarazem próby lifestylowego 
zbadania regionu, z jego subkulturo-
wym potencjałem.
Oprócz częsci „terenowej”, w by-
tomskiej Kronice odbędzie się dru-
ga część projektu – quasi-wystawa 
złożona z prac zaproszonych arty-
stów. Będą to: Będzin Beat (Dominik 
Cymer i Marcin Doś), Krzysztof Fra-
naszek, łukasz Jastrubczak, Szymon 
Kobylarz, Wojt3k Kucharczyk, Paweł 
Kulczyński, Jerzy Lewczyński, Ro-
man łuszczka, Anna Molska, Tomasz 
Mzyk, Laura Pawela, Robert Rumas, 
Wilhelm Sasnal i Andrzej Tobis. Poja-
wią się też śląskie komiksy z kultowe-
go pisma „Relax”, alternatywne mapy 
i projekcje filmowe. •

Alternatif Turistik (czyli uśmiech  ɿ
z destrukcją w tle) to zakładające 
partycypację odbiorców, interdyscy-
plinarne przedsięwzięcie składające 
się z książki Indunature pod redakcją 
Marcina Dosia, wystawy, wycieczek, 
spotkań, koncertów, warsztatów, 
pikników, wypożyczalni rowerów, 
bezproduktywnego (?) krążenia po 
miejscach zapomnianych, lenistwa…
Nacisk położony zostaje na stworze-
nie nowej, równoległej mapy Śląska, 
wykorzystującej miejsca na co dzień 
niezauważane, tropiącej postindu-
strialną architekturę oraz jej „cichych” 
użytkowników. Oglądanie wymaga 
podróży po całym Górnym Śląsku, któ-
re ułatwią: tramwaje, minibusy, wy-
pożyczalnia rowerów oraz specjalne 
guided tours – wycieczki z przewodni-
kiem, skoncentrowane na poszczegól-
nych częściach projektu. 

ALTERNATIF	 
TURISTIK 

 AAAzrealizowany na T, 2008

do 20.05 | Bytom, Kronika, rynek 26 / Śląsk | www.kronika.org.pl
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TKACZE 

w Niemczech, Rosji i Stanach Zjedno-
czonych. 
W przeniesionym we współczesne re-
alia górniczego Śląska (film kręcony 
był w Bytomiu) remake’u Anny Mol-
skiej, buntu brak. Zachowany został 
jednak oryginalny tekst, chór i rozbu-
dowane didaskalia. Film towarzyszy 
projektowi Alternatif Turisitik, czyli 
uśmiech z destrukcją w tle, odbywa-
jącemu się w Kronice, będąc zarazem 
autonomicznym pokazem. •

Film Anny Molskiej  ɿ Tkacze jest 
oparty na sztuce niemieckiego dra-
maturga i powieściopisarza, Gerhar-
ta Johana Hauptmanna (1862-1946). 
Tkacze (Die Weber) z 1892 roku to pe-
łen wstrząsającej siły dramat opisu-
jący powstanie tkaczy w rejonie Gór 
Sowich w 1844 r (Karol Marks uważał, 
że był to pierwszy świadomy zryw 
klasy robotniczej). W pierwszych la-
tach po powstaniu utworu usiłowa-
no uniemożliwić jego wystawienie 

Anna Molska: Tkacze

26.04-20.05 | Bytom, Kronika, rynek 26 | www.kronika.org.pl

OCh  
PEGGY!

odwrócenia znaczeń, funkcjonującej 
klasycznie triady komunikacyjnej ar-
tysta – dzieło sztuki – odbiorca, pod-
dadzą też krytyce klasyczne metody 
prezentowania sztuki. Dodatkowym 
odniesieniem dla projektu jest miej-
sce – galeria SPOT, w którym spoty-
ka się wiele interdyscyplinarnych 
aktywności twórczych, a także idea 
odbywającej się w tym samym czasie 
Nocy Muzeów, z której znaczeniem 
Och Peggy! polemizuje. 
Artystki: Eliza Galey, Marek Glinkow-
ski, Dorota Sroka, Karolina Kubik. • 

Tytuł wystawy  ɿ Och Peggy! ma 
swoje źródło w osobowości Peggy 
Guggenheim, kolekcjonerki sztu-
ki awangardowej, ekscentrycznej 
miłośniczki artystów, niezwykłej 
osobowości. Pomysł Peggy Guggen-
heim na promocję sztuki, staje się 
inspiracją do tego, aby zadać sobie 
kilka pytań na temat współczesnych 
strategii prezentacji sztuki w insty-
tucjach prywatnych. Artyści w skła-
dzie: Eliza Galey, Marek Glinkowski, 
Karolina Kubik, Dorota Sroka wystą-
pią tu w postduchampowskim akcie 

Dorota Sroka, VI z cyklu Bijou

17-22.05 | Poznań, sPot, Dolna Wilda 87 | www.spot.poznan.pl
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ZWIADOWCA

art, obiekty artystyczne, fotografia 
oraz prace i działania przygotowane 
specjalnie dla Galerii Bielskiej BWA. 
W wystawie udział biorą: Andrzej Du-
dek-Dürer, Michał Brzeziński, Carmen 
Feliu, Agata Michowska, Leszek Golec 
i Tatiana Czekalska, Marek Rogulski, 
Paweł Anaszkiewicz, Marek Zygmunt, 
Andrzej Miastkowski i Wspólnota Le-
eeżeć. •

Wystawa zakreśla szeroką per- ɿ
spektywę postrzegania postmoder-
nizmu i stawia pytania o kierunki 
rozwoju sztuki współczesnej. Marek 
Rogulski, artysta multimedialny, za-
razem autor projektu i kurator wysta-
wy, zaprosił do udziału w niej twór-
ców interesujących się metafizycz-
nym wymiarem życia. Prezentowane 
są instalacje przestrzenne, wideo-

Marek Regulski: Totalizator, w głębi prace Agaty Michowskiej i Andrzeja Dudka-Durera, Galeria 
Bielska BWA, kwiecień 2009

do 10.05 | Bielsko-Biała, Galeria BWA, ul. 3 Maja 11 | www.galeriabielska.pl

LABORATORIUM	 
SNU

kontury materialnego świata. W prze-
strzeni zawieszenia i nieostrości, na 
styku zrozumienia i tajemnicy, gdzie 
sen splata rzeczywistość z iluzją, to co 
realne z lustrzanym odbiciem, pamięć 
przedmiotów z ich obrazami, wyda-
rzenia z przeszłości z tym, co projekto-
waliśmy tylko w marzeniach” – można 
przeczytać o wystawie. •

Laboratorium snu ɿ  Sebastiana 
Piotra Mikołajczaka to zbiór szkla-
nych instalacji. „Symetria i asyme-
tria szklanych kształtów, zastygłych 
w bezruchu, gotowych do wzrostu 
dynamizujących całość kompozycji 
oraz zaistniałe rytmy iluzji optycznej, 
działają na podświadomość, oszuku-
ją umysł gotowy odnajdywać w nich 

Sebastian Piotr Mikołajczak,  z cyklu: Labolatorium Snu

8.05-12.06 | Wrocław, BWA, Galeria szkło i Ceramika, pl. Kościuszki 9/10 
www.bwa.wroc.pl
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CZŁOWIEK	 
I	PROJEKT

w sobie zabawę i żart. Ważne jest to, 
że polski dizajn zmienia swoje obli-
cze, rozwija się i jest inspiracją dla 
kolejnych pokoleń”. 
W wystawie udział biorą: Jarosław 
Bełza, Maciej Karpiak, Jolanta Rudz-
ka – Habisiak, Jeremi Nagrabecki 
oraz grupy projektowe: Aze Design 
(Anna Kotowicz – Puszkarewicz, Artur 
Puszkarewicz), Emandes (Małgorzata 
Ratajczak, Sebastian Szlabs), puff – 
buff design (Anna Siedlecka, Radek 
Achramowicz), Malafor (Agata Kulik 
– Pomorska, Paweł Pomorski), Refre 
(Agata Hasiak, Krzysztof Seyfried), Ka-
fti Design (Monika Brauntsch, Sonia 
Słaboń), Biuro Kreacja (Sylwia Kowal-
czyk – Gajda, Dorota Terlecka), Lapol-
ka (Marta Białecka, Anna Piwowar). •

Jak mówi kurator prezentacji w Ar-
tinfo.pl, Liliana Lewandowska, „Wy-
stawa Człowiek i Projekt powstała 
dlatego, żeby uświadomić społeczeń-
stwu, iż dizajn to nie tylko modny 
gadżet, ale rzeczywistość, w której 
żyjemy. Używając komputerów, te-
lefonów komórkowych, czy choćby 
zwykłej solniczki, nie zdajemy sobie 
sprawy, że ktoś te rzeczy zaprojek-
tował. Prezentujemy kilkanaście od-
słon polskiego dizajnu. Od projektów, 
które weszły w masową produkcję 
po jednostkowe, ręcznie wykonane 
egzemplarze. Od zabawy w kolor 
i konstrukcje, po dogłębne wchodze-
nie w materiał. Projekty noszą często 
twarze swoich projektantów. Jedne 
są poważne i doniosłe, drugie kryją Kafti Design (Monika Brauntsch, Sonia Słaboń): Berga, lampa

do 18.05 | Warszawa, Galeria Artinfo.pl, Fabryka trzcziny, budynek „Avia”, 
ul. siedlecka 47 | galeria.artinfo.pl
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W DOWOLNYM  MOMENCIE

dium fotograficzne artystów z Czech. 
Prace zostały wybrane pod kątem te-
matu ekspozycji, którym jest sekwen-
cyjność i seryjność. Wystawę cechuje 
jednocześnie zróżnicowanie formal-
ne, prace układają się w szeroki wa-
chlarz technik i środków wyrazów. 
Artyści: Zbyněk Baladrán, Lukas Ja-
sansky i Martin Polak, Jiri Kovanda, 
Jan Mančuška, Markéta Othová, Mi-
chal Pechoucek, Václav Stratil. •

Zorganizowana w przestrzeni  ɿ
Bunkra Sztuki w Krakowie wystawa, 
odbywająca się w ramach Miesiąca 
Fotografii, prezentuje wybór prac 
najbardziej rozpoznawalnych cze-
skich artystów średniego i młodego 
pokolenia. Zestawienie obejmuje 
prace powstałe w latach 70., ale tak-
że daje możliwość zapoznania się 
polskiemu widzowi z najnowszymi 
dokonaniami wykorzystujących me-

Vaclav Stratil: Monastic Patient, 1991-1994, seria foto performances, dzięki uprzejmości PPF ART 
a.s., Praha

10.05-7.06 | Kraków, Bunkier sztuki, pl. szczepański 3a | www.bunkier.art.pl

COTMAN  
666

materia, przyjemność pokrywania nią 
płótna w taki sposób, by podkreślić 
zastosowanie malarskiego medium. 
Artysta bawi się czysto fizycznymi 
właściwościami farby, interesują go 
momenty, w których odciśnięty ślad 
pędzla uniezależnia się od tego, czym 
jest w swojej istocie i – jak za pomocą 
telegrafu (kresek i kropek) – nadaje 
jakąś treść. Dowolną, nieoczywistą, 
intuicyjną, zabawną, ledwo wyczu-
walną – a jednocześnie konkretną 
i naoczną. Ale potem ślad ten wtapia 
się w kompozycję form, i ponownie 
jest już tylko zwykłym odciskiem 
pędzla ulubionej marki. •

Pawła Śliwińskiego interesu- ɿ
ją wszelkie przejawy wizualności 
– jego obrazy to zapis najrozmait-
szych wrażeń przetransponowanych 
w malarskie ślady, które tworzą 
indywidualny świat postaci i zna-
ków. Motywy pojawiają się tu na 
podobnej zasadzie – są wplątywane 
w gęstwinę barwnych linii, budują-
cych organiczne struktury. Czasem 
niezwykle ekspansywne, obdarzone 
jakby biologiczną siłą wzrostu stają 
się główną treścią obrazu, balansu-
jąc na granicy przedstawienia i abs-
trakcji.
Tematem może być też sama olejna 

Paweł Śliwiński: Sowa 

do 23.05 | Warszawa, Galeria A, ul. Bagatela 10 lok. 15A | www.galeria-a.pl
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MY  
[PHOTO]SPACE

równo zdjęcia salonów fryzjerskich 
z Kobyłki (Tomasz Zalewski), jak i no-
stalgiczne zdjęcia z rodzinnych archi-
wów (Aleksander Prugar, Jolanta No-
waczyk); zdjęcia zużytych chusteczek 
higienicznych (Piotr Bekas) i wielkich 
murali z namazanymi hasłami (Mar-
cin Bociński). Niezwykle zapowiada 
się też pokazywany w Pięknym Psie, 
ironiczny projekt Sióstr Sisley, czyli 
Kai Sarapak i Sylwi „Nikko” Biernac-
kiej, w którym autorki swobodnie 
grają z konwencją zdjęć modowych 
i stylem porno-chic, którego guru jest 
Terry Richardson, wykonujący zdjęcia 
do kampanii reklamowych Sisley. • 

Z ponad ośmiuset projektów jury  ɿ
konkursu My[photo]Space – Roman 
Babjak, Mikołaj Długosz i Inga Schne-
ider oraz przedstawiciele Miesiąca 
Fotografii – wybrali siedemnaście 
projektów, które zostaną zaprezen-
towane w maju, w trakcie Miesiąca 
Fotografii w Krakowie 2009.
Tradycyjnie już wernisaże Programu 
OFF Miesiąca Fotografii – bardziej 
nieformalnej części festiwalu, nazy-
wanej „przestrzenią bez kuratorów” 
– będą zapowiedzią Programu Głów-
nego.
W galeriach, kawiarniach, klubach 
od 5 maja będzie można oglądać za-

Magda Biernat: The Watchmen

6.05-7.06 | Kraków, różne miejsca | www.photomonth.com

KARAMBOLAGE

obrazu – jego zdjęcia charakteryzuje 
sterylność i koncentracja na detalu, 
a także próba wiernego oddania ma-
terialnych uszkodzeń. Ich przekaz ma 
charakter informacyjny, sam autor 
staje się niemal przezroczysty. Kon-
takt z fotografiami z cyklu Karambola-
ge rodzi pytania, w jaki sposób w tych 
obrazach przejawia się dążenie do 
obiektywizacji spojrzenia, jakim efek-
tem wizualnym owocuje gest świado-
mego wycofania się autora? •

Zdjęcia Arnolda Odermatta, które  ɿ
będzie można zobaczyć w ramach 
krakowskiego Miesiąca Fotografii, 
powstały w trakcie jego długoletniej 
pracy w policji. Będąc oficerem miał 
on wyjątkową szansę realizować się 
jako fotograf dokumentując samo-
chody, które uległy wypadkom dro-
gowym. Tworzenie wizualnych rapor-
tów ukształtowało Odermatta jako 
fotografa dążącego do maksymalne-
go zobiektywizowania ujmowanego 

Arnold Odermatt: Stansstad, 1963 Urs Odermatt, Windisch (CH)Courtesy Springer Winckler 
Galerie, Berlin

9.05-1.06 | Kraków, Galeria Camelot & Galeria Fundacji imago Mundi, 
św. tomasza 17 | www.photomonth.com 
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Kryptoteologia?

Teologia pod sto∏em
„Âmierç «Boga»”
Literatura – przedmiot wiary?
Nie-boska gramatyka
— 
Jerzy Jarniewicz wiersze
Marek Krajewski o sobie
Dariusz SoÊnicki

o Bohdanie Zadurze
El˝bieta Lempp
i ¸ukasz Saturczak 

o Pa∏acu Kultury i Nauki
Miros∏aw Ba∏ka

redaktor wizytujàcy

www.czaskultury.pl
redakcja@czaskultury.pl

„Czas Kultury” w numerze 1/2009 podejmuje dyskusj´ na temat fenomenu powrotu do religii,
teologii, wiary w postmodernistycznym Êwiecie. Justyna Zimna z socjolingwistycznym zaci´ciem
pisze o wp∏ywie na naszà codziennoÊç ideologii katolickiej zaprogramowanej w j´zyku. Agata
Bielik-Robson z pozycji filozofa przyznaje: od religii uciec nie sposób i wysuwa tez´, ˝e nawet
najbardziej Êwiecka czy ateistyczna narracja jest w istocie kryptoteologiczna. El˝bieta Winiecka,
referujàc myÊl Jeana-Luca Mariona, pisze o wielkich mo˝liwoÊciach dyskursu religijnego
prowadzonego po dekonstrukcji. Adam Lipszyc przenosi nas do Êwiata literatury hebrajskiej,
przedstawiajàc inspirujàcy komentarz do powieÊci noblisty Szmuela Josefa Agnona. Gis¯le
Séginger pojawia si´ na naszych ∏amach za sprawà Piotra Âniedziewskiego. Francuska
literaturoznawczyni w tekÊcie „Nerval, Mallarmé i narodziny modernizmu” stawia tez´, ˝e poezja jest,
z jednej strony, przestrzenià walki przeciwko transcendencji, z drugiej zaÊ – domenà myÊlenia o j´zyku
jako ˝ywiole absolutnym, przedmiocie ekstatycznego kultu. Tomasz Mizerkiewicz z perspektywy
teoretycznoliterackiej zauwa˝a, ˝e badacze, próbujàc zdefiniowaç literatur´, odwo∏ujà si´ do
leksykonu teologicznego – w konsekwencji literatura staje si´ przede wszystkim przedmiotem
wiary. Micha∏ Larek analizuje tom poezji Jerzego Jarniewicza „Rozmowa b´dzie mo˝liwa” jako
krytycznà rozpraw´ z j´zykiem religijnym, w obr´bie którego „Bóg” staje si´ zaledwie figurà
retorycznà. 
Ponadto w numerze prezentujemy m.in. wiersze Jerzego Jarniewicza, esej Daiusza SoÊnickiego
o poezji Bohdana Zadury, rozmow´ z Markiem Krajewskim, wspomnienie o Wincentym
Ró˝aƒskim. Na koniec, jak zawsze, felietony Agaty Araszkiewicz i Edwarda Pasewicza. 
W 2009 roku w „Czasie Kultury” zaplanowaliÊmy kolumny, które zredagujà zaproszeni goÊcie –
pierwszym jest Miros∏aw Ba∏ka, który przedstawi m.in. alternatywnà wersj´ ok∏adki. 
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LEGENDA  
MIEJSKA

i turystów – na szlaku turystycznym 
(Stary Rynek, Pałac Działyńskich, 
Pręgierz, ul. Półwiejska, Stary Bro-
war) oraz szlaku komunikacyjnym 
(dworzec kolejowy, linie tramwajo-
we, przystanki, wnętrza tramwajów 
i autobusów) – w lokalizacjach gwa-
rantujących wysoką oglądalność, 
styczność z dziełami sztuki nie tylko 
osób zainteresowanym projektem, 
ale i przypadkowych odbiorców. 
Artyści: Mirosław Bałka, grupa Berga-
mot, Piotr Bosacki, Sylwia Czubała, 
Jakub Czyszczoń i Honza Zamojski, 
Wojtek Duda i Rafał Jakubowicz, Da-
ria Giwer, Izabella Gustowska, Leszek 
Knaflewski, Piotr Kurka, Dominik 
Lejman i Karolina Wysocka, Paweł 
Leszkowicz, Agata Michowska, Prze-
mysław Nowak, Franciszek Orłowski, 
Gracjan Roztocki, Aleksandra SKA, 
Sławomir Sobczak, Jarosław Solecki 
i Agata Stanisz, Mikołaj Syguda, An-
drzej Syska, Marek Wasilewski, Alicja 
Wysocka, grupa Virgins Deluxe Edi-
tion, Maria Toboła •

Festiwal Legenda Miejska polega  ɿ
na odkrywaniu intrygujących histo-
rii, opowieści i miejsc, związanych 
z Poznaniem. Jego celem jest m.in. 
stworzenie nowego niekonwencjo-
nalnego sposobu opisu, dokumentacji 
i przekazu mówionej/ustnej historii 
miasta krążącej przez pokolenia, na 
pograniczu fikcji i prawdy, wydoby-
cie najciekawszych miejskich legend 
i mitologii związanych z Poznaniem, 
rewitalizacja poprzez sztukę zapo-
mnianych lub ukrytych przestrzeni 
i narracji miejskich. Na 1-dniowym Fe-
stiwalu zaprezentowanych zostanie 
ok. 30 projektów artystycznych wyło-
nionych w drodze konkursu i na pod-
stawie imiennych zaproszeń. W Festi-
walu wezmą udział znani i nagradzani 
poznańscy artyści, przede wszystkim 
jednak grupa najmłodszych artystów 
zaproponuje swe spojrzenie na Po-
znań i stworzy jego nową legendę.
Projekty funkcjonować będą w istot-
nych punktach Poznania, masowo 
odwiedzanych przez mieszkańców 

13.06 | Poznań 

WSKALI  
BARW	 
VS.	SOUNDLAB

dźwiękowo-muzyczne (Rzeźby dźwię-
kowe). Grupa bada fonosferę i pracu-
je z dźwiękiem od marca 2008 roku.
W Noc Muzeów SoundLab przedstawi 
dźwiękowe działania współistniejące 
z formami wizyjnymi artysty Zbyszka 
Kosowskiego. Będzie to jednocześnie 
debiut młodych twórców przed elblą-
ską publicznością. •

Grupa SoundLab skupia uczestni- ɿ
ków warsztatów dźwiękowych Soun-
dLab działających w ramach oferty 
edukacyjnej Centrum Sztuki Galeria 
EL.
Zajmuje się ona badaniem zjawiska 
dźwięku, jego asocjacji z obrazem, 
ruchem i innymi bodźcami zewnętrz-
nymi. Tworzy na ich podstawie formy 

16.05, w ramach nocy Muzeów | ebląg, Centrum sztuki Galeria eL, 
ul. Kuśnierska 6 | www.galeria-el.pl
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przewodniego. To przejścia między 
jedną a drugą podróżą, od gęstości 
przedstawienia w stronę oszczędnych 
plam koloru. Zapis procesu kształto-
wania się jego wyobrażeń na temat 
wciąż zmieniających się kadrów rze-
czywistości, bądź też rejestracja prze-
mieszczeń artysty w czasie i przestrze-
ni. Jacek Dłużewski swoje artystyczne 
spojrzenie kieruje na detale. Wyodręb-
nia elementy, które potem wpisuje w 
szerszy kontekst albo pozbawia się go 
zupełnie. Konstrukcję obrazu opiera 
na swoistej geometrii, w której nie-
postrzeżenie prosta linia przechodzi 
w pulsującą barwną plamę” - czytamy 
w zapowiedzi wystawy Jacka Dłużew-
skiego. •

Schmickler (niemiecki artysta, jeden 
z najważniejszych współczesnych 
twórców abstrakcyjnej muzyki elek-
tronicznej, komponujący muzykę 
współczesną, ale także znany impro-
wizator), Ipo Valsalen i Mika Vaino 
czyli grup Pansonic, Lionel Marchetti 
(francuski kompozytor muzyki kon-
kretnej, jeden z najważniejszych 
twórców tego gatunku na świecie), 
Edwin van der Heide (holenderski ar-
tysta dźwiękowy, autor niezwykłych 
instalacji i projektów), Jazkamer 
(norweska grupa tworzona przez Las-
se Marhauga i John Hegre, łamiąca 
barierę pomiędzy muzyką z pograni-
cza rockowej energii, a współczesną 
elektroniką), Reinhold Friedl (nie-
miecki pianista i kompozytor, kieruje 
jedną z najbardziej progresywnych 
zespołów muzyki współczesnej Zeit-
kratzer). •

„Obrazy Jacka Dłużewskiego są  ɿ
poszukiwaniem formy zapisu nie-
uchwytnych z pozoru momentów 
ruchu. Rozpięte między dynamiczną 
figuracją i stonowaną linią abstrak-
cji. Niejednokrotnie sprowadzone do 
pojedynczego znaku czy kształtu. Jed-
nym z głównych motywów twórczości 
Dłużewskiego jest kategoria podróży, 
która stanowi kluczowe zagadnienie 
prezentowanej w ABC Gallery ekspo-
zycji. Na wystawę składać się będą 
obrazy na płótnie, układające się w cy-
kle, serie i wewnętrznie spójne zbiory. 
Pomimo swojego tematycznego zróż-
nicowania (statki, pustynia, obrazy 
kolejowe) wszystkie podejmują próbę 
uchwycenia i zobrazowania tematu 

Musica Genera Festival to jeden  ɿ
z najbardziej progresywnych projek-
tów w Europie dedykowanych aktu-
alnym zjawiskom we współczesnej 
muzyce artystycznej. Od pierwszej 
swojej edycji w 2002 roku festiwal 
odkrywał nową - niespotykaną wcze-
śniej w Polsce w takim wymiarze 
i skupieniu – przestrzeń dźwięku i po-
staw artystycznych. Tym kuratorskim 
gestem zyskał sobie od początku nie 
tylko grono wiernych odbiorców, ale 
i wyrazistą obecność i charyzmę. Au-
torami i kuratorami festiwalu są mu-
zycy, artyści dźwiękowi Anna Zarad-
ny i Robert Piotrowicz.  Tegoroczny 
festiwal po raz pierwszy zrealizowa-
ny będzie w Warszawie. 
Program MGF 2009 wypełnią koncer-
ty, instalacje audiowizualne, projek-
cje, performance, wykłady. Wśród 
artystów znajdą się m.in.: Markus 

Jacek Dłużewski: Pustynia Syryjska, 2000, olej, płótno, 65x65 cm

do 4.06 | Poznań, ABC Gallery, ul. Garbary 38/6 | www.abcgallery.pl 26-28.06 | Warszawa,  teatr Dramatyczny,  Muzeum sztuki nowoczesnej, 
Powiększenie | www.musicagenera.net

PRZEJŚCIA MUSICA  
GENERA  
FESTIVAL	2009

Fot. materiały organizatora
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ONI/ThEM

poszukiwania tożsamości i poczucia 
wyobcowania. Fotografie z cyklu Oni 
można czytać na wielu różnych płasz-
czyznach interpretacyjnych – jako 
współczesną historię o Narcyzie, opo-
wieść o niespełnieniu czy miłości ho-
moerotycznej. Jednocześnie zdjęcia te 
podejmują problem zacierania granic 
między rzeczywistością a jej arty-
stycznym przedstawieniem – problem 
obecny od dawna także w pracach 
malarskich, malarsko-fotograficz-
nych, instalacjach i wideo Wojciecha 
Gilewicza. 
Autorami tekstów zamieszczonych 
w książce są Dorota Sajewska i Karol 
Sienkiewicz, a rozmowę z Wojcie-
chem Gilewiczem na temat cyklu Oni 
przeprowadził Zbigniew Libera.
Wojciech Gilewicz Oni/Them, Cen-
trum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski, Warszawa 2009 •

Książka prezentuje fotograficzny  ɿ
cykl autoportretów podwójnych Oni 
Wojciecha Gilewicza. Seria ta po-
wstaje od początku 2002 roku, liczy 
obecnie ponad siedemdziesiąt zdjęć 
i wciąż się rozwija.
W autoportretach Wojciech Gilewicz 
przygląda się sobie samemu oczami 
wykreowanego przez siebie alter ego, 
brata bliźniaka, sobowtóra. Zdjęcia 
ukazują dwóch mężczyzn w codzien-
nych, czasem intymnych sytuacjach. 
Mężczyźni wspólnie pracują, podró-
żują, odpoczywają. Są zawsze razem, 
a jednocześnie osobno – jest między 
nimi dystans niemożliwy do przełama-
nia. Zastosowana tu tradycyjna tech-
nika filtra połówkowego i podwójnej 
ekspozycji nie pozwala bowiem na 
zbliżenie czy dotknięcie się obu posta-
ci. Powstają sytuacje pełne napięcia 
psychologicznego, odnoszące się do 

 www.gilewicz.net

Wojtek Gilewicz, z cyklu Oni

PING  
PONG	

zaczyna płynąć inaczej. Mogę ten 
stan porównać do wagarów nad rze-
ką. Katalizatorem jest specyficzne 
kuglarstwo (malarstwo): kontrasty, 
świecenia, załamania i zaokrąglenia. 
Obraz nabiera ciała a historia ujawnia 
się wraz z całym dobrodziejstwem 
inwentarza. Ale czy to tak własnie 
było, czy mogłoby być albo dopiero 
będzie? Zapewne tak! Chociaż wra-
żenie pewnego niespełnienia zawsze 
pozostaje…”. •

Tak o swoim procesie twórczym  ɿ
opowiada malarz Wojciech Głogow-
ski: „Przedstawienie jest proste jak 
z elementarza. Rzeczowy sposób 
namalowania »tematu« może pro-
wokować równie konkretne pytania: 
dlaczego to? dlaczego tak? Unikam 
odpowiedzi na takie pytania. Nie 
wiem dlaczego coś się w obrazie po-
jawia, a z wielu możliwości kontynu-
owane są tylko niektóre. Na początku 
jest przypomnienie. Déjà vu. Zostaje 
zassane emocjonalne paliwo – czas 

Wojciech Głogowski: Ping-pong, olej, plótno, 130 x 150 cm, 2009

do 13.06 | Kraków, Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3 | www.zderzak.pl
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AUSSTELLUNG  
LAIBACH	 
KUNST

wywrotową. Władze kilkukrotnie 
obejmowały ją oficjalnym zakazem 
działalności. Tymczasem jako jedna 
z niewielu formacji artystycznych 
wywodzących się z dawnych krajów 
demokracji ludowej, Laibach jest dziś 
obecny w świadomości odbiorców na 
całym świecie.
łódzka wystawa przedstawi naj-
starsze obiekty Laibach Kunst wraz 
z  towarzyszącymi dokumentami. 
Obejmie także pamiątki / paraferna-
lia związane z barwną historią grupy. 
Ekspozycja używać będzie wielu me-
diów i  tworzyw (m.in. wielkoformato-
wych obrazów, plakatów, materiałów 
video, instalacji itp.), nie będzie miała 
jednak typowo retrospektywnego 
charakteru. Laibach jest wciąż istnie-
jącym projektem, który nieustannie 
znajduje się w  krytycznym dialogu 
z aktualną rzeczywistością. Dlatego 
w łodzi archiwalia grupy zostaną 
skonfrontowane z jej nowymi arte-
faktami. Część eksponatów powsta-
nie specjalnie na potrzeby ekspozycji 
i zostanie zaprezentowana w  łodzi 
po raz pierwszy. •

Wystawa  ɿ Laibach Kunst skupi 
się przede wszystkim na fenomenie 
plastycznym, związanym z grupą 
Laibach. Formacja ta, znana przede 
wszystkim z twórczości muzycznej) 
26 maja w Filharmonii łódzkiej odbę-
dzie się zresztą jej koncert), stanowi 
w rzeczywistości przedsięwzięcie 
w unikalny sposób łączące media 
dźwięku i plastyki. Laibach to wielo-
wymiarowy, multimedialny projekt, 
przekraczający wszelkie granice mię-
dzy dyscyplinami sztuki.
Wystawa stanowić będzie próbę 
rzucenia nowego światła na  zapo-
mniane aspekty działalności Laiba-
chu, zlekceważone przez krytykę 
artystyczną i przyćmione sukcesami 
grupy na scenie muzycznej. Artyści, 
którzy przez trzy ostatnie dekady 
niszczyli wszelkie możliwe tabu, 
zmieniając raz na zawsze oblicze 
sztuki zza „żelaznej kurtyny”, zmie-
rzą się w łodzi ze swoją przeszłością.  
Laibach, ucieleśniający opisany przez 
Slavoja Żiżka fenomen nadutożsa-
mienia się z systemem, został uznany 
w dawnej Jugosławii za organizację 

26.05-23.08 | ms2, ul. ogrodowa 19 / Manufaktura, Łódź | www.msl.org.pl  
www.laibach.org

Laibach: Metal Worker
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ALTERNATYWNE  
STRATEGIE 
PROJEKTOWANIA

lizmu i identyfikacji z produktem, 
a także z miejską sferą publiczną 
i z życiem społecznym.
W swoich pracach – domach, insta-
lacjach, wystawach, przedmiotach 
i interwencjach – artyści kwestionują 
warunki życia miejskiego w kontek-
ście racjonalizacji i prywatyzacji. Ich 
projekty odnoszą się do tematów 
takich jak przestrzeń publiczna, kon-
trola, samoorganizacja i nieformalne 
użytkowanie. Przestrzeń miejska jest 
dla nich miejscem eksperymentu, któ-
re można praktycznie przekształcić 
przy użyciu prostych metod i działań
uczestniczących.
Uczestnicy warsztatów zajmowali 
się różnymi aspektami pracy i życia 
artystów przebywających na poby-
tach twórczych i poszukiwali rozwią-
zań przestrzennych przeznaczonych 
dla pracowni artystycznych. Grupa 
została podzielona na sześć podgrup, 
z których każda otrzymała do opraco-
wania zagadnienie związane z pracą 
artystów na rezydencji: Inspiracja / 
Wkład, Rekreacja, Praca / Efekt koń-
cowy, Samotność / Kontemplacja, Za-
bawa / Kontakty towarzyskie, Spanie 
/ Życie (jedzenie). Efekty warsztatów 
były prezentowane publiczności na 
zakończenie warsztatów w Labora-
torium Centrum Sztuki Współczesnej 
Zamek Ujazdowski.
Część prac, dzięki uprzejmości orga-
nizatorów warsztatów, można oglą-
dać w Bęcu, w ramach cyklu Biednale 
2009. •

Pod koniec marca w budynku Labo-
ratorium CSW odbyły się warsztaty 
rozpoczynające dwuletni projekt 
Rooted Design for Routed Living. Al-
ternatywne Strategie projektowania. 
Polsko-norweskie warsztaty poprze-
dzone były otwartymi dla publiczno-
ści spotkaniami z Luisem Eslavą, Ro-
berto Feo, Martinem Kaltwasserem, 
Peterem Marigoldem oraz prowadzą-
cymi warsztaty: Oscarem Narudem 
i Tomkiem Rygalikiem.
Wykład Ani Ikea, ani Vitra, tylko Zrób 
To Sam prezentował prace berlińskich 
artystów Folke Köbberling i Marti-
na Kaltwassera oraz zawarte w nich 
możliwości przywracania przedmio-
tów do życia, przemianę darmowych 
surowców z odpadków znalezionych 
na ulicy, na śmietnikach placów bu-
dowy, których oni używają w swoich 
pracach. Ich działania artystyczne 
pokazują, że można realizować waż-
ne i efektowne projekty przy pomocy 
dobrze obmyślonej logistyki i mini-
malnych zasobów finansowych.
Artyści są przekonani, że właściwym 
pytaniem jest, czy istnieje alterna-
tywa dla hegemonicznego dogma-
tu konsumpcjonizmu, pasywizmu, 
eksploatacji i destrukcji, które są 
obowiązującą ideologią naszego co-
dziennego miejskiego życia. Köbber-
ling i Kaltwasser podają przykłady 
alternatywnych strategii, produktów 
i technik, które mogłyby prowadzić 
do większej samowystarczalności, 
kreatywności, komunikacji, plura-

www.design-in-residence.org | www.csw.art.pl/a-i-r| Warszawa, Bęc, 
Mokotowska 65

Rooted Design, uczestnicy warsztatów przy pracy, 2009

Rooted Design, uczestnicy warsztatów przy pracy, 2009
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wieniem się ściany i meble mogły być 
świadkami jakiegoś dramatu.
Wydaje się nam często, że ożywiamy 
przestrzeń pomieszczeń swoją obec-
nością, ale być może istnieją one 
niezależnie, a z całą pewnością mają 
swoją specyficzną atmosferę i aurę, 
która podporządkowuje sobie ludz-
kie działania. Nasza częsta ułomność 
w percepcji trójwymiarowej rzeczy-
wistości nie wydaje się nam  prze-
szkadzać. Czasami jednak wyczuwa-
my niepokój, którego źródła nie jeste-
śmy w stanie określić” – piszą o idei 
wystawy organizatorzy. •

Wystawa najnowszych fotografii  ɿ
Michała Grochowiaka, absolwenta 
Wydziału Fotografii poznańskiej ASP, 
członka grupy 4!, redaktora interneto-
wego magazynu Tempo. 
„Pomieszczenia wiedzą więcej – są 
długowiecznymi nośnikami pamięci, 
niemymi strażnikami i obserwatora-
mi zdarzeń zupełnie prozaicznych, 
ale także wyjątkowo ważnych. Wcho-
dząc w nową przestrzeń rzadko za-
stanawiamy się nad tym, co już wcze-
śniej mogło się w danym miejscu zda-
rzyć, rzadko mamy świadomość tego, 
że na moment przed naszym poja-

MIchał Grochowiak z cyklu Dech

DECh

wernisaż: 26.05-31.05 |  Poznań, Galeria starter, ul.Dąbrowskiego 33 
www.starter.org.pl | www.fourfactorial.net | www.tempomgz.com.

WEŹ	TO	 
DUChEM 
UNIEŚ

samo dużą, o której nie wiedzieliśmy. 
Znajdujemy dodatkowe 100m2. zaku-
rzone, brudne, puste od dawna, ale 
jest. Ale jednak pamiętam, że serce 
miałam ściśnięte z przerażenia. Jak-
by w obawie, w lęku, że to wciąż tam 
było, a ja odkryłam to dopiero teraz. 
I taki strach, że z wieloma rzeczami 
możne być podobnie” - pisze artystka 
we wprowadzeniu do prezentacji. •

Julita Paluszkiewicz jest absol- ɿ
wentką Wydziału Malarstwa i Inter-
mediów Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu. Od 2007 miała uczestni-
czyła w jednej wystawie indywidual-
nej i kilku zbiorowych. W Galerii Star-
ter zaprezentowane zostaną m.in.. 
najnowsze filmy artystki. „I nagle po 
dwóch latach odkryliśmy, że posia-
damy drugą część mieszkania, tak 

Joanna Paluszkiewicz: bez tytułu, kadr z filmu, 2009

do 17.05 | Poznań, Galeria starter,  ul.Dąbrowskiego 33 | www.starter.org.pl 
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Co robi kurator, kiedy nie ma pieniędzy na wy-
stawy? Zostaje badaczem. Mimo, że zniknięcie 
powszechnie kojarzy się z klęską, to zwycięża 
w bitwie o wyobraźnię i tworzenie rewolucyj-
nych scenariuszy. O tym, czego nikt nie widział, 
o mikropraktykach, o prywatnych utopiach 
z Danielem Muzyczukiem, współkuratorem pro-
jektu Poszliśmy do Croatan rozmawiają Bogna 
Świątkowska i Krzysztof Gutfrański.

WZORCOWY 
MODEL 

ZNIKANIA

Kadr z filmu Żywa Galeria Józefa Robakowskiego, składka 
(część) autorstwa Pawła Freislera, 1975
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Co robi kurator, kiedy tak jak to jest teraz, nie ma pieniędzy na wystawy?

Wydaje wszystkie pieniądze, które zostały z tych wystaw co ich nie będzie 
na książki i przemienia instytucję wystawienniczą w instytut badawczy.

Czyli galeria, miejsce skupiające sztukę współczesną, znajduje się po prostu 

w centrum badawczym?

Tak. Można tam wykonać jakieś prace dodatkowe, np. audio przewodnik 
po nieistniejącej wystawie czy też jakieś inne sfikcjonalizowane historie. 
Natomiast przestrzeń jest pusta, ewentualnie dzieci się bawią gdzieś tam.

No dobrze, a jak w takim razie trzyma się Dziadostwo?

Hmm, Dziadostwo to jest projekt, który chwilowo porzuciliśmy niestety.

Tak? A myślałam, że coraz bardziej się rozwija.

Wszystko rejestrujemy tylko w pamięci, to jest najgorsze. Zapominamy 
dyktafonów, telefonów komórkowych i aparatów fotograficznych w mo-
mentach najbardziej krytycznych, kiedy dziadostwo atakuje, a być może to 
dziadostwo atakuje właśnie w tych momentach.

No to opowiadaj, co to jest Dziadostwo?

Muszę to powiedzieć? Znalazłem ostatnio w ogóle na stronie jakiejś ta-
kiej dizajnerskiej kompanii, która ciuszki robi, koszulkę z napisem „dzia-
dostwo”, więc to być może nie jest tylko nasz pomysł. Zjawisko dziadostwa 
jest nieuchwytne, pojawia się w zupełnie niespodziewanych momentach. 
Toruń jest siedliskiem dziadostwa ewidentnie, które objawia się niedbal-
stwem, które objawia się dziwnymi zwyczajami żywieniowymi, takimi 
jak np. barszcz z makaronem – kuchnia fusion generalnie króluje. Spró-
buj zamówić espresso z wodą w Toruniu. Dostajesz espresso rzeczywiście, 
wszystko jest w porządku i do tego coś w rodzaju dzbanuszka ceramiczne-
go wypełnionego ciepłą wodą, zagotowaną. A kelner jest bardzo zdziwiony 
 twoją prośbą. Cóż. Porzuciliśmy też dziadostwo ze względu na założe-
nie zespołu muzycznego pod nazwą Anal Intruder, którego skład tworzą: 
Agnieszka Pindera, Joanna Zielińska i ja.

Anal Intruder… Co gracie, metal? 

No właśnie nie gramy nic. Generalnie nie zaśmiecamy audiosfery swo-
ją produkcją. Czekamy na sesję zdjęciową, którą Krzysztof Zieliński ma 
nam zrobić w jakichś lasach. Będziemy odwróceni plecami do obiekty-
wu.

To może w takim razie teraz tak płynnie przejdźmy do projektu Poszliśmy do 

Croatan. Opowiedz o jego historii, w jakich okolicznościach wpadłeś na tę 

anegdotę, ten zapis. Czy on jest prawdziwy, czy też zmyślony?

Ta historia pojawia się w poetyckim terroryzmie Hakima Beya i stamtąd 
ja i Robert Rumas zaczerpnęliśmy bezpośrednią inspirację. Ponieważ inte-
resuje nas ten moment, w którym ten kto odchodzi zostawia po sobie do-
tykalne, czy w pewnym sensie dające się nawet zobaczyć, widmo swojej 
obecności. I to widmo jest momentem, w którym jesteśmy w stanie cokol-
wiek zobaczyć. Jako widmo w sensie politycznym, w sensie politycznego 

Interesuje nas ten moment,  →
w którym ten kto odchodzi 
zostawia po sobie dotykalne, 
dające się nawet zobaczyć, 
widmo swojej obecności.

Moment odkrycia napisu pozostawionego na wyspie Roanoke przez europejskich kolonizatorów, 
którzy wyruszyli do krainy Croatan, więcej: http://library.thinkquest.org/05aug/00156/
roanokelost.html
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oddziaływania pustki. Otóż pierwsi koloniści, którzy wylądowali w dzi-
siejszych Stanach Zjednoczonych rzeczywiście zniknęli, zostawiając wia-
domość. Były to tylko trzy słowa: „Gone to Croatan”.
Projekt miał pierwszą odsłonę w ramach trailera, który zorganizowaliśmy 
w konwencji oprowadzania po śladach pozostawionych w Spiżu 7, galerii 
prowadzonej przez Marka Rogulskiego na Wyspie Spichrzów. I absolutnie 
nie była to wystawa, ponieważ w momencie, w którym prace zostały wy-
stawione, my je zdejmowaliśmy. One były jak dowody zbierane przez nas 
do torby, błyskawicznie się wymykały. Ale doszliśmy do wniosku, że etap 
metaforyczny, który wykonaliśmy w ramach trailera, musi zostać prze-
kroczony. Pojawiły się tam prace, które zostały zamówione na tę wystawę, 
z tego względu nie mogły przywoływać historycznych postaw i narracji 
o wielkich i mniejszych ucieczkach. Dlatego projekt ostatecznie zostanie 
poszerzony o absolutnie realne historie, takie jak historia wyprawy Jacka 
Kryszkowskiego, który w 1985 roku odbył podróż po zwłoki Witkacego 

Poszliśmy do Croatan 

O spocznij, spocznij, udręczony duchu! –
A więc, panowie, z całą mą miłością
Polecam się. Co taki biedak
Jak Hamlet zdolny jest uczynić, aby
Okazać miłość tę i przyjaźń, tego,
Z bożą pomocą, nie doznacie braku.
Wracajmy razem, no i zawsze, proszę,
Na ustach palce.
Zwichnięty czas, w przeklętym ja momencie
Rodziłem się, by leczyć to zwichnięcie.
No, chodźmy razem! (Wychodzą)
William Szekspir, Hamlet, 1599-1601

Pierwsi europejscy koloniści w Nowym Świecie zniknęli pozostawiając swoje osady 
i kartkę ze słowami „Poszliśmy do Croatan”. Croatanie to nazwa sąsiadującego z osa-
dą szczepu Indian. Twierdzi się, że wymordowali oni osadników, ale doniesienia o zie-
lonookich Indianach zdają się przeczyć tej wersji zdarzeń. Istnieje hipoteza, że wybra-
li się podróż przenoszącą ich w inny wymiar.
Zniknięcie powszechnie kojarzy się z klęską. To co niewidzialne jest zewnętrzem życia 
publicznego, a niewidoczny nie ma wpływu na kierunek, w którym społeczność podą-
ża. Lecz co się stanie jeśli przyjrzymy się konkretnym gestom? Kiedy staniemy wobec 
postaw, które owo „zejście do podziemia” traktują jako element strategii? Te mikro-
praktyki niejednokrotnie stanowią ćwiczenia z Utopii, która choć niemożliwa w sen-
sie globalnym, być może jest w zasięgu ręki jednostki.
Wykluczenie społeczne może występować pod różnymi postaciami. Może być spo-
wodowane splotem niekorzystnych okoliczności, ale może również stanowić  
autonomiczną decyzję osoby wykluczającej się. Projekt stawia sobie za zadanie bada-
nie owych praktyk i ich przyczyn. Skupi się na różnych gestach ustanawiających pry-
watne utopie.

We wczesnych latach 60. Marcel Duchamp zauważył, że w związku z komercjalizacją 
świata sztuki jedynym rozwiązaniem dla wielkiego artysty przyszłości będzie zejście 
do podziemia, stanie się niewidocznym. Ta hipoteza znalazła swą realizację w posta-
wach artystów neoawangardy. Jak jednak spełnić ją w czasach kiedy radykalna spo-
łeczna zmiana jest postrzegana jako dążenie z gruntu utopijne?
Zniknięcie nie oznacza jednak braku głosu. Głos zanikającego zostanie podtrzymany 
i wzmocniony poprzez artystyczne interwencje. Każdy z artystów przygotował dzieło, 
którego sednem jest przeniesienie się na peryferie społecznej przestrzeni. Prace te wy-
znaczają trudną do uchwycenia granicę pomiędzy prywatnym i publicznym, jak rów-
nież pomiędzy realnym i wyobrażonym.
Zawieszenie pomiędzy pełną materializacją a zupełną ulotnością i tym samym poza 
czasem – po stronie wieczności, to charakterystyczny stan dla widma, którego obec-
ność pozwoliła twórcy dekonstrukcji na przepisanie dwóch tekstów Marksa. Jacqu-
es Derrida wskazał na jego niezwykłą fascynację twórczością Williama Szekspira, 
a w Hamlecie dostrzegł wręcz prefigurację wizji projektowanej przez niemieckiego fi-
lozofa do spółki z Engelsem w Manifeście komunistycznym. Widmo krążące po Eu-
ropie i zwiastujące nadejście komunizmu jest dla twórcy dekonstrukcji niezwykle 
podobne do zjawy ojca, która ukazując się Hamletowi, wymusza na nim przysięgę ze-
msty. Widma przekraczają granicę pomiędzy materią, a tym, co ulotne, między ak-
tywnością i pasywnością, ale również pomiędzy prywatnym i publicznym. Wymusza-
jąc na osobie, której widmo się objawia, przysięgę czy też obietnicę, wywołują efekt 
ciągłego przemieszczania się granicy pomiędzy prywatnym i publicznym, która jako 
mniej pewna niż kiedykolwiek, uniemożliwia również jasne dostrzeżenie, co jest, a co 
nie jest polityczne.
Artyści: Sebastian Buczek, Hubert Czerepok, Fischli & Weiss, Paweł Freisler, Kolek-
tywne Działania, Jacek Koprowicz, Jiri Kovanda, Jacek Kryszkowski, Zbigniew Libera, 
Leszek Przyjemski, Robert Rumas, Daniel Rumiancew, Syreny TV: Aleksandra Poli-
siewicz i Ewa Majewska, Ultra Red, Adam Witkowski, Julita Wójcik, Zakład Produkcji 
Dźwięku: Wojciech Marzec i Patryk Zakrocki oraz Kasia Krakowiak.
(tekst: Daniel Muzyczuk, Robert Rumas)

i rzeczywiście tego Witkacego przywiózł do Polski. Poszukiwania prowa-
dził na terenie dzisiejszej Białorusi pod pozorem chęci znalezienia roba-
ków na przynętę do łowienia ryb. Wykopał, jak twierdził, kość udową arty-
sty, a następnie ją zmielił i przewiózł przez granicę jako gorczycę. W Polsce 
zapakował to do torebek foliowych i dołączył do całego nakładu swojego 
czasopisma „Halo Halo”. Oczywiście ta historia z Witkacym jest z jednej 
strony prywatną historią ucieczki Kryszkowskiego, a z drugiej strony hi-
storią ucieczki Witkacego.

Bardzo ciekawe. I odkopał i zmielił? Dobrze, że o tym wszystkim nie wiedzia-

łam.

Ale dowiedzieliśmy się z kolei, że reżyser Jacek Koprowicz realizuje film na 
temat ucieczki Witkacego w pozorną śmierć. Przeprowadził daleko zakro-
jone badania nad tym wątkiem. Odebrał nawet szczękę w zakładzie, w któ-
rym Witkacy zamówił ją przed wojną. 
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Jaką szczękę znowu?

Sztuczną, Witkacy nie miał zębów. W kwietniu zaczynają się zdjęcia do 
tego filmu.

O szczęce?

To znaczy o Witkacym tak naprawdę, który w każdym razie według Jac-
ka Koprowicza, umiera około 1968 roku, a wcześniej cały czas ukrywa się 
gdzieś w Polsce. Witkacy wysyłał podobno pocztówki po roku 1939, któ-
re prawdopodobnie dalej do różnych ludzi próbują dotrzeć. Ale być może 
za dużo o tym Witkacym, a za mało o samym projekcie. Kolejnym tropem, 
za którym podążamy jest historia, którą Łukasz Ronduda nas zaraził – hi-
storia Pawła Freislera. 

A to znowu co za historia?

Freisler wyprodukował w 1967 roku z wzorcowe jajko metalu w fabryce 
„Zamech” w Elblągu, oczywiście w towarzystwie robotników, a następ-
nie postanowił przekazać je popularnemu polskiemu aktorowi Wiesławo-
wi Gołasowi – żeby on je przynajmniej przez jakiś czas nosił. Gołas je no-
sił ze sobą, natomiast następnie Freisler chciał sięgnąć troszeczkę dalej czy 
też wyżej w hierarchii aktorskich gwiazd i postanowił przekazać je przez 
jednego z emigrantów z Polski w 1968 roku do Francji, wielkiemu gwiaz-
dorowi kina francuskiego Jeanowi Paulowi Belmondo.

Czy jest jakiś powód, dla którego on zamówił to jajko?

Tak. Chciał wykonać wzorcowe jajko. Zresztą wysłał dokumenty do Sěvres, 
do Instytutu Miar i Wag, żeby tam wpisali to jajko jako jajko wzorcowe ku-
rze. Francuzi mu odpowiedzieli w dosyć dowcipny sposób, że znają się na 
wielu rzeczach, ale na jajkach nie bardzo, więc generalnie nie mogą tego 
przyjąć do tej całej sieci rejestrowej.

I co z tym Belmondem? Co się stało z jajkiem? 

Tutaj ślad jajka się urywa, przynajmniej wszyscy myśleli, że się urwał. A jak 
się okazało, jajko do Freislera wróciło. Jednak tę piękną historię zniknięcia 
jajka zamierzamy włączyć z Robertem tylko i wyłącznie do publikacji, któ-
ra będzie towarzyszyć projektowi. Paweł twierdzi, że ma prace, których nikt 
jeszcze nie widział, a które absolutnie do tematyki się odnoszą. I zapowiadał 
tutaj pracę Poszli tam z 1975 roku, o której jeszcze nic nie wiem. Paweł jest 
postacią, że tak powiem symptomatyczną dla tego projektu, ponieważ jego 
istnienie w polskiej historii sztuki jest przedziwne – funkcjonuje raczej jako 
galerzysta, niż jako artysta. Znika bardzo szybko ze sceny i przenosi się do 
Szwecji, gdzie dalej produkuje rzeczy, które są absolutnie unikalne. I w pe-
wien sposób ta jego nieobecność ma również bezpośredni wpływ na pewne 
postawy artystyczne obecne we współczesnej Polsce nawet.

Nim przejdziemy do motywu eskapizmu, powiedz o formie trailera, czyli 

tego preludium do wystawy. Dlaczego wybraliście tę strategię i czy ona się 

przekłada na merytoryczną płaszczyznę, czy jest podyktowana po prostu 

kwestiami logistycznymi. Dlaczego trailer? 

Wiesz dobrze jak bardzo inspiruje mnie literatura, nieraz bardziej niż 
sztuka. Dlatego kluczowy dla tego projektu jest motyw idiotów jako lu-
dzi wykluczających się z obiegu, czy też z wpływu na życie publiczne, życie 
zbiorowości. I to jest to pierwotne znaczenie słowa „idiota”, właściwe dla 
ateńskiej demokracji, gdzie oczywiście mogło być podyktowane autono-
micznym wyborem jednostki, albo pewnymi czynnikami powiedzmy po-
litycznymi, np. niewolnik również był idiotą. Idioci jako tacy zawsze mu-
szą występować w parach – idiota nie poradzi sobie bez drugiego idioty. 
Stąd jesteśmy we dwóch z Robertem w tym projekcie. Wystarczy przy-
wołać Don Kichota i Sancho Pansę, Flipa i Flapa, Bouvarda i Pécucheta 
oczywiście, którzy być może są kluczowi dla tego wszystkiego, i Fischlie-
go/Weissa, którzy zresztą w samych ramach już projektu się bezpośrednio 
pojawią. Ale idioci w osobach Bouvarda i Pécucheta prowadzą badania czy 
też różnego rodzaju śledztwa nad oczywiście sensem całego życia, całego 
istnienia. Potykają się o błędy i kluczą, czy też zataczają kręgi, wywracają 
się o te same sprawy, które już nie są tymi samymi sprawami. Stąd motyw 
przygotowania, czy też raczej określenia gruntu i granic prywatnej utopii 
jest momentem, do którego musimy wrócić. Od niego wyszliśmy, tak jak 

Absolutnie nie była  →
to wystawa, ponieważ 
w momencie, w którym prace 
były wystawiane, my je 
zdejmowaliśmy.
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ci domniemani np. śledczy, w przypadku pierwotnej historii Poszliśmy do 
Croatan, badamy te ślady czy też te kartki. Niestety do tych kartek i tych 
śladów wrócić musimy, z tym że one nie są już takie same.

Koniec jest na początku w pewnym sensie?

Tak, to zawracanie i oczywiście ten ruch jest ruchem w zamierzeniu do 
przodu cały czas. Natomiast błąd, który absolutnie jest wpisany w tej pro-
jekt, który jest wręcz jednym z elementów założonych jako punkt wyjścia 
(ponieważ nie wierzymy w to, że idiota może z pełną świadomością i prze-
świadczeniem badać i dochodzić do finalnych wniosków), jest elementem 
znaczeniowym niezwykle ważnym dla nas. I stąd powrót do punktu wyj-
ścia jest oczywiście z jednej strony elementem błędu, z drugiej strony tym 
finalnym elementem podróży, który i tak doprowadza nas do tego samego 
punktu. Wiesz, idiota jest jedną figurą tego projektu, natomiast drugą osią 
jest widmo, które pożyczamy tym razem również ze źródeł literackich.

To jest dość znaczące, że zaczynacie tekst kuratorski od Hamleta.

Cytat z Hamleta, w którym bohater składa obietnicę naprawienia „zwich-
niętego czasu”, pojawia się tam przede wszystkim dlatego, że Derrida wy-
zyskuje w Widmach Marksa z jednej strony ewidentnie figurę widma re-
wolucji komunistycznej zapowiadanej w Manifeście komunistycznym przez 
Marksa i Engelsa, a z drugiej strony widmo ojca Hamleta. Widmo, dzięki 
swojemu zawieszeniu między materialnością a zupełną dematerializacją, 
wymusza na doświadczającym jego obecności działanie. Stąd pustka staje 
się powodem podjęcia aktywności. Jest w tym oczywisty element teatrali-
zacji, który jest obecny absolutnie na każdym poziomie z wielu względów. 
Oczywiście najprostsze są takie, że Robert jest z jednej strony oczywiście 
artystą, przy czym zajmuje się także działalnością kuratorską czy projekto-
waniem przestrzeni wystawienniczych, ale jego pracą jest również projek-
towanie teatralnych przestrzeni scenicznych. Ja nie jestem wielkim fanem 
teatru, a to nasze wspólne działanie, między innymi trailer, jako wydarze-
nie performatywne, nie jest próbą wejścia w sytuację teatralną. To jest ra-
czej próba wywrócenia tego co w teatrze jest ważne na absolutnie drugą 
stronę i znalezienia tego, czego w teatrze nie ma. Stąd obecność np. niewi-
dzialnych słuchowisk, które przewijają się w całej architekturze tak trailera, 
jak i architekturze tego, co projektujemy dla CSW w Toruniu, co zosta-
nie tam zaprezentowane już w czerwcu. Niewidzialność teatru radiowego 
jest analogiczna z obecnością widma, ponieważ dźwięk jest ulotny, wymy-
ka się niemal w tym samym momencie, kiedy się pojawia. To w tę stronę 
Robert coraz częściej zwraca swoje oczy, od czasu projektu Lektury obo-
wiązkowe, które zrealizowaliśmy z Adamem Witkowskim. I co ciekawe 
z malarza, artysty krytycznego, z projektanta czy dizajnera przestrzeni wy-
stawienniczych, Robert coraz głębiej wchodzi w przestrzenie dźwiękowe, 
które były dla niego wcześniej obce.

Na projekt pracuje też plotka i medialny refleks, to są często podwójni 

agenci.

Ta nieuchwytność była obecna od samego początku i wpisana w koncep-
cję. Dlatego ja powiem szczerze, że boimy się trochę tego fizycznego ujaw-

Kluczowy dla tego projektu  →
jest motyw idiotów jako ludzi 
wykluczających się z wpływu 
na życie publiczne, życie 
zbiorowości. To jest pierwotne 
znaczenie słowa „idiota”, 
właściwe dla ateńskiej 
demokracji.

Kolektywne działania Slogan '77, fot. dzięki uprzejmości artystów (tekst na tkaninie: Nie skarżę 
się na nic i prawie mi się tutaj podoba, mimo że nigdy tutaj nie byłem i nic nie wiem o tym 
miejscu)
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nienia w CSW w Toruniu i w pewnym sensie też muzealizacji postaw, któ-
re radykalnie wymykają się instytucjom. Z drugiej strony ten projekt jest 
strasznie transparentny i wszelkie dane są powszechnie dostępne. Ponie-
waż mimo, że trailera, że tak powiem „nikt nie widział”, to wszystkie pra-
ce są dostępne na stronie projektu, i tam każdy kto chce absolutnie może 
się z tym zapoznać. Jest tam zresztą cała mapa krainy Croatan. I jest to 
balansowanie pomiędzy materialnością absolutną, a całkowitym pozba-
wieniem materii. Stąd chcemy podkreślić w ramach samej architektury 
wystaw, swego rodzaju widmowość. Ze względu na to, że rozszerzyliśmy 
projekt o te realne gesty, musimy skupić się również na pokazaniu doku-
mentacji, które będą stanowiły przedmiot fizyczny, który odsyła do dzia-
łania artystycznego. Stąd, no cóż, jest obawa, przed ustabilizowaniem tego 
stanu, który cały czas w nas fluktuuje i którego zaczynamy się bać w pe-
wien sposób.

Na ile realizacja w Toruniu będzie odbiegać od trailera?

Z jednej strony oczywiście będzie to wystawa, a nie sytuacja performa-
tywna. Ale odmienność tkwi przede wszystkim w tym, że jeżeli można 
tak powiedzieć – wystawa czerwcowa będzie bardziej prawdziwa, ponie-
waż będziemy mieli bezpośredni ogląd postaw, które historycznie rozegra-
ły, również w kontekście wątku metaforycznego, które ewoluowały od mo-
mentu pokazania przez nas trailera.

Co się dzieje wtedy, kiedy uda się uciec? Czy jest stan, w którym ucieczka 

jest możliwa z punktu widzenia artysty? Na czym to polega?

To jest narażenie się na bezpośrednie niebezpieczeństwo, niebezpieczeń-
stwo z jednej strony oczywiście utraty środków życiowych, w przypadku 
powiedzmy Marka Kijewskiego, który uciekał za swojego życia perma-
nentnie. Wykluczenie się z oficjalnej historii sztuki jak w przypadku Pawła 
Freislera, który w projekcie naszym i projekcie Łukasza Rondudy dopiero 
wraca do funkcjonowania w ramach biegu historii sztuki. Natomiast ni-
gdy to nie jest ta ucieczka, która nie pozostawia śladu czy też nie pozosta-
wia dźwięku, bo te osobowości nawet jeśli ich nie było – dźwięczą, tak jak 
głos Róży Luksemburg, jak dzwon.

Będziecie obecni na wystawie w Toruniu?

To jest możliwe. Być może jako Bouvard i Pécuchet? 

Kto jest kto w takim razie?

Właśnie… tu jest problem, bo Flaubert dosyć dokładnie opisuje te posta-
cie. Natomiast jeżeli już mamy się ucieleśniać to wolimy Flipa i Flapa. Po-
dobieństwo jest bardziej ewidentne.

www.gonetocroatan.com

Toruń, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, 19.06 – 27.09

Daniel Muzyczuk (1980) – historyk sztuki, krytyk artystyczny i kurator, współ-

twórca projektu Lektury Obowiązkowe (wraz z Robertem Rumasem i Adamem 

Witowskim). 

Robert Rumas (1966) – twórca obiektów i instalacji, skupiony na krytycznej 

analizie tożsamości polskiego społeczeństwa. Czynny zawodowo jako sce-

nograf nowatorskich przestrzeni wystawienniczych. Jako artysta skoncen-

trowany w ostatnim czasie na eksploatowaniu sztuki dźwięku oraz motywu 

„znikania”. 

Hubert Czerepok: Search of Miraculous (Alpain Triptych, Preface) Tribute to Bas Jan Ader 
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Sound art to jedyna tak zmarginalizowana 
dziedzina sztuki współczesnej. Brakuje jej języ-
ka opisowego, nie cieszy się zainteresowaniem 
ani kuratorów, ani twórców sztuki wizualnej – 
z Anną Zaradny, kompozytorką, artystką i kura-
torką, rozmawia Piotr Kowalczyk.

DŹWIĘK	
MARGINESU 

SZTUKI

Anna Zaradny: Notes Dźwiękowy, 2008
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W oficynie 0Books ukazała się właśnie książka Davida Stubbsa Why people 

get Rothko but don’t get Stockhausen? Właśnie, dlaczego sztuka współcze-

sna cieszy się uznaniem, a muzyka eksperymentalna pozostaje w mikrosko-

pijnej niszy?

To pytanie nurtuje mnie od dłuższego czasu, zarówno jako artystkę, jak 
i odbiorcę sztuki. Społeczny odbiór sztuk wizualnych jest nieporównywal-
ny z odbiorem muzyki, i to muzyki rozumianej w tradycyjny sposób, a co 
dopiero ukształtowanej w XX wieku sztuki dźwiękowej. Problem rodzi się 
nie tylko na poziomie recepcji, ale także terminologii i systemu skojarzeń, 
nie ma nawet języka, którym można by opisywać te zjawiska. Inny pro-
blem jest taki, że sztuka dźwiękowa czy muzyka artystyczna, w niewiel-
kim stopniu funkcjonuje w świadomości odbiorców, twórców i kuratorów 
sztuki wizualnej. To jedyna dziedzina sztuki współczesnej, która jest tak 
zepchnięta na margines życia artystycznego.
Sztuki wizualne są atrakcyjne i łatwiejsze w odbiorze. Poza tym mają swo-
je oczywiste medium w postaci obiektów funkcjonujących w obiegu rynku 
sztuki, który jest w jakimś sensie częścią systemu ekonomicznego.
Sam termin „muzyka eksperymentalna” jest jakąś protezą i opakowaniem 
zastępczym. Ma charakter negatywny, bo znaczy mniej więcej tyle, że nie 
jest to pop ani klasyczna muzyka współczesna. W Polsce ta sytuacja jest 
szczególnie dramatyczna. Brak nam odniesień, bogactwa tradycji i osobo-
wości, które ją tworzą, nie można wciąż odnosić się do kilku nazwisk XX-
wiecznej awangardy.

Czyli twoim zdaniem kojarzenie muzyki ze sztuką nie jest tak oczywiste?

Nie oddzielam muzyki od sztuki. Tym mianem określa się tylko sztuki wi-
zualne, to jest klasyczny podział, ale bywa mylący. Muzyk w naszej kultu-
rze to instrumentalista, a kompozytor to ktoś kto stawia nuty na pięcioli-
nii. To bardzo archaiczne skojarzenie.
W takim ujęciu nie czuję się muzykiem czy kompozytorem (choć mam te 
przymioty). Materią, w której głównie pracuję jest dźwięk, a to o wiele wię-
cej niż muzyka w tradycyjnym rozumieniu. I to zarówno kiedy komponuję 
w studio, gram na scenie, tworze instalację czy obiekt.

Co sądzisz o jakości publicznej audiosfery, jaki jest potencjał sound artu 

w tej właśnie przestrzeni? 

Mamy bardzo mało doświadczeń z artystycznym dźwiękiem w przestrze-
ni publicznej, która dodatkowo utrudnia tego typu interwencje poziomem 
„zaśmiecenia” jej własną masą dźwiękową. Dźwięk jest drganiem powie-
trza w przestrzeni. W tej kategorii uwolnienie dźwięku jest niezwykle 
atrakcyjne dla artysty.
Przestrzeń publiczna ma wielki potencjał co do idei formy, interwencji, cza-
su. Z punktu widzenia odbiorcy to równie niezwykła sytuacja, co ważne nie-
spodziewana, nieoczekiwana, poszerza doświadczenie i kulturę społeczną.
W ramach festiwalu Musica Genera 2007 zrealizowaliśmy projekt, insta-
lację-performance audiowizualny Edvina van der Heide, który odbył się 
w jednym z centralnych punktów Szczecina w otwartej przestrzeni w nocy. 
Jego forma była tak intensywna dźwiękowo i obecna wizualnie (modulacje 
bardzo silnych promieni laserowych), że była widoczna i słyszalna nawet 

Sztuka dźwiękowa to jedyna  →
dziedzina sztuki współczesnej, 
która jest tak zepchnięta na 
margines życia artystycznego.

Anna Zaradny: Notes Dźwiękowy, 2008
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z kilkuset metrów tym samym przyciągała i absorbowała zupełnie przy-
padkowych widzów.
W przestrzeń publiczną doskonale wpisują się też mikro formy. W 2005 
współtworzyłam projekt poświęcony architekturze (rozległy kompleks po-
niemieckiej rzeźni miejskiej w Szczecinie), który w całości odbywał się 
w przestrzeni otwartej, ale niedostępnej. System instalacji poświęcony był 
odkryciu, „zmartwychwstaniu” miejsca.

Czy widziałaś wystawę Inwazja dźwięku w Zachęcie? Czy rozgraniczenie – 

na sztuki wizualne i osierocony sound art, o którym mówiłaś - znajduje od-

zwierciedlenie na tej wystawie?

Zmylił mnie nieco tytuł tej wystawy. Wystawa więcej mówi o kodach kul-
turowych funkcjonujących w społeczeństwie niż o istocie dźwięku. Poza 
nielicznymi pracami większość projektów wykorzystywała muzykę jako 
narzędzie do przekazania jakiś idei, informacji, historii. Pokazuje jakiej 
muzyki artyści wizualni używają w swoich pracach. W większości muzy-
ka jest przedstawiana w sposób tradycyjny, używana klasycznie jako ko-
mentarz, albo kontekstowe uzupełnienie pracy. To w zasadniczy sposób 
potwierdza moją ogólną opinię na temat nie tylko wielkiego rozgranicze-
nia w recepcji obrazu i dźwięku, ale także w jaki sposób muzyka funk-
cjonuje w zdecydowanej większości w świadomości artystów wizualnych. 
Może dlatego najbardziej na wystawie ujęła mnie praca muzyka Christia-
na Marclaya, który wykazał się niezwykłą wrażliwością kultury obrazu. 
Praca też jest mistrzowsko skonstruowana na poziomie dźwięku, posłu-
guje się kodami kulturowymi, ale wychodzi poza nie, osiągając rodzaj abs-
trakcji, która tworzy zupełnie nową jakość. Całość wrażeń dźwiękowych 
na wystawie stawiała mnie w sytuacji alienacji estetycznej. W wielu przy-
padkach aranżacja przestrzeni akustycznej utrudniała indywidualny od-
biór prac. Prace często się wzajemnie zakłócały i nie odebrałam tych za-
kłóceń jako twórczych.

Muzyka improwizowana/eksperymentalna jest taką dziedziną sztuki, któ-

rej niekoniecznym elementem jest produkt końcowy typu płyta. Czy to jest 

odpowiedź na pytanie, czemu twoja dyskografia jest tak skromna?

Wydawnictwo jest dla mnie materializacją pewnego procesu twórczego. 
Publikacja muzyki improwizowanej jest czymś zupełnie innym niż muzy-
ki komponowanej. W zeszłym roku skończyłam Mauve Cycles, podwójną, 
w pełni elektroniczną kompozycję, nad którą pracowałam od dłuższego 
czasu. Proces tych kompozycji zaczął się w warunkach koncertowych. To 
doświadczenie zredefiniowałam już w warunkach czysto studyjnych. Wte-
dy określona została zasadnicza forma i przebieg kompozycji. Z drugiej 
strony pracowałam nad strukturą elektroniczną, która jest swoistą rzeźbą 
dźwiękową. Mówiąc banalnie potrzebowałam dłuższego obcowania z tą 
pracą. Na ostateczny efekt złożyło się bardzo wiele maleńkich detali.
Poprzednie moje wydawnictwa miały zupełnie inny charakter. Były zapi-
sem czysto improwizowanych sesji studyjnych czy koncertów. Efekty tych 
spotkań scenicznych były tak zadowalające, że miało to naturalne uzasad-
nienie w publikacji. Co ważne nie są to płyty o charakterze dokumentacyj-
nym, publikacja dała tej muzyce nową formę i przestrzeń odbioru.

Muzyk w naszej kulturze to  →
instrumentalista, a kompozytor 
to ktoś kto stawia nuty 
na pięciolinii. To bardzo 
archaiczne skojarzenie.

Anna Zaradny: Notes Dźwiękowy, 2008
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Czym jest praca Notes Dźwiękowy?

Notes jest instalacją, obiektem, został stworzony i pokazany w ramach ze-
szłorocznego festiwalu Wola Art pełny tytuł pracy to Harmony Of Hapi-
ness (Never Reached). Projekt dotyczył szczęścia - tematu specyficznego, 
niewygodnego. Sarmen Beglarian (kurator projektu) jako medium prac 
wybrał notesy Moleskine’a. Wybrałam typ japoński (harmonijka). Mój No-
tes stał się bardzo osobistą wypowiedzią, zawartą już w tytule, Harmonia 
szczęścia (nigdy nie osiągnięta). Od początku założyłam, że będzie to pra-
ca dźwiękowa i to dosłownie. Poprzez wybór typu notesu, temat projektu 
i środek wyrazu otrzymałam trzy różne znaczenia terminu harmonia, któ-
re zamknęły się w tej pracy. W notesie umieściłam źródła dźwięku, które 
uruchamiają się wraz z otwieraniem jego kart. Kolejne strony to kolejne 
melodie. Pojedynczo banalne, piskliwe, kiczowate, irytujące, może nawet 
perwersyjne, nałożone na siebie po dłuższym obcowaniu sprawiają wra-
żenie harmonii. Ale to tylko pozór - szczęście pozornie osiągnięte. Wie-
loznaczność tego projektu realizuje się także na poziomie pierwowzoru. 
Osoba obdarowana kartką okolicznościową stoi przed przymusem odczu-
wania umownego szczęścia, okraszonego fałszującą, cząstkową melodią.
Notes jest przede wszystkim obiektem, który funkcjonuje niezależnie od 
przywołanego przeze mnie kontekstu. Jest rozwinięciem i naturalną kon-
tynuacją projektów, które rozpoczęłam kilka lat temu podczas programu 
w Museums Quartiere w Wiedniu.

Wtedy zaczęła się twoja fascynacja światłem? Ten temat pojawia się zarów-

no w twoich instalacjach dźwiękowych jak i np. w pracy Backwards Ku Słoń-

cu na wystawie Something Must Break w Mysłowicach. 

Fascynuje mnie światło ponieważ ma tak samo niematerialną naturę jak 
dźwięk, bezkompromisowo zmienia przestrzeń. Jest rodzajem żywiołu, 
który w połączeniu z dźwiękiem stanowi pełnię.
Pierwsze moje doświadczenia pracy ze światłem miały miejsce podczas re-
zydencji w Wiedniu.
Dysponowałam wówczas studiem, które było moją pracownią i mieszka-
niem. Okazało się bardzo trudną przestrzenią do pracy dźwiękowej. Próba 
oswojenia się z dużym, minimalistycznym, posiadającym ogromny pogłos 
miejscem, skierowała mnie w stronę detalu. W apatii twórczej zaczęłam 
robić zdjęcia, w ten sposób dotarłam do światła. Nauczyłam się je kontro-
lować w obiektywie. W tym przypadku stało się ono początkiem i podsta-
wą nowych prac. Do powstałych cykli zdjęć skomponowałam muzykę, ca-
łość zamykając w formie instalacji hTIAL.
W Backwards ku Słońcu światło miało zupełnie inne zastosowanie - było 
obecne wprost. W części dźwiękowej instalacja składała się z podzielo-
nej na trzy warstwy sześciokanałowej projekcji. Warstwy podzielone były 
pod względem częstotliwości w naturalny sposób wznoszące się ku górze 
(ku słońcu). Posłużyłam się dwoma kierunkami emisji światła. Słonecz-
nym i sztucznym. Kierunek emisji światła słonecznego biegł w przeciw-
nym do kierunku wznoszenia się warstw częstotliwości, a światło sztucz-
ne miało ten sam kierunek co warstwy dźwięku. Stworzyło to zestawienie 
dwóch tuneli światła i dźwięku. Instalacja była przewidziana na dzień 
i noc. W dzień była fazą ku słońcu, nocą w fazie backwards. W pracy prócz 

Fascynuje mnie światło  →
ponieważ ma tak samo 
niematerialną naturę jak 
dźwięk, bezkompromisowo 
zmienia przestrzeń.

formalnych walorów chciałam pokazać rewers źródła światła w stosunku 
do kierunku dźwięku, który zmierza ku światłu lub ku ciemności (odda-
lając się od niego).

A w jakim kierunku ty zmierzasz? W kierunku dalszej fuzji tworzyw sztuki, 

skupienia na stronie wizualnej, czy jednak pewniej czujesz się „w dźwię-

ku”?

To nie jest kwestia pewności i zamierzeń, tylko potrzeby wyrażania się 
w danej materii. Nie oddzielam tego. Korzystam z medium, które w da-
nej chwili pozwala mi zrealizować określone pomysły, wizje. Tak bardzo 
mnie fascynuje np. kwestia światła, że wprost nie mogę się od tego uwol-
nić. Działam naturalnie pod wpływem impulsów i pasji. Nie jestem w sta-
nie zamknąć się w obrębie jednej dziedziny sztuki.

Anna Zaradny - saksofonistka, improwizatorka, kompozytorka, artystka 

dźwiękowa. Zajmuje się również instalacjami dźwiękowymi i projektami in-

terdyscyplinarnymi. Pierwsze doświadczenia artystyczne zdobywała w big-

bandach i zespołach punkowych. Od 2000 r. zajmują ją poszukiwania rozsze-

rzonych technik instrumentalnych, doskonalenie brzmienia, języka i metod 

improwizacji. Współpracowała z najważniejszymi postaciami muzyki impro-

wizowanej i sound-artu.

Jest kuratorką i współtwórczynią (wraz z Robertem Piotrowiczem) wydaw-

nictwa Musica Genera, które wydało kilkanaście albumów artystów dźwię-

kowych z całego świata. Jest także współkuratorką festiwalu Musica Genera, 

który w tym roku odbędzie się w czerwcu w Warszawie.

www.myspace.com/annazaradny

www.musicagenera.net
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Nie do końca potrafimy utrzymać raz wybrany 
kierunek, wciąż potrzebujemy zmian i czasa-
mi, nawet w imię tych zmian, jesteśmy gotowi 
poddać się jakiejś katastrofie – mówi Jarosław 
Fliciński. Artysta zrealizował właśnie we Wro-
cławiu olbrzymią pracę w przestrzeni klatki 
schodowej, a w Warszawie prezentuje wraz 
z Peterem K. Kochem i Andre Kruysenem wysta-
wę zatytułowaną Wystarczająco blisko. O obu 
projektach z Jarkiem Flicińskim rozmawia  
Bogna Świątkowska. 

ZŁAPAĆ	
KATASTROFĘ	
W	POWIETRZU

Peter K. Koch, No-Form-System, 2009,130 x 97 cm, lightjet print, diasec
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Co dla ciebie znaczy „wystarczająco blisko”? Mówi się, że człowiek ma bez-

pieczną odległość na jaką dopuszcza do siebie drugiego człowieka, świat 

zewnętrzny. Jaki jest ten dystans w twoim przypadku?

Rozumiem, że pytasz o zwrot Wystarczająco blisko w kontekście tytułu wy-
stawy. Myślę, że poszukując jego pierwotnego znaczenia nie do końca aku-
rat dystans pomiędzy ludźmi postawił bym na pierwszym miejscu – było 
by ono zbyt szerokie. Najchętniej jednak niczego bym nie sugerował i po-
zwolił każdemu po zobaczeniu wystawy samu stworzyć własne skojarze-
nia.
Rozpoczynając pracę nad obrazami, projektami, potrzebuję zawsze jakie-
goś konkretnego punktu zaczepienia. Parę miesięcy temu gdy zaczynałem 
myśleć o wystawie wyłoniło się jak z mgły Wystarczająco blisko i muszę 
przyznać, iż to niedookreślenie wydało mi się zupełnie wystarczające.

To znaczy, że tytuł wystawy zbliża się do głównego sensu, ale go nie oddaje. 

Bardzo wygodny zabieg, nie uważasz?

Nazwanie rzeczy już określonej, np. „stół” to „stół”, a „telewizor” to „te-
lewizor”, czasami wydaje mi się niewystarczające. Rzecz jest w obrazach, 
które robię. One są krótko mówiąc dość abstrakcyjne. Często zatrzymuję 
się tuż przed granicą, za którą byłyby już przedstawiające i wtedy prawdo-
podobnie przestałyby mnie interesować. Obszar abstrakcji z jednej strony 
i niedomówienia z drugiej bardzo mi odpowiada.

Tak, to się daje zauważyć w tych twoich pracach. Opowiedz o kluczu, jakim 

wybierałeś kolegów do wystawy: Andre Kruysena i Petera K. Kocha?

Już od dawna myślałem o tym, żeby zrobić swoją wystawę indywidualną 
z pracami innych artystów. W ostatnim czasie udało mi się zrealizować takie 
projekty, w których może inni artyści nie brali osobiście udziału, ale przy-
woływałem ich poprzez prezentację wywiadów z nimi. Tym razem zależało 
mi aby zbudować dla moich obrazów pewien konkretny kontekst i zaprosi-
łem Petera Kocha, który robi m.in. bardzo intrygujące filmy, których nigdy 
nie można obejrzeć do końca, mimo, że są bardzo krótkie. Ten, który będzie 
prezentowany na naszej wystawie ma 46 sekund. Zwykle są to prace o de-
strukcji. Drugim artystą jest Andre Kruysen, z którym dwukrotnie już wy-
stawiałem w Holandii. Tworzy on obiekty-rzeźby, które można by nazwać 
brise soleil – łamacze słońca. Ukośne płaszczyzny z drewna, płyt gipsowych, 
kolorowego szkła czy plexi tworzą nową, niesamowitą strukturę rozsadzają-
cą regularny rytm ścian, przez którą subtelnie przesącza się światło.

Wszyscy trzej używacie przestrzeni, stwarzacie przestrzeń fałszywą, defor-

mujecie ją.

No może to nie tyle chodzi o deformację, co bardziej o zatrzymanie budo-
wania swojego obrazu, swojej rzeźby czy swojego filmu, w takim momen-
cie, kiedy naruszamy linie równoległe i prostopadłe, zamknięte bardziej 
lub mniej regularne przestrzenie, układy, w których przyzwyczailiśmy się 
poruszać i funkcjonować. Jednocześnie nie chcemy wszystkiego rozbić do 
końca. To taka zabawa z czymś, co chcemy po prostu naruszyć, chcemy 
złapać lawinę czy też katastrofę w powietrzu, na jedną chwilę, na jedną se-
kundę, żeby ją lepiej zrozumieć choć niekoniecznie jej zapobiec.

Nie chcemy wszystkiego  →
rozbić do końca. Chcemy 
po prostu złapać lawinę 
w powietrzu, na jedną chwilę, 
na jedną sekundę, żeby ją 
lepiej zrozumieć choć nie 
koniecznie jej zapobiec.

Można rozbić coś i zostawić skorupy, ale stworzyć coś co sprawia wraże-
nie solidnej konstrukcji, a ma przedstawiać katastrofę, wcale nie jest ta-
kie proste.

A skąd ta destrukcja? I skąd ta chęć przedstawienia momentu katastrofy?

Powiedzmy, że tu zaczyna się flirt z tytułem. Katastrofa jest Wystarczająco 
blisko nas, czy dotyczy to przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości. Nie 
chcę jednak epatować, straszyć tym zjawiskiem, a jedynie pokazać, że za-
równo destrukcja jak i katastrofa są na tyle blisko, że warto się nimi zająć, 
zaakceptować i nauczyć się z nimi żyć.

To bardzo ciekawe, bo sporo się teraz mówi o zniszczeniu dotychczasowego 

porządku życia…

Myślę, że zawsze się o tym mówiło i malowało o tym obrazy. Oczywiście 
zdarza się to znacznie częściej w czasach kryzysu. Jeśli katastrofa dotyka 
nas samych to po chwili widzimy, że jesteśmy otoczeni podobnymi zdarze-
niami. Na pewno przez takie doświadczenie przechodzili po kolei wszy-
scy. Pewnego dnia po prostu dostrzegasz brutalność rzeczywistości i jego 
nieuniknioną katastroficzną powierzchnię. W jakiś sposób wspomina już 
o tym drugie prawo termodynamiki, które mówi o tym, że wszystko ule-
ga rozpadowi. Choć wydaje mi się, że tu chodzi bardziej o taką katastro-
fę, która jest też w nas, i która związana jest z naszym sposobem myśle-
nia a nie jestem do końca pewien czy i tam prawa termodynamiki maja 
zastosowanie. Wydaje mi się, że delikatnie rzecz nazywając po prostu nie 
do końca potrafimy utrzymać raz wybrany kierunek, wciąż potrzebujemy 
zmian i czasami nawet w imię tych zmian jesteśmy gotowi poddać się ja-
kiejś katastrofie. Sami plączemy mnóstwo rzeczy. Z tworzeniem jest tak 
samo, po prostu sama forma wymaga tego, żeby od czasu do czasu coś 
zniszczyć żeby powstało coś nowego.
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Jarosław Fliciński: Nigdy nie mów nigdy więcej, Wrocław, 2009
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Ale się zagalopowałem z tymi myślami. W gruncie rzeczy to ja jestem za-
fascynowany obrazem i malarstwem, może nie tyle mazaniem pędzlem, 
co możliwością przedstawienia jakiś informacji za pomocą bardzo pro-
stych znaków na płaszczyźnie. Na ogół te płaszczyzny nie są zbyt duże, są 
w skali rozpiętości ramion człowieka, czyli to jest jakieś 2,30 na 1,50 czy 
1,80. Mnie to naprawdę fascynuje, jestem zakochany w świecie abstrakcyj-
nego przedstawienia.

A jak u ciebie z kolorem?

Za pomocą koloru, tak jak w muzyce za pomocą barw, dźwięku, można 
bardzo wiele wyrazić. Niektóre barwy brzmią cieplej, niektóre chłodniej, 
niektóre bardziej dynamicznie, niektóre bardziej chłodno, niektóre racjo-
nalnie, a niektóre bardziej czule. Przy czym nie lubię nadawać kolorom 
znaczeń – ja lubię je raczej dobierać intuicyjnie i bawić się nimi. Kolor – 
uwielbiam kolor – co tu dużo mówić. To jest takie trochę niedzisiejsze mó-
wienie o kolorze, chociaż już nie wiem sam co jest dzisiejsze, a co niedzi-
siejsze. Nie należy się tym przejmować.

Jesteś miłośnikiem Hansa Holbeina?

Holbeina? Jego obrazy są fantastyczne. Ja w ogóle mam mnóstwo takich 
ulubionych mistrzów, którzy byli bardzo realistyczni, tak bardzo, że aż byli 
momentami abstrakcyjni. Mam też duży sentyment do tych obrazów, czy 
tych artystów, którzy zostali zapomniani. Fascynuje mnie ten fragment hi-
storii ludzkiej twórczości, który nigdy nie zostanie poznany. Z przyjem-
nością tropię takich artystów, czy takie sytuacje, o których świat zupełnie 
zapomniał. Wydaje mi się, że przywołanie właśnie Petera Kocha i Andre 
Kruysena też jest tego rodzaju działaniem. Oni w swoich krajach są jakoś 
tak mało znani. Nie są to artyści, z pomocą nazwisk których możesz się 
wywindować w górę. Mnie zafascynowała po prostu ich praca, a nie pozy-
cja na liście rankingowej. Holbeina uwielbiam, ale też lubię artystów ano-
nimowych, których odkryję za jakiś mały, czarujący gest w obrazie. Cza-
sami podchodzisz i patrzysz, a to jest anonimowy artysta skądś – to jest 
fascynujące. Ale czy tobie o to chodziło?

No tak, ja wyskoczyłam z tym Holbeinem z powodu ukrytego przekazu, znie-

kształcenia geometrycznego, które pozwala ci znaleźć kolejny poziom zna-

czenia, na pierwszy rzut oka niewidoczny.

No tak, to już taka tajemna wiedza. Chociaż on tak naprawdę czarował nie tyle 
poprzez te tajemne znaki umieszczone w obrazie, ale też poprzez kolor, któ-
ry przetrwał i poprzez samą technikę malowania. Jest to dość niesamowite, że 
dziś oglądamy obraz, który został namalowany kilkaset lat temu, w momencie 
kiedy świat wyglądał zupełnie inaczej, i którym się szczerze zachwycamy.

Zapytałam cię o to też trochę z powodu Wrocławia, bo niezbyt dużo wiado-

mo na temat projektu, który tam realizujesz, więc już go jakoś sobie mitolo-

gizuję jako gigantyczną realizację, która zmienia się wraz ze zmianą punktu 

obserwacji tej pracy.

To jest praca wykonywana na ścianach, które mają w sumie 600 m2 po-
wierzchni. To klatka schodowa z ruchomymi schodami, które wjeżdżają na 

6 poziomów. Najwyższy punkt tej pracy ma niemal 24 metry. Nie jest tak, że 
widać te 600 metrów za każdym razem w całości, ale widać sekwencje tego 
obrazu na ścianach. Obraz składa się z samych linii, które mają mniej wię-
cej 83 do 68 cm szerokości i biegną w różnych kierunkach. Jest ponad 30 ko-
lorów, bardzo żywych. Samo miejsce jest bardzo mocno doświetlone, tak że 
jasność tych kolorów i odbicia są niesamowite. I człowiek może wjechać ru-
chomymi schodami w tę załamującą się płaszczyznę obrazu. Tytuł: Nigdy nie 
mów nigdy więcej, wydaje się być idealny do centrum handlowego. Zawsze 
kiedy jestem w centrum handlowym chcę wyjść i nie wrócić tam nigdy.

Tak tak, znam to uczucie bardzo dobrze.

Przy okazji mówiąc o tytule przypomniało mi się, że moja pierwsza duża, 
indywidualna wystawa w nosiła tytuł Far Away. Konstruując tamten tytuł 
sugerowałem się tym, że wraz ze swoimi obrazami przeszedłem na tyle da-
leko, że nie warto wracać, zresztą nie było dokąd, a przed sobą miałem ni-
czym nieograniczoną przestrzeń. Wówczas malowałem wielkie kolorowe 
koła na płótnie. Teraz przyszła kolej na Close Enough /Wystarczająco bli-
sko, choć wciąż nie jest to miejsce docelowe.

Cały czas jesteś bardzo mocno określany przez odległości, przez długość, 

szerokość. Ciekawe co to może znaczyć?

Wygląda na to, że próbuję się odnaleźć, prawda? W przestrzeni kosmicz-
nej jest się bardzo trudno odnaleźć – możesz tylko mówić, że jesteś bar-
dzo daleko albo gdzieś coraz bliżej. Nawet bardzo trudno powiedzieć, że 
się gdzieś dojdzie. Bo chyba samo dojście już nie jest tak istotne. Waż-
ne jest być może to, że jesteśmy w ruchu i pokonujemy tę przestrzeń. Po-
tem może ktoś po nas, gdy już nas nie będzie, powie czy doszliśmy czy nie. 
Bardzo jest ważne, żeby być w ruchu cały czas. Sama dobrze wiesz, że nie 
możesz spocząć i osiągnięcie celu nie sprawia ci takiej satysfakcji. Zbliża-
nie się jest przyjemne.

Pewnego dnia po prostu  →
dostrzegasz brutalność 
rzeczywistości i jego 
nieuniknioną katastroficzną 
powierzchnię.
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Tym bardziej, że osiągnięcie celu trwa tylko chwilę, a później następuje już 

jego oddalanie się.

Tak, i ta chwila jest wzniosła i tragiczna, bo wiesz, że po niej będzie już 
nic. Albo jeszcze gorzej. To oddalanie się też jest bardzo niebezpieczne. 
Stąd kolejne cele. Nie lubię żyć wspomnieniem osiągniętych celów. Wolę 
te przed sobą.

Porozmawiajmy właśnie trochę o przestrzeni publicznej. Ty działasz w tej 

przestrzeni i prawdę mówiąc ja bardzo lubię twoje realizacje sprzed lat, które 

znam czy pamiętam z tego naszego pierwszego kontaktu. Działania w galerii 

mają jednak zupełnie inny charakter i temperament, wszystko mają inne. A te 

działania w przestrzeni publicznej są wyraziste i to zwłaszcza w naszej rze-

czywistości, w Polsce, mają dużo większy potencjał oddziaływania.

W sumie klatka schodowa w wielkim centrum handlowym jest niczym 
innym jak przestrzenią publiczną. Ona się znajduje pomiędzy parkin-
giem, który w moim pojęciu jest już częścią miasta, a galerią sklepową 
skonstruowaną jak fragment ulicy. Bardzo się ucieszyłem, że praca może 
powstać w takim przejściu – stąd też sama idea linii, która jest podstawo-
wym elementem z którego jest zbudowana praca. Działanie w przestrze-
ni publicznej jest bardzo intrygujące. Cenię te prace, które nie narzu-
cają się ani nie chcą nikogo edukować. Ja zawsze mam dystans do prac, 
które mają w sobie jakiś edukacyjny element, który dla mnie jest zawsze 
ciężarem. Wydaje mi się, że docieranie do ludzi poprzez sprawianie im 
małych przyjemności – w takim sensie, że wyjdą z domu, spotkają jakąś 
pracę i poczują się trochę lepiej – jest już wystarczające. Chociaż z dru-
giej strony zawsze się boję, żeby nie przypisywano moim pracom tylko 
i wyłącznie funkcji estetycznej czy atrakcyjności wizualnej, która zresz-
tą jest mi bardzo bliska.

Jednak to co się pojawia w przestrzeni publicznej jest zwykle oceniane pro-

stymi kryteriami dekoracyjności i estetyki.

Tak, oczywiście tak jest, choć jest coś jeszcze. Praca musi wpisywać się 
w otoczenie też znaczeniem, nawet jeśli jej wizualna atrakcyjność jest 
wysoka, innymi słowy same walory estetyczne po prostu nie wystarczą 
tak samo jak same kody znaczeniowe. Dopiero kontekst w jakim znaj-
duje się, w jakim artysta stara się ją osadzić może przynieść zaskakują-
ce rezultaty. I chyba o to zaskoczenie właśnie najbardziej artysta zabie-
ga. A najlepiej już gdy zaskoczenie trwa jak najdłużej, jest zatrzymane 
na zawsze.

Jarosław Fliciński (1965) – pochodzi z Gdańska, studiował tam architekturę 

i malarstwo. Początkowo malował na płótnie, potem zaczął malować na po-

wierzchni ścian, aranżować na potrzeby swoich prac całe pomieszczenia. Jego 

prace prezentowane były na wielu wystawach za granicą. Mieszka w Warsza-

wie. | www.flicinski.net

Jarosław Fliciński, Andree Kruysen, Peter K. Koch: Wystarczająco blisko, 24.04-

20.06 | Warszawa, Galeria Le Guern, ul. Widok 8 | www.leguern.pl

Ekipa realizująca Nigdy nie mów nigdy więcej, Jarosław Fliciński pierwszy z prawej

Jarosław Fliciński: Nigdy nie mów nigdy więcej, Wrocław, 2009
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Państwo ma niewielkich obywateli. Żyją 
w trzech krajach: Imperium Odrobinii, Cesar-
stwie Niam Niamu, Zjednoczonych Republikach 
Podłóżskich. Ich rządy wystosowują dyploma-
tyczne noty, wszczynają konflikty, prężą mu-
skuły. Idzie im to świetnie, chociaż są z papie-
ru. Projekt powołany przez trzech chłopaków, 
rozpoczął się w Warszawie w 1947 roku. O tym 
co dziś z niego wynika z Michałem Slezkinem, 
współtwórcą Państwa, rozmawiał Krzysztof 
Gutfrański.

PAŃSTWO	 
Z DZIURKACZEM  

W TLE

Bohdan Slezkin / Michał Slezkin: Państwo, fot. Michał Slezkin
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Jak doszło do powstania tego trudnego do określenia… no właśnie, projek-

tu. Wiadomo, że rozpoczął go twój ojciec, Bohdan Slezkin w 1946 – 1947 roku. 

Co zapamiętałeś z jego opowieści o początkach Państwa, jak wpadł na taki 

pomysł?

Ojciec niewiele mówił o samych początkach. Byli sobie chłopcy, którzy 
mieli po 15 lat, z pewnym ilorazem inteligencji, którzy potrafili wyszu-
kać sobie, powiedzmy, wyrafinowaną zabawę. Byli zafascynowani tym, 
co ich otaczało – warto pamiętać kontekst 1947 roku. Właśnie skończy-
ła się wojna, która wszystko zmieniła. Nie wiem, kto poddał pomysł jako 
pierwszy, tylko tyle, że mój ojciec Bohdan Slezkin, Jurek Siewierski, któ-
ry został potem pisarzem, oraz Leszek Szymański, postać całkowicie wie-
lowymiarowa, którą spotkały różne koleje losu (był on m.in. pierwszym 
redaktorem czasopisma „Współczesność”) założyli swoje państwa posia-
dające bardzo konkretne modele społeczne. Było to swego rodzaju zabaw-
ne odbicie tych systemów politycznych, które właśnie się zdewaluowały, 
bądź dopiero zaczynały swoją karierę. W każdym razie mój ojciec zało-
żył państwo, które było monarchią z zabarwieniem mocno faszyzującym, 
kierowanym przez rząd cywilny i przez generalicję, stąd też pompatyczna 
nazwa: Imperium Odrobinii. Z kolei Jurek Siewierski założył dziwną efe-
merydę ustrojową, która nazywała się Cesarstwem Niam Niamu, z tego co 
dziś pamiętam, państwo o ciągotach liberalno-lewackich o podłożu socja-
listycznym. Śmieszny miks, prawda? Ale gdybyś poczytał te noty dyplo-
matyczne, gdzie są cytowane życiorysy, wypowiedzi i historie polityków 
oraz bohaterów, którzy tam występują i reprezentują Niam Niam, to moż-
na znaleźć analogię np. z Kubą we wczesnej fazie po zwycięstwie rewolucji. 
Natomiast Fonsio Szymański założył w Zjednoczonych Republikach Pod-
łóżskich klasyczny hardcore’owy reżim komunistyczny, który jako żywo 
przypominał ten stalinowski, albo Albanię Envera Hodży, czyli: zacofa-
nie, nędza i terror.

Ustroje zostały zaczerpnięte z całkiem konkretnych przykładów, jak dalece 

rzeczywistość przenikała się ze światem Państwa?

Mam wrażenie, że ten model, który mój ojciec miał w głowie, to był świat 
II Rzeczpospolitej Piłsudskiego, tzw. sanacji, oraz demokracji Brytyjskiej 
sprzed II Wojny Światowej. Ojciec pochodził z rodziny o korzeniach nie-
miecko-rosyjsko-polskich, wychowywał się w majątku dziadków. Mój 
dziadek, Polak z wyboru, oprócz tego, że był ziemianinem, był również 
oficerem rezerwy. W tamtym czasie prowadzenie majątku, to był zawód 
ekonomiczny, czyli prowadzenie biznesu, który jednym udawał się lepiej, 
innym gorzej. Z historii mojej rodziny wiem, że mój dziadek nie spełniał 
się w tej roli. Natomiast naturalną drogą tej warstwy społecznej była też 
służba w wojsku. Dlatego wszyscy chłopcy z mojej rodziny byli wysyłani 
do korpusu kadetów w Anglii. Mój ojciec także odebrał stosowne wycho-
wanie w kulcie narodowym, skautingu, poszanowania dla armii i państwa. 
Nawisem mówiąc dziadek został zamordowany w Starobielsku, a ojciec 
w 1949 roku, bo jako 19-latek trafił do więzienia na wiele lat za próbę oba-
lania systemu oraz za niewłaściwe pochodzenie społeczne. Wydaje mi się, 
że pomysł na państwo Odrobinia był odbiciem tego wychowania, a na-
stępnie doświadczeń, oczywiście widziane przez pryzmat oka humanisty.

To nie były raczej osobiste sympatie?

Z tym bym nie przesadzał. Mój ojciec był prawdziwym humanistą i inte-
lektualistą, na pewno nie był faszystą. Faszyzm Odrobinii to był faszyzm 
monarchii brytyjskiej, przy czym to była przekora, przymrużenie oka, 
zresztą zawsze się z tego śmiał. Z drugiej zaś strony umiłowanie dla kul-
tury anglosaskiej i germańskiej nie było tu bez znaczenia. Uważam, że nie 
należy dorabiać do tego przesadnej ideologii. Myślę, że są chłopcy któ-
rym wystarcza jakiś rodzaj zabawy, a są tacy, którzy szukają dla siebie gry 
bardziej wyrafinowanej. W ten sposób pewnie założyli te państwa, które 
były takim mikro odwzorowaniem wspomnianych systemów politycznych 
w całkiem szerokim spectrum, jednak w wydaniu trochę przerysowanym. 
Warto zwrócić uwagę, że ta zabawa nie polegała na rozstawianiu żołnierzy, 
robieniu z nich miazgi i rozejściu się do domów. Wszystko rozgrywało się 
w obszarze polityki, not dyplomatycznych, gambitów politycznych. Oczy-
wiście, były wszystkie wymiary polityki, wojna też jest jednym z jej wy-
miarów, jest jej kontynuacją. Odrobinia okupowała Niam-Niam i dokony-
wała tam potwornych zbrodni wojennych – co wiadomo z korespondencji 
dyplomatycznej – były tam obozy koncentracyjne, jakieś straszliwe ma-
sakry... Tylko wszystko to miało wymiar trochę jak z późniejszego King-

Bohdan Slezkin / Michał Slezkin: Państwo, fot. Michał Slezkin
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saizu. Kiedy się prześledzi nazwy tych krain geograficznych, tych miejsc 
gdzie to się odbywało – Szuflandia, Caflinia, w Wannie było słynne spo-
tkanie na szczycie, widać dystans i dowcip. Warto pamiętać o tym, że była 
to tylko zabawa. Jak i o tym, że ta zabawa jako projekt po prostu nie ist-
niała. Dopiero ja nazwałem to roboczo Państwem. Sięgnąłem do tamych 
zdarzeń z dwóch powodów. Brałem w tym udział i w pewien sposób mnie 
to ukształtowało – zarówno mój ojciec, jak i Jurek Siewierski, którzy mie-
li zawsze super poczucie humoru i zawsze się tym bawili, w pewnym mo-
mencie wciągnęli swoje dzieci do tej zabawy, przekazali nam te państwa. 
To przekazanie było bardzo zabawne, gdyż w rzeczywistości oni przy tym 
więcej robili niż my.

Czyli nadal byli zaangażowani?

Dokładnie, to jest naprawdę ciekawy aspekt sprawy. Może też traktowali 
troszeczkę zabawę w Państwo, jako swoistą emigrację wewnętrzną. A może 
nie potrafili zrezygnować z ojcostwa tej zabawy, w związku z tym animo-
wali nas, Wojtka Siewierskiego i mnie. Właściwie z młodszego pokolenia 
tylko my dwaj bawiliśmy się z nimi. Powstawały kolejne figurki, które wy-
konywałem z ojcem, podobnie jak Wojtek z swoim tatą, który był wtedy 
znanym pisarzem i intelektualistą, i z tego co pamiętam znawcą wolnomu-
larstwa. Oni i my robiliśmy pracowicie kolejne figurki i to była super za-
bawa.

Właśnie. Warto powiedzieć więcej o aspekcie materialnym Państwa i o jego 

obywatelach, którzy służyli rozmaitym politycznym rozgrywkom. Oprócz 

wspomnień i dokumentów pozostały figurki, możesz powiedzieć o nich coś 

więcej?

Zachowało się około dwustu figurek, z tego ponad połowa jest zrobionych 
przeze mnie i ojca. W każdym razie ojciec i jego koledzy, na miarę swoich 
możliwości i uzdolnień stworzyli dla swych państw społeczeństwa, które 
wydawały im się optymalne. U mojego ojca było to widać dokładnie przez 
reprezentację rządu, rząd cywilów i generalicję, która zajmowała, nazwij-
my to, poczesne miejsce. Na górze hierarchii był król. Proporcje ilościowe 
reprezentantów paru grup społecznych odwzorowywały ustrój. Jak pamię-
tam Niam-Niamczycy to byli głównie działacze i politycy, oraz dziennika-
rze, chociaż zwykli obywatele byli także. Z kolei w Odrobinii mój ojciec 
zrobił rzeczywiście cały przekrój społeczny. Jest wspomniana generalicja, 
rząd cywilny, jest kler, czyli warstwy dominujące, bardzo dużo służb spe-
cjalnych – to są ci jegomoście w ciemnych garniturach, ale są też feminist-
ki, dziennikarze, działacze społeczni, są artyści, naukowcy i jest dość ob-
szerny półświatek… Co istotne, jest jeszcze jeden obszar, który pozostaje 
dla mnie częściowo nieznany. Mianowicie, te postaci były spersonifiko-
wane, to nie były wycinanki bezimienne. Każda z figurek na podstawce 
ma swój numer. Numer pozwala poznać nazwisko oraz zawód postaci, jej 
miejsce w odrobińskim społeczeństwie. Figurki mają swoje indywidualne 
rysy, zarówno osobowościowe jak i fizyczne, w związku z tym, wiele figu-
rek było jakimś odbiciem postaci z realnego życia, które mój ojciec znał, 
przyjaźnił się lubił, bądź nie. Ojciec miał niezwykłą zabawę, kiedy wycią-
gał np. figurkę adwokata, który obsługiwał różne podejrzane typy z pół-

światka. Adwokat nazywał się Leslie Sziman, fizycznie przypominał Leszka 
Szymańskiego, tego o którym mówiłem na początku, założyciela Zjedno-
czonych Republik Podłóżskich. To jest kolejny wymiar, jednak niezwykle 
osobisty i trudny do wychwycenia.
Inną sprawą jest to, że mój ojciec był świetnym grafikiem i rysownikiem, 
toteż figurki są wydarzeniem w wymiarze plastycznym, są namalowane 
ręką miniaturzysty. Był niezwykle cierpliwy i precyzyjny, do tego stopnia, 
że malował po kilka godzin guziki pod lupą. Specjalizował się w broni, 
historii munduru i kostiumów, przez co oglądanie filmów historycznych 
z nim było prawdziwym koszmarem.
Później robiliśmy figurki wspólnie, nie tylko malowane, ale też ze zdjęć 
lub poprzez trochę inną technikę malowania. Teraz znowu powstaną ko-
lejne nowe, mam zamiar zrobić do tego całą zupełnie nową serię. Figurki 
są zrobione dwustronnie z niezwykłą pieczołowitością i precyzją zarówno 
mikro, jak i makro. Nic nie tracą w powiększeniach, więcej, powiedział-
bym nawet, że wyglądają dość niesamowicie. Materia, która jest zagęszczo-
na w miniaturze nagle zyskuje niebywale malarski i komiksowy wymiar. 
Wszystko to można odnaleźć w Państwie, całą kulturę wizualną trzech de-
kad od końca lat 40. do jakiegoś 1973, 1974 roku. To jest jeden z najmoc-
niejszych momentów, bo kiedy patrzysz na charaktery tych ludzików, na 
to jak są zbudowane, to odnajdziesz tam ówczesnych tuzów estrady, np. 
Cwynara, bądź Edwarda Hulewicza, którego uosabia piosenkarz, znaj-
dziesz kobiety w spódnicach bananowych, całe lata 60., osoby heterosek-
sualne i homoseksualne, itd.
Jak łatwo się można domyśleć, mój ojciec nigdy nie traktował tego jako 
projekt, z którym mógłby wyjść do ludzi, tylko pewnego rodzaju zabawę 
i gimnastykę intelektualną. Dlatego warto spojrzeć jaki poziom literacki 

Odrobinia okupowała   →
Niam-Niam i dokonywała tam 
potwornych zbrodni wojennych 
– co wiadomo z korespondencji 
dyplomatycznej – były tam 
obozy koncentracyjne, jakieś 
straszliwe masakry...
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zawierają te teksty sprawozdań, not i listów dyplomatycznych. Poziom ar-
gumentacji, pastisz języka i cynizmu dyplomatycznego, jest tam akcento-
wany w niezwykle ciekawy sposób.

Jak wyglądało życie obywateli Państwa i jak wyglądała sama zabawa?

Przede wszystkim spotykaliśmy się dość często, ale też poświęcaliśmy 
temu wiele czasu. Najpierw starannie budowane były sytuacje polityczne. 
Każdy rodzaj spotkania, zetknięcia się tych państw był przedtem projek-
towany w formie not dyplomatycznych i pewnego zamysłu politycznego. 
Każde spotkanie było tym efektem, a polegało na tym, że na zakończenie 
każdego spotkania umawialiśmy się, że dokonujemy takiego a takiego aktu 
politycznego. Zarówno my, jak i Siewierscy żyliśmy dość skromnie, była to 
początkowa faza telefonów, a więc noty wysyłaliśmy do siebie pocztą. Na-
stępnie układaliśmy plan wizyty, oczywiście z aspektami, które były zapro-
jektowane wspólnie, czyli, że rozmowy będą o tym i o tym, że na przykład 
pragniemy dobrosąsiedzkich stosunków, ale mamy zamiar objąć kontro-
lą, na przykład ten a ten obszar. Jak to pamiętam, celem tych zabaw nie 
było układanie dobrosąsiedzkich stosunków, bo nie o to chodziło, chodzi-
ło raczej o pewne napięcie. W związku z tym, żeby stworzyć napięcie, to 
jednocześnie z deklaracjami o tym, że chce się wypracować dobrosąsiedz-
kie stanowisko szły resentymenty i eskalacja konfliktów. Choć pamiętam, 
że kiedy my – dzieci się w to bawiliśmy, nigdy nie doszło do konfrontacji 
zbrojnej, co miało miejsce wcześniej. Były parady, były pokazy siły, figur-
ki były rozstawiane na ziemi, zabieraliśmy ze sobą wszystkie nasze samo-
loty i czołgi i jako regularne wojsko – dostępne w tych czasach plastiko-
we żołnierzyki. 
Ale jednocześnie przed taką wizytą dorabialiśmy z ojcem figurki w cha-
rakterze postaci które wyglądały zupełnie jak Niam-Niamczycy (sprawa 
była łatwa, bo oni kiepsko rysowali) z wszczepioną naszą legitymacją – ka-
wałkiem plastiku i utykaliśmy gdzie się dało, na przykład wkładaliśmy je 
między książki, mieszaliśmy z ich obywatelami, bo to byli nasi szpiedzy. 
Następnie oni większość z nich natychmiast wykrywali i wysyłali do nas 
notę dyplomatyczną w rodzaju: „Departament Turystyki z żalem zawiada-
mia, że odnalazł się turysta odrobiński, ale niestety zapadł na ciężką cho-
robę i nie udało się go uratować”. Trzeba przyznać, że wszystkie państwa 
doceniały wartość straszliwego dziurkacza jako szybkiego i nieomylnego 
narzędzia kaźni.

Wiadomo że obywatele prowadzili życie kulturalne, wydawano sporo prasy.

Prasa ograniczała się do spisów, funkcjonowało wprawdzie zbiorcze wy-
dawnictwo w formie skrótu, zawierając się w specjalnych zeszytach. Były 
tam fragmenty z najróżniejszych wydawnictw od polityki przez sport i kul-
turę zawierające teksty prawomyślne z danym ustrojem oraz niesamowite 
kolaże zdjęć z „realnej” prasy. Prawdopodobnie mieli też jakichś widzów, 
była cała sieć kolegów, którzy dostarczali im różne produkty, pamiętam, że 
ten czy tamten wykonywał dla nich czołgi z pudełek od zapałek, ktoś tam 
robił samoloty, ale wtedy kiedy bawiłem się z ojcem i Siewierskimi, to już 
raczej bez widzów. Można powiedzieć zatem ogólnie, że te spotkania były 
pretekstem dla intelektualnej fiesty. Trwały kilka godzin, przynajmniej raz 

Celem tych zabaw nie było  →
układanie dobrosąsiedzkich 
stosunków, chodziło raczej 
o pewne napięcie. Za 
deklaracjami o tym, że chce 
się wypracować dobrosąsiedzkie 
stanowisko, szły resentymenty 
i eskalacja konfliktów.

Bohdan Slezkin / Michał Slezkin: Państwo, fot. Michał Slezkin
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w miesiącu, od około południa do 6-7 wieczorem. Na przykład Wojtek 
z Jurkiem przyjeżdżali do nas, wyjmowali z torby duży model samolotu 
typu MIG i „lądowali” u nas, potem ustawiali swoją delegację, później my 
ustawialiśmy swoją, która do nich wychodziła, społeczeństwo stało i wiwa-
towało, a w tle na przykład przechadzała się przygotowana na tą okazję pa-
rada wojskowa, która miała im uzmysłowić realną możliwość, że możemy 
do nich w każdej chwili „wjechać”, czyli napinanie muskułów.

Przedstawiciele „półświatka” brali również udział w takich obchodach?

Zdecydowanie nie. Półświatek żył sobie własnym życiem i był fajnym 
ubarwieniem pejzażu społecznego Odrobinii. Zdarzało się, że byli cza-
sem wykorzystywani do różnych prowokacji. Używaliśmy do tego specjal-
nie zrobionych przez nas członków nielegalnej w Odrobinii Partii Komu-
nistycznej. Dziwnym trafem wyglądali całkiem jak Niam-Niamczycy. Na 
przykład u siebie – szkoda, że nie ma z tego żadnych zdjęć – inspirowa-
liśmy manifestacje Partii Komunistycznej, które następnie były przez nas 
brutalnie rozpędzane, wszystko miało odbicie w sensacyjnych nagłówkach 
prasowych, a wynikające z tego fakty wykorzystywane były do inspirowa-
nia wydarzeń politycznych i kreowania wcześniej wspomnianego napię-
cia. Mam te figurki do dziś i oprócz tych sfałszowanych Niam – Niam-
czyków, jest tam cała ekipa ambasady Niam-Niamu z lat 70. Jest też jeden 
Niam-Niamczyk z lat 50., który dostał obywatelstwo Odrobińskie, ale to 
długa historia…

Ile było właściwie tych państw? Co z Leszkiem Szymańskim i jego Republi-

kami?

Leszek Szymański jeszcze w końcu lat 50. wyjechał z Polski i Zjednoczone 
Republiki Podłóżskie naturalnie przestały funkcjonować. Za moich cza-
sów istniało także czwarte, kadłubowe państwo, nazywało się Bapelman-
dep, była to śmieszna proteza zainicjowana prawdopodobnie przez Niam-
Niamczyków. W tym czasie, kiedy miałem 12-13 lat i zostałem wciągnięty 
do gry funkcjonowały te trzy państwa. 

Można powiedzieć, że projekt w pewnym sensie nie ma jednego autora, jest 

transmisją poprzez czas, dziełem wielopokoleniowym…

O tak! Mój ojciec opowiadał mi o moim pradziadku, który mieszkał we 
wspominanym już majątku, był emerytowanym carskim generałem i lubo-
wał się w szczególnej czynności. Całymi godzinami, bez względu na porę 
roku, siedział w parku, dla przykładu zimą zawinięty w futrzaną szubę i na 
wielkim, kamiennym stole rozgrywał bitwy ołowianymi armiami… przy 
pomocy dwóch ordynansów – ludzi z krwi i kości.

Michał Slezkin (1960) – absolwent Wydziału Grafiki i Plakatu ASP w Warsza-

wie. Tworzy wielkoformatowe prace na papierach w technice akwarelowej, 

oleje oraz obiekty wielowymiarowe w żywicach syntetycznych. Zajmuje się 

również promocją twórczości młodych filmowców w przestrzeni Internetu.

www.millionyou.com

„Departament Turystyki  →
z żalem zawiadamia, że 
odnalazł się turysta 
odrobiński, ale niestety 
zapadł na ciężką chorobę i nie 
udało się go uratować”.

Bohdan Slezkin / Michał Slezkin: Państwo, fot. Michał Slezkin
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W połowie XX wieku, pojawił się pogląd, że 
tożsamość jest kategorią ograniczającą i repre-
syjną. Chcemy zasłużyć sobie na miano pełno-
prawnej jednostki? To musimy być radykalnie 
stabilni, racjonalni. Mnie nie satysfakcjonuje 
ani klasyczna narracja nowoczesna, ani wy-
lewanie dziecka z kąpielą, czyli uśmiercanie  
podmiotu, więc szukam ścieżki między skrajno-
ściami – z Tomaszem Platą, teoretykiem teatru, 
autorem książki Być i nie być, o falowaniu toż-
samości rozmawia Tomasz Fudala.

RAZ  
JESTEŚMY	
BARDZIEJ	

A RAZ  
MNIEJ

Grafika: Małgorzata Gurowska
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Hamletyczne „Być albo nie być” zamieniasz w tytule swojej książki na Być 

i nie być. To nawiązanie do Szekspira mogłoby sugerować, że będziemy mieć 

do czynienia z rozpoetyzowanym esejem w rodzaju pism Jana Kotta. Tym-

czasem twoja książka to raczej rozprawa filozoficzna. Czy tego potrzeba 

teatrowi w Polsce? Czy jest jakiś kłopot z myśleniem w naszym teatrze? I co 

to znaczy, że nowa seria wydawnicza Teatru Dramatycznego ma „poszerzyć 

społeczne pole gry”?

Czy moja książka jest potrzebna teatrowi w Polsce? Zdecydowanie nie 
jestem pewien (śmiech). Na pewno to rzecz napisana innym językiem, 
w innej manierze niż większość rzeczy, które u nas o teatrze się wydaje. 
Akurat Kotta bym nie lekceważył, bo to jeden z gigantów, których ciężko 
obejść. Byłoby fajnie podrażnić się z Kottem kiedyś w przyszłości – prze-
czytać go na nowo, położyć go np. na leżankę i rozliczyć go z tych wszyst-
kich erotycznych fascynacji, o których pisze i których pełno było w jego 
życiu. Ale rzeczywiście: podstawowa formuła pisania o teatrze w Pol-
sce wydaje się nieco archaiczna. W najlepszym razie to dość standardo-
wa krytyka towarzysząca. W rodzaju: taki pan zrobił takie przedstawie-
nie, a inny zrobił inne. Trochę brakuje tekstów, które chciałyby łączyć 
teatrologię ze współczesnymi naukami humanistycznymi. Jedyny przy-
kład, jaki przychodzi mi w tej chwili do głowy, to działania kulturoznaw-
ców z UW. Tyle że tam punktem odniesienia wciąż pozostaje antropolo-
gia z silną inspiracją Levi-Straussowską, trudno więc traktować to dziś 
z nabożną czcią.

Nie ma nikogo, do kogo można by się odnieść?

Spośród naszych autorów sentyment mam głównie do jednego: Andrze-
ja Falkiewicza. W latach 70. napisał świetną książkę Teatr Społeczeństwo. 
Dziś to postać zupełnie zapomniana, ekscentryczna, lecz bardzo wciąga-
jąca; może tym bardziej wciągająca, im bardziej ekscentryczna. Falkiewicz 
zaczynał jako krytyk teatralny z wyraźnym skrzywieniem marksistow-
skim, aby po latach stać się pełnokrwistym filozofem... Na Zachodzie prób 
łączenia myślenia o teatrze z humanistyką masz mnóstwo. Masz książ-
ki o teatrze i psychoanalizie, o teatrze i teorii queer czy teatrze i studiach 
postkolonialnych. Absolutnie nie chcę uderzać tutaj w ton polskiego kom-
pleksu i dowodzić, że na Zachodzie wszyscy są bystrzejsi od nas. Chodzi 
tylko o to, że to inspirujące lektury, zmieniające perspektywę. Jak to prze-
czytasz, łatwiej ci wykorzystywać metaforę teatralną jako sposób myśle-
nia o świecie. O polityce, tożsamości, pamięci. Nagle okazuje się, że teatr 
to mechanizm, który widać dosłownie wszędzie wokół. Wychowałem się 
na podobnym pisaniu. Wychowała się na nim również Dorota Sajewska, 
która redaguje serię Dramatycznego. I teraz chcemy „poszerzyć społeczne 
pole gry”, czyli pokazać teatralny wymiar rzeczywistości, a także uwikłanie 
teatru we współczesne ideologie.

Dużo piszesz o sztukach wizualnych. To też nietypowe, bo w Polsce światy 

teatru i sztuk wizualnych wciąż funkcjonują w separacji. Podoba mi się ta 

szeroka perspektywa, którą rysujesz w książce, gdzie różne dziedziny dys-

kutują ze sobą (teatr, tzw. performans galeryjny, film wideo, sztuka koncep-

tualna skupiona na tekście).

Znów odpowiem: na Zachodzie ten typ myślenia to standard. Tam teatr 
coraz rzadziej traktowany jest jako samotna wyspa, a coraz częściej jako 
jeden z gatunków sztuk widowiskowych czy performatywnych. Gdy za-
cne pismo „Performing Arts Journal” wydaje serię książek o najwybitniej-
szych współczesnych performerach, to trafiają do niej zarówno queerowy 
reżyser Reza Abdoh, jak i wideo-artowiec Gary Hill, który chyba nigdy nie 
przygotował performansu na żywo. Zresztą u nas też to się zmienia. Mło-
dzi reżyserzy już z grubsza wiedzą, kim jest Marina Abramovic, oglądają 
filmy Katarzyny Kozyry i słyszeli o akcjach Pawła Althamera. Kiedy trzy 
lata temu przygotowywałem zbiór tekstów o teatrze polskim po 1989 roku, 
to umieściłem tam esej o Pawle Althamerze i Cezarym Bodzianowskim.
Choć mam też małą wątpliwość. Kiedy sugerujesz, że polski teatr ma kło-
poty z myśleniem i zestawiasz go ze sztukami wizualnymi, to jakbyś mó-
wił, że sztuki wizualne tego kłopotu nie mają. Coś jest na rzeczy, lecz to 
przecież wynik konkretnej sytuacji – tej wielkiej przewagi tradycji post-
konceptualnej na obecnej scenie artystycznej. Sztuki wizualne przez ostat-
nie dekady poszły w kierunku konceptualnym, co pomogło w opisywaniu 
ich w języku niemal filozoficznym. Zarazem mam wrażenie wyczerpywa-
nia się tej formuły. Sam jestem już nieco zmęczony oglądaniem prac, któ-
re często zawierają się we własnym opisie. I dlatego jestem zadowolony, że 
jedną nogą wciąż stoję po stronie teatru, który ze swej istoty zawsze pro-
ponuje bardziej skomplikowane narracje.

Przejdźmy do ważnego problemu w twojej nowej książce. Co się dzieje, gdy 

aktor wchodzi na scenę? Czy jest obecny na scenie, czy ukrywa swą obec-

ność za postacią, którą gra? 

Aktor jest i nie jest jednocześnie. Podobnie postać. Weźmy przykład: Jacek 
Poniedziałek wychodzi na scenę, żeby zagrać Hamleta. Z jaką egzysten-
cjalną sytuacją mamy tu do czynienia? Poniedziałek staje się Hamletem, 
czy pozostaje samym sobą?

Kiedy sugerujesz, że polski  →
teatr ma kłopoty z myśleniem 
i zestawiasz go ze sztukami 
wizualnymi, to jakbyś mówił, 
że sztuki wizualne tego 
kłopotu nie mają.
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Jak odpowiadasz na to pytanie w swojej książce?

Odpowiadam tak jak podpowiadają autorytety mojej dziedziny: Ponie-
działek równolegle tworzy Hamleta (proponuje własną interpretację tek-
stu, wykorzystując w pewnym zakresie osobiste doświadczenia) i jest przez 
niego tworzony (baza jego interpretacji to klasyczny dramat, co redukuje 
pole możliwych wyborów). A więc Poniedziałek nie jest sobą (bo staje się 
Hamletem), ale nie jest też nie-sobą (bo pozostaje Poniedziałkiem). Te-
atrologia mówi o grze podwójnej negatywności: niby mamy na scenie aż 
dwie tożsamości, aktora i postać, lecz tak naprawdę żadna z nich nie jest 
pełna, stabilna. Dla mnie to dobry punkt wyjścia do zastanowienia się, 
czym w ogóle jest tożsamość i w jaki sposób powstaje.

Wymieńmy kilka pojęć, wokół których krąży twoja refleksja. To m.in. pamięć, 

podmiot, ciało, performans – rozumiane jako struktury działające według 

podobnych zasad. Dochodzisz do wniosku, że podmiot to rodzaj performan-

su. Ten podmiot-performans paktuje między obecnością a nieobecnością. 

Czy najbardziej interesujący jest dla ciebie jego ruch między obecnością 

a nieobecnością?

Zdecydowanie tak. Zgadza się to z moim potocznym doświadczeniem, 
które podpowiada, że raz niejako bardziej jesteśmy, a kiedy indziej nasza 
tożsamość gdzieś zanika, rozpada się. Nie masz tak? Wstajesz rano i kom-
pletnie nie potrafisz odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jesteś? (śmiech) 
A poprzedniego dnia miałeś silne poczucie własnej obecności, potrafiłeś 
doskonale zdefiniować czy wykreować samego siebie.

To znaczy, że tożsamość może być„miękka”?

Otóż to. Miękka tożsamość jakoś zachowuje odrębność, własne grani-
ce, daje poczucie ciągłości i stabilności. Równocześnie pozostaje otwar-
ta na zmianę. Dawno temu, w XVII wieku tożsamość wymyślono jako coś 
„twardego”, niezmiennego. Świat się wówczas sekularyzował, człowiek po-
został sam, bez dostępnych wcześniej religijnych podpórek własnego ist-
nienia, w ramach naturalnej obrony powołał samego siebie jako kogoś 
mocnego, odpornego na wstrząsy. Potem, w połowie XX wieku, pojawił 
się inny pomysł: pogląd, że tożsamość jest kategorią ograniczającą i repre-
syjną, bo wymusza na nas zestaw standardowych zachowań. Chcemy za-
służyć sobie na miano pełnoprawnej jednostki? To musimy być radykalnie 
stabilni, racjonalni. Mnie nie satysfakcjonuje ani klasyczna narracja nowo-
czesna, ani wylewanie dziecka z kąpielą, czyli uśmiercanie podmiotu, więc 
szukam ścieżki między skrajnościami.

A widz? Gdzie w tym wszystkim jest widz? Mam wrażenie, że większość 

z tego, co piszesz, odnosi się do aktora. Widz pojawia się rzadziej, mniej cię 

interesuje. Jaka jest jego sytuacja?

Rzeczywiście mniej się nim zajmuję. Może zatem spróbujmy teraz. Widz 
siedzi na widowni. Niekiedy może to być widownia czysto umowna – widz 
może być po prostu świadkiem szczególnych wydarzeń czy rytuałów spo-
łecznych. Jaka jest jego rola? Teoria teatru sugeruje, że podwójna. Z jednej 
strony widz może być kimś podporządkowanym, pozbawionym władzy, 
zmuszonym do wysłuchania cudzego komunikatu. Jak partyjny działacz 
słuchający przywódcy na partyjnym zjeździe. Ale z drugiej strony mamy 
przecież teorię spojrzenia, która mówi, że władzę ma ten, kto patrzy. Reży-
ser, którzy z ciemności patrzy na próbujących na scenie aktorów, ma nad 
nimi wielką symboliczną przewagę, choćby nic nie mówił. Odnieśmy to do 
moich ulubionych kategorii obecności i nieobecności. Kto w tym układzie 
jest obecny, a kto nieobecny? Zazwyczaj obecność przypisujemy temu, kto 
ma władzę. Tyle że tu ten rozkład władzy jest co najmniej nieczytelny. I po 
raz kolejny widzimy sytuację, w której obecność miękko przechodzi w nie-
obecność oraz odwrotnie.

Dlaczego w swojej opowieści o tożsamości tak dużo miejsca poświęcasz Je-

rzemu Grotowskiemu?

Po pierwsze dlatego, że był wielki (śmiech). Jak już się z kimś mierzyć, to 
lepiej z kimś poważnym, istotnym. A po drugie dlatego, że prawie nie-
ustannie mówił o obecności. Dla Grotowskiego teatr miał być laboratoryj-
ną przestrzenią odnajdywania najgłębszych prawd o kondycji człowieka. 
Gdy Ryszard Cieślak grał Księcia Niezłomnego, mówiono o akcie całkowi-
tym, przekonywano, iż aktor odkrył przed widzami swe autentyczne „ja”. 
Było w tym przekonanie, że istnieje coś takiego, jak autentyczne „ja”, na-
sza twarda cząstka, nasza obecność. To interpretacja tak ugruntowana, tak 
rzadko podejmowano z nią dyskusję, że pomyślałem, iż przyjrzę się Gro-
towskiemu bliżej. I okazało się, że jego marzenie o obecności było bardzo 
dalekie od spełnienia.

Tomasz Plata (1974) – wykładowca w Akademii Teatralnej w Warszawie, za-

stępca redaktora naczelnego w „Przekroju”. Jego książka Być i nie być ukazała 

się właśnie nakładem stołecznego Teatru Dramatycznego i Wydawnictwa Sic!
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Karmelicka 27, www.mik.krakow.pl; Miejsce, Zegadłowicza 2, www.miejsce.sklep.pl; Punkt, ul. Sławkowska 24, I piętro, www.

punkt.sklep.pl; Galeria Pauza, ul. Floriańska 18/5; 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; Kiosk Kulturalny, ul.Piastowska 17 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; Galeria Stereo, ul. Słowackiego 36/1 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; 

Galeria Mieszkanie Gepperta, ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, www.mieszkaniegepperta.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
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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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POPisowe
numery ...

za grosze!

Największa lista przebojów...
za grosze!
Ściągaj co chcesz, kiedy chcesz i to całkowicie legalnie...
dzięki Muzodajni!

Czekają setki tysięcy utworów do ściągnięcia na telefon lub komputer, bez opłat 
za transfer. A wśród nich przeboje takich gwiazd jak: Timbaland, 50 Cent, Akon, 
Nelly Furtado i wielu innych. Już od 8 gr za utwór!

Szczegółowe informacje i regulamin na www.muzodajnia.pl
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