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04 NOTESIK.NA.6.TYGODNI

05–61	 ORIENTUJ	SIĘ!  
 najnowsza kultura i sztuka dzieje się teraz

62-69 OPLATANIE BRUDNYMI MACKAMI 
 Na Śląsku zalęgła się Ośmiornica. Nastąpiło to w listopadzie 2008 roku 

dzięki nieformalnej grupie młodych twórców orbitujących wokół ka-
towickiej ASP. Strukturą przypomina tajne organizacje z systemem 
wewnętrznych kodów, którymi porozumiewają się ich członkowie. 
Manipulacja informacją zniekształconą przez przekaz. Budowanie le-
gendy wokół miejskich rytuałów wtajemniczenia. Mnożenie wariantów 
w oparciu o plotkę i powtórzenie. W krąg Ośmiornicy na chwilę wniknę-
ła Bogna Świątkowska.

 

 
70–75 PRZEKSZTAŁCENIE	SNEM
 Kiedy Daniel Knorr kładzie się spać światła na fasadzie Pałacu Kultury 

i Nauki w Warszawie gasną. Kiedy budzi się, włącza z powrotem 
światło budynku. Czy to możliwe? Czy to dzieję się naprawdę? 
O projekcie Awake Asleep z rumuńskim artystą rozmawia Sebastian 
Cichocki.

 

76–85 UKŁAD	ZDYSCYPLINOWANY
 O nadzorze i kontroli można obszernie teoretyzować, jednak szybko 

dochodzi się do prawdy, która mówi, że teoria to jedno, a praktyka 
drugie. O wielowymiarowości aparatu kontroli – odtwarzaniu 
arcydzieła Rembrandta, konfrontacji ze stróżami porządku i czeskim 
folku z Grzegorzem Drozdem, autorem projektu Straż Miejska, 
rozmawia Krzysztof Gutfrański.
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5386–93 PLĄDROFONIA	SENTENCYJNA 
 Niby z nich narzekacze (the Complainers), a nagrali płytę zatytułowaną 

radośnie SIŁA RADOŚĆ SZCZĘŚCIE SŁAWA! Z Wojtkiem Kucharczykiem, 
kompozytorem, autorem tekstów, wydawcą, autorem niezliczonych 
projektów muzycznych i graficznych oraz Asią Bronisławską, o sztuce 
łowienia słów rozmawia Bogna Świątkowska.

94–101 KONKRETNA	SIŁA	SZTUKI	GŁOŚNIKA
 O sztuce głośnika, wizualnym mroku, dźwiękowych bytach fikcyjnych, 

muzyce i poezji konkretnej – z Lionelem Marchiettim, jednym z 
najważniejszych francuskich kompozytorów muzyki konkretnej, 
gościem tegorocznego Musica Genera Festival w Warszawie rozmawiał 
Daniel Brożek

102–105 BARDZO	ŁADNA	CERATKA
 Wybory do Parlamentu Europejskiego to gorący bieżący temat. My 

zasięgnęliśmy porady w sprawach unijnych u Agnieszki Szreder, 
której projekt Nowa flaga – Nowy hymn dla Unii Europejskiej 
powinni nie tylko znać, ale przede wszystkim zrealizować przyszli 
europarlamentarzyści. Z artystką rozmawiała Paulina Jeziorek.

106–v RZEŹBA	KOLEKTYWNA,	PARK	SPOŁECZNY
 O Parku Rzeźby na warszawskim Bródnie w przededniu ujawnienia 

w nim prac Pawła Althamera, Moniki Sosnowskiej, Olafura Eliassona 
i Rirkrita tiravaniji, pisze Sebastian Cichocki (Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej).

112 GDZIE	BYWA	NOTES  
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COCARTA.PL

serwis działający według filozofii web 
2.0 dla osób chcących zaprezentować 
swoje prace. Oprócz szansy pokaza-
nia swojej twórczości, użytkownicy 
mają też dostępne funkcje komento-
wania prac i forum dyskusyjne oraz 
możliwość oceniania prac.• 

Cocarta.pl to serwis społeczności  ɿ
internetowej Centrum Sztuki Współ-
czesnej Znaki Czasu w toruniu. Jest to 
platforma komunikacyjna i prezenta-
cyjna dla wszystkich osób działają-
cych artystycznie, zarówno amator-
sko, jak i profesjonalnie. Cocarta to 

www.cocarta.pl | www.csw.torun.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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KREATYWNI	
SAMOZATRUDNIENI

• Osób zatrudnionych w instytu-
cjach kultury, placówkach edukacyj-
nych, organizacjach pozarządowych  
• Kobiet, które chcą powrócić na 
rynek pracy, osób po 45 roku życia, 
które nie chcą kończyć kariery za-
wodowej oraz osób niepełnospraw-
ne, dla których samozatrudnienie 
w sektorze kreatywnym i kulturze 
daje szansę na przełamanie barier 
poprzez np. wykorzystanie w dzia-
łalności gospodarczej narzędzi iCt 
(grafik komputerowy, projektant itp.) 
• Osób do 25 roku życia, które przygo-
towują się do wejścia na rynek pracy, 
• Osób zamieszkujących gminy wiej- 
skie i miejsko-wiejskie oraz miesz-
kańcy miast do 25 tys. miesz-
kańców, które chcą rozpocząć 
działalność poza rolnictwem, 
• Pracowników firm szkoleniowych 
i doradczych przygotowujących pro-
jekty. •

Kampania Społeczna  ɿ Kreatywni 
Samozatrudnieni (prowadzona przez 
magazyn „Purpose - Przedsiębiorczość 
w Kulturze”, a finansowana ze środ-
ków unijnych) łączy tych, którzy po-
szukują pieniędzy na własnych biznes 
oraz tych, którzy maja pieniądze i szu-
kają pomysłów, w które warto inwesto-
wać. Wszystko to w sektorze kultury 
i przemysłów kreatywnych tj. modzie, 
dizajnie, muzyce, turystyce kulturo-
wej, nowych mediach, reklamie itd. Jak 
i gdzie szukać szkoleń, doradztwa i co 
najważniejsze pieniędzy na własny biz-
nes? Oraz dlaczego warto uruchomić 
własną firmę? Dlaczego właśnie ludzie 
kultury i ich biznes jest tym, w który po-
winno się inwestować?
Projekt skierowany jest do: 
• Osób pozostających bez za-
trudnienia, które posiadają wy-
kształcenie humanistyczne i arty-
styczne oraz artystów amatorów 

www.kreatywnisamozatrudnieni.pl | www.purpose.com.pl

SEKTOR  
SZTUKI

Sektor i, Piętro Wyżej, Pusta oraz 
w przestrzeni miejskiej (malarstwo, 
fotografia, instalacje multimedialne, 
wideoarty, streetart). Sektor Sztuki 
stara się uchwycić główne zjawiska 
obecne w sztukach wizualnych Euro-
py Środkowo-Wschodniej. 
W projekcie wezmą udział z Polski, 
łotwy, Niemiec, Czech, Rumunii, Li-
twy, Węgier, Słowenii, Ukrainy, Buł-
garii, Estonii i Słowacji.•

Biennale_Sektor Sztuki to między- ɿ
narodowy projekt wystawienniczy 
organizowany przez Górnośląskie 
Centrum Kultury i Fundację Sektor. 
Na imprezę składają się wystawy, 
prezentacje i pokazy sztuk wizual-
nych współczesnych artystów z Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej. Wyda-
rzenia związane z biennale odbędą 
się w 4 galeriach Górnośląskiego Cen-
trum Kultury w Katowicach: Engram, 

Grupa irwin: NSK Passports

do 31.07 | Katowice, galerie Górnośląskiego Centrum Kultury, Plac sejmu 
Śląskiego, ul. Plac sejmu Śląskiego 2 | www.biennale-sektor.art.pl 
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KARIERA!

wszystkim wymaganiom rekrutacji, 
a także by ją ułatwić. Poszukujemy no-
wych osób by sprostać własnym ambi-
cjom na tworzenie czegoś ciekawego. 
Niestety w małej grupie osób niektóre 
projekty po prostu nie są możliwe do 
realizacji i dlatego wyciągamy do Cie-
bie pomocną dłoń - My pomożemy Ci 
w urzeczywistnianiu twoich marzeń, 
a ty pomożesz nam!”. 
Osoby zainteresowane/niezaintere-
sowane proszone są o przesłanie CV 
(ze zdjęciem), listu motywacyjnego 
i o ile istnieją to listę własnych reali-
zacji na adres e-mail kariera@gnoje.
com. Uwaga! Dział HR GN prosi o nie 
lekceważenie listu motywacyjnego.•

Gruba Najgorsza szuka pracowni- ɿ
ków na następujących stanowiskach: 
artysta-senior, artysta-junior, graphic 
designer, webmaster, e-marketing 
manager, account manager, kurator/
promotor, krytyk sztuki.
„Grupa Gruba Najgorsza ciągle się roz-
wija. Nowe działania, nowe wystawy, 
nowe myśli, pomysły. Nie wszystkie 
udaje się zrealizować. Czujemy ciągle 
niedosyt… Dlatego uruchomiliśmy 
rekrutacje. Po całej Polsce, we wszyst-
kich uczelniach z kierunkami arty-
stycznymi zostały wywieszone plaka-
ty promujące i informujące o tym, że 
GN poszukuje nowych osób. Ruszyła 
nowa strona internetowa by sprostać 

www.gnoje.com 
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POLE  
WIDZENIA

panoramiczną kompozycją w ramach 
przygotowanego konkursu, którego 
nagrodą główną będzie 3827 zł, co 
stanowi powierzchnię panelu pla-
zmowego podaną w milimetrach 
kwadratowych.
Konkurs główny natomiast skierowa-
ny jest do twórców zajmujących się 
animacją i sztuką związaną z nowymi 
mediami. Nagroda główną jest 7000 
zł. Zwycięskie filmy prezentowane 
będą na pokazach w Kinie Centrum 
CSW. Jury, które wyłoni laureatów 
obydwu konkursów reprezentowa-
ne będzie przez wybitne postacie 
z kręgu polskiej animacji i nowych 
mediów. •

Podczas drugiej edycji festiwalu  ɿ
Pole Widzenia, która odbędzie się w 
toruńskim Centrum Sztuki Współ-
czesnej w dniach 4 i 5 września 2009 
roku przeprowadzone zostaną dwa 
konkursy na animację. 
Pierwszy z nich nosi nazwę Projekt 
329. Ekran złożony z plazm bezsz-
wowych o powierzchni ok. 4 m kw. 
zawieszony w centralnym miejscu 
holu CSW będzie miejscem prezen-
tacji animacji przygotowanych przez 
młodych twórców - studentów i ab-
solwentów uczelni artystycznych. 
tytuł tego zestawu projekcji nawią-
zuje do proporcji ekranu - 32x9. Ani-
matorzy będą zmagać się z trudną, 

do 19.07 | csw.torun.pl/aktualnosci/konkurs-na-animacje 

INSPIRACJE  
2010: 
GLAMOUR

Glamour charakteryzuje dzisiejsze 
celebrities. Bycie glamour, to bycie 
czarującym, urokliwym, błyszczą-
cym, sławnym a jednocześnie czę-
sto przerysowanym. Nierzeczywisty 
świat glamour prezentuje swój ideał 
poprzez media. Przepych i pragnienie 
oczarowania widza stały się najistot-
niejszym celem, a użyte środki bywa-
ją często pseudoartystyczne, całko-
wicie pozbawione stylu lub wręcz ki-
czowate. W połyskliwym przepychu 
glamour możemy pławić się także 
bez świadków w czterech ścianach 
naszych domów. Co i kto jest glamo-
ur, co jest niedostępne i cudownie, 
zalotnie złociste? Co powoduje, że 
chcemy podążać za modą? Czy we 
współczesnym świecie każdy, kto 
chce może być glamour? Czy potrzeb-
ny jest nam cały ten blichtr?”. •

Przedmiotem konkursu jest orga- ɿ
nizacja projektu kuratorskiego inter-
dyscyplinarnej wystawy zbiorowej 
mieszczącej się w temacie 6. Między-
narodowego Festiwalu Sztuki Wizu-
alnej inSPiRACJE 2010/ glamour. 
Podmiotami uprawnionymi do udzia-
łu w konkursie są kuratorzy indywi-
dualni, artyści oraz zespoły kurator-
skie. 
tak tematykę przyszłorocznego festi-
walu przybliżają jego organizatorzy: 
„W roku 2010 festiwal obejmie zestaw 
prac szeroko i nieskrępowanie trak-
tujący pojęcie glamour. Glamour w 
dosłownym znaczeniu to urok, czar, 
blask, przepych lub coś błyszczącego, 
świecącego, świetlistego, promie-
niującego. Życie w stylu glamour to 
spełnianie surrealistycznych marzeń, 
które sprawia nam dużo satysfakcji. 

do 7.09 | inspiracje.art.pl

TRANSVIZUALIA  
009

oraz z zakresu sztuki performance 
multimedialnego. tematyka prac jest 
dowolna. Preferowane są projekty łą-
czące obraz i dźwięk. 
Festiwal realizuje ideę przenikania i 
współistnienia sztuk. Ważny element 
programu stanowi prezentacja szero-
kiego spektrum alternatywnych form 
muzycznych i wizualnych, często 
łączonych z działaniami performer-
skimi. •

Festiwal transvizualia 009 Gdy- ɿ
nia zaprasza artystów do nadsyłania 
prac wykonanych w różnorodnych 
technikach medialnych i multime-
dialnych, opartych na wykorzystaniu 
obrazu i dźwięku w zapisie cyfro-
wym. O przyjęciu pracy decyduje jej 
innowacyjny charakter. Akceptowa-
ne są prace artystyczne z zakresu 
video artu, instalacji: video, interak-
tywnej, url, eksperymentu filmowego 

do 15.07 | www.transvizualia.com 

NA  
OKRĄGŁO	

szczególnie zmian ekonomicznych 
i wpływu transformacji ustrojowej na 
styl życia, zmian priorytetów społecz-
nych i indywidualnych; - identyfikowa-
nie sfer nieuprzywilejowania i braku 
reprezentacji; - pojęcie zgromadzenia 
i miejsca spotkania;  - wypieranie i mo-
dyfikowanie przeszłości.
Wystawie towarzyszą spotkania, de-
baty, projekcje i publikacja, łącząca 
cechy katalogu z antologią tekstów 
powstałych w ostatnim dwudziesto-
leciu.
Biorą w niej udział najważniejsi pol-
scy artyści współcześni – od Rafała 
Bujnowskiego do Artura Żmijewskie-
go.•

Na okrągło ɿ , wystawa przygotowy-
wana przez kuratorkę Anetę Szyłak, 
to próba przyjrzenia się ostatniemu 
dwudziestoleciu poprzez pryzmat 
sztuki współczesnej i jej relacji 
z kształtującym się dyskursem pu-
blicznym w Polsce. Jest to przede 
wszystkim wystawa sztuki, ale poja-
wią się na niej także filmy dokumen-
talne i zdjęcia archiwalne. 
W wystawie przeplata się kilka wąt-
ków, takich jak: - przechodzenie od 
konstrukcji narodowej oraz linii do-
minujących podziałów MY/ONi do 
pola społecznego; - rejestrowanie 
i interpretowanie życia codziennego 
w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu, 

do 5.08 | Wrocław, Hala stulecia, ul. Wystawowa 1 
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PLACES  
OUT  
OF	SPACE

mogą, ale zarazem nie muszą, od-
woływać się do tytułów prezento-
wanych w trakcie przeglądu Places 
out of Space. Ważnym czynnikiem są 
również osobiste inspiracje i poszu-
kiwania. Nadsyłane teksty powinny 
jednak - w sposób mniej lub bardziej 
bezpośredni - odnosić się do któregoś 
z czterech obszarów tematycznych 
przeglądu Places out of Space. •

instytut Sztuki Wyspa i kuratorzy  ɿ
przeglądu Places out of Space ogła-
szają konkurs, skierowany do mło-
dych odbiorców współczesnego kina 
i sztuki video. Jego organizatorzy za-
praszają do nadsyłania esejów, doty-
czących sposobów kreowania miejsc 
i przestrzeni w kinie, pracach video-
art i video instalacjach, powstałych 
po roku 1989. teksty konkursowe 

do 30.07 | www.wyspa.art.pl 

NOWY	FOLK	 
DESIGN  
-	WARSZTATY	I	KONKURS	

jest zaprojektowanie oraz określenie 
technologii produktów - nowocze-
snych przedmiotów funkcjonalnych 
zainspirowanych polskim folklorem, 
które pełnić mogą role prezentów dla 
przedstawicieli Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskie-
go w kontaktach międzynarodowych 
oraz mogą stać się atrakcyjnymi pro-
duktami do sprzedaży w miejscach 
publicznych typu lotnisko, muzea etc. 
łączna pula nagród wynosi 23.000 zł 
netto: i nagroda – 15.000 zł netto, ii 
nagroda – 5.000 zł netto, iii  nagroda 
– 3.000 zł netto, przy czym jury może 
przyznać większą ilość nagród i ina-
czej rozdzielić ich kwotę. •

Obszar tematyczny warsztatów   ɿ
obejmie hafciarstwo, koronkarstwo, 
plecionkarstwo, zabawkarstwo, wy-
cinankarstwo, rzeźbę w drewnie. 
30 projektantów będzie pracować 
w pięcioosobowych zespołach pod 
opieką jednego z rzemieślników, 
specjalistów w danej dziedzinie. 
Materiały, które zostaną wykorzy-
stane to: wiklina (plecionkarstwo), 
drewno (zabawkarstwo i rzeźba), tka-
nina (hafciarstwo i koronkarstwo), 
papier (wycinkarstwo) Projektanci 
będą losować jakiego rzemiosła 
będą się uczyć w czasie warsztatów.  
Po warsztatach oficjalnie ogłoszony 
zostanie konkurs. Jego przedmiotem 

3-6.06 i do 17.07 | www.nowyfolk.pl  

PRZED  
KONGRESEM

rozpoznania, a następnie ingerowa-
nia w rzeczywistość społeczną.(...)
Celem forum będzie przedstawienie 
i przedyskutowanie podejść teore-
tycznych oraz stanowisk dotyczących 
wpływu projektów artystycznych i kul-
turalnych na społeczeństwo. Omówio-
ne zostaną takie zjawiska jak: instala-
cje przestrzenne, performance, street 
art, sztuka video, fotografia oraz inne. 
Każdemu z wątków dyskusji będą to-
warzyszyły wypowiedzi socjologów, 
artystów, kuratorów, aktywistów ani-
matorów, architektów oraz innych 
specjalistów, zarówno polskich jak 
i zagranicznych. Do każdego wątku 
dołączone będzie bibliografia oraz 
linki do tekstów i projektów związa-
nych z danym tematem. Projekty będą 
rozpatrywane z uwzględnieniem ich 
relacji do różnych wymiarów społecz-
nego wykluczenia: ekonomicznego, ze 
względu na płeć, rasę, religię”. •

Jednym z punktów pryzgotowań  ɿ
do Kongresu Kultury Polskiej (Kra-
ków, 23-25 września 2009) jest mode-
rowany przez Joannę Erbel (socjoloż-
kę, współzałożycielkę stowarzysze-
nia Duopolis, członkinię zespołu Kry-
tyki Politycznej) internetowy panel 
dyskusyjny Projekty kulturalne i ar-
tystyczne w przestrzeni publicznej. 
Jak pisze we wprowadzeniu, „coraz 
częściej przestrzeń publiczna staje 
się obszarem działania artystów 
i artystek oraz animatorów kultury, 
którzy podejmują tematy społeczne. 
Niektóre ich działania ujawniają me-
chanizmy działania społeczeństwa 
i stanowią krytyczny głos w debacie 
o jakości przestrzeni publicznej, inne 
służą integracji lokalnych wspólnot 
i stawiają sobie za cel przeciwdzia-
łanie społecznemu wykluczeniu. 
Projekty obecne w przestrzeni pu-
blicznej będą traktowane jako próby 

www.kongreskultury.pl
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VOGUE

z cech współczesnej kultury wizual-
nej. Zaproszeni twórcy podejmują 
temat męskości wyrażanej poprzez 
system mody, posługując się jego 
atrakcyjnym obrazowaniem i zmy-
słowością. W modzie męskiej od-
zwierciedlają się kwestie polityczne 
i ideowe naszej epoki, jej konflikty 
i rozkosze, które zostaną ubrane 
w ekscytujące stroje/fetysze skrojo-
ne przez artystki i artystów. 
Artyści: Grupa Bergamot (Raman trat-
siuk i Volha Maslovskaya), Anna Na-
wrot, tomasz Kawszyn, tomek Kitliń-
ski, Leszek Knaflewski, Oiko Petersen, 
Karol Radziszewski, Piotr Żyliński. •

Ekspozycja koncentruje się na  ɿ
tym, jak moda i strój tworzą zmien-
ną tożsamość wizualną i seksualną 
współczesnych mężczyzn. Wciąż 
nie ma polskiej edycji magazynu 
„Vogue”, wystawa proponuje zatem 
przedsmak luksusu i zmysłowości 
w postaci sztuki, przewrotnie chodzi 
jednak o dekadencję i przepych mę-
skości. 
Kuratorem pokazu jest Paweł Lesz-
kowicz. inspiracją dla niego jest 
związek pomiędzy sztuką współcze-
sną, modą, a ekspresją płci. Przenika-
nie się estetyk i koncepcji ze świata 
sztuki i mody jest bowiem jedną 

Karol Radziszewski: Marios Dik, 
fot. Alessandro Di Giampietro

19.06-2.08 | Gdańsk, CsW Łaźnia, ul. jaskółcza 1 | www.laznia.pl 

LABORATORIUM:  
WYPADEK

następnie wyjść poza znaną i opisaną 
przestrzeń. 
Zaproszeni są projekty, grupy i ar-
tyści tacy jak m.in. Robert B. Lisek, 
Przemek Sanecki, Marcin Harlender, 
Dominik Podsiadly, Grzegorz Różań-
ski, Nomos, Grupa Dialogu: Mariusz 
Wolniewicz, Arun Milcarz, Rene 
Kote, Roza Malodobra, PiK, Panda 
Rita & Pani Krulik & Karol Matuszew-
ski + Dub projekt F, Jesus is the No-
ise Commander, RAKiEtY Przeciwko 
RAKiEtOM, dj Wayn i Marzena Waśo, 
Plastic interior Urynian, trotyl, He-
toh, Fundamental Research Lab, 
Ddekombinacja+Agnespies, Korpo-
ratia [Enay + Rekombinacja], tripma-
tic, Sunus, Fundamental Research 
Lab. •

Laboratorium to warsztat i eks- ɿ
perymentalna przestrzeń do radykal-
nych i krytycznych wystąpień arty-
stycznych. 
W tegorocznej edycji Laboratorium 
artyści zajmą się sztuką wypadku - 
rozumianego jako nieoczekiwane 
zderzenie przeciwstawnych sił, mi-
krokatastrofa w systemie powodu-
jąca jego krótkotrwałe zawieszenie. 
Artyści będą działać jako producenci 
wypadków. Poprzez wypadki stawiać 
będą niepopularne pytania, podejmą 
ryzyko robienia rzeczy nieznanych, 
nowych i trudnych do zaakceptowa-
nia. Startują ze znanych obszarów 
takich jak performance, happening 
i sztuka konceptualna przemieszcza-
jąc się w stronę sztuki krytycznej, by 

12-14.06 | Wrocław, BWA Awangarda, Galeria entropia, Galeria j23 CrK
fundamental.art.pl/laboratorium.html 

Robert B. Lisek: projekt Gespenst
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NOWI	 
ŚWIĘCI

popkutury, kolorowym motywem, 
który ma już tylko wartość dekora-
cyjną.
- Nie mówię, że to dobrze czy źle – 
mówi autorka zdjęć, Agnieszka Rodo-
wicz. - Po prostu obserwuję to zjawi-
sko i utrwalam na fotografiach.
Agnieszka Rodowicz od sześciu lat 
publikuje teksty o podróżach, jedze-
niu, dizajnie, niszowych zjawiskach 
społecznych. Ukończyła z wyróżnie-
niem Studium Fotografii przy Związ-
ku Polskich Artystów Fotografików, 
wyróżniona w konkursie Fotoplasti-
kon ii, international Photo Awards 
2007. Ma za sobą dwie wystawy indy-
widualne i dwie zbiorowe. •

Nowi Święci to seria fotografii  ɿ
dokumentujących zmiany w obrębie 
polskiej religijności. Wizerunki Je-
zusa, Matki Boskiej, Świętych zmie-
niają miejsce pobytu. Z kościołów, 
ołtarzy, kapliczek wędrują na baza-
ry, do klubów, na mury. Spotkać je 
można na tiszercie, opakowaniu od 
miętówek czy wyświetlaczu telefo-
nu komórkowego. Nowi Święci opie-
kują się piecykiem łazienkowym, 
pudełkiem na kosmetyki albo torbą 
kurierską. Czasami są wyrazem pol-
skiej religijności, w której od zawsze 
codzienność mieszała się ze święto-
ścią, religijność z obrazoburczością. 
Kiedy indziej stają się elementem 

8-24.06 | Warszawa, Galeria obok ZPAF, Pl. Zamkowy 8

KULTURA  
NIE  
DLA ZYSKU

w sztuce i poprzez sztukę: perfor-
mance, działań w przestrzeni publicz-
nej, warsztatów, grup dyskusyjnych, 
projekcji filmów, seminariów i wykła-
dów. Program będzie udostępniany 
w ramach postępu działań, na folde-
rach, plakatach i przez internet.
Wolny Uniwersytet Warszawy nie 
ma siedziby, nie jest zlokalizowany 
w określonym budynku. Jego miej-
scem jest sieć niezależnych inicjatyw 
i publicznych przestrzeni Warszawy, 
po której będzie się poruszał i z któ-
rych gościnności będzie korzystał. 
WUW będzie lokalnym węzłem mię-
dzynarodowej sieci inicjatyw na-
stawionych na niezależną refleksję 
i wolną edukację.

Kurator WUW: Kuba Szreder
Organizator: Fundacja Bęc Zmiana
Partnerzy: Fundacja Res Publica, Fun-
dacja inSitu, Stowarzyszenie Komuna 
Otwock, Stowarzyszenie Artanimacje, 
Stowarzyszenie Duopolis

Projekt finansowany z dotacji otrzy-
manej od Miasta Stołecznego War-
szawy •

Pod hasłem „Kultura nie dla zy- ɿ
sku” startuje Wolny Uniwersytet 
Warszawy. Pomyślany jako narzędzie 
podnoszenia kwalifikacji grupy tzw. 
animatorów kultury, Wolny Uniwer-
sytet Warszawy jest nomadycznym 
ośrodkiem interdyscyplinarnych stu-
diów, krytycznej refleksji i niezależ-
nego myślenia o sztuce i społeczeń-
stwie. WUW działa równolegle wo-
bec oficjalnych ośrodków edukacji 
artystycznej i uniwersyteckiej. Jego 
fundamentalną zasadą jest łączenie 
teorii z praktyką oraz kultury z jej 
społecznym kontekstem. WUW jest 
nieformalnym centrum badawczym, 
w którym będziemy eksperymento-
wać z różnymi formami tworzenia 
i przekazywania wiedzy.
Czerwcowa edycja WUW dotyczy 
tradycji innowacyjnych sposobów 
produkcji artystycznej (samoorga-
nizacja, działania sieciowe), oraz ich 
funkcjonowania w szerszym kon-
tekście społecznym (ekonomia daru, 
wolna wymiana, ruch wolnej kultury, 
„slow culture”). Celem jest także pre-
zentacja i promocja teoretycznych 
i praktycznych rozwiązań z zakresu 
polityki kulturalnej, które wspierają 
rozwój niezależnego obiegu sztuki.
Na program Wolnego Uniwersytetu 
Warszawy składać się będzie seria 
wydarzeń artystycznych nawiązu-
jących do idei oraz tradycji edukacji 

od 1.06 | Warszawa | www.wuw2009.pl

Agnieszka Rodowicz, z cyklu Nowi święci, 2009 
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MUSICA  
GENERA  
2009

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 grupa Pansonic, Lionel Mar-
chetti (francuski kompozytor muzyki 
konkretnej, jeden z najważniejszych 
twórców tego gatunku na świecie), 
Edwin van der Heide (holenderski ar-
tysta dźwiękowy, autor niezwykłych 
instalacji i projektów), Jazkamer (nor-
weska grupa tworzona przez Lasse 
Marhauga i John Hegre, łamiąca ba-
rierę pomiędzy muzyką z pogranicza 
rockowej energii, a współczesną elek-
troniką), Reinhold Friedl (niemiecki 
pianista i kompozytor, kierujący 
jedną z najbardziej progresywnych 
zespołów muzyki współczesnej Zeit-
kratzer). • 

Musica Genera Festival to jeden z naj-
bardziej progresywnych projektów 
w Europie dedykowanych aktualnym 
zjawiskom we współczesnej muzyce 
artystycznej. Od pierwszej swojej 
edycji w 2002 roku festiwal odkry-
wał nową – niespotykaną wcześniej 
w Polsce w takim wymiarze i skupie-
niu – przestrzeń dźwięku i postaw 
artystycznych. tym kuratorskim ge-
stem 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 fe-
stiwal po raz pierwszy zrealizowany 
będzie w Warszawie. 
Program MGF 2009 wypełnią koncer-
ty, instalacje audiowizualne, projek-
cje, performance, wykłady. Wśród 
artystów znajdą się m.in.: Markus 

Jazkamer, fot. archiwum zespołu

26-28.06 | Warszawa, teatr Dramatyczny, Muzeum sztuki Współczesnej, 
Powiększenie |www.musicagenera.net 
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REKONSTRUKCJA  
MUZEUM  
WYOBRAŹNI

płótna, takich jak: wosk, tynk, żwir, 
drewno, worek, itd. Wycinki, repro-
dukcje z czasopism, podręczników 
i albumów zbierane przez artystkę 
służyły jako projekty do obrazów 
i form przestrzennych od lat 40. do 90., 
stanowiąc swoisty atlas świata wi-
dzialnego i niewidzialnego. Struktura 
wystawy odwołuje się do idei atlasu 
i kolekcjonowania oraz kondycji ar-
tysty nowoczesnego jako naukow-
ca, bricoleura i inżyniera. Jest próbą 
rekonstrukcji muzeum wyobraźni. 
Wystawie towarzyszy katalog z tek-
stami Andrzeja turowskiego, Agaty 
Bielik-Robson i Doroty Jareckiej. 
Kuratorka: Barbara Piwowarska. •

Wystawa monograficzna Jadwigi 
Maziarskiej (1913-2003) przedstawia 
jej różnorodną malarsko-rzeźbiarską 
i strukturalną twórczość, łączącą do-
świadczenia przedwojennej Grupy 
Krakowskiej i świadomość widzenia 
bliską Władysławowi Strzemińskie-
mu. Dorobek artystki stanowi bez-
precedensowy fenomen i domaga 
się przewartościowań. Maziarska 
była wybitną prekursorką i przedsta-
wicielką malarstwa materii w Polsce 
i na świecie - eksponowała materię 
malarską samą w sobie, również 
w formie kolażowej inkorporacji go-
towych materiałów oraz materiałów 
niemalarskich w obręb płaszczyzny 

Jadwiga Maziarska: Jadwiga Maziarska, szkic do obrazu, ok. 1985, kolaż, 12 x 8,5 cm

16.06-26.07 | Warszawa, CsW, ul jazdów 2 | www.csw.art.pl 

PROSTO  
Z ULICY:  
STREET ART

kontrowersji jakie budzi, powoduje, 
że warto przyjrzeć się temu zjawisku 
dokładniej z różnych perspektyw. 
Refleksja nad street artem dotyka 
istotnych problemów współczesne-
go świata sztuki oraz pytań o miej-
sce dla działań krytycznych w kultu-
rze współczesnej. 
W seminarium w łódzkim ms2 wezmą 
udział: tristan Manco (www.tristan-
manco.com), Cedar Lewisohn - arty-
sta i krytyk mieszkający w Londynie, 
Sławek ZBK Czajkowski - współautor 
scenariusza zeszłorocznej wystawy 
Artyści Zewnętrzni w BWA we Wro-
cławiu i twórca jej identyfikacji wi-
zualnej. 
W seminarium udział wezmą również 
krytycy sztuki, kulturoznawcy i socjo-
logowie. •

W ciągu ostatnich kilku lat zaobser-
wować można błyskawiczny wzrost 
zainteresowania sztuką ulicy ze 
strony oficjalnych instytucji sztuki. 
Z jednej strony street art uznawa-
ny jest za źródło kreatywnej energii 
nadającej nową dynamikę instytucji 
sztuki. Z drugiej – padają zarzuty 
o ekspansywność instytucji, która, 
jak twierdzą niektórzy, dąży do za-
właszczenia tego nurtu i zinstytu-
cjonalizowania niezależności jego 
działań. inni z kolei oskarżają sam 
street art o konformizm, porzuce-
nie statusu miejskiej partyzantki 
artystycznej i podporządkowanie 
się regułom neoliberalnej rzeczy-
wistości. to niejasne usytuowanie 
street artu pomiędzy sztuką publicz-
ną a ruchem alternatywnym, szereg 

27.06 | Łódź, Muzeum sztuki, ms2, ul. ogrodowa 19 | www.msl.org.pl 

INTERMEDIA  
NA ASP  
W	GDAŃSKU 

refleksji nad kulturą współczesności 
poprzez dyscypliny takie jak historia 
sztuki, filozofia, estetyka, teoria me-
diów czy socjologia. Studia kształcą 
w dziedzinie sztuki wykraczającej 
poza tradycyjne dyscypliny oraz 
działającej w przestrzeni publicznej 
oraz na platformach cyfrowych. Ab-
solwent może zajmować się szeroko 
rozumianą praktyką artystyczną, ale 
także podjąć pracę w kulturze, me-
diach, reklamie czy produkcji multi-
mediów. Może też kontynuować stu-
dia na poziomie ii stopnia. •

Akademia Sztuk Pięknych  ɿ
w Gdańsku ogłasza nabór na Studia 
Pierwszego Stopnia w Specjalności 
intermedia na Wydziale Rzeźby. Szu-
kani są kandydaci zainteresowani 
uczestnictwem we współczesnej kul-
turze, pasjonujący się sztuką i zain-
teresowani działaniem w polu sztuki 
poszerzonym o nowe media i nowe 
technologie. Studenci będą mieli za-
pewnione zajęcia praktyczne, które 
wszechstronnie kształcą w dziedzi-
nie posługiwania się narzędziami 
multimedialnymi oraz teoretyczne, 
które umożliwiają szeroki dostęp do 

www.asp.gda.pl
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LEGENDA  
MIEJSKA

Projekty funkcjonować będą w istot-
nych punktach Poznania, masowo 
odwiedzanych przez mieszkańców 
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. 
W projekcie wezmą udział współcze-
śni artyści polscy – m.in. Mirosław 
Bałka, Jakub Czyszczoń i Honza Za-
mojski, Dominik Lejman i Karolina 
Wysocka Wojtek Duda i Rafał Jaku-
bowicz, izabella Gustowska, Leszek 
Knaflewski, Piotr Kurka – i gwiazdy 
popkultury, np. Gracjan Roztocki.  •

Festiwal Urban Legend 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. 

13.06 | Poznań | www.urbanlegend.pl 

grupa Virgins Deluxe Edition: Czarownice
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WSZYSTKO  
I NATYCHMIAST

bie i swej tożsamości. Część ormiań-
ska nosi tytuł Miasto widmo (Ghost 
City) i opowiada o mieście Giumri 
spustoszonym w 1988 roku przez 
trzęsienie ziemi. La Vie En Rouge to 
projekt poświęcony Azerbejdżanowi. 
Bazuje on na pracach w kolorze czer-
wonym. Nagromadzenie obiektów 
czerwonych pozwala badać siłę kolo-
ru i jego oddziaływanie na widza kon-
frontowanego z wizją rzeczywistości 
artystów z Azerbejdżanu. 
Projekt gruziński, Zmiany struktu-
ralne (Structural Changes), to pra-
ce trzynastu artystów pokazujące 
wielość spojrzeń na skutki zmian. 
Zmiany pokazywane są fragmenta-
rycznie i symbolicznie, to znów led-
wie szkicowo. Ocierają się o absurd. 
Dotykają wielu płaszczyzn, na któ-
rych zaistniały. Zaskakują małością 
i wielkością.•

Wystawa  ɿ All&Now prezentuje ar-
tystów z Azerbejdżanu, Gruzji i Arme-
nii i jest częścią międzynarodowego, 
multidyscyplinarnego projektu, reali-
zowanego w ramach festiwalu trans-
kaukazja. transkaukazja 2009 będzie 
już czwartą edycją Festiwalu promu-
jącego współczesną kulturę Kaukazu. 
Poza wydarzeniami w przestrzeni 
otwartej, koncertami i przeglądem fil-
mowym w warszawskiej Kinotece, od-
będą się dwie wystawy sztuki współ-
czesnej - w Zamku Ujazdowskim oraz 
w Galerii Kordegarda w Warszawie. 
ideą projektu w CSW jest zaprezen-
towanie niezależnych stanowisk 
poszczególnych artystów rozprawia-
jących się z własną kulturą, jej niepo-
wtarzalnością bądź zwykłością. twór-
cy stają w obliczu historii, przynależ-
ności do danego świata, zmian, które 
zakłócają być może ich myślenie o so-

29.06-9.09 | Warszawa, CsW, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl 

Seving Pirizade: bez tytułu

Format P
nowy kwartalnik humanistyczny

#1 Piekło rzeczy

www.format-p.pl

zamów: format_p@funbec.pl
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ASTYGMATYZM

wicz urodzony w 1968 we Wrocławiu, 
w latach 1988-1995 studiował na wy-
dziale malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu w 1992-1994 
w fundacji de Ateliers, Amsterdam, 
Holandia. tworzy w takich mediach 
jak video, fotografia, instalacje. 
Mieszka i pracuje w Warszawie. •

Najnowszy projekt iwo Rutkiewi- ɿ
cza przeznaczony jest dla przestrzeni 
Galerii Entropia. Punktem wyjścia 
jest praca wideo przedstawiająca re-
konstrukcję pokoju z lat 60, dźwięk 
z płyty K. Komedy Astgmatic i seria 
akrylowych obrazów przywołujących 
swym klimatem lata 60. iwo Rutkie-

iwo Rutkiewicz: Astygmatyzm

20.06-3.07 | Wrocław, Galeria entropia, ul. rzeźnicza 4 | www.entropia.art.pl

POKÓJ  
Z	KUCHNIĄ

jaciółmi. Będzie to pierwsza tego typu 
przestrzeń site specific w Polsce, któ-
ra jest jednocześnie wystawą dizajnu 
i spełnia funkcje użytkowe. Dedyko-
wana w całości lokalnej społeczności 
będzie miejscem otwartym, niebi-
letowanym, gdzie można poczytać 
książkę, napić się kawy, porozmawiać. 
Znajdzie się tutaj także pracownia 
edukacyjna dla dzieci i młodzieży. •

30 maja w toruńskim CSW otwar- ɿ
ta została wielofunkcyjna przestrzeń 
warsztatowa, przeznaczona do twór-
czego wypoczynku. System mebli 
zaprojektował specjalnie dla tej prze-
strzeni tomek Rygalik. Usytuowany na 
parterze Pokój z kuchnią już od maja 
będzie miejscem dyskusji, koncertów 
i artystycznych akcji. Ma to być także 
punkt nieformalnych spotkań z przy-

tomek Rygalik: Pokój z kuchnią, fot. Ernest Winczyk

do końca 2009 | www.csw.torun.pl



28      notes.53 orientuj się orientuj się  notes.53       29

AGENT  
ABSURD

zmiany polityczne i gospodarcze, 
otworzył nowe przestrzenie debaty 
także w sztuce. Artyści, uwolnieni od 
cenzury i obostrzeń systemu, a także 
romantycznej misji patriotycznej za-
częli badać fundamenty tożsamości 
kulturowej (np. kwestię polskości, 
narodu, religii), nowe zjawiska cha-
rakterystyczne dla społeczeństwa ka-
pitalistycznego i posttotalitarnego, 
a także własną kondycję w realiach 
postkomunistycznych (funkcjono-
wanie na rynku sztuki czy w obiegu 
instytucjonalnym). 
Artyści: Azorro (Oskar Dawicki, łu-
kasz Skąpski, Wojciech Niedzielko, 
igor Krenz), łukasz Gronowski, Zbi-
gniew Libera, Jacek Malinowski, Aga-
ta Michowska, tomasz Mróz, Józef 
Robakowski, Daniel Rumiancew, Ja-
nek Simon. 
Kuratorzy: Monika Szewczyk (Arsenal 
Gallery, Białystok, Poland), Peter Ri-
chards (Gt Galery, Belfast, UK). •

Wystawa  ɿ Agent Absurd stanowi 
próbę uchwycenia żywej we współ-
czesnej sztuce polskiej tendencji do 
prześmiewczego i demaskatorskiego 
komentowania rzeczywistości. Pod-
stawowym narzędziem służącym 
artystom do ujawniania absurdów 
otaczających nas realiów jest… po-
czucie humoru. Polacy nie są w Euro-
pie postrzegani jako naród dowcipny 
i zdystansowany względem siebie. 
Podobnie sztuka polska kojarzy się 
częściej z pompatycznymi realiza-
cjami o wyraźnym rysie dydaktyzmu 
i romantycznej martyrologii niż z peł-
nym humoru komentarzem. taki cha-
rakter narracji artystycznych ukształ-
towany został w znacznej mierze 
przez sytuację polityczną Polski: 
kraju pozbawionego niepodległości 
przez całe XiX stulecie, a następnie 
– od 1945 do 1989 roku – funkcjonują-
cego w realiach reżimu komunistycz-
nego. Przewrót 1989 roku, przynosząc 

Agata Michowska: Screenplay, instalacja, 2004

do 7.06 | Wielka Brytania, Belfast, Golden thread Gallery
www.galeria-arsenal.pl | www.gtgallery.fsnet.co.uk

MOTELSKI:  
MALARSTWO

zentował swoje prace, ukazują ar-
tystę nie tylko utalentowanego, ale 
również pracowitego, co owocuje 
kolejnymi cyklami prac. Jego obrazy 
to fragmenty rzeczywistości prze-
tworzone przez artystę w niemal abs-
trakcyjne kompozycje, gdzie światło 
i wyselekcjonowany kolor nadają im 
subtelny, geometryczny rytm i wpro-
wadzaja nastrój skupienia i kontem-
placji” - napisała o pracach artysty 
Ewa Pełka. •
 

Roberta Motelskiego interesuje  ɿ
natura, co pozwala sądzić, że w jakiś 
sposób bliski jest Jacksonowi Polloc-
kowi. Jednak jego malarstwo nie jest 
aż tak wyabstrahowane, mimo że jest 
ono uproszczone do minimalistycz-
nej kompozycji, ocierającej się czasa-
mi o ducha wschodniej kaligrafii. 
„Robert Motelski to artysta młody, 
który niezwykle intensywnie po-
szukuje własnej drogi artystycznej. 
Ostatnie liczne wystawy, gdzie pre-

Robert Motelski: Woda

do 3.06 | Kraków, Galeria olimpia, ul. józefa 18 | www.olympiagaleria.pl 
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ZET,	 
ZIET,	 
ŻET

to przypadek artysty, który podjął 
wiele lat temu desperacko wątki 
nadrealistyczne, stracone i przegniłe 
w polskim malarstwie. Zaczynając 
od końca po wielu latach pokonał dy-
stans od żet do zet błądząc w krainie 
obrazów wypartych i nieświadomych 
z pędzlem w ręku. •

Ostatnie obrazy Piotra Janasa  ɿ
tchną nienawiścią do samego me-
dium (olej na płótnie) jak i przed-
miotu przedstawienia (flaki, graty, 
pretensje). Powierzchnia obrazu to 
dla Janasa blat stołu operacyjnego, 
a każde kolejne płótno to zapis chi-
rurgicznej porażki. Przypadek Janasa 

Piotr Janas: Bez tytułu, 2009, olej na płótnie, dzięki uprzejmości Fundacji Galerii Foksal

do 16.06 | Warszawa, Fundacja Galerii Foksal, Górskiego 1a | www.fgf.com.pl 

ŚWIADOME	 
ZGODY

kami jego działań, a w zasadzie także 
ich nieświadomymi uczestnikami są 
zazwyczaj przypadkowi ludzie, którzy 
spotykają artystę na ulicach, w skle-
pach, parkach i innych miejscach 
publicznych, wybranych przez niego 
do odegrania niecodziennych scenek 
zakłócających codzienny rytm życia 
i jego rutynę. te efemeryczne zda-
rzenia często pozostawiają widzów 
w niepewności, czy to, czego byli 
świadkami, naprawdę się wydarzyło. 
Bodzianowski nie zawsze rozpro-
wadza informacje o swoich akcjach, 
czasami rozgrywają się one bardzo 
kameralnie, w domu artysty, a wów-
czas jedynym świadkiem zdarzenia 
jest jego żona, która sporządza doku-
mentację. •

Wystawa w białostockiej Galerii  ɿ
Arsenał jest prezentacją wybranych 
akcji Cezarego Bodzianowskiego. 
Bodzianowski swoją sztukę nazywa 
„osobistym teatrem zdarzeń”. Jest 
artystą sytuacji, twórcą oszczęd-
nych, dyskretnych działań – insce-
nizuje krótkie, podszyte absurdem 
historie i sceny, których sam jest 
głównym bohaterem. Artysta wy-
kreował swój charakterystyczny 
image: to postać ze staromodnym 
wąsikiem, często występująca w pro-
chowcu, berecie i z czarną teczką. 
Akcje Bodzianowskiego rozgrywają 
się najczęściej poza przestrzeniami 
galerii, a artysta w sposób delikatny, 
a czasem wręcz niezauważalny inge-
ruje w zastaną rzeczywistość. Świad-

Cezary Bodzianowski: Świadome zgody, kadr z filmu

do 14.06 | Białystok, Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 19
www.galeria-arsenal.pl
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ENERGY  
CLASS: B

(Azorro). Różnorodnych tematów do 
refleksji dostarcza też kwestia funk-
cjonowanie jednostek w realiach 
poprzewrotowych – każe stawiać py-
tania o relacje międzyludzkie (Joanna 
Rajkowska), kondycję kobiet (Elżbie-
ta Jabłońska), zapatrywania, plany na 
przyszłość oraz tożsamość pokolenia 
Polaków dorastających po 1989 roku 
(Paweł Althamer), sytuację artysty na 
rynku sztuki, w obiegu instytucjonal-
nym kształtowanym przez kapitalizm, 
a także nowych realiach politycznych 
i społecznych (Oskar Dawicki). Przed-
stawione prace dają też asumpt do 
rozważań nad swoistością estetyki 
oraz poszukiwań sztuki krajów post-
totalitarnych, przejawiającej się np. 
w zwrocie w stronę codzienności (Ju-
lita Wójcik, Elżbieta Jabłońska), kata-
stroficznych wizji (Hubert Czerepok), 
eksplorowaniu obrazów peryferii, 
sięgania po zastygłe, absurdalne ob-
razy rzeczywistości (Andrzej tobis, 
Paweł Althamer, Julita Wójcik). W koń-
cu każą zastanowić się nad definicją 
„obszaru B”, który nie jest przypisany 
wyłącznie jednemu terytorium (Hu-
bert Czerepok)”.
Artyści: Paweł Althamer, Azorro (Oskar 
Dawicki, igor Krenz, łukasz Skąpski, 
Wojciech Niedzielko), Hubert Czere-
pok, Oskar Dawicki, Elżbieta Jabłoń-
ska, Kobas Laksa, Joanna Rajkowska, 
Józef Robakowski, Andrzej tobis, Ma-
rek Wasilewski, Julita Wójcik, Artur 
Żmijewski. •

O wystawie  ɿ Energy Class: B jej ku-
ratorka, Monika Szewczyk pisze: „Na 
realizacje składające się na wystawę 
Energy Class: B patrzeć można jak na 
swoistą mapę mentalną dzisiejszego 
polskiego społeczeństwa. Pojawiają 
się na niej kwestie konwencjonalnego 
wizerunku Polaków – ich stereotypo-
wej religijności (Kobas Laksa), pojęcia 
na temat dobrego gustu, stabilizacji 
i dobrobytu, indywidualnej ekspresji 
wpisanej w system zbiorowych wy-
obrażeń (Marek Wasilewski), a także 
stosunków polsko-żydowskich (Artur 
Żmijewski). istotnym wątkiem jest też 
zmaganie się z dawnym systemem 
i jego spuścizną – analiza kondycji 
jednostki w państwie totalitarnym 
powiązana z wytykaniem absurdów 
władzy (Józef Robakowski), a także 
próba demistyfikacji jego wizualnych 
i architektonicznych ikon (Julita Wój-
cik). W rozważaniach artystów poja-
wia się też kwestia języka jako narzę-
dzia komunikacji, mającego spajać 
określoną społeczność – krytyczna 
analiza obnaża jego podatność na 
manipulację i nieprzystawalność do 
rzeczywistości (Andrzej tobis); wyko-
rzystanie angielskiego jako jednego 
z podstawowych budulców pracy 
pozwala się też przyjrzeć problema-
tycznej tożsamości jednostek zawie-
szonych miedzy Wschodem a Zacho-
dem, aspirujących do bycia częścią 
„lepszej” Europy i przyjmujących po-
stawę podmiotów skolonizowanych 

Belfast, ormeau Baths Gallery | ormeaubaths.co.uk

Elżbieta Jabłońska: Nie licz na nic, plakat w przestrzeni miejskiej Belfastu
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OWOC	LĘKU,	 
WARZYWO	 
SPOKOJU

mierzony zbyt krótką liną przerzu-
coną przez okienny parapet” - piszą 
Rastrowcy. Wśród prezentowanych 
na wystawie prac będzie m.in. film 
Drzewo wiadomości, pokazany w ze-
szłym roku na biennale Manifesta 7 
w Rovereto, a kameralną prezenta-
cję puentuje Wyjście – sznur z ubrań 
wywieszony przez okno galerii, zbyt 
krótki, by uciec z galerii lub się do 
niej dostać. • 

„Jak w zdeterminowanym bio- ɿ
logicznie, społecznie i filozoficznie 
świecie znaleźć skuteczną drogę 
ucieczki? Działania Oskara Dawickie-
go są nieustającym procesem oswa-
jania się z porażką w jej, wielkim 
egzystencjalnym wymiarze i wielu 
drobnych, codziennych odsłonach. 
Najnowsza wystawa artysty ujaw-
nia ich modelowy ciąg: od biblijnego 
początku po przyziemny finał wy-

Oskar Dawicki: Drzewo wiadomości

do 4.07 | Warszawa, Galeria raster, ul. Hoża 8 m 42 | www.raster.art.pl

PRZECIWIEŃSTWO	 
EFEKTU	 
UBOCZNEGO

Pragnieniem organizatorów jest 
„zmienić oblicze miasta Berlina przy-
najmniej na czas trwania festiwalu”. 
Z polskich projektantów zaprosze-
nia dostali m.in. Oskar Zięta (blok 
Allstars), studenci z łódzkiej ASP 
i grupa projektowa PLecy. PLecy to 
alians kolektywów AZE, Beton i Ma-
lafor. Celem grupy jest „wirusowe 
zarażenie polskim dizajnem świato-
wego odbiorcy”. W Berlinie efekty 
współpracy zostaną zaprezento-
wane po raz pierwszy. ich wystawa 
nosi tytuł Przeciwieństwo efektu 
ubocznego. •

tegoroczona odsłona DMY inter- ɿ
national Design Festival w Berlinie 
odbywa się pod hasłem Same same, 
but different. Głównym celem im-
prezy jest pokazanie prac uznanych 
designerów (blok Allstars), wscho-
dzących talentów (Youngsters) oraz 
nowych produktów i prototypów (Ex-
tended). W tym roku nacisk zostanie 
położony na „design, który czyni róż-
nicę”. Festiwal podzielony będzie na 
trzy wielkie strefy wystawiennicze, 
a oprócz nich przewidziano rozbudo-
wany program wykładów, paneli dys-
kusyjnych, performance’ów i imprez. 

 AAAzrealizowany na t, 2008

3-7.06 | Berlin | www.dmy-berlin.com | www.plecy.net
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CODE

temporary Art w tokyo, itd. W roku 
2001 reprezentowała Słowację (z J. 
Surůwką) na 49. Biennale w Wene-
cji projektem Invitation for a Visit, 
a w 2005 i 2007 roku brała udział 
w Praguebiennale. Otrzymała też 
wiele ważnych nagród i międzynaro-
dowych wyróżnień, takich jak Fullbri-
ght Scholarship (2008/09) czy stypen-
dium Pollock-Krasner Foundation. W 
Heppen transfer zobaczyć można jej 
instalację Code. •

ilona Nemeth jest artystką multi- ɿ
medialną. Urodziła się w 1963 r. w Du-
najskiej Stredzie, mieszka i pracuje 
na Słowacji. Prowadzi pracownię in-
ter- i multimedialną „in” na Akademii 
Sztuk Pięknych w Bratysławie. Prace 
ilony Németh są regularnie wysta-
wiane na całym świecie, m.i. w A.i.R. 
Gallery w Nowym Jorku, w AS 220, 
Providence, Rhode island, w Modern 
Art Oxford, w Műcsarnok i Ludwig 
Muzeum, Budapest, Museum of Con-

ilona Nemeth: Code, dzięki uprzejmości Heppen transfer

Do 27.06 | Warszawa, Heppen transfer, ul. Wilcza 29a/12 
www.heppentransfer.art.pl

POSZLIŚMY	 
DO  
CROATAN

się na różnych gestach ustanawiają-
cych prywatne utopie. 
We wczesnych latach 60. Marcel Du-
champ zauważył, że w związku z ko-
mercjalizacją świata sztuki jedynym 
rozwiązaniem dla wielkiego artysty 
przyszłości będzie zejście do podzie-
mia, stanie się niewidocznym.
Zniknięcie nie oznacza jednak braku 
głosu. Głos zanikającego zostanie 
podtrzymany i wzmocniony poprzez 
artystyczne interwencje. Każdy z ar-
tystów przygotował dzieło, którego 
sednem jest przeniesienie się na pe-
ryferie społecznej przestrzeni. Prace 
te wyznaczają trudną do uchwycenia 
granicę pomiędzy prywatnym i pu-
blicznym, jak również pomiędzy real-
nym i wyobrażonym.  
tekst: Daniel Muzyczuk (wywiad 
z nim w #52 NN6t)
Artyści m.in.: Jan Bas Ader, Hubert 
Czerepok, Fischli & Weiss, Jiri Kovan-
da, Zbigniew Libera, Robert Rumas, 
Daniel Rumiancew, Ultra Red, Julita 
Wójcik, inicjatorzy: Robert Rumas 
i Daniel Muzyczuk. 
Aranżacja przestrzenna: Robert Ru-
mas.•

Pierwsi europejscy koloniści  ɿ
w Nowym Świecie zniknęli, pozo-
stawiając swoje osady i kartkę ze 
słowami „Poszliśmy do Croatan”. 
Croatanie to nazwa sąsiadującego 
z osadą szczepu indian. twierdzi się, 
że wymordowali oni osadników, ale 
doniesienia o zielonookich indianach 
zdają się przeczyć tej wersji zdarzeń. 
istnieje hipoteza, że wybrali się w po-
dróż przenoszącą ich w inny wymiar. 
Zniknięcie powszechnie kojarzy się 
z klęską. to, co niewidzialne jest ze-
wnętrzem życia publicznego, a nie-
widoczny nie ma wpływu na kieru-
nek, w którym społeczność podąża. 
Lecz co się stanie kiedy staniemy 
wobec postaw, które owo „zejście 
do podziemia” traktują jako element 
strategii? te mikropraktyki niejedno-
krotnie stanowią ćwiczenia z Utopii, 
która, choć niemożliwa w sensie glo-
balnym, być może jest w zasięgu ręki 
jednostki. 
Wykluczenie społeczne może wystę-
pować pod różnymi postaciami. Pro-
jekt, o którym pisaliśmy już w notesie 
#52 stawia sobie za zadanie badanie 
owych praktyk i ich przyczyn. Skupi 

19.06-27.09 | toruń, CsW Znaki Czasu, Wały gen. sikorskiego 13
www.csw.torun.pl 

Hubert Czerepok: Search of Miraculous (Alpain triptych, Preface), 
tribute to Bas Jan Ader
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EXPANDED 
CITY

Laurant Cassiere z Niemiec; Plot Point 
Nicolasa Provosta z Belgii; [The Never 
Ending] Operetta istvana Kantora 
z Kanady. Fragment werdyktu jury: 
„Zwycięska praca jest zdumiewają-
co prosta formalnie, a zawiera zło-
żony przekaz polityczny, opiera się 
ponadto na uniwersalnym przekazie 
nadziei. Nie odwołuje się do postawy 
artysty jako jednostki odizolowanej 
od społeczeństwa, raczej wzmaga 
poczucie, że stanowi on zasadniczy 
składnik społeczeństwa i w posze-
rzonym mieście jest za nie odpowie-
dzialny”. •

Nagrodę główną (25000 PLN)  ɿ
jury wrocławskiego multimedial-
nego Biennale Expanded City 
(w składzie Anetta Mona Chisa, 
Grzegorz Borkowski, Bruce Chece-
fsky, Gabriel Soucheyre) przyznało 
pracy Hopeless Land autorstwa 
Wei Lu i Wuwang De tudi z Chin. 
Obok nagrody głównej wyróżniono 
trzy prace, które komisja doceniła 
za innowacyjne wykorzystanie tech-
nologii, zaawansowaną strukturę 
narracyjną i dekonstruktywną cho-
reografię. Są to: Sine [digital/analog 
converter] Jiliana Borinski i Pierre-

wro09.wrocenter.pl

NOWE 
DOBRE 
CZASY

sze obrazy: pokryte wałkami akry-
lowej farby lub najeżone tysiącem 
akrylowych kolców, obrazy dziurawe, 
akademickie i malowane młotkiem. 
W nowych, dobrych czasach – w któ-
rych rozwój „terytorialny” sztuki 
w pełni się już dokonał – można po 
prostu, bez obciążeń dodatkowymi 
kryteriami, robić sztukę, starając sie 
by była jak najlepsza. •

Na wystawie tymka Borowskie- ɿ
go w galerii A można będzie zoba-
czyć zbiór przedmiotów, które robił 
w ciągu ostatniego roku. Znajdą się 
wśród nich: fotografia jego pokoju 
(przybliżająca widzowi codzienne, 
determinujące go wzrokowo oto-
czenie), video i szkic urządzenia do 
oglądania sztuki. tymek na razie jest 
jednak przede wszystkim malarzem. 
Pokazane zostaną więc jego najnow-

tymek Borowski: bez tytułu (Apollo belwederski), 2008

3.06-27.06 | Warszawa, galeria A, ul. Bagatela 10 lok. 15A | www.galeria-a.pl

Nicolas Provost: Plot Point, Belgia
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GOŚCIE

cych ze sobą, oczekujących na pracę, 
wymieniających uwagi na temat nie-
możności dostania pracy, kłopotów 
z legalizacją pobytu. 
Lekko zamglony charakter wyświe-
tlanych obrazów ogranicza czytel-
ność postaci i scen rozgrywających 
się za matowymi szybami. ten rodzaj 
gry z widzialnością imigrantów, znaj-
dujących się niemal na wyciągnięcie 
ręki i jednocześnie po drugiej stro-
nie, za oknami zamazującymi ich 
wizerunki, odsyła do dwuznacznego 
statusu imigrantów, ich społecznej 
niewidzialności. Niemożność po-
konania dystansu jest doświadcze-
niem obu stron. „Gośćmi” są rów-
nież odwiedzający Biennale, o czym 
przypominają imigranci, od czasu do 
czasu usiłujący zajrzeć do wnętrza 
pawilonu. 
Kuratorem projektu jest Bożena Czu-
bak. •

Goście ɿ  to tytuł ekspozycji w Pawi-
lonie Polskim na tegorocznym Bien-
nale Sztuki w Wenecji. tytułowymi 
bohaterami projekcji Krzysztofa Wo-
diczki są imigranci, którzy – nie bę-
dąc u siebie – „pozostają „wiecznymi 
gośćmi”. „inni”, „obcy” – to pojęcia 
kluczowe w praktyce artystycznej 
Wodiczki, zarówno w projekcjach, 
pojazdach, jak i w zaawansowanych 
technologicznie instrumentach da-
jących możliwość wypowiedzenia 
się, zaznaczenia swojej obecności 
w przestrzeni publicznej tym, którzy 
pozbawieni praw, pozostają niemi, 
niewidoczni, bezimienni. 
Wnętrza pawilonu zostaną prekształ-
cone w miejsce oglądania tego, co 
dzieje się na zewnątrz – za iluzją 
okien, ich projekcją na pozbawione 
otworów okiennych ściany pawi-
lonu, widać imigrantów myjących 
okna, odpoczywających, rozmawiają-

7.06-22.11 | Wenecja, Giardi di Castello, Pawilon Polski
www.zacheta.art.pl | www.labiennale.org

KOLEKCJA  
ALTERNATYWNA

ce wątki ze sfery społecznej, kulturo-
wej, politycznej.
Wystawy z 2005 i 2007 roku były 
manifestacjami sztuki lubelskiej, 
szczególnie artystów najmłodszego 
pokolenia, zaś w wystawie Remont 
generalny wzięli udział artyści mię-
dzy innymi z Poznania, torunia, War-
szawy, łodzi, Gdańska.
W Kolekcji alternatywnej ponownie 
biorą udział artyści związani z Lubli-
nem: tomasz Bielak, Magda Bicz, Ka-
tarzyna Cichoń/Michał Stachyra, Eli-
za Galey, Paulina Kara/tomasz Żbik, 
Jarosław Koziara, Robert Kuśmirow-
ski, Pawilon Stabilnej Formy - Cezary 
Klimaszewski/ tomasz Kozak/tomasz 
Malec, Kamil Stańczak, Mariusz tar-
kawian.•

Prace artystów traktujemy jako  ɿ
potencjalną kolekcję aktualnej sztuki  
- mówią o wystawie jej kuratorzy 
Anna Nawrot i Jan Gryka. 
Kolekcja alternatywna to czwarta 
wystawa, zorganizowana przez Gale-
rię Białą, w opuszczonych przez Aka-
demię Medyczną pomieszczeniach 
Centrum Kultury w Lublinie. W związ-
ku z planowanym remontem całego 
budynku, jest to ostatnia ekspozycja 
w tym miejscu. Pierwsza wystawa pt. 
Nova biała odbyła się w 2005 roku, na-
stępna Transgresja wyobraźni w 2007 
a Remont generalny w 2008. Były to 
wielkie, jak na warunki lubelskie, 
prezentacje sztuki aktualnej i poszu-
kującej, odnoszące się do kontekstu 
miejsca, jego historii oraz poruszają-

Mariusz tarkawian: Kolokwium z historii sztuki i cywilizacji
Krzysztof Wodiczko: Goście

do 3.07 | Lublin, Galeria Biała, Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12 
biala.free.art.pl
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WIETRZNY  
DOM

w których pokazujemy swoją siłę, 
gdy stajemy się nadludźmi” - mówi 
artystka. Bohaterami jej najnowsze-
go wideo Draughty House (Wietrzny 
dom) są nielegalni imigranci, którym 
udało przedostać się do Austrii. Opo-
wiadają o powodach swojej ucieczki, 
swoich losach i marzeniach. Wideo 
od publiki odgrodzone jest rzeźbą – 
płotem z metalowej siatki (The Fence, 
2009). •

W wiedeński Muzeum Sztuki No- ɿ
woczesnej Agnieszka Kalinowska 
pokazuje trzy prace wideo, rzeźbę, 
oraz wideoinstalację stworzoną spe-
cjalnie na wystawę, która podejmu-
je problem osób szukających azylu, 
imigrantów. Prace Kalinowskiej czę-
sto traktują o zachowaniu ludzkim 
w skrajnych sytuacjach: „Gdyby nasze 
życie było filmem akcji, koncentrowa-
łabym się tylko na tych momentach, 

Agnieszka Kalinowska: the Fence, 2009

do 14.06 | Wiedeń, Museum Moderner Kunst, Museumsplatz 1
www.mumok.at

SZCZEROŚĆ	 
I BLAGA

Wielogórskiemu, gdy w 1979 roku 
zakładali grupę łódź Kaliska. Na wy-
stawie prezentowane będą działania 
artystyczne, przez które członkowie 
grupy próbowali osiągnąć jednost-
kową wolność zarówno od innych 
artystów jak i od społeczeństwa. tyl-
ko osobiste wyzwolenie wydawało 
się stwarzać szansę na zachowanie 
szczerości. •

Gdy zarówno poważna sztuka,  ɿ
jak i sama rzeczywistość okazuje się 
być z trudem maskowanym blagier-
stwem, to jedyną szczerą reakcją na 
to może być jawna blaga. takie rozpo-
znanie sytuacji i sposobu artystycznej 
odpowiedzi na nią towarzyszyło Mar-
kowi Janiakowi, Andrzejowi Kwiet-
niewskiemu, Adamowi Rzepeckiemu, 
Andrzejowi Świetlikowi i Andrzejowi 

łódź Kaliska, Andrzej Kwietniewski, 1982

od 5.06 | Łódź, ms, ul. Więckowskiego 36 | www.msl.org.pl
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SURVIVAL

doświadczyć sztuki-wydarzenia, sztu-
ki-opowieści i stanąć twarzą w twarz 
z własną reakcją na współczesny 
świat, na ludzi dookoła, na współcze-
sną sztukę. Artyści powinni uważniej 
i wrażliwiej szukać możliwości poro-
zumienia. Działając na granicy akcep-
tacji społecznej, poza zinstytucjonali-
zowanymi strukturami mają najwię-
cej szans na twórcze i zauważalne 
wypowiedzi – od tego, czego one będą 
dotyczyły i jak będą wyrażane, zależy 
możliwość prawdziwego kontaktu”. 
tekst: Michał Bieniek i Anna Koło-
dziejczyk
W tym roku w festiwalu sztuki ekstre-
malnej weźmie udział ponad 40 arty-
stów. W zeszłym roku jego ekstremal-
ność przejawiła się m.in. tym, że po 
proteście lokalnej gminy żydowskiej 
została usunięta praca Huberta Cze-
repoka, Nie tylko dobro przychodzi 
z góry, która grała skojarzeniami z na-
pisem „Arbeit macht frei” na bramie 
obozu w Auschwitz.•

„Przegląd Sztuki Ekstremalnej” Su- ɿ
rvival to artystyczne przedsięwzięcie 
obliczone na maksimum konfrontacji 
z widzem, realizowane w przestrzeni 
publicznej poza instytucjami wysta-
wienniczymi. Ambicją organizatorów 
Przeglądu jest wprowadzenie podno-
szonych przez młodą współczesną 
sztukę problemów do społecznego 
dyskursu i prowokowanie odbiorców 
do żywych reakcji. 
Artyści Survivalu podejmują wyzwa-
nie miejskiej dżungli realizując swoje 
projekty w miejscach porzuconych, 
w gmachach publicznych i na otwar-
tych przestrzeniach. (...) 
Survival chce pośredniczyć, chce być 
odpowiedzią na potrzebę porozumie-
nia. Odbiorca wypchnięty z dyskusji 
„niezrozumiałością” współczesnej 
sztuki, jej skrzywionym przez środki 
przekazu obrazem, ma okazję skon-
frontować swoje wyobrażenia w na-
turalnym dla siebie środowisku, poza 
murami instytucji kulturalnych. Może 

Michał Gdak, Krzysztof Żuchowski: Fraus Oculi, wizualizacja interaktywnej 
projekcji multimedialnej

25-26.06 | Wrocław | www.survival.art.pl 
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ARTYSTA	PŁODNY,	 
ARTYSTA	TORUŃSKI

martwe natury, pejzaże (zarówno we-
duty jak i pejzaże marynistyczne czy 
ze sztafażem), portrety i akty. Stara 
się malować najbardziej klasyczną 
techniką – farbami olejnymi. Jednak-
że jego temperament artystyczny 
nie pozwala mu często na tak wolne 
działanie i zdarza mu się sięgać po 
farby akrylowe. W czasie wolnym wy-
chodzi w plener malować akwarele. 
W dorobku artystycznym na niezli-
czoną ilość wystaw w toruniu (jest to 
bowiem jedyne miasto, w którym za-
mierza w ramach swojej działalności 
wystawiać).
Wystawy pt.„Malarstwo” w in~Con-
stant, Galerii Nad Wisłą i w Galerii 
Ego ist będą pokazywać zupełnie 
inne zestawy obrazów”•

O działalności Arkadiusza tady- ɿ
cha poinformowała nas grupa Gruba 
Najgorsza. tak piszą o swoim kole-
dze: „Arkadiusz tadych pochodzi 
z torunia, gdzie uczęszczał również 
do przedszkola, szkoły podstawowej, 
gimnazjum i liceum. Aktualnie jest 
studentem Wydziału Sztuk Pięknych 
– także w toruniu. Póki co, swoją edu-
kację skończył na ii roku malarstwa 
w pracowni prof. Lecha Wolskiego, 
u którego dyplom robił choćby Oskar 
Dawicki.
Artysta uznaje siebie za najmłodsze-
go reprezentanta tzw. szkoły toruń-
skiej, której to rewitalizację obrał so-
bie za główny cel swojej twórczości. 
Jego prace w pełni ukazują, że ta mi-
sja jest całkowicie świadoma: maluje 

Arkadiusz tadych - artysta toruński: Lew toruński, technika własna, 40X50cm, 2009

do 10.06 toruń, in~Constant, ul. Danielewskiego 3/1 | 4.06-25.06, toruń, Galeria 
nad Wisłą, ul. Przybyszewskiego 6 | 16.06-7.07, toruń, Galeria ego ist, Browarna 
6

PRAWDA	 
KOLORU

Wystawie towarzyszyć będzie kata-
log, w którym znajdą się teksty prof. 
Krystyny Wilkoszewskiej oraz Fran-
ces Morris - szefowej kolekcji sztu-
ki międzynarodowej tate Modern 
w Londynie. Częścią projektu będzie 
także zaaranżowana przestrzeń 
czytelni, gdzie widzowie będą mieli 
okazję zapoznać się z najlepszymi 
publikacjami poświęconymi twór-
czości Olafura Eliassona, pośród 
których szczególne miejsce zajmuje 
imponująca Studio Olafur Eliasson. 
An Encyclopedia wydawnictwa ta-
schen •

The Truth of Non-digital Colour  ɿ Ola-
fura Eliassona to trzecia odsłona ko-
lekcji Grażyny Kulczyk. Prace, które zo-
staną pokazane na wystawie to jedna 
z najnowszych instalacji Eliassona Abs-
tract Afterimage. Star oraz dwie serie 
fotograficzne The Colour Circles Series 
i I Can Only See Things When I Move 
wykonane w technice fotograwiury. 
Stanowią one nie tylko doskonały 
przykład tego, w jak niezwykły sposób 
widz zachęcany jest przez artystę do 
współkreowania znaczeń, ale są także 
wizualnym wyzwaniem dla każdego 
odbiorcy sztuki Olafura Eliassona.

Olafur Eliasson: Abstract afterimage star 2008, Studio Olafur Eliasson, dzięki upzrzejmości 
artysty i tanya Bonakdar Gallery w Nowym Yorku

do 30.08 | Poznań, Galeria stary Browar, ul. Półwiejska 42 | 
www.artstationfoundation.pl
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NIEUCZCIWY	 
TRICK

mieć, że gramatyka jest instrumen-
tem, a nie prawem” 
Fernando Pessoa, Księga niepokoju

Fragment książki Pessoa został wy-
brany specjalnie na pierwszą indy-
widualną wystawę Michała Gayera 
Dishonest Trick przez Stanisława 
Rukszę zamiast zwyczajowego tekstu 
kuratorskiego. (Dis)honest trick. •

„ ɿ Analizując siebie po południu od-
krywam, że mój system stylistyczny 
opiera się na dwóch zasadach. i na-
tychmiast, na wzór dobrych klasy-
ków, czynię z tych dwóch zasad pod-
stawy wszelkiego stylu: mówić to, co 
się czuje, dokładnie tak, jak się czuje, 
jasno, jeśli jest to jasne, niejasno, jeśli 
jest niejasne, w sposób zagmatwany, 
jeśli jest zagmatwane. trzeba rozu-

Michał Gayer: Becker, Barkmann

do 11.07 | Bytom, Galeria Kronika, rynek 26 | www.kronika.org.pl 

ŚRODEK  
NOCY

„wszystko na nas czyha”. 
Bianka Rolando w swoich pracach roz-
drapuje ”nocną” rzeczywistość. Ner-
wowo szuka nowych znaczeń, stara 
się dotrzeć do tego co ukryte i nieświa-
dome, albo wręcz przeciwnie próbuje 
zataić to co zobaczy. Wykorzystując 
język fotografii przedstawia świat po-
zbawiony pierwotnego sensu, gdzie 
każdy kard kształtuje na nowo własną 
rzeczywistość. Dodatkowo nakładając 
na zdjęcia rysunek, ingeruje, zamazuje 
i odkształca obraz. „Wydrapuje” jego 
znaczenie. Zapisuje na fotografii sło-
wa, które później zakreśla czyniąc ich 
przekaz nieczytelnym. Celowo utrud-
nia, ale jednocześnie buduje, tworząc 
zupełnie nowe treści. 
tekst: Katarzyna Urbańska

Sen jest rozstaniem z rzeczywi- ɿ
stością, fizycznym ukojeniem pozwa-
lającym ciału odpocząć po męczącym 
dniu. Gdy zamykamy oczy, kształt 
rzeczy powoli rozpływa się w mroku 
nocy, a ciemność „narzuca się z siłą 
obecności”. Za sprawą nocy zmienia-
ją się kontury, które stopniowo prze-
chodzą w nieprzewidywalne zarysy 
wolne od naszego spojrzenia. Świat 
zostaje pochłonięty przez ciemność, 
zatopiony i zdławiony. 
Budząc się w środku nocy doświad-
czamy niepewności, bo rzeczy spowi-
te w mroku stają się dla nas niezau-
ważalne, a resztki snu jawią się jako 
niejasne wspomnienie. 
ta nieokreśloność budzi lęk, nieme 
zagrożenie, bo nagle w ciemności 

Bianka Rolando: Spokojnie, jajka zostaly złożone, technika; C-print, rysunek, 70X50cm

30.05-22.06 | Warszawa, Galeria Leto, ul. Hoża 9c | www.leto.pl
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CZY	WSZYSTKO	 
JEST	ZE	SOBĄ	
POWIĄZANE?FUTURE  

SHORTS  
EXTRA

powiedzią artystyczną, nawiązującą 
do konkursowego hasła, które w tym 
roku brzmi: Czy wszystko jest ze sobą 
powiązane? 10 najlepszych prac zo-
stanie zaprezentowanych w trakcie 
Festiwalu Art Moves w październiku 
2009 w toruniu. twórca najlepszej 
pracy otrzyma główną nagrodę w wy-
sokości 7000 PLN. •

Z kolei teledysk Thunderheist - Jerk It 
Noela Paula i Stefana Moore’a został 
zrealizowany za pomocą najbardziej 
zaawansowanych technicznie kamer, 
które rejestrują do 6 tysięcy klatek na 
sekundę, w efekcie nawet drgnięcia 
mięśni stają się doskonale widoczne 
dla ludzkiego oka. 
Na deser Fundacja Ad Arte, organiza-
tor polskiej edycji FS, przedstawi trzy 
filmy polskiego twórcy Piotra Bosac-
kiego. Wśród autorskiego wyboru ory-
ginalnych animacji znajdzie się Film 
o Kostuchu, który został wyróżniony 
podczas Festiwalu Polskich Filmów 
Krótkometrażowych Short Waves. 

Festiwal sztuki na billboardach  ɿ
Art Moves szuka propozycji prac. Za-
proszenie adresowane jest do wszyst-
kich zainteresowanych artystów oraz 
studentów szkół artystycznych. Arty-
ści zaproszeni są do wykonania pracy, 
którą będzie można pokazać na bill-
boardzie w postaci wydrukowanego 
plakatu. Praca ma być twórczą wy-

Druga odsłona Future Shorts  ɿ
Extra to filmy niejako poza głównym 
nurtem, takie, które trudno jest skla-
syfikować, zaszufladkować.
W programie czerwcowego FS Extra 
2 znalazły się między innymi dwa fil-
my Erica Lernera: Gong – teledysk do 
piosenki Sigur Ros, oraz nieco dłuż-
szy A Day In a Life -  historia dwóch 
ulicznych punków, którym marzy się 
napad na bank. Potrzebują jednak 
kierowcy, a wybór pada na młodego 
turka Emina, który po licznych wa-
haniach zjawia się w dniu napadu 
w pięknym, wielkim czerwonym Ca-
dillacu. 

do 10.08 | www.galeriarusz.art.pl | www.artmovesfestival.orgczerwiec | kolejno: Poznań, Lublin, Białystok, rzeszów, Gliwice, Kraków, 
Katowice, Częstochowa, Warszawa, Łódź, Zakopane | www.futureshorts.pl 
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NIEODKRYTE 
NIEWYPOWIEDZIANE

i niewidzialnymi oraz dokumento-
wać miejsca pomiędzy dwiema rze-
czywistościami.
W wystawie pokonkursowej biorą 
udział: Marta Deskur, Mikołaj Dłu-
gosz, Nicolas Grospierre, Kobas Lak-
sa, Aleksandra Polisiewicz, Konrad 
Pustoła, Julia Staniszewska i Zorka 
Wollny oraz: Marta Bacia, Jakub Bors, 
Damien Brailly, Aleksandra Bujnow-
ska i Jan Dziaczkowski, Kaja Gliwa, 
Barbara Kotowska, Mikołaj Moskal, 
Jakub Nowotyński, Anna Seweryn, 
Wojtek Ziemilski. Kuratorka: Agniesz-
ka Sural. •

Konkurs  ɿ Nieodkryte/Niewy-
powiedziane stawiał sobie za cel 
identyfikację i wizualizację techni-
kami fotografii oraz wideo niewi-
dzialnego świata, „nieodkrytego” 
i „niewypowiedzianego”. Przeszłość 
i przyszłość, nasze wewnętrzne do-
świadczenie, znaczenia i wartości 
tworzą swój własny niewidzialny 
świat. Każdy widzialny element 
rzeczywistości może wskazywać na 
inny, niewidzialny. Coś istnieje bez 
ukazywania się naszym oczom. Zgła-
szane projekty miały wyznaczać gra-
nice pomiędzy rzeczami widzialnymi 

Mikołaj Długosz, w ramach projektu Nieodkryte, niewypowiedziane, tapeta

do 14.06 | Warszawa, nowy teatr, Puławska 37 | www.nowyteatr.org

WARZYWNIAK

obracają się wokół recyklingu total-
nego, którego emanacje zaczynają 
się od redizajnu śmieciowego, czyli 
wszelkiego rodzaju odzyskiwania 
i ożywiania skazanych na zapo-
mnienie przedmiotów, do działa-
nia w przestrzeni publicznej, gdzie 
starają sie ożywiać miejsca, które 
są zwykle pomijane i obojętne. 
Kwiatuchi to również postawa, pełna 
wspólnej pracy, wymiany poglądów, 
przekazywania sobie wzajemnie roz-
poczętych projektów, (które kończo-
ne trochę przez jedną, trochę przez 
drugą osobę nabierają niepowtarzal-
nego wyrazu,) efekt którego jedna 
osoba nie byłaby wstanie osiągnąć. 
Kwiatuchi to tandem, to trzecia po-
stać, składkowa z dwóch”. •

Warzywniak ɿ  to projekt grupy 
Kwiatuchi, którego celem jest pro-
mocja sztuki. Przed miejską galerią 
BWA zaplanowano... akcję sadzenia 
warzyw, do której zaproszono miesz-
kańców. Warzywniak zakłada wyjście 
poza stały krąg osób odwiedzają-
cych galerię. Dosłownym rezultatem 
projektu ma być ogród warzywny 
rozwijający się od wiosny do jesieni, 
powstały dzięki współpracy artystów 
i mieszkańców Zielonej Góry, który 
będzie swoistą zaczepką i smakowi-
tością dla przechodniów (warzywa 
łatwo dostępne, nie strzeżone). 
Kwiatuchi to grupa założona przez 
parę artystów: KWiAtka i tUCHę 
(Martuchę Mielczarską). Jak sami 
piszą o sobie, „ich zainteresowania 

logo autorstwa Kwiatuchów

od 27.05 | Zielona Góra, BWA, ul. niepodległości 19 | www.bwazg.pl  
www.kwiatuchi.org
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PRACA

niesłyszalnym. Pyta o sens i znacze-
nie pracy, której nikt nie szanuje, 
jednak bez której społeczeństwo by 
się posypało. Jednak sam wydaje się 
być doskonale od swoich bohaterów 
oddzielony. Choć artysta deklaruje 
zaangażowanie społeczne, jakie przy-
świecało realizacji, film pozostawia 
wrażenie zimnej rejestracji.
We współczesnych demokracjach po-
lityka staje się coraz bardziej trans-
parentna. Żmijewski pyta o zaanga-
żowanie polityczne, o skuteczność 
sztuki, o możliwość uprawiania za jej 
pomocą polityki i sprawdzania sku-
teczności demokracji.
A oto słowa samego artysty: »Film jest 
medium, w którym czuję się najlepiej, 
które jest mi posłuszne. Jak patrzę na 
dyskusję toczoną w sztuce o zaanga-
żowaniu, to wydaje się, że dziś hołu-
bieni są ci zmęczeni artyści, którzy 
uciekają w świat swojej wyobraźni. 
Rewolucjoniści są ponoć zmęczeni, 
przyszła pora na emerytów sztuki. to 
nie moja bajka.«
Owszem, Żmijewski dokonuje defa-
miliaryzacji spektaklu, ale odbywa 
się to pewnym kosztem, który nie po-
winien przejść niezauważony.” •

Filmy z cyklu  ɿ Praca były jako do-
tąd pokazywane tylko na wystawie 
w Berlinie, m.in. na spotkaniu orga-
nizowanym przez Krytykę Polityczną 
22 maja w Warszawie, na którym była 
Agata Pyzik: „10 osób wykonujących 
podobnie mechaniczne prace: sprzą-
taczka, kasjerka w hipermarkecie, 
pomywaczka, zamiatacz ulic, sprze-
dawczyni wursta na berlińskiej ulicy. 
Wszystkie te zajęcia odznaczają się 
podobną monotonią, nudą, powta-
rzalnością ruchów, które wykonujące 
je osoby zamieniają w roboty. Artur 
Żmijewski w ramach stypendium 
DAAD, które otrzymał w 2007 roku, 
nakręcił 10 filmów rejestrujących 24 
godziny z ich życia. 
Filmy są pozbawione jakiegokolwiek 
komentarza, pokazują swoich boha-
terów nie tylko na stanowisku pracy, 
ale tez bardzo intymnie – w toalecie 
czy w sypialni. Wybrzmiewa z nich 
wstrząsająca relacja o potwornej 
alienacji ich pracy, o pogardzie, jaką 
otacza się te »zawody«, o niewidocz-
ności tych, którzy je wykonują: ulica 
jest posprzątana, towar na półkach 
poustawiany, garnki pozmywane.
Żmijewski twierdzi, ze udziela głosu 

fgf.com.pl | krytykapolityczna.pl

JUTRZENKA

niewinny. Uczestniczymy w bezli-
tosnej odsłonie świata, w którym 
naiwnością byłoby stawiać dobre 
prognozy. Świat jest zły. Wiele obra-
zów artysty bazuje na fotografiach 
Weegee’a, nowojorskiego fotografa, 
dokumentującego sceny morderstw, 
pożarów, do których docierał, dzięki 
policyjnemu radio, przed funkcjo-
nariuszami, stając się kronikarzem 
bezdusznej i brutalnej strony metro-
polii. inne wydają się podejmować 
temat zaczerpnięty z trucicielskich 
zielników, atlasów demonologii czy 
»czarnej” historii sztuki spod znaku 
Breugela, Ribery czy Goyi. Prywatne 
apokalipsy, zbiory lęków, nieroz-
poznanych podejrzeń, wzajemna 
rzeźnia żywych ucieleśnione zosta-
ją w sztuce Michała Jankowskiego. 
Śmiercionośna, pesymistyczna ju-
trzenka nadchodzi dusznym latem! 
Nie ma już rzeczy niewyrażalnych”. •

W zapowiedzi wystawy  ɿ Jutrzen-
ka czytamy: „Michał Jankowski kom-
pulsywnie i niebanalnie sięga do 
mrocznych stron europejskiej kultu-
ry, tych spod znaku niepokojącej i fa-
scynującej, pełnej wielowątkowych 
znaczeń, brzydoty, niż powoływanej 
ostatnio nagminnie przez niektó-
rych krytyków, sztucznie nadmu-
chanej estetyki »niesamowitego”.
Obrazy Jankowskiego są depresyjny-
mi, podszytymi strachem monochro-
matycznymi przedstawieniami zwie-
rząt i potworów, kończyn i gnijących 
roślin, narodzonych z rozlanej na 
obrazach farby. Zatopione w bru-
natno-zielonkawym bądź blado ró-
żowym szlamie krzyczące hybrydy 
zwierzęco-człowiecze powalają siłą 
rażenia, opowiadając o drastycz-
nych relacjach pomiędzy ludzkością 
i światem zwierząt czy nihilistyczną 
nieuchronnością losu. Nikt nie jest 

Michał Jankowski: bez-ty-ryba

do 11.07 | Bytom, Galeria Kronika, rynek 26 | www.kronika.org.pl

Artur Żmijewski, z cyklu Praca, dzięki uprzejmości Fundacji 
Galerii Foksal
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HAZARD

zniekształceniu muzyka uwydatnia 
oniryczny nastrój obrazu. W tej sa-
mej przestrzeni, lecz jakby na uboczu 
znajduje się Namiot - dwie zsynchro-
nizowane projekcje o identycznym 
wymiarze i czasie trwania, wyświe-
tlane jedna obok drugiej. Walizka 
stanowi początek drugiej części cy-
klu, której tematem ma być „martwa 
natura w akcji”, bezwiednie budząca 
się do życia w przestrzeni wypełnio-
nej szumem. W realizacji epizodów 
Namiot i Bal, oprócz obecnego skła-
du grupy, brał jeszcze udział Paweł 
Dziemian. •

Cykl  ɿ Hazard realizowany jest 
przez grupę 4! od 2007 roku. Do tej 
pory powstało pięć obrazów wideo: 
Namiot, Bal, Siekiera, Walizka i Piach. 
Składają się one na wielokanałową, 
pełną wzajemnych zależności in-
stalację wideo. Ścieżki dźwiękowe 
poszczególnych projekcji konkurują 
ze sobą w przestrzeni, nakładając się 
na siebie. Siekiera przez cztery mi-
nuty i pięćdziesiąt sekund zagłusza 
pozostałe projekcje, aby następnie 
zamilknąć na pięć minut i dziesięć 
sekund. Bal wypełnia przestrzeń 
naprzeciwległą; poddana prostemu 

4!: Namiot

od 4.06, godz. 19:13 | szczecin, Galeria Klub 13 Muz, Pl. Żołnierza Polskiego 2 
www.klub13muz.pl

KONKURS  
GEPPERTA

względem wysokości nagród pienięż-
nych, przygotowanych dla zwycięz-
ców. Główna nagroda ufundowana 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego wynosi 30000 złotych, 
druga nagroda, Prezydenta Wrocła-
wia — 20000 złotych, pozostałe rów-
norzędne nagrody po  5000 złotych 
ufundują Rektor Akademii Sztuk 
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu oraz Dyrektor BWA 
Wrocław. Nagrody zostaną wręczone 
zwycięzcom 9 października na uro-
czystym otwarciu wystawy pokon-
kursowej. Wystawa pokonkursowa 
zostanie w BWA Wrocław, a następ-
nie w kilku innych miastach Polski. 
Katalog wystawy zaprezentuje syl-
wetki wszystkich uczestników kon-
kursu oraz reprodukcje wybranych 
do konkursu prac. •

Kolejna edycja konkursu dedyko- ɿ
wanego wyłącznie młodemu polskie-
mu malarstwu. Specjalna formuła 
tego wydarzenia, polegająca na zgła-
szaniu jego uczestników przez wybit-
nych organizatorów i komentatorów 
życia artystycznego, stanowi o jego 
jakości i mocy poruszania dyskusji, 
która zawsze odbija się szerokim 
echem w świecie sztuki.
Zgodnie z misją konkursu, mogą 
brać w nim udział malarze, którzy 
ukończyli uczelnie artystyczne mak-
symalnie trzy lata temu. W poprzed-
nich edycjach konkursu brali udział 
tak świetni dziś malarze jak Wilhelm 
Sasnal, Zbigniew Rogalski, Grzegorz 
Sztwiertnia, Paulina Ołowska czy 
Laura Pawela.
tegoroczna 9. edycja Konkursu Gep-
perta jest zarazem przełomowa pod 

www.geppert.art.pl 

INTERMEDIA

działania łączące różne media itd.) 
• zajęcia z zakresu teorii sztuki i me-
diów 
• zajęcia z technologii umożliwiają-
cych wypowiadanie się i realizację 
dzieł w różnych mediach oraz prace 
w zawodach wykorzystujących mul-
timedia (grafika, animacja, fotografia, 
wideo, działania w sieci, praca z obra-
zem cyfrowym i pokrewne). •

W tym roku gdańska ASP otwiera  ɿ
nabór na studia pierwszego stopnia 
ze specjalności intermedia. Będą na 
nim prowadzone zajęcia takie jak: 
• działania w przestrzeni sztuki współ-
czesnej we wszelkich przejawach 
(intermedia czyli: obiekty, grafika i fo-
tografia, wideo-art, instalacje, prace 
interaktywne i cyfrowe, performan-
ce, sztuka w przestrzeni publicznej, 

www.asp.gda.pl 
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NIEZGRABNE  
PRZEDMIOTY

w głównym nurcie życia artystyczne-
go swego czasu. Dopiero dzisiejsza 
perspektywa pozwala dostrzec w ich 
wysiłkach element prekursorski. Po-
kazując przede wszystkim prace da-
towane na lata 60. i wczesne lata 70., 
Niezgrabne przedmioty skupiają się 
na momencie, kiedy klasyczne słow-
niki artystyczne ulegały przewar-
tościowaniom, umożliwiając zaist-
nienie tak różnym artystkom, jak te 
prezentowane na obecnej wystawie. 
Z zestawienia ich prac wynika, że na 
wytyczanej przez każdą z nich drodze 
w nieznane ogromne znaczenie od-
grywało ciało i jego bezpośrednie, in-
dywidualne, kobiece doświadczenie.  
kuratorki: Joanna Mytkowska, Agata 
Jakubowska .•

Wystawa  ɿ Niezgrabne przedmio-
ty zbiera prace takich artystek jak 
Alina Szapocznikow oraz Maria Bar-
tuszova, Pauline Boty, Louise Bour-
geois, Eva Hesse i Paulina Ołowska. 
Pokazane są na niej prace związane 
z najbardziej dyskutowanymi obec-
nie wątkami twórczości Szapoczni-
kow – przede wszystkim odlewami 
ciała, jego fragmentami czy też 
resztkami - w relacji do poszukiwań 
artystek jej czasów. Zestawienie prac 
Szapocznikow i Louise Bourgeois, Evy 
Hesse, Pauline Boty oraz Marii Bartu-
szovej jest próbą pokazania twór-
czości artystek-pionierek – artystek, 
które eksperymentując z materia-
łem, z formą i z jej wyrazem, starały 
się zaistnieć, często bezskutecznie, 

widok wystawy Niezgrabne przedmioty, fot. Bartosz Stawiarski

do 6.07 | Warszawa, Muzeum sztuki nowoczesnej, ul. Pańska 3 
| www.artmuseum.pl

NIELUDZKI  
TRANSWESTYTA

rusów. tak zrodziła się koncepcja 
autobusu Jelcz M11 (miejski) / L11 
(podmiejski - różnił się tym, że miał 
dwoje a nie troje drzwi oraz inne 
przełożenie skrzyni biegów). takie 
połączenie nadwozia Jelcza (na fran-
cuskiej licencji Berliet) oraz podwo-
zia i silnika ikarusa (niemiecka licen-
cja Man) miało w założeniu połączyć 
tanie i praktyczne nadwozie z wy-
trzymałym podwoziem i silnikiem. 
to niezwykłe skrzyżowanie Jelcza 
z ikarusem było produkowane rap-
tem przez kilka lat (1985-1990), ale 
do dziś w wielu miejscowościach 
jest głównym pojazdem miejskiej 
komunikacji. Pomimo zunifikowanej 
wersji produkcyjnej dziś autobusy 
te - różnie pomalowane i po wielu na-
prawach i przeróbkach - znacznie się 
między sobą różnią. •

Wystawa igora Przybylskiego jest  ɿ
hołdem dla czołowego osiągnięcia 
polskiej myśli technicznej, autobu-
sów Jelcz M11 i L11. Na wystawie bę-
dzie można zobaczyć autobusy z 50 
różnych miast. O  pojazdach czytamy 
w zapowiedzi: „W 1984 roku w związ-
ku z kryzysem (brak materiałów, brak 
części w polskich fabrykach) poszu-
kiwano rozwiązań prowadzących do 
stworzenia uniwersalnego autobusu 
miejskiego/podmiejskiego. Brako-
wało gotówki, więc kupno nowych 
autobusów nie wchodziło w rachubę. 
Projektanci z fabryki w Jelczu wpa-
dli na pomysł, by robić to, co moż-
na zrobić, czyli karoserie, a silniki 
i podzespoły bardziej zaawansowa-
ne sprowadzać z zaprzyjaźnionej 
republiki węgierskiej - wychodziło 
to taniej niż kupowanie całych ika-

igor Przybylski: 164, Jaworzno

do 27.06 | Warszawa, M2, ul. oleandrów 6 | www.m2.art.pl 
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cji. W pracy Stock, fotografie z banku 
zdjęć wykorzystywanych do reklam 
zostały minimalnie przetworzone, 
tak że w wyidealizowanych portre-
tach ludzi pojawiają się ślady prze-
męczenia. W serii fotografii Bloody 
Reaction zwierzęta broniąc się przed 
atakiem wroga wytwarzają obronne 
zachowania, np. opos udaje martwe-
go, kozy mdleją. Zdjęcia wybrane 
i przefotografowane zostały z książki 
The Hidden Powers of Animals dr Kar-
la P.N. Shukera. W fotografii rozbite-
go samochodu wykorzystane zostało 
zdjęcie reklamowe przefotografo-
wane z magazynu motoryzacyjnego. 
Z kolei projekt JPG/tXt to archiwum 
zdjęć i tekstów znalezionych w inter-
necie, w którym prace artystów i fo-
tografie nie będące uznane za sztukę, 
zostają pokazane jako zbiór, w któ-
rym taki podział nie jest ewidentny.
Kurator: Kamil Kuskowski .•

Projekt  ɿ Reload Karoliny Kowal-
skiej jest połączeniem wybranych, 
starszych prac z lat 2005-2008 oraz 
nowej pracy zrobionej specjalnie na 
tę wystawę. Wszystkie prace zosta-
ły wykonane w oparciu o materiały 
znalezione: fotografie, wideo, teksty 
i statystyki.
Reload - przeładowanie, naładowanie 
od nowa; to ponowne wykorzystanie 
już istniejących zdjęć i informacji. Jest 
to również próba zestawienia star-
szych i nowych prac, które powstały 
z przetworzenia, recyclingu, kolek-
cjonowanych od kilku lat obrazów, 
tekstów i danych. Metoda tworzenia 
prac i wystawy podobna jest do za-
sady działania muzyka - dj’a, który ze 
znalezionych utworów tworzy nowe 
połączenia, wycina fragmenty, zmie-
nia tempo itd.
Wątkiem wiążącym wybrane prace 
jest też element złudzenia, manipula-

RELOAD

do 20.06 | Łódź, Zona sztuki Aktualnej, ul. tymienieckiego 3 | www.zona-sztuki.
art.pl

Karolina Kowalska, kadry z wystawy Reload 

HISTORIE  
Z	PODRÓŻY

ich pracach Amilcar Rivera Munive. 
Meksykanin, obecnie mieszkający 
we Wrocławiu czerpie inspiracje 
do swych fotograficznych realizacji 
z chromatyki miejsc styku dwóch 
kultur, które ze sobą przeplata i po-
równuje. Wskazuje na podobieństwa 
polskiej i meksykańskiej mentalno-
ści, odwołując się do historii poszcze-
gólnych osób, które przedstawia 
w swoich fotografiach. W portretach, 
tworzonych bez specjalnej aranżacji, 
uzupełnianych ekspresyjnym, szyb-
kim rysunkiem ujawniają się jego 
wrażenia i emocje związane z reflek-
sją na temat ludzi spotykanych w po-
dróży. •

„Za pomocą fotografii analogo- ɿ
wej przemierzam miejsca bez pośpie-
chu, bez konkretnego celu. Później, 
już w domowym zaciszu, powtarzam 
tą drogę w wyobraźni aż powstaną 
nowe okoliczności, podróże, które 
zdają się być gdzieś pomiędzy reflek-
sją a żartem. Przywracam do życia, 
to co często ląduje w śmieciach lub 
w domowych archiwach. Wywołana 
fotografia staje się coraz częściej bez-
użyteczna. Ratuję sto fotografii ana-
logowych dając im nowe wcielenie. 
Farby akrylowe nanoszę na zdjęcia 
tworząc proste historie/wizje wywo-
dzące się z jednej »rzeczywistości” 
i tworzące kolejną” - opowiada o swo-

Amilcar Rivera Munive: Historie z podóży

7.06-20.06 | Wrocław, Galeria studio BWA, ul. Wita stwosza 32
www.bwa.wroc.pl
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oplatanie 
brudnymi 
mackami

Na Śląsku zalęgła się Ośmiornica. Nastąpiło 
to w listopadzie 2008 roku dzięki nieformalnej 
grupie młodych twórców orbitujących wokół 
katowickiej ASP. Strukturą przypomina tajne 
organizacje z systemem wewnętrznych kodów, 
którymi porozumiewają się ich członkowie. 
Manipulacja informacją zniekształconą pr-
zez przekaz. Budowanie legendy wokół mie-
jskich rytuałów wtajemniczenia. Mnożenie 
wariantów w oparciu o plotkę i powtórzenie. 
W krąg Ośmiornicy na chwilę wniknęła Bogna 
Świątkowska.

Ośmiornica: inicjacja
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Skąd ta nazwa? Czy z zamiłowania do kąpieli na głębokiej wodzie?

M.S.: Właściwie nie było dyskusji o nazwie.
M.G.: Byliśmy na piwie.
M.S.: Nazwę wymyślił ten, kto wtedy był nieobecny. Miała to być mafijna 
organizacja z elementami sekty. Na wzór Ośmiornicy włoskiej albo rosyj-
skiej, która mackami owija, oplata, dusi, zjada.
M.G.: I sika czarnym, toksycznym jadem.
SZ.K.: Po prostu rozlało się piwo, a plama ułożyła się w kształt ośmiornicy. 
Jej macki skierowały się w stronę każdego, kto siedział wtedy wokół stołu.

Na czym polegają wewnętrzne kody porozumiewania się w ramach Ośmior-

nicy?

M.S.: Dziwne mejle o trzeciej w nocy z instrukcjami dla brudnych macek.
SZ.K.: Mowa ciała, kiedy ktoś nastroszy uszy to znaczy, że przygotowujemy 
się do ataku. Więcej nie mogę zdradzić.

Czy to prawda, że macie na ciele wypalone żelazem znaki Ośmiornicy?

Ch.: Tak.

Akcja inicjacyjna została udokumentowana w postaci kilkudziesięciosekun-

dowego wideo dostępnego na waszym blogu.

B.B.: Nagrane fragmenty sprzyjają budowaniu legendy wokół miejskich ry-
tuałów wtajemniczenia w oparciu o plotkę i powtórzenie. To, co ma wyda-
wać się realne, a przez Ciebie automatycznie dekodowane jest jako sztucz-
ne, okazuje się prawdą. Odbicie znaku ośmiornicy rozżarzoną pieczęcią na 
skórze, w konwencji gówniarskiej zabawy odsłania mroczną naturę praw-
dziwego bólu.
M.L.: Podczas inicjacji towarzyszącej przyjęciu do grupy ktoś przywołał bo-
haterów ulubionych filmów i powieści, którzy tak jak on zostali poddawa-
ni próbie. Jednocześnie zauważył, że wszyscy, których potrafi wymienić, są 
postaciami fikcyjnymi.

Czy jest jakaś linia programowa wokół której Ośmiornica oplata swe ciało?

M.L.: Nie ma. Reagujemy na konkretne sytuacje.
M.S.: Jest sytuacją do dyskusji.
SZ.K.: Ośmiornica jest grupą osób, która nawzajem się wspiera i nakręca na 
robienie sztuki. W chwili kiedy nie ma impulsu trzeba go sprowokować. 
Poza tym jesteśmy organizacją, która działa przede wszystkim dla wła-
snych korzyści. 

Co jest dla Ośmiornicy ciekawe oraz interesujące, a co paskudne i plugawe? 

Czy rozróżnia takie kategorie, czy też jej się one plączą?

M.L.: Plączą się, ale nie w negatywnym znaczeniu tego słowa.
M.S.: Na przykład ciekawe plugastwo, które bywa jednocześnie dobrą sztuką.

Kiedy nie ma impulsu,  →
trzeba go sprowokować.

Legenda:

Ch. - ChóR

M.L. - MaRTa LISOK

B.B. - BaRTeK BuCZeK

M.G. - MIChał GayeR

M. N. - MaCIeJ NaWROT

M.S. - MIChał SMaNDeK

SZ.K. - SZyMON KOByLaRZ

Bartek Buczek - Maska, obiekt
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Czy Ośmiornica ma jakąś ulubioną, cenioną stylistykę i jak można ją opisać?

M.S.: Nie możemy wybrać jednorodnej stylistyki dla kilkorga ludzi.
B.B.: Stylistyka jest płynna jak ciało ośmiornicy, które może się przelać przez 
dowolnie mały otwór jak na: http://www.youtube.com/watch?v=w3b-
m7osG6ga (wyrecytował z głowy).
SZ.K.: Cenimy zmienne i płynne: żonglujemy nimi. Możemy zmieniać sty-
listykę na potrzebę jednej pracy, na pół roku, albo na czas trwania kon-
kretnej wystawy.

Czy dla Ośmiornicy jest ważne otoczenie, w którym działa i rozrabia. Które 

elementy najbardziej ją inspirują?

SZ.K: Rafy koralowe, zatopione statki, muszle...Brudny Śląsk i jego klimat są 
ważne. Miały ogromny wpływ na powstanie grupy. Nie byłoby sensu orga-
nizować jej na przykład w Berlinie czy w Nowym yorku, gdzie chyba na-
turalne jest spotykanie się, gadanie o sztuce, może to i naiwne, ale cóż. Nie 
ukrywajmy, że jeśli chodzi o sztukę, to trochę taka pipidówa wielka na Ślą-
sku, w której jeden z drugim (czytaj instytucja) nie potrafi się dogadać.
M.L: Ograniczenia związane z miejscem są inspirujące, jak w przypadku 
Małej Przestrzeni w galerii BWa, której mikroskopijne rozmiary wpłynęły 
na kształt cyklu Przypadkowe przyjemności. Otoczenie tworzy też konflik-
ty, z których bierze się idea dissów Bartka i Maćka.
M.N.: Większość działań jest spowodowana niechęcią do sytuacji przed po-
wstaniem Ośmiornicy: nudy, stagnacji, która rządziła naszym otoczeniem. 
Dissy (www.dissrespecting.blogspot.com) wiążą się z chęcią nawiązania 
pozorowanych konfliktów, które stają się powodami do dyskusji. Zwykle 
dissy są o nic. Nie ma żadnego konkretnego, prawdziwego powodu. Blog 
jest polem prezentowania reakcji na to co nas bulwersuje m.in. na aSP.

Na ile jesteście gotowi zrezygnować ze swojej autonomiczności na rzecz 

grupy?

B.B.: Staramy się, żeby interesy grupy nie kolidowały z naszym indywidual-
nym podejściem.
M.L.: Już pierwsze spotkanie nieznających się wcześniej macek pokazało, że 
nasz język i wrażliwość jest na pewnym poziome bardzo podobna.
SZ.K.: Chociaż różnic jest między nami bardzo wiele, na pewno prędzej czy 
później nastąpi sytuacja, w której nasze prace zaczną się zbliżać, upodab-
niać do siebie. To chyba naturalna kolejność zbyt długiego przebywania we 
wspólnym gronie, a czy to będzie wada czy ktoś utraci swoją autonomię na 
rzecz poddaństwa, to się dopiero okaże.

Co Ośmiornica chce osiągnąć?

M.S.: Życie wieczne w oceanie. 
SZ.K.: Płyniemy w otchłań. 
M.G.: Będzie coraz lepiej i będziemy mieć coraz więcej. 
M.S.: a woda będzie coraz głębsza. 
SZ.K.: Celem jest zdobycie świata. 
M.G.: Budowa betonowego bunkra...
SZ.K.: W kształcie ośmiornicy, w którym każdy będzie miał swój tunel-mac-
kę, a living room będzie głową.

Bartek Buczek - Pirate atoll, obraz

Bartek Buczek - Octopus, rysunek
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***

Sz.K.: Michał, powszechnie wiadomo, że jesteś złym człowiekiem. Co spowo-

dowało, że taką postawę wybrałeś? Chodzi mi o to dlaczego lubisz przybie-

rać taką pozę?

M.G.: Nie uważam się za złego człowieka, możesz spróbować mi to udowod-
nić… tak żartem… Jeszcze nikogo nie zabiłem… Tak naprawdę, zło nie 
jest takie złe. Jak definiujesz zło? Wszystko zależy od definicji, zło karane 
prawem, czy prawdziwe zło? Kto jest zły? Dla mnie najgorsze jest uprawo-
mocnienie. Społeczne lub polityczne poparcie. Bomba atomowa. Wojna. 
Zło, które przewrotnie interpretuję jako „nie takie złe”, nigdy nie jest upra-
womocnione, zawsze zostaje ukarane, albo wiadomo, że byłoby ukarane, 
gdyby tylko nadarzyła się okazja… interesują mnie przykłady wyobcowa-
nego i napiętnowanego zła. Nie chodzi o to, że identyfikuję się ze złem, 
ale nie opowiadam się też po stronie dobra. Wolę być szary, bo nie mam 
przekonania do ludzkiej zdolności sądzenia i wydawania wyroków. Mogę 
się opowiedzieć tylko za komiksowym, romantycznym mitem przeryso-
wanego zła, które zawsze bardziej mnie interesowało niż miękkie i sfla-
czałe dobro.

***

M.L.: W swoich pracach Bartek często sięga do historii z książek przygodo-

wych, maluje leśne ostępy, trupie czaszki, ośmiornice, niezbadane głębiny. 

Na wystawie Tylko dla chłopców pokazał pozszywaną ze skórzanych skraw-

ków czarną maskę, która nie ma otworów na oczy. Co sprawia, że mroczne 

jest dla ciebie tak bardzo fascynujące?

B.B.: W moich pracach przeważa jasna strona mocy. „Mrok” dotychczas 
pozostaje dla mnie niezbadany, a więc kuszący. Zgadzam się z Michałem, 
który mówił przede mną, że zło zawsze bardziej fascynuje, pociąga, np. 
w komiksach. Mrok może mienić się tysiącem barw.

Więcej na:

www.osmiornica.blogspot.com

www.dissrespecting.blogspot.com 

Mogę się opowiedzieć za  →
komiksowym, romantycznym 
mitem przerysowanego zła, 
które zawsze bardziej mnie 
interesowało niż miękkie 
i sflaczałe dobro.

Równolegle z tym wywiadem toczyły się w Ośmiornicy ekshibicjonistyczne 

rozmowy wewnętrzne. Niektóre przytaczamy, inne dla tzw. naszego wspól-

nego dobra, w ogóle do nas nie dotarły.

Sz.K.: Michał, czy mógłbyś opowiedzieć o swoich pomysłach około land-ar-

towych? Planach eksploatacji terenów postindustrialnych na Śląsku, które 

mają dla ciebie podobne znaczenie jak pustynie w Nevadzie? Wydaje mi się, 

że ma to duży związek z wcześniejszym pytaniem.

M.S.: Podczas podróży po Stanach zobaczyłem rzeczy, które na dobrych fo-
tografiach wyglądały tak samo jak w rzeczywistości. Postanowiłem oglą-
dać prerie, skamieniałości i rozpadliny na Śląsku, świetnej przestrzeni do 
działań land-artowych. Ważny jest dla mnie sam klimat wyprawy, ekipa, 
mapy, narzędzia. Satysfakcja z bycia w tych miejscach i robienia czegoś. 
Chciałbym zrealizować z Ośmiornicą Park Rzeźby, który mógłby pojawić 
się na pocztówce, jako przykład dobrego myślenia o sztuce na Śląsku, coś 
widowiskowego.

***

M.L.: Maćku, czy można zauważyć jakiś punkt wspólny w twoim wędkowaniu 

i malowaniu?

M.N.:Tak, objawia się to szczególnie w poszukiwaniu. Jak wiadomo, jestem 
wędkarzem który poszukuje aktywnie ryb w łowisku, a nie tylko biernie 
przyciąga je do siebie różnymi środkami spożywczymi. Gdy jestem nad 
wodą lub bezpośrednio w wodzie, to czuję się jak intruz i muszę się zacho-
wywać bardzo cicho oraz ostrożnie. Jest to bardzo trudne. W malarstwie 
szukam pomysłów pośród rzeczywistości w której przebywam na codzień 
lub w witrynach internetowych. W obu przypadkach najważniejsza jest in-
tuicja. Jednak wędkarstwo jest prostsze ponieważ wiele można wyczytać 
z fachowej literatury. Wielokrotnie gdy udało mi się odnieść sukces nad 
wodą, to przypominałem sobie dokładne zdania z mojej ulubionej książki 
i wszystko się zgadzało. Natomiast w malarstwie nie ma reguł i moje obra-
zy jest mi o wiele trudnej zweryfikować niż własnoręcznie wykonaną przy-
nętę czy też sposób łowienia.
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Kiedy Daniel Knorr kładzie się spać, światła 
na fasadzie Pałacu Kultury i Nauki w Wars-
zawie gasną. Kiedy budzi się, włącza z powro-
tem światło budynku. Czy to możliwe? Czy to 
dzieję się naprawdę? O projekcie Awake Asleep 
z rumuńskim artystą rozmawia Sebastian Ci-
chocki.

przek-
ształc-
enie 
snem

Daniel Knorr: asleep, fot. Sebastian Heise, 2009
Daniel Knorr: awake, fot. Sebastian Heise, 2009
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Prace Daniela Knorra zawsze odnoszą się do specyficznych parametrów 
historycznych i politycznych danego miejsca, tak jak w przypadku jego 
najnowszej realizacji Awake Asleep, którą przygotował dla Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie i Domu Spotkań z historią (to pierwsza wspól-
na produkcja takiego duetu).
Warszawska praca Knorra opiera się na skoordynowaniu rytmu życia ar-
tysty (mieszkającego w Berlinie, stale podróżującego po różnych strefach 
czasowych) i iluminacji warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki. Kiedy 
Daniel Knorr kładzie się spać, wysyła sygnał ze swojego telefonu i świa-
tła na fasadzie Pałacu gasną. Kiedy budzi się, włącza z powrotem światło 
budynku. Za pomocą gigantycznej „lampki nocnej”, w którą przekształ-
ca PKiN, Knorr oznajmia mieszkańcom Warszawy: zasypiam, obudzi-
łem się.
Wskazanie przez artystę na Pałac Kultury i Nauki jest oczywistym nawią-
zaniem do historii i recepcji najbardziej rozpoznawalnego, a jednocześnie 
znienawidzonego powojennego budynku Warszawy, o którym Leopold 
Tyrmand pisał w swoim dzienniku w 1954 roku: „Jedni widzieli w nim 
ciężką, rosyjską pięść, położoną na mieście, inni łamali ręce nad jego anty-
warszawską skalą, marksiści jąkali się z zachwytu, lud warszawski ochrzcił 
go z miejsca »Pekinem«, co stanowi dowcipny skrót jego nazwy, a jedno-
cześnie pogardliwą popularną nazwę wielkiej, przeludnionej przedwojen-
nej kamienicy czynszowej, która stoi na rogu Złotej i Żelaznej”.
W ten sposób symbol radzieckiej dominacji w regionie, niechciany dar 
oraz źródło licznych plotek i legend, zostaje, co możliwe jest tylko za spra-

wą transformacji ustrojowej po 1989 roku, „przejęty” przez jednego czło-
wieka, a przez to w pewnym sensie „udomowiony”.
Symboliczną kontrolę nad tym monstrualnym budynkiem udaje się prze-
jąć przy pomocy stosunkowo prostego mechanizmu – artysta wysyła sms 
do pałacowego technika, który odbiera sygnał i przełącza dźwignię ilumi-
nacji. Jednak samo włączanie i zapalanie się świateł na Pałacu jest tylko 
powierzchownym przejawem zawłaszczenia go przez artystę. Dokona się 
ono w pełni dopiero w chwili, kiedy wzbudzi zaciekawienie opinii publicz-
nej, stanie się przedmiotem plotek, artykułów prasowych. Kiedy zacznie 
się o nim rozmawiać w autobusach, tramwajach i taksówkach.
Kim jest osoba, która kontroluje Pałac Kultury? Z jakiego miejsca artysta 
włącza i wyłącza światła na budynku? a przede wszystkim: czy robi to na-
prawdę? Widoczność performance Awake Asleep zależy od takich zmien-
nych parametrów jak: strefa czasowa w której aktualnie przebywa artysta, 
jego potencjalna bezsenność czy warunki atmosferyczne.
Awake Asleep wpisuje się w tradycję post-konceptualną w sztuce, moż-
na wskazać w tym miejscu na takie historyczne referencje jak m.in. praca 
chorwackiego artysty Mladena Stilinovića Artysta w pracy (1978), przed-
stawiającej twórcę w łóżku pogrążonego w bezproduktywnej drzemce 
czy też roczny performance (1980-1981) Techchinga hsieha, polegają-
cy na wyłączaniu budzika przez 12 miesięcy co godzinę, jak i klasyczny 
film andy Warhola Empire (1964), 8-godzinny statyczny obraz The Empire 
State Building, który z kolei stał się podstawą do re-make autorstwa Igora 
Krenza zatytułowanego Palace (2006), z PKiN w roli głównej.
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Daniel, czy możesz opowiedzieć mi o swoim ostatnim śnie?

To był koszmar. Śniło mi się, że odmówiłem otrzymania Nagrody Nobla. 
Całą noc walczyłem z dziennikarzami. Nie mogli zrozumieć jak mogę coś 
takiego zrobić. a ja za to nie mogłem zrozumieć dlaczego takie wyróżnie-
nie miałoby być przyznane właśnie mnie. Poza tym nie podobał mi się też 
wygląd nagrody. Dziennikarze wydawali się bardzo konserwatywni.

Czy łatwo zasypiasz w świetle dziennym?

Tak, w zasadzie przez cały czas jestem gotowy do krótkiej drzemki. W okre-
sie zimowym, kiedy tylko wchodzę do ciepłego pomieszczenia, mogę na-
tychmiast położyć się spać. Raz zdarzyło mi się zasnąć podczas rozmowy 
telefonicznej, byłem wtedy naprawdę zmęczony.

Czy budzisz się czasami w nocy, nie wiedząc kim jesteś i gdzie jesteś?

Od czasu do czasu budzę się i nie wiem czy to dzień czy noc. Śni mi się po 
prostu, że się budzę i zaczynam swój dzień, a wieczorem idę położyć się do 
łóżka, zanim budzę się naprawdę. Później patrzę w lustro i w większości 
przypadków rozpoznaję w odbiciu samego siebie.

Czy jesteś typem osoby, która śni na jawie?

Sny na jawie są bardziej czymś w rodzaju przejażdżki po zakamarkach mo-
jego mózgu. To zdarza się przykładowo teraz, podczas tej rozmowy. Pró-
buję odpowiadać, podczas gdy jednocześnie śnię na jawie.

Jak czujesz się gdy nie śpisz dłużej niż przez 24 godziny?

Czuję się bardzo dobrze. Staję się spokojniejszy i mogę zrobić wiele rze-
czy lepiej, niż z w pełni naładowanymi bateriami. Kiedy chciałem zdać eg-
zamin na prawo jazdy uczyłem się przez jedną całą noc. Następnego dnia 
napisałem test, zaliczyłem praktyczny sprawdzian i dostałem prawo jazdy. 
ekscytacja mi nie przeszkadza.

Czy możesz wyjawić mi najbardziej zaskakujący sen, który przyśnił ci się 

dotąd w życiu?

Kiedy przyjechałem z Rumunii do Niemiec, byłem jeszcze nastolatkiem. 
Po raz pierwszy zostałem tam skonfrontowany z Drakulą jako hoolywodz-
kim wytworem - sam film nie był w czasach komunistycznych nigdy wy-
świetlany w Rumunii. Naprawdę się przestraszyłem. Przez tydzień, każdej 
nocy śniło mi się, że jestem gryziony przez Maxa Schrecka. Wszystkie te 
sny były czarno-białe.

Co pomaga Ci zasnąć?

Najlepsze jest pieszczenie mojej kotki i koncentrowanie się na jej mrucze-
niu, aż do chwili w której zapadam w sen.

Daniel Knorr - rumuński artysta konceptualny urodził się w 1968 roku w Bu-

kareszcie. Od wielu lat mieszka i pracuje w Berlinie. Jego prace są najczęściej 

interwencjami w zastaną strukturę instytucjonalną (np. podczas ostatniej 

edycji Manifesta w Południowym tyrolu, artysta nakłonił organizatorów do 

usunięcia wszystkich drzwi do przestrzeni galeryjnych w Rovereto, przez co 

były dostępne dla widzów 24 godziny na dobę), bądź też funkcjonują poza 

obiegiem galeryjnym - jako tekst, gazeta, ogłoszenie czy książka. Artystę in-

teresuje kwestia materializacji sztuki, w odniesieniu do artystycznej tradycji 

konceptualnej, jak i polityki oraz ekonomii, zwłaszcza w kontekście transfor-

macji krajów byłego Bloku Wschodniego. W 2005 r. Knorr reprezentował Ru-

munię na Biennale Sztuki w Wenecji, pozostawiając pusty pawilon, jedynie 

ze śladami po poprzednich wystawach. Podczas Biennale Sztuki w Berlinie 

wywiesił na gmachu Neue Nationalgalerie flagi półlegalnych bractw studenc-

kich, organizacji o zazwyczaj skrajnie prawicowych korzeniach.

www.danielknorr.com

Raz zdarzyło mi się zasnąć  →
podczas rozmowy telefonicznej, 
byłem wtedy naprawdę zmęczony.

Śniło mi się, że  →
odmówiłem otrzymania Nagrody 
Nobla. Całą noc walczyłem 
z dziennikarzami.
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O nadzorze i kontroli można obszernie 
teoretyzować, jednak szybko dochodzi się 
do prawdy, która mówi, że teoria to jedno, 
a praktyka drugie. O wielowymiarowości apara-
tu kontroli – odtwarzaniu arcydzieła Rembran-
dta, konfrontacji ze stróżami porządku i czes-
kim folku z Grzegorzem Drozdem, autorem 
projektu Straż Miejska, rozmawia Krzysztof 
Gutfrański.

układ 
zdys-
cyp-
linowa-
ny

Grzegorz Drozd: Straż miejska, 2009
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Może tak na początek, powiedz czy czasem nie chciałeś w dzieciństwie zo-

stać policjantem?

Miałem duże szanse zostać pilotem lub drugim na pokładzie, czyli me-
chanikiem. ale nie poleciałem daleko. W Lublinie wychowywałem się 
w dzielnicy, gdzie dzielnicowy miał pełne ręce roboty, między innymi dla-
tego, że kultową postacią dla mnie i rówieśników był w tym czasie ów prze-
brzydły natręt wykreowany przez Charliego Chaplina. Pamiętam jak nam 
się podobały te patrole uliczne na jego filmach i to, że Chaplin był tak nie-
dopasowany do scenografii tamtego świata, a pomimo to był prawdziwym 
idolem.

Nieprzypadkowo pytam o to, ponieważ zagadnienie nadzoru i kontroli prze-

wija się przez znaczną część twoich działań, może pokusisz się o słowo wy-

jaśnienia?

Ja przedstawiam formy i problem znaczenia nadzoru i kontroli w kształto-
waniu jednostki w systemie kapitalistycznym, gdzie pod pozorami wolno-
ści jesteśmy poddawani presji uczącej ludzi samokontroli. W Zlínie, cze-
skim mieście, które powstało jako zaplecze socjalne dla grupy robotników 
przy słynnych fabrykach butów, mamy idealny przykład, jak gospodarka 
definiuje pewne mechanizmy. W mieście powstawały szkoły, które kształ-
ciły przyszłych pracowników zakładów Bata, dzieciaki rywalizowały o to, 
kto będzie sprawniejszy, np. w szyciu. Dzięki tej sprawności jego status, 
jego funkcja w tak określonym społeczeństwie, rosła.
a z drugiej strony, współcześnie dostajemy gotowe programy do realiza-
cji. Ogromną rolę pełnią w tym media i to one są współczesnym dziel-
nicowym, którego zaprosiliśmy do salonu i posadziliśmy w centralnym 
miejscu. Nasze kontakty, a raczej potrzeba wymiany myśli, zanika na rzecz 
wymiany myśli na temat medialnych komunikatów. artyści nie są wolni 
od tej manipulacji. I nie sposób nie analizować terminu sukces, który staje 
się meta-meta kategorią dla współczesnego twórcy.

z czego wynika gotowość do podchwytywania tych gotowych programów, 

o których mówisz? Różne środowiska cechują się odmiennym poziomem 

wzajemnej otwartości czy zaufania.

Kontakty nie zawsze muszą polegać na wzajemnym zaufaniu. Chodzi ra-
czej o otwartość na kontakt, albo zdecydowany opór. Najgorsze są jednak 
te presje, gdy musimy iść do pracy, w której nie mamy dobrej komunika-
cji lub nie możemy mieć. Dla mnie tragedią jest praca urzędnicza. Przez 
lata, miesiąc w miesiąc, wciąż te same twarze naprzeciw siebie, kontakty 
na wypracowanej płaszczyźnie porozumienia i totalna zgoda na drugiego. 
Nie ma tu miejsca na własne tak lub nie. To jest zbiorowe małżeństwo. To 
zbiorowy teatr, w którym aktor staje się widzem i grając te dwie role może 
wytrzymywać do 15.00, a potem wyjść.
Myślę, że mimo niedoskonałości, tocząca się gra posiada reguły, a in-
terpretacja ich to temat do dyskusji. Są gry, w które wszyscy wygrywa-
my. W każdym razie nie namawiam do totalnej rewolucji, do zniszcze-
nia aparatów kontroli, bo to utopia po prostu. Staram się poprzez sztukę 
odnaleźć przestrzeń wolności, która w realnym życiu tak łatwo nie wy-
kiełkuje.

Nasze kontakty, a raczej  →
potrzeba wymiany myśli, zanika 
na rzecz wymiany myśli na 
temat medialnych komunikatów.

Grzegorz Drozd: Straż miejska, 2009
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A utopijne wspólnoty, ucieczki do natury?

a tak, kiedyś z Robertem Kuśmirowskim, anką Żukowską i Stiepą opuści-
liśmy cywilizację. Przygoda ta zostawiła we mnie wyraźny ślad. ale poja-
wiło się tam kilka ciekawych wątków. ucieczka ta była próbą wyrwania się 
z kieratu. Współczesną kulturę tworzą społeczeństwa prowadzące osiadły 
tryb życia. My chcieliśmy uprawiać twórczość w takim nomadycznym sys-
temie, z dala od miast, które są centrami kultury. To było więc czymś w ro-
dzaju ucieczki z więzienia. ale paradoksalnie, doświadczenie to pokazało, 
że nie potrafimy żyć poza, że każdą chwilą pragniemy przywołać czas spę-
dzony w więzieniu. Lekcja z tego była mniej więcej taka, że nie uciekniemy 
nigdzie, bo nie ma dokąd.

Nie sadzisz, że przestrzeń prywatna jest skuteczniej inwigilowana przez 

technologię?

Taką strategię, szantażu przyjąłem w mojej pracy dyplomowej. Stworzy-
łem anonim dla komisji oceniającej moją pracę, odwołujący się właśnie do 
ujawnienia czegoś o czym wiem i powiem wszystkim, jeśli...
Jednak tym, co mnie interesowało w tej pracy, było poddanie się i poka-

Poprzez sztukę staram się  →
odnaleźć przestrzeń wolności.

zanie braku mocy. Nie, jak można by się spodziewać ataku, siły, tysiąca 
argumentów. Nie. Postawa walczącego za sprawą anonimów jest posta-
wą strachu i niemożliwości konfrontacji. Braku odwagi, który tłumiony 
tworzy mechanicznych bohaterów gotowych na atak. Zrozumienie wła-
snego lęku, czy poczucie własnej słabości, są nam bardzo potrzebne. Bar-
dziej niż kolejni wszechmocni bohaterowie którym wszystko się udaje. 
Dlatego całą pracę nazwałem Brak. W tytule tym zawarłem istotę współ-
czesnego ducha czasu. W dobie nadprodukcji błąd, wada, niedopasowa-
nie, niezrozumienie nabierają mocy. Nie osiąganie zamierzonego celu, 
ale zmaganie się z wiarą w sens obranego celu, jest zadaniem przed któ-
rym chylę czoło.

I wreszcie spotykasz się oko w oko ze strażnikami, strażnikami miasta, jak 

ci się z nimi pracowało?

Bardzo dobrze. To nie jest jakaś genetycznie ujednolicona masa ludzka. 
Jednak mundur stanowi ważny element. Ja byłem w armii i nie mogę za-
pomnieć tego pieczenia na ciele. Mundur jest ważnym narzędziem w spra-
wowaniu władzy. To taki kaganiec dla ego. a fotografując strażników 

Grzegorz Drozd: Straż miejska, 2009
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chciałem ich widzieć oswobodzonych. Ich nagie twarze i dłonie w relacji 
z masywem kombinezonów. Ich oczy w aparat wpatrzone. Ich przestrzeń 
własna i realizacja planu.

Masz pracownię na warszawskiej Pradze, niedaleko dworca Warszawa 

Wschodnia. To byli znajomi strażnicy z twojej „dzielni”?

Nie, to nie ten trop. Każdy z oddziałów Straży miejskiej wydelegował gru-
pę, która w sumie ukazała reprezentatywny dla siebie wachlarz umunduro-
wania. Dzięki temu zróżnicowaniu w ich szeregach pojawiła się delikatna 
próba wzajemnej konfrontacji. Na fotografii mamy jej udokumentowaną 
strukturę.

A skąd właściwie wziął ci się ten pomysł na odtworzenie kompozycji Straży 

nocnej Rembrandta z udziałem warszawskich strażników?

Istotną rolę odegrała tutaj biografia Rembrandta, który potrafił w swoim 
czasie bardzo odważnie spojrzeć w lustro. Jego życiorys i postawa skiero-
wały moją uwagę na zestawienie XVII-wiecznego społeczeństwa Nider-
landów z kształtującym się obecnie modelem społeczeństwa polskiego. To 
według mnie wyznacza różnicę konieczności posiadania straży miejskiej 
– mówiąc żartobliwie, polscy smutni rewolucjoniści wciąż są podejrzani 
przez swe władze, obecnie w holandii zaś proporcja swobód obywatel-
skich w stosunku do sporej ilości kamer w przestrzeni publicznej wypada 
i tak na korzyść tej pierwszej wartości. W obu przypadkach – Wschodnim, 
zarówno, jak i Zachodnim, fascynują mnie formy przemocy wobec jed-
nostki dla pozornej radości ogółu. Przy czym nie jestem do końca w stanie 
ogarnąć to specyficzne rozumienie ogółu, który tak na dobrą sprawę jest 
wartością operacyjną, nie istniejącą poza statystykami.
Stąd powstał pomysł na nową wersję obrazu Rembrandta z 1642 roku, któ-
ry będzie opowiadał o procesie odtwarzania, funkcjonując jako swego ro-
dzaju forma kontaktu. Nowa wersja kompozycji Straży nocnej jest podob-
na, lecz zrealizowana w zupełnie innych czasach. Jego magia polega na 
tym, że reguły gry należy odtworzyć, ale nie kopiować. Przegrywasz, gdy 
powielasz – nawet z oryginału.
Warto wspomnieć też, że efekt od-tworzenia został dodatkowo skumulo-
wany podczas otwarcia przez koncert The Strażmiejska z Wrocławia, bar-
dzo ciekawego „tribute bandu”, który gra kompozycje The Police. Ich wy-
stęp w pewien sposób utwierdził mnie w przekonaniu, że wielkie ikony 
kultury są wciąż żywe, gdy wciąż coś znaczą.

Jasne było to, że nie chciałem robić „żywego obrazu” z udziałem statystów. 
Bardziej niż proces kopiowania ciekawiło mnie odtworzenie funkcjonu-
jące jako swego rodzaju forma kontaktu. To była moja metoda pracy. Za-
tem zależało mi na „prawdziwych” strażnikach i strażniczkach, którzy nie 
byli w stanie wyjść ponad tą – dość nienaturalną dla nich – sytuację. Jed-
nak przyznam się, że powody wytypowania przez „centralę” takich, a nie 
innych osób pozostają dla mnie tajemnicą. Przypuszczam, że duża część 
z nich mogła mieć poczucie jakiegoś oficjalnego prikazu, typu: „robimy 
dobry PR straży, trzeba zrobić foto”. Dzięki temu ich udział był ciekawym 
rodzajem teatru. Byli też tacy, którzy wyszli poza schemat. Jeden ze straż-

ników przygotował dla mnie autorskie zapiski na kartkach ściennego ka-
lendarza, będące dokumentacją zmiennych emocji podczas czasu oczeki-
wania na fotografię. Bardzo prawdziwe, a lektura tej pracy do dziś mnie 
zaskakuje. W funkcję jaką pełnią w mieście jest oczywiście wpisany kon-
flikt, który stawia ich w roli oprawcy. Sytuacja ta powoduje, że portret ten 
z jednej strony pokazuje człowieka, no ale widzimy też tych, którzy stoją 
po drugiej stronie barykady. Tragedią tego wizerunku jest to, że bohatero-
wie portretu to postaci, które mogą uchodzić za dramatyczne, choć tego 
nie widzimy na fotografii. Wiemy jednak do czego są powołani i czujemy 
rodzaj podwójnego dna, które nie pozwala na płytką wizualną fascynację 
lub też negację. utożsamiamy się z tym wizerunkiem i sytuujemy się w od-
powiednim dla nas miejscu. Strona wizualna w tej pracy istnieje jako po-
most pomiędzy współczesnością a Rembrandtem, ale nie można ulec su-
gestii że jego obraz ma formalne znaczenie. Portret ten ukazuje jednostkę, 
która w pewien sposób zatraca swoją tożsamość na rzecz zbiorowości. Wi-
dzimy obraz człowieka, o którym wszystko już wiemy. Rembrandt chce 
pokazać człowieka oczyszczonego z funkcji społecznej. Chce aby forma 
obnażała. Strażników pomimo prób obnażania nie ma. Ich nieistnienie to 
ból i porażka naszego postrzegania.

Wspomniałem o pracowni, bo jej okolica jest swego rodzaju modelowym 

przykładem „dolnego miasta”.

Fakt, Praga jest przykładem niedopasowania do prób wprowadzania ame-
rykańskiego modelu ładu społecznego. Prawo współczesne wypiera spon-
taniczność pod szyldem dobrobytu nie pytając o to, czy ktoś ma na to 
ochotę czy nie. W wyniku tego nie mamy przestrzeni do życia. Miesz-
kający tam ludzie, często materialnie źle sytuowani, wchodzą w konflikt 
z prawem ze swej natury. Natury fascynującej, opartej na poczuciu oporu 
czynnego. Nie, jak ta druga strona. ale ci niedopasowani, ci nie mogący 
uczestniczyć, mają potrzebę posiadania marginesu, z którym prawo bez-
względnie walczy.

A jak radziłeś sobie ze zmęczeniem swoich modeli, nudą, brakiem koopera-

cji?

Nic nie robiłem w tym kierunku, a nawet liczyłem na znudzenie. Począt-
kowo tylko – jeszcze przed wysłaniem propozycji do Straży – myślałem 
o zabawie z wprowadzeniem opłaty dla uczestników za konkretne miejsce 
w kompozycji. Ostatecznie jednak odszedłem od tego pomysłu. Podczas 
sesji ciekawie zarysowały się rozbieżności wśród strażników, które mówi-
ły o odmiennym pojmowaniu tego, co się na planie dzieje. Niewielka część 
potraktowała zdarzenie jako zabawę, znaczna zaś jako podkręcony przez 
flesze i przejawiający się przez gesty pełne oficjalności obowiązek. Najcie-
kawsze są moim zdaniem właśnie te finalne ujęcia, kiedy wszyscy przywy-
kli już do sytuacji i zaczęli oswajać się zarówno z przestrzenią, jak i całą sy-
tuacją. Wciąż pamiętam te twarze. Mam nadzieje, że w drugą stronę to też 
zadziałało. Bo marzę o spotkaniu. W moim życiu, a na ich terenie pracy.

Jesteś współzałożycielem kolektywu zmiana Organizacji Ruchu. Jak możesz 

opisać wasze działania?
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Przez kilka ostatnich lat próbowaliśmy pokazywać rozbieżność między de-
klaracjami a ich wprowadzaniem w obszar funkcjonowania. Pokazywali-
śmy niemożliwość współpracy i braku takiej potrzeby. Robiliśmy wystawy, 
których nikt nie oglądał, a które totalnie nas angażowały. Otwieraliśmy 
miejsca prezentacji tylko dla nich samych. Są także plany na przyszłość, 
ale nie powiem słowa na ten temat.

W ubiegłym roku w ramach realizowanego przez zachętę projektu Inne mia-

sto, inne życie udzielałeś przechodniom odpowiedzi na pytania w specjal-

nym kiosku przy Marszałkowskiej…

Spędziłem tydzień w tej budce, którą zlepiłem na kształt „patchworku” 
z aluminiowej blachy. Na dachu był neon Informacja. No i to wystarczy-
ło, aby kilka setek osób dziennie zwracało się do mnie z pytaniem. Za-
kres pytań zaskakiwał. Jednak ja nie używałem żadnych narzędzi. By-
łem taki jak ludzie na zewnątrz. a jednak oni wierzyli, że odpowiem na 
ich pytania. Ciekawe było czytanie tej akcji. Bo wielu próbowało dociec 
dla kogo pracuję. Kiedy dowiadywali się prawdy, nie mogli czegoś pojąć. 
Byli też tacy, którzy przychodzili się spowiadać. Oni właśnie odwraca-
li sytuację i wtedy ja byłem częstowany informacjami. To była dla mnie 
duża lekcja. Już drugiego dnia zauważyłem, że się rozpłynąłem. Stałem 
się po prostu postacią w budce. I to było najważniejsze. Moją tożsamość 
zastąpił komunikat i jego funkcja. Ja mogłem toczyć grę w bycie kim 
chcę, a tego nikt już nie zauważał. Kłamstwo, manipulacja, szczerość, 
sztuczne zaangażowanie, gra, kpina, sprzeczność pojawiały się jedna po 
drugiej. a jednak nikt nie miał tego za złe. Ważniejsze było, że informu-
ję. Bardzo zabawni byli ci, którzy próbowali mnie zagiąć jakimś im tyl-
ko znanym tematem.

Robisz czasami nocne wycieczki po mieście?

Ostatnio mniej, ale w Warszawie, jak nigdzie indziej, trzeba umieć być par-
tyzantem. Ruch oporu istnieje tu w przekazach ustnych. Podstawową stra-
tegią jest ochrona przed agresją strażników prawa. uważam, że w wielu 
przypadkach to oni właśnie są jej sprawcami. Nie wiem jak to działa, ale 
w tym mieście policjant szuka zaczepki. Ostatnio kiedy zszedłem nocą ze 
szlaku dopadli mnie wyskakując z krzaków. Nie pomagały żadne argu-
menty. agresja i oczekiwanie na upragnione użycie siły. Straszne. Pół go-
dziny terroru w imię prawa.

Obecnie przebywasz w czeskiej Pradze na rezydencji w galerii Školská 28. 

Co tam porabiasz?

Jest dobrze, aż za dobrze. Pracuję tu nad encyklopedią, którą właśnie roz-
począłem w Pradze. To długa historia, ale chcę dotrzeć do podstawowe-
go kanonu i poustawiać tam wszystko jak trzeba w formie publikacji. Po 
drodze robię notatki i ilustracje. Mam do dyspozycji wszystkie narzędzia 
i wcale się nie spieszę. Już trochę pozamiatałem tu i tam, ale przede mną 
jeszcze sporo liści do zagrabienia. Mam nadzieje, że uporam się z tym przed 
następną zimą. Pokażę tu jeszcze film, zupełnie nowy z akcji nawiązywa-
nia kontaktów z czeskimi galeriami. a raczej z czekania na odpowiedź na 
prowokację, jaką im uczyniłem. Poza tym jest całkiem możliwe, że uda się 

spotkać w takim prawdziwym studiu ze Zbyszkiem Liberą i wspólnie zare-
jestrować planowany koncert. O piwie chyba nie muszę wspominać?

zdążyłeś się już pewnie zorientować na miejscu jak odbierana jest sztuka 

z Polski.

Czasami szukam jakiejś ściany czy też jakiegoś drewnianego szczerbatego 
płotu, dzielącego nasze bliskie ale i odległe kultury. Brak gorących uścisków 
dłoni. ale po pierwsze myślę, że oni się nas boją. Nasz surrealny harmider, 
nasz schizoidalny wzajemny jad, trochę dystansują przed pokusą sięgnię-
cia w polski „głąb”. My z kolei patrzymy na nich z góry. Z pobieżnych ob-
serwacji można by stwierdzić, że Czesi pływają w takim jakimś sosie słod-
kiej egzystencji z domieszką smutnego wampira, który demonstruje swe 
niezadowolenie w dość dziwny sposób, jakby na szczudłach... Najlepiej to 
ilustruje przepaść, dzieląca folk polski i czeski. W Polsce smyczki rżną, jak-
by to był ostatni dzień na ziemi, a czeskie tak pitu, pitu i niby na wesoło, ale 
jednak odczuwa się pewien brak czy nostalgię.
W mojej subiektywnej perspektywie, Praga to fotografia z opisem od lat 
tym samym na odwrocie. Tu można się szybko zestarzeć i nawet tego nie 
zauważyć. Na początku klepano mnie po plecach z poparciem dla Wałę-
sy, przekonywano o obowiązkowej nienawiści do Rosji i Rosjan i nie zada-
wano pytań o sztukę. Wymiar narodowy zawsze jest lokalny, a kto się chce 
wznieść ponad ten wymiar musi nauczyć się czytać i być też odczytanym. 
Te cechy czy zależności, to raczej komunały, ale są tacy, co za nie wojnę są 
w stanie wytoczyć.
No i chyba najwyraźniejsza obserwacja, to zaskakująca recepta public rela-
tions, mówiąca o tym, że trzeba połączyć mój pokaz z jakimś czeskim arty-
stą , bo ,,na polskiego artystę to raczej nikt nie przyjdzie”.

A jak oceniasz strażników i policjantów w Czechach?

Kultura czeska wolna jest od naszych absurdów. Tutaj kierowcy jeżdżą jak 
trzeba, a ludzie mają przestrzeń do życia. Tutaj się żyje w knajpach, któ-
rych jest co najmniej milion. I nie ma takiej prostackiej struktury. ale to 
owoc turystyki. Po prostu reżim się nie opłaca i oni o tym wiedzą.

Grzegorz Drozd (1970) - w latach 1992–1995 studiował na Wydziale Artystycz-

nym UMCS w Lublinie; ukończył Wydział Malarstwa i Wydział Rzeźby ASP 

w Warszawie. Artysta wymykający się klasyfikacjom, malarz, twórca insta-

lacji i akcjoner, zainteresowany zagadnieniem funkcjonowania gier i umów 

społecznych oraz właściwych im paradoksów. Współtwórca kolektywu ZOR 

(Zmiana Organizacji Ruchu). Mieszka i pracuje w Warszawie.

http://free.art.pl/grzegorz.drozd

http://free.art.pl/zmiana_organizacji_ruchu

Wystawa Straż miejska Grzegorza Drozda prezentowana jest w gale-

rii Kordegarda do 21.06, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 15/17,  

www.zacheta.art.pl
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Experiment is the word I hate 
/// In so manymanymanymanymany 
/// ...many interviews I was 
telling about /// That /// 
I never did experiments /// 
I always know what I wanna 
get /// I /// New Story – 
why not /// I was sleeping 
with this idea /// For a 
longlonglonglong… /// So long 
/// So lone /// But /// You 
know /// Media throw me /// To 
such fucking bag /// To such 
ugly bag /// So now /// It’s 
time and it sounds good to me 
/// That we must tell to them 
/// That we must tell to them 
/// We must finally explain to 
them /// That we are right – 
not you! /// We are right! Not 
you! /// Not you! Not at all! 
We are right! /// Because /// 
I never did experiments /// I 
always know what I wanna get 
/// I never did experiments 
/// I always know what I wanna 
get /// To start a story – 
why not /// I was sleeping 
with this idea /// For for 
for a long time, so long /// 
We are right! Not you! /// We 
are right! Not you! /// We 
are right! Not you! /// We 
are right! Not you! /// We 
are right! Not you! /// And 
now I’m waiting /// For your 
ideas!

Niby z nich narzekacze (The Complainers), a na-
grali płytę zatytułowaną radośnie SIŁA RADOŚĆ 
SZCZĘŚCIE SŁAWA! z Wojtkiem Kucharczykiem, 
kompozytorem, autorem tekstów, wydawcą, 
autorem niezliczonych projektów muzycznych 
i graficznych oraz Asią Bronisławską, o sztuce 
łowienia słów rozmawia Bogna Świątkowska.

pląd-
rofon-
ia 
senten-
cyjna
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Jak powstała nazwa zespołu? Skąd ten The Complainer?

W: Skąd się to wzięło? Ja prawdopodobnie lubię czasem narzekać po pro-
stu. I kiedyś na jakiejś trasie, wydaje mi się, że mik-mjuzikowej, koledzy 
z trasy, a był to Piotrek znany jako DeuCe, albo Bartek znany jako 8rolek, 
powiedzieli: „Wojtek ty jesteś taki narzekacz. To po angielsku będzie chy-
ba »the complainer«. The Complainer to tak bardzo fajnie brzmi, powinie-
neś chyba kiedyś się tak nazwać, nie?”. I faktycznie się tak stało, że kiedy po 
dosyć niedługim czasie postanowiłem zacząć swój nowy projekt muzycz-
ny, nazwałem go właśnie The Complainer.

I nie zmienił ci się charakter w dodatku.

W: Nie zmienił mi się?

A zmienił Ci się?

W: Ja mam nadzieję, że mi się zmienił.
a: Narzeka na coś innego po prostu.
W: Tak, tak. Ciągle narzekam, bo czasem nie sposób nie narzekać, ale na 
pewno robię to dużo rzadziej niż kiedyś.
a: Ja powtarzam, że my narzekamy nie tylko w takim celu, żeby ble ble, 
tylko narzekamy, żeby coś zmienić. Za tym narzekaniem kryje się to, że 
skoro jest tak głupio, to zróbmy może coś fajnego, wesołego, dobrego, 
lepszego.
W: ale ja też bym tego też tak bardzo dogłębnie nie analizował.
a: Ja się nie czuję na przykład narzekaczem.
W: Bo Beatelsi na przykład. Czy Beatlesi byli tym na co wskazywała ich na-
zwa?
a: Wojtek zdecydował i nazwał siebie The Complainer i zespół, który do 
niego dołączył nazwał The Complainers, tak? Bez rozmowy o tym czy 
„Chcecie się nazywać The Complainers?”.

Jesteście niezadowoleni?

a: Nie, ja chcę to wytłumaczyć, bo ja bardzo pozytywnie postrzegam rze-
czywistość i najbardziej identyfikuję się ze słowem tytułowym tej pły-
ty HAPPINESS. I dlatego jeżeli już narzekanie, to żeby do przodu po-
pychać.

Bo ty jesteś dla odmiany autorką innego powiedzenia, które ja stosuję, że 

Wszystko mam! Tylko gdzie?

a: No bo tak głównie kobiety mają, nie? Generalnie mają kontrolę, mają 
wszystko, tylko po prostu czasem to gubią, bo biegną gdzieś, w takim cha-
osie…
W: No i noszą duże torby.

Warstwa liryczna mnie u was interesuje. Nie tylko teksty, ale i tytuły piose-

nek, które same w sobie są już hitami. Czytam tytuł i po prostu wiem, że ta 

piosenka będzie mi się podobała. Jak one powstają?

a: Widzisz różne rzeczy to masz refleksję, a jak masz refleksję to ja przynaj-
mniej na przykład lubię to zamykać w słowa.
W: Są ludzie, którzy nie mają tej refleksji.

Jestem kojarzony  →
z eksperymentem, a nie chcę. 
Ja chcę grać piosenki, chcę, 
żeby ludzie tych piosenek 
słuchali.

 Wojtek Kucharczyk dla the Complainer & the Complainers
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a: No dobrze, ale ja rozmawiam o mnie. Trzy teksty na płycie są mojego 
autorstwa: Metka, Substytuty oraz Pasja i uraz. Teksty które wymyślam są 
uniwersalne, czyli piszę o takich problemach, które wszyscy mamy, albo 
większość ludzi dostrzega. Na przykład Substytuty. Nie podoba mi się to, 
że coraz częściej rzeczy sztuczne zastępują prawdziwe i tak naprawdę za-
czynamy udawać powoli, że żyjemy, zamiast po prostu jeść obiad i się tym 
cieszyć. Więc u mnie jest tak, że te teksty są czystą taką refleksją nad ży-
ciem.

Nie spodziewałam się takiego zakończenia tej wypowiedzi, prawdę mówiąc. 

Wojtek, a ty jak piszesz teksty?

W: Na przykład idziesz sobie, słyszysz coś i nagle łapiesz czyjeś słowa. Lubię 
podsłuchiwać innych, czy właśnie łapać jakieś przypadkowe fragmenty…
a: Taka plądrofonia sentencyjna.
W: …gdziekolwiek. Kiedy czas zabrać się za pracę nad nową płytą pojawia-
ją się pomysły, zbitki słów, gdzieś zasłyszane, nie wiem, napisane gdzieś na 
murze, czy nie wiem, w toalecie na dworcu, w tramwaju. Nie bez powo-
du ukułem nazwę dla tego stylu, że jest quotadeliczny. Na tej płycie akurat 
niewiele jest żonglerki słownej. Bo quotadelia wzięła się właśnie z tego, że 
budowałem teksty z fragmentów innych tekstów próbując je zestawić w ja-
kieś nowe znaczenia, a na tej płycie po prostu staram się jak najszczerzej 
powiedzieć o swoich przeżyciach, a to mogą być przeżycia jakieś takie, no 
nie wiem, bardzo konkretne.
a: a jeden tekst jest w ogóle mailem, Wojtka. Mailem, który napisał i który 
spodobał mu się, był adekwatny do tamtej chwili, więc wziął i go nagrał.
W: Mniejsza z tym, do kogo to był mail, ale denerwowałem się w nim, że ja 
robię piosenki a wszyscy ciągle mówią, że to jest twórczość eksperymen-
talna. Nie znoszę tego.
a: To jest I never did experiment.
W: Publicznie denerwuję się na to, że ciągle jestem kojarzony z ekspery-
mentem, czego nie chcę. Ja chcę grać piosenki, chcę, żeby ludzie tych pio-
senek słuchali po prostu.

Ale to komunikatywność przekazu robi tę popularność.

W: Zdaję sobie sprawę, że z tą moją komunikatywnością może być ciągle 
trudno, ale to też jest tylko kwestia wyrobienia się czy chęci słuchaczy do 
posłuchania tego, co ja chcę powiedzieć i wzięcia tego do siebie. Po pro-
stu.
a: a na przykład tekst Metka powstał ze ścinanych metek na ubraniach, bo 
tam są naprawdę super sentencje. Zwłaszcza kobiety często je czytają przed 
praniem na przykład. albo czasem po prostu jakiś tekst tak spadnie, więc 
szybko zapisujesz, żeby nie zapomnieć. Czytasz go na drugi dzień i dalej 
działa, na trzeci dzień też działa, za miesiąc też, to znaczy, że będzie gdzieś 
tam sobie funkcjonował. a do Pasji i urazu napisałam tekst po angielsku. 
Przyjechałam do studia, a Wojtek mówi: „Wiesz co, ale mamy za mało pio-
senek po polsku, to zmień ten tekst na polski”.
W: Jeszcze pomysł był taki, tylko z powodów technicznych się nie udał, 
żeby jednocześnie szły dwa teksty, w jednym kanale polski, a w drugim an-
gielski. Nic z tego nie wyszło.

Quotadelia wzięła się  →
właśnie z tego, że budowałem 
teksty z fragmentów innych 
tekstów próbując je zestawić 
w jakieś nowe znaczenia.

 Wojtek Kucharczyk dla the Complainer & the Complainers
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Między tym, co mówicie co pewien czas powinien się w druku pokazywać 

taki duży napis, że „oni nigdy nie eksperymentują”.

a: To jest nasza norma, może dla ludzi to jest eksperyment, ale my tak dzia-
łamy zawsze.

No dobra, w takim razie jakiś przykład działania eksperymentalnego w wa-

szym wydaniu proszę. Jeżeli to wszystko co robicie jest normą, kiedy w ta-

kim razie eksperymentujecie

W: Bardzo trudne pytanie.
a: Dla mnie bardzo proste. Ja eksperymentuję z czasem. To mój ekspery-
ment osobisty.

Wróćmy więc do wątku zdobywania popularności. Dlaczego chciałbyś tak 

bardzo, żeby te piosenki były popularne?

W: Chciałbym po prostu żeby ludzie ich słuchali i czuli coś w trakcie. Żebym ja 
miał z tego satysfakcję tych ludzi musi być taka większa grupa. Tak mi się wy-
daje. Całe życie można śpiewać dla grupy swoich znajomych, ale aż tak skrom-
ny nie jestem. Bo to też jest tak, że za każdym razem śpiewając dla nowej grupy 
ludzi powstaje coś nowego, każdy koncert jest inny, ma inny efekt.
Na każdym koncercie mam w sobie taką kontrolę, analizę, czy ja dzisiaj ten 
mój tekst śpiewam wystarczająco szczerze. Staram się za każdym razem 
coś dodać, coś zmienić w tekście, czasem oczywiście zapomnę jak to miało 
być, więc muszę czymś wymyślonym nadrobić i te teksty ciągle żyją.
a: W naszym przypadku mega ważną sprawą jest emocjonalność i szcze-
rość. Ja jestem wyczulona na sytuacje, kiedy ktoś próbuje mnie okłamać, 
albo przez swoje prace, albo przez swoją muzykę, po prostu wyczuwam to 
przez skórę. Dlatego też nasze koncerty ludzie tak odbierają, takie rzeczy 
potem nam mówią. Na przykład wczoraj padła bardzo piękna myśl. Jakiś 
chłopak po koncercie powiedział Wojtkowi, że w ostatnim kawałku jego 
dusza opuściła ciało.
W: Ja tylko zapytałem, czy na pewno już wróciła. To jest po prostu bardzo 
duża odpowiedzialność śpiewać do ludzi. Teksty muszą być jakieś - zabaw-
ne, śmieszne, absurdalne, ale niech one coś znaczą.

Czy możecie więc przywołać autorów, których szczególnie lubicie i są dla 

was znaczący?

a: Tak, Lech Janerka. To jest mój ulubiony tekściarz polski. Nie ma, nie ma 
lepszego.

Nie ma?

W: Bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań. No i oczywiście Kabaret Starszych 
Panów. Z młodzieży, że tak powiem, to Ballady i romanse. Tak się jakoś 
składa, że polska tradycja dobrego tekstu nie jest za duża.
a: Myśmy z Wojtkiem wyrośli na Mironie Białoszewskim, na Teatrze 
Osobnym.

W: ale jeszcze wcześniej na bajkach…
a: Na Julianie Tuwimie, na bajkach nagrywanych na winylach. Myśmy do 
snu ich słuchali. Pamiętam, że z łóżka wołałam do mamy „Na drugą stro-
nę!”. Mama przychodziła, czy tata, i przekładali płytę na stronę B. I tak a, 
B, a, B aż się zasnęło. a tam wiesz, Irena Kwiatkowska, Jan Kobuszew-
ski…
W: Czyli nie dość, że jakość słowa, to jeszcze jakość interpretacji…
a: Cała orkiestra…
W: …niebywała w ogóle. Mnie to nie dziwi, że w nas to tak bardzo moc-
no zostało, bo jakbym ja chciał teraz szukać odpowiedników to ich nie ma. 
Nie ma, po prostu.

znowu narzekasz?

W: Nie. staram się tylko zauważać. To tylko nieustanna praca. W ogóle to 
podziwiam ludzi, którzy potrafią śpiewać dobrze po polsku, bo ja jakoś 
nie mogę. Nie lubię swojego głosu śpiewającego po polsku. ale od pewne-
go czasu sobie myślę, że będę musiał podjąć to wyzwanie, żeby precyzyj-
niej wypowiedzieć pewne kwestie w moim ojczystym języku. Moja znajo-
mość angielskiego jest chyba nieco zbyt sloganowa, co czasem oczywiście 
w zabawny sposób wystarcza. ale ja chcę coraz więcej. Chcę wszystkiego! 
Chcę dokładnie!

Wojtek Kucharczyk - kompozytor, artysta sztuki multimedialnej, grafik. Jest 

twórcą, który nie uznaje podziału sztuki na dziedziny. Z jego początkowo solo-

wego i najbardziej popowego projektu the Complainer utworzył się muzycz-

no-wizualny kolektyw the Complainer & the Complainers (tC & tCS), którego 

skład tworzą: Asia Bronisławska, Paweł trzciński i Marcin Zarzeka. Na rynku 

muzycznym Wojtek Kucharczyk kojarzony jest przede wszystkim jako założy-

ciel kolektywu/wydawnictwa/labelu mik.musik!, który wydał ponad 50 tytu-

łów płyt i winyli funkcjonuje w międzynarodowej dystrybucji.

Asi Mina, czyli Asia Bronisławska - szuka inspiracji w akustyce codzienności. 

Karierę zaczynała w legendarnym zespole Mołr Drammaz. Nagrała projekt 

z muzyką dziecięcą to.je.take.co.take.to.! Jej pierwsza solowa płyta Wszyst-

ko mam! Tylko gdzie? została wydana przez mik.musik!. Na co dzień pracuje 

z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Uczy gry na fortepianie i gitarze.

www.thecomplainer.mikmusik.org

www.myspace.com/thecomplainer

www.mikmusik.org

Na str. 94 : tC&tCS: Jelly Bean, z płyty Power Joy Happiness Fame, tekst i muzy-

ka Wojtek Kucharczyk, 2008, Mystic Production
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O sztuce głośnika, wizualnym mroku, 
dźwiękowych bytach fikcyjnych, muzyce i poezji 
konkretnej – z Lionelem Marchiettim, jednym 
z najważniejszych francuskich kompozytorów 
muzyki konkretnej, gościem tegorocznego Mu-
sica Genera Festival w Warszawie rozmawiał 
Daniel Brożek.

konkretna 
siła 
sztuki 
głośnika

Lionel Marchetti śpi, fot. dzięki uprzejmości Musica Genera Festival
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Początki muzyki konkretnej, z którą najczęściej jesteś kojarzony, to poja-

wienie się pierwszych technologii rejestracji dźwięku (mikrofony, magne-

tofony). z drugiej strony w kontekście twojej twórczości muzycznej często 

pojawia się określenie „sztuka głośnika”, czyli skupienie na procesie odtwa-

rzania dźwięku. Czym właściwie jest „sztuka głośnika”?

Bez nagrania i głośnika muzyka konkretna nie może istnieć. Jest gatun-
kiem muzycznym opierającym się na idei obrazu dźwiękowego, który na-
daje nowy wymiar dźwiękowi zarówno nagranemu, jak i odtworzonemu 
przez głośnik, zrodzonemu w wizualnym mroku (nuit visuelle). To głośnik 
jako ekran akustyczny jest nośnikiem niepowtarzalnych obrazów dźwię-
kowych. Kiedy mówię o „sztuce głośnika”, pragnę skłonić do teoretycz-
nego dyskursu nad medium samym w sobie, obronić gatunek posiadają-
cy odrębną specyfikę, podobnie jak sztuka obrazu. Kiedy mówię o „sztuce 
głośnika”, myślę także o innej działalności artystycznej: pracy plastycznej, 
w którą pragnę włączyć głośnik, jako obiekt ludyczny, plastyczny, żyjący, 
fascynujący, wynikający z jego natury technicznej, która jest kopią odpo-
wiadającą uchu ssaków i całemu systemowi głosu, słuchu i mowy.

Parę lat temu mieliśmy okazję gościć w Polsce instalację dźwiękową Uninha-

bitable spaces v.2.0., którą wykonałeś wspólnie z Jérôme Noetingerem i która 

stała się częścią kolekcji Szczecińskiej zachęty Sztuki Współczesnej. Bardzo 

sugestywna wizualnie i dźwiękowo zdawała się wyrażać istotę „sztuki gło-

śnika”. Był to epizod w twojej twórczości czy zamierzasz więcej pracować 

z instalacjami? Jak bardzo atrakcyjne jest to medium dla ciebie?

Tak naprawdę moja pierwsza instalacja dźwiękowa, związana z pewnym 
malarzem, miała miejsce w 1990 r. Mimo że ta dziedzina sztuki dźwię-
kowej była dla mnie ciekawa, to odłożyłem ją na bok, aby skoncentro-
wać się na zgłębianiu prostoty kompozycyjnej muzyki konkretnej. Dzię-
ki współpracy z Jérôme Noetingerem zacząłem na nowo interesować się 
wykorzystaniem głośników w instalacji, szczególnie w formie papierowej 
membrany. Na styczeń 2010 planuję wystawę w Centrum Sztuk Plastycz-
nych w Vénissieux we Francji na zaproszenie Jean-Charlesa Monot. Przed-
stawię pracę złożoną z pianina będącego głośnikiem, szklanych obiektów 
dźwiękowych, obrazów, powiększonych masek azjatyckich.  Mam nadzie-
ję, że będę mógł realizować moje pomysły w tej dziedzinie, co absolutnie 
nie kwestionuje mojej pracy kompozytorskiej. Wręcz przeciwnie, te sfery 
wzajemnie się przenikają i inspirują. Powiedzmy, że w kompozycji muzy-
ki konkretnej, pozbawionej elementu wizualnego, element poetycki bie-
rze górę. Natomiast sztuki plastyczne to przede wszystkim materia, która 
może pojawiać się w różnych punktach czasu i przestrzeni…

Podczas tegorocznego Musica Genera Festival zaprezentujesz kompozycje 

muzyki konkretnej na 8 głośników. Na czym będzie ona polegała? Czy po-

strzegasz przestrzeń jako nowy aspekt w muzyce konkretnej, która do tej 

pory skupiała się raczej na charakterystykach brzmieniowych dźwięku?

Już w 1948 roku pierwszy koncert muzyki konkretnej został zrealizowany 
z dźwiękiem przestrzennym1! Czy pracuję w studiu stereofonicznym, czy 
gram dla publiczności, w sali ze złożoną akustyką, zawsze pracuję z prze-
strzenią. Często staram się poprzez zainstalowanie głośników otworzyć 

Czy pracuję w studiu  →
stereofonicznym, czy gram 
dla publiczności, w sali ze 
złożoną akustyką, zawsze 
pracuję z przestrzenią.

stereofonię, zwiększyć głośność i plastyczność dźwięku, poszerzyć prze-
strzeń dźwiękową. Muzyka i jej czas trwania pozostają takie same, struk-
tura kompozycji nie zmienia się, ale uprzestrzennienie dźwięku pozwala 
zwiększyć jego siłę, podkreślić i uwypuklić poetykę utworu. Publiczno-
ści daje to wrażenie zanurzenia się w dźwięku, co jest trudne do uzyskania 
w warunkach domowych. Nie zmienia to faktu, że uważny odsłuch stereo-
fonicznych jest kluczowy, zupełnie wystarczający w odbiorze nagrań w ten 
sposób zrealizowanych.

Natura muzyki konkretnej, czyli budowanie kompozycji z dźwięków znale-

zionych w otoczeniu, chyba najbardziej przybliża ją do sztuki filmowej i jed-

nocześnie odróżnia ją znacząco od muzyki filmowej, która pełni rolę ilustra-

cyjną. Muzyka konkretna sama w sobie jest przedstawieniem/projekcją – 

szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę część twoich nagrań, jak Noord Five 

Atlantica (środowisko nadmorskie), czy Portrait d’un Glacier (Alpes 2173m), 

Grand Vallee – (przestrzeń górska) czy nazwę słynnej serii Kino dla Ucha (Ci-

néma Pour L’Oreille) oficyny Metamkine, w której opublikowałeś parę płyt. 

Czy stosujesz takie rozróżnienie pracując nad muzyką do projektów wizu-

alnych? Na ile atrakcyjna jest dla ciebie sztuka multimedialna, przeważnie 

opierająca się na łączeniu obrazu z dźwiękiem? Myślisz, że jest możliwe uzy-

skanie dialogu pomiędzy sferami wizualną i dźwiękową i uniknięcie czysto 

ilustracyjnej relacji w takich projektach?

Staram się by komponowana przeze mnie muzyka była w jak najmniej-
szym stopniu poddana scenariuszowi. Bardziej interesuje mnie takie pro-
wadzenie kompozycji, by umożliwić finalne zgłębienie istoty obrazu jako 
całości. Z drugiej strony kompozycja jest konstrukcją poszczególnych „lo-
kalnych” historii, które układam dachówkowo, „w łuskę”. W wizualnym 
mroku muzyki konkretnej wyobrażenia następują bardzo szybko, powie-
działbym nawet, że poetyka dzieła rodzi się z tego, co nazywam „byta-
mi fikcyjnymi”, nagranymi dźwiękami, które przez projekcję głośnikową 
rodzą szaleństwo wyobrażeń. W tym sensie, komponować przy pomocy 
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już nagranych dźwięków, oznacza dla mnie komponowanie z całego tłumu 
fikcyjnych bytów należących czasami do różnych grup etnicznych, przyja-
ciół lub wrogów, które muszę poskromić, zmusić do wspólnej egzystencji.
Natomiast praca z elementem wizualnym jest zupełnie odmienna. Czasa-
mi jest to walka, gdyż dźwięk może zsynchronizować się lub nie z obiek-
tem wizualnym, który może być traktowany przez niego jako zdobycz, 
ofiara. Jednak częściej dźwięk staje się ilustracją gry wizualnej, szczegól-
nie gdy jest zsynchronizowany. W przypadku przedstawienia dźwięk od 
razu jest skojarzony z elementem wizualnym, asocjacja pomiędzy mu-

zyką i obrazem jest czysta, nawet jeśli pracuje się z takim materiałem 
dźwiękowym jak hałas czy zdekonstruowana mowa. Znikają wszystkie 
subtelności właściwe pobudzaniu wyobraźni podczas wizualnej nocy, 
pojawiają się jednak nowe elementy: ciało, czas rzeczywisty, generalna 
aura performance, etc.

Oficyna Musica Genera wydała twoją płytę Doktor Kramer. Jest to postać 

z monumentalnego filmu (trwającego 7 godzin) Beli Tarra. Co było dla ciebie 

w tym filmie inspiracją?

Lionel Marchetti w muzeum, fot. dzięki uprzejmości Musica Genera Festival
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Szatańskie tango mówi czasami o ciele jak o przedmiocie, i to mnie bardzo 
przeraża. Przedmiocie, który zapala się jak pochodnia polana alkoholem. 
Reżyser przywiązuje tu dużą wagę do czasu rzeczywistego, czasu który jest 
czasem życia. To bardzo łatwe kiedy umie się zachować prostotę przekazu, 
ale zdarza się to rzadko. Jak w muzyce technicznie połączyć czas zegarowy 
z czasem fikcyjnym? Po prostu Mistrzostwo! 

Krytycy muzyczni coraz częściej sugerują, że gatunek free improv przeżywa 

zastój, że jego bujny rozkwit mający miejsce w czasie ostatnich 10-15 lat, na-

gle przystopował. Jakie jest twoje zdanie na temat obecnej kondycji muzyki 

improwizowanej?

Jako że gram na żywo, na scenie, w najlepszym wypadku zapominam, kim 
jestem i kto inny gra na moim miejscu, obejmuje nade mną posiadanie 
w tym najlepszym wypadku. Tylko to mnie interesuje: aby przechodziła 
przeze mnie siła, która nie pochodzi ode mnie, tylko z jakiegoś „gdzie in-
dziej”, którego nawet nie podejrzewam.

Twoje nagrania często opierają się na pracy z ludzkim głosem, np. nagrania 

z Yoko Higashi czy Hatali Atsalei (L’Exchange des Yeux) z Seijiro Murayama). 

Co dla ciebie jest ważniejsze – głos jako nośnik dźwięku czy słowa?

Głos jest dla mnie kluczowy w konstrukcji głośnika, gdyż technicznie rzecz 
biorąc imituje on organ głosu i słuchu ssaków. Głos w głośniku z łatwością 
odnajduje swoje miejsce, właściwą skalę, jest od razu na swoim miejscu. 
Być może głośnik oddzielony od głosu (ludzkiego, zwierzęcego, istot fik-
cyjnych…) traci swoją osobowość, gdyż u swojego źródła jest technicznie 
jednakowy. Nie należy zapominać, że Leon Scott z Martinvile2 zamierzał 
przeprowadzić badanie uszu psa na akademii medycznej, a pierwsze słowa 
zarejestrowane dzięki jego staraniom to dziecięca kołysanka.

zajmujesz się również poezją konkretną. Co łączy te dwie dziedziny sztuki – 

poezję i muzykę konkretną?

Poeci konkretni jak henri Chopin czy Francis Dufrenne pojęli istotę gło-
su w głośniku, jego zdolność do rozszerzenia tego organu tak, by mówić 
inaczej niż za pomocą słów. u nich głośnik jest ustami, krzykiem, orga-
nem ciała. I te usta proponują więcej niż tekst, stają się przedmiotem, 
istotą i zwijają się w obrazy. ale dla tych dwóch poetów mowa stała się 
przedmiotem autonomicznym, archaicznym, szalonym, wykrzyczanym, 
zwierzęcym, wspaniałym przez swój pierwotny aspekt, który jednakże, 
moim zdaniem, nie ma nic wspólnego z pisaniem poetyckim: to inny ro-
dzaj sztuki.
Rzekomi poeci dźwiękowi są w każdym razie kiepskimi pisarzami, we 
wszystkich przypadkach, a ja lubię tylko tych, którzy robią hałas ustami 
i porzucają słowo i sens, definitywnie. W takim przypadku, poeci tacy jak 
henri Chopin czy Francis Dufrenne są prawdziwymi muzykami, na swój 
własny sposób; generalnie rzecz biorąc zawsze byli uczciwi wobec siebie, 
w zgodzie ze sobą, to na pewno. Opowiadają o czymś żywotnym, pierwot-
nym, co w nas drzemie, w regionach naszego jestestwa ukrytych przez na-
sze życie codzienne, ukrytych przez nasze brudne małe ja.
Mam swoją osobistą, jednozdaniową teorię dotyczącą głośnika i głosu: 

głośnik, poprzez skojarzony i nagrany głos, realizuje ułudę ludzkiej istoty 
aby produkować za pomocą ust wszystkie dźwięki świata.
Napisałem na ten temat mały tekst teoretyczny, który ukaże się w listopa-
dzie 2009 roku opublikowany przez uniwersytet w Lyonie.

Jakiej muzyki obecnie słuchasz?

Strumienia wody w mojej toalecie.

Tłum.: agnieszka Janus

PRZyPIS:
1- były to dwie kompozycje Pierre Schaeffer’a.
2- Leon Scott z Martinvile - twórca fonoauografu, pierwszego na świecie urządze-
nia rejestrującego. 

Lionel Marchetti – ur. w 1967 r. we Francji, kompozytor muzyki konkretnej, im-

prowizator muzyki elektroakustycznej, autor instalacji dźwiękowych, współ-

pracownik instytutów iNA/GRM (institut National Audiovisuel, Groupe de Re-

cherches Musicales) i CCMiX (iannis Xenakis Musical Center), pedagog (Centre 

de Formation Professionelle Musique, Université Lumiere w Lyonie), teoretyk 

muzyki konkretnej i „sztuki głośnika”, autor niekonwencjonalnych rozwiązań 

dźwiękowych (opartych na preparacjach elektroniki codziennego użytku). 

Opublikował 15 płyt z muzyka konkretną i 6 w składach improwizowanych. 

Stale współpracuje z tancerką Yoko Higashi - ich wspólna płyta będzie miała 

premierę podczas tegorocznego Musica Genera Festival.

Praca z elementem wizualnym  →
czasami jest jak walka, gdyż 
obiekt wizualny może być 
traktowany przez dźwięk jak 
zdobycz, ofiara.
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Wybory do Parlamentu Europejskiego to gorący 
bieżący temat. My zasięgnęliśmy porady w spra-
wach unijnych u Agnieszki Szreder, której pro-
jekt Nowa flaga – Nowy hymn dla Unii Europej-
skiej powinni nie tylko znać, ale przede wszyst-
kim zrealizować przyszli europarlamentarzyści. 
z artystką rozmawiała Paulina Jeziorek.

bardzo 
ładna 
ceratka

Agnieszka Szreder: Nowa flaga – Nowy hymn dla Unii Europejskiej, flaga 1995

Agnieszka Szreder: Nowa flaga – Nowy hymn dla Unii Europejskiej, flaga 2007
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Jak ci podoba flaga Unii Europejskiej?

W ogóle mi się nie podoba. uważam, że to przygotowana przeze mnie fla-
ga powinna być oficjalną flagą unijną (śmiech).

A co ci się nie podoba?

Jest smutna. W założeniu ma pokazać jedność unii i dawać możliwość 
rozszerzenia, czyli dołożenia kolejnej gwiazdki. Flaga zrealizowana przeze 
mnie odpowiada tej drugiej zasadzie i lepiej oddaje charakter unii i indy-
widualizm wszystkich członków.

Jak to się stało, że się zajęłaś unijną flagą?

Projekt powstał w związku z programem Мission Europe dotyczącym eu-
ropy i unii europejskiej. Rozpoczął się w 2007 r. dwutygodniowym rese-
archem w krajach, które wtedy wstępowały do unijnych struktur. To była 
Bułgaria i Rumunia. Następnie moje poszukiwania skoncentrowały się na 
Bałkanach, czyli na krajach, które chciałyby należeć do unii - Chorwacji, 
Bośni i hercegowinie, Serbii. Pojechałam tam na dwa tygodnie i właśnie 
wtedy wpadłam na ten pomysł, który jest w istocie prowokujący i abstrak-
cyjny. Chodzi w nim o redefinicję flagi i hymnu - stworzenie swego rodzaju 
kakofonii. Bazą do moich eksploracji stały się podróże po krajach europej-
skich, ale chodziło mi też o głębszy aspekt czyli sposób, w jaki funkcjonu-
je unia, czym zdaje się ona być dla krajów, które chcą do niej wstąpić - dla 
Chorwacji, dla Serbii, w wymiarze emocjonalnym, wręcz magicznym.

Miałaś jakiś system? Jak opracowywałaś te kolejne odsłony?

Flagi i hymn powstały poprzez nakładanie ich na siebie. Podobnie ścież-
ki dźwiękowe. hymny odgrywano w ten sam sposób, tymi samymi narzę-
dziami. I tak powstał projekt, który mówi o ciele, jakim jest unia europej-
ska, o jej wpływie na globalizację, na otwarcie. Z jednej strony to zjawisko 
pozytywne – mamy nieograniczony dostęp do informacji, z drugiej nega-
tywne, jeśli wykorzystywane jest w nieodpowiedzialny sposób przez nie-
odpowiedzialne jednostki.

Kraje, które pretendują do unii postrzegają ją bardzo idealistycznie. Tak, 
jak w 2004 roku duża część Polaków. Nie mówię, że to źle, staram się nie 
oceniać, tylko pokazać przez pryzmat mojej układanki złożoność, skom-
plikowanie i nawarstwienie pewnych procesów, oczywiście w wymiarze 
silnie symbolicznym.

Flagi, które powstały są bardzo ładne wizualnie.

Tak. Są estetyczne. O to chodziło, żeby zachować estetykę. Tym bardziej, że 
uzyskałam ją w naturalny sposób. Przy tworzeniu nakładałam flagi kolej-
no na siebie, a przy każdym rozszerzeniu o kolejny kraj, każdą flagę dopro-
wadzałam do półprzezroczystości. Tak, żeby prześwitywały te spod spodu. 
Oczywiście dochodziło do coraz większych zniekształceń, dzięki czemu 
w konsekwencji udało mi się stworzyć bardzo ładną ceratkę. Co ciekawe, 
moja ceratka upodobniła się do flagi, używanej przez ruch gejowski.

Projekt był już pokazywany we Francji, Niemczech i w Polsce.

Tak. Pokazałam udźwiękowioną animację, która przedstawia proces po-
wstawania flagi oraz jego finalny efekt. Całość wzbogaciłam dźwiękiem. 
Przygotowałam również wydrukowane miniaturki flag na patyczkach, 
które każdy mógł zabrać ze sobą. Założyłam sobie pewną otwartość pro-
jektu, jeśli nastąpi kolejne rozszerzenie unii, to flaga również ulegnie mo-
dyfikacjom.

Agnieszka Szreder - ur. w 1979 w Gdyni. Studiowała na wydziale grafiki i ma-

larstwa ASP w Gdańsku. tematem jej prac jest analiza codzienności. Przed-

miotem jej zainteresowań jest przestrzeń publiczna i to w jaki sposób jest 

wykorzystywana przez różne grupy użytkowników.

www.agaszreder.pl

 AAAzrealizowany na t, 2008

Agnieszka Szreder: Nowa flaga – Nowy hymn dla Unii Europejskiej, flaga 1957 Agnieszka Szreder: Nowa flaga – Nowy hymn dla Unii Europejskiej, flaga 2004



106     notes.53 CZyteLniA CZyteLniA notes.53      107

O Parku Rzeźby na warszawskim Bródnie  
w przededniu ujawnienia w nim prac Pawła 
Althamera, Moniki Sosnowskiej, Olafura Elias-
sona i Rirkrita Tiravaniji, pisze Sebastian Ci-
chocki (Muzeum Sztuki Nowoczesnej).

rzeźba 
kolektywna, 
park 
społeczny

Monika Sosnowska: szkic nierealizowanego projektu dla Parku Rzeźby na Bródnie, dzięki 
uprzejmości artystki oraz MSN w Warszawie
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Vito acconci pisał, że „muzeum jest przestrzenią publiczną, ale tylko dla 
tych, którzy zdecydowali się odegrać roli publiczności”. artysta porówny-
wał multifunkcjonalność „prawdziwych miejsc”, np. dworca, gdzie moż-
na oddawać się robieniu wielu różnych rzeczy (poza prozaicznym oczeki-
waniem na pociąg), z wyprawą do „wpatrzonego w siebie” muzeum, gdzie 
trudno jest robić cokolwiek innego niż… być w muzeum.
Pogląd Vito acconciego, w którym pobrzmiewają echa nieco przebrzmia-
łej krytyki instytucjonalnej sprzed trzech dekad, może być dziś niezrozu-
miały – zwłaszcza, gdy uświadomimy sobie, że duże muzea pełnią tak roz-
liczne funkcje rekreacyjno-usługowe, iż widz bez trudu pozwolić sobie 
może na zignorowanie ich zadań ekspozycyjnych.
Mimo omni-funkcjonalności współczesnych instytucji sztuki, wciąż nie 
wygasa tęsknota za „prawdziwą przestrzenią publiczną” i bezpośrednim 
kontaktem z widzem – u niego, „na miejscu”: na obrzeżach miasta, sta-
dionie, w parku czy dzielnicy o złej reputacji. Dziedzicząc kilkudziesięcio-
letnią już tradycję sztuki w przestrzeni publicznej (public art) czy sztuki 
środowiskowej (community-based art), utraciliśmy już naiwny entuzjazm, 
towarzyszący pierwszym próbom integrowania sztuki z miejską archi-
tekturą, traktowania dzieła sztuki jako przestrzeni publicznej per se, czy 
wreszcie jako narzędzia do aktywizowania społeczności lokalnych. Wycią-
gamy wnioski z porażek, wciąż ufając w to, że public art pozostaje istotnym 
terenem poszukiwań, poligonem pracy z nową publicznością. Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie również stara się wychodzić poza swoją 
tymczasową siedzibę przy ulicy Pańskiej i testować programową skutecz-
ność w sytuacji zredukowanej instytucjonalnej widzialności. Miejscem ko-
lejnej muzealnej eskapady, po ubiegłorocznym odtworzeniu pracy henry-
ka Stażewskiego na Placu Defilad, jest osiedle mieszkaniowe Bródno.

***

Projekt Parku Rzeźby na Bródnie (w momencie, w którym piszę te słowa, 
pierwsza jego odsłona planowana jest na 21 czerwca 2009 r.) jest niety-
powym przypadkiem współpracy między urzędnikami, artystą i muzeum. 
Przedsięwzięcie to nie zostało bowiem zainicjowane przez instytucję sztu-
ki, lecz przez urzędników z Targówka (przede wszystkim wiceburmistrza 
Krzysztofa Buglę – z którym rozmowę drukowaliśmy w notesie #47) oraz 
artystę – mieszkańca i piewcę uroków tej dzielnicy, Pawła althamera. Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaangażowało się w projekt w roli 
instytucjonalnego „akuszera”, wspierając przedsięwzięcie merytorycznie 
i logistycznie.

***

althamer nosił się od pewnego czasu z myślą o zrealizowaniu w swojej 
dzielnicy „fragmentu raju”, specyficznej rzeźby-ogrodu, która powstała-
by w oparciu o współpracę z mieszkańcami tych okolic. Praca rozbita 
jest na kilka „epizodów”. Najpierw dzieci z bródnowskiej Szkoły Podsta-
wowej nr 285 otrzymały reprodukcje obrazów z wyobrażeniami raju. Na 
ich podstawie powstały dziecięce rysunki, które posłużyły althamerowi 

Monika Sosnowska: szkic nierealizowanego projektu dla Parku Rzeźby na Bródnie, dzięki 
uprzejmości artystki oraz MSN w Warszawie
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do zaprojektowania, we współpracy z architektem krajobrazu, rajskiego 
ogrodu nad małym stawem w Parku Bródnowskim. To jednak nie ko-
niec, ta „roślinna rzeźba” stać się ma miejscem wykonania grupowej fo-
tografii z udziałem okolicznych mieszkańców, a samo zdjęcie ma zostać 
podarowane miejscowej parafii jako „święty obraz”, celebrujący „rajski” 
pierwiastek życia na betonowym osiedlu. W tej wieloetapowej realizacji 
splatają się różne wątki charakterystyczne dla sztuki althamera – uciecz-
ka do natury, praca z lokalną społecznością, poszukiwania duchowe, rola 
dziecka jako „tłumacza”, swego rodzaju ludyczność i formuła publicz-
nego zgromadzenia (należy w tym miejscu wspomnieć o wcześniej-
szym projekcie artysty Bródno 2000, do dziś wspominanym przez miesz-
kańców osiedla oraz władze dzielnicy). Rajskie schronienie na Bródnie, 
stworzone z rzadkich gatunków drzew i krzewów, wyselekcjonowanych 
na podstawie cech szczególnych poszczególnych egzemplarzy, odczyty-
wać można nieco ironicznie jako kontynuację refleksji land-artowej, ze 
szczególnym wskazaniem na Time Landscape (1965–1978) alana Sonfi-
sta w Nowym Jorku czy Sanctuarium (1997) hermana de Vriesa w Mün-
ster, czyli kreowanie w miastach „modułów” dzikiej przyrody, które mają 
ułatwić mieszkańcom kontakt z rajem natury. Realizacja na Bródnie róż-
ni się jednak od tych projektów bardziej kolektywnym, kooperacyjnym 
charakterem – to, co widzialne jest zaledwie pretekstem do pracy nad re-
lacjami między mieszkańcami a artystą, artystą i urzędnikami, urzędni-
kami a instytucją sztuki, instytucją sztuki a szkołą i kościołem, etc. Park 
Rzeźby na Bródnie pomyślany został jako projekt długofalowy, angażu-
jący kolejnych artystów i testujący formułę „rzeźby społecznej” i rzeźby 
w przestrzeni publicznej w ogóle – niemal trzy dekady po sadzeniu 7000 
drzew dębowych przez Josepha Beuysa w Kassel i 20 lat po usunięciu Til-
ted Arch Richarda Serry z nowojorskiej Federal Plaza.

***

Pawłowi althamerowi udało się już zachęcić do współpracy kolejnych ar-
tystów: Monikę Sosnowską, Olafura eliassona i Rirkrita Tiravaniję. Rzeź-
ba eliassona Negative Glacier Kaleidoscope (2007) zanurzona będzie w zie-
mi – to kalejdoskop o wadze ponad 300 kilogramów, wydający się być 
szczeliną w ziemi, którą wyrąbała spadająca z nieba geometryczna gwiaz-
da. efekt potęguje delikatne rozświetlenie wnętrza kalejdoskopu, przez co 
praca widoczna będzie także w nocy. Rzeźba ta była prezentowana w 2007 
roku przed siedzibą galerii neugerriemschneider w Berlinie.
Z kolei nowa realizacja Moniki Sosnowskiej nawiązuje do odmiennej, lo-
kalnej tradycji rzeźby w przestrzeni publicznej (można tu zaryzykować 
użycie terminu metaloplastyka), będąc konsekwencją wcześniejszych ba-
dań artystki nad modernistycznym dziedzictwem – architektonicznymi 
pomyłkami, właściwościami materiałów budowlanych, a także amator-
skim, oddolnym kształtowaniem przestrzeni wspólnej i prywatnej. Rzeź-

ba Sosnowskiej to zainstalowana bezpośrednio w ziemi sfera „ulepiona” 
z ornamentalnie ukształtowanych prętów zbrojeniowych. Praca ta powsta-
ła jako rezultat obserwacji kształtów i wzorów krat montowanych przez 
mieszkańców Bródna w mieszkaniach na parterze. Czwartą pracą, któ-
ra zaprezentowana zostanie podczas inauguracji Parku Rzeźby jest nowa, 
„polska edycja” kulinarnego performansu Rirkrita Tiravaniji z roku 2001, 
zatytułowanego Untitled (the magnificent seven, spaghetti western). Ta jed-
norazowa akcja to „klasyczna rzeźba społeczna”, angażująca mniej lub bar-
dziej przypadkowych widzów poprzez wspólnotowe doświadczenie – je-
dzenie, rozmowę, manifestację. Jednocześnie akcja Tiravaniji wtapia się 
w doroczny festyn kończący Dni Targówka, który odbędzie się tego same-
go dnia, co otwarcie Parku Rzeźby. 

***
Wszystkie wspomniane wyżej prace zainstalowane zostaną na terenie 
Parku Bródnowskiego, który stanowi 25 hektarów zieleni. Park ten, wraz 
z trzema akwenami wodnymi, wzniesieniami terenu i obsadą roślinną, zo-
stał zaprojektowany przez inżynier Stefanię Traczyńską i oddany do użyt-
ku w 1976 roku. Mimo niewątpliwej urody tego miejsca – wyspy zieleni 
otoczonej zewsząd blokowiskami – trudno było dotychczas wyobrazić so-
bie Park Bródnowski jako cel turystycznych wycieczek. Ta sytuacja może 
jednak diametralnie się zmienić, przede wszystkim z powodu rzadko świa-
domej polityki kulturalnej prowadzonej przez władze dzielnicy. Wicebur-
mistrz Krzysztof Bugla, bezpośrednio zaangażowany w realizację przed-
sięwzięcia (a także jeden z inicjatorów instalacji neonów autorstwa Pawła 
althamera na fasadach miejscowych bibliotek) tłumaczy sytuację parku: 
Park to miejsce, które powinno być chronione z każdego punktu widze-
nia – jako teren wypoczynku i rekreacji, do możliwości odreagowania po 
galopadzie współczesnego świata i życia codziennego, do pewnego wyha-
mowania codzienności i stąd nie ma tu zakusów na to, żeby zbudować 
tam kolejne osiedle mieszkaniowe […] Wbrew pozorom, ci krwiożerczy 
urzędnicy to nie są do końca ludzie bez duszy i wrażliwości.

***

Oczywiście, rezultaty przedsięwzięcia o nazwie Park Rzeźby na Bródnie 
są trudne do przewidzenia. Niebawem okaże się, czy mieszkańcy Bród-
na zaakceptują nowy charakter parku, czy będą troszczyć się o swój roślin-
ny raj, czy rzeźba eliassona stanie się jednym z rozpoznawczych punktów 
w dzielnicy, czy metalowa kula Sosnowskiej nie zostanie natychmiast po-
kryta sprayem? Tego typu przedsięwzięcie, rozciągnięte w czasie, o trud-
nych do sprecyzowania parametrach (performance, obiekty podlegające 
rozpadowi, projekty rozbite na „rozdziały”, etc.) i zmiennej dynamice, jest 
działaniem nie tylko na przestrzeni, ale i czasie. I dlatego zawsze stanowi 
niewiadomą.
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GDZIE BYWA NOTES.NA.6.TYGODNI

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

www.klubmetro.pl BIELSKO BIAŁA Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, www.galeriabielska.pl BYDGOSzCz Akademia 

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

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

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

pl; Galeria Szara, ul. Srebrna 1, www.galeriaszara.pl; ELBLĄG Galeria El, Kuśnierska 6, www.galeria-el.pl GDYNIA 

Kawiarnia Cyganeria, ul. 3 Maja 27; GORzÓW WIELKOPOSKI Klub MCK Magnat ul. Drzymały 26. www.emceka.pl; 

Miejski Ośrodek Sztuki, ul. Pomorska 73, www.mosart.pl; GDAńSK Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza 1,  

www.laznia.pl; Instytut Sztuki Wyspa, ul. Doki 1/145B, Stocznia Gdańska, www.wyspa.art.pl GRUDzIĄDz Centrum Kultury 

Teatr, ul. Marszałka Focha 19; KATOWICE Galeria Architektury SARP, ul. Dyrekcyjna 9, www.archibar.pl; Galeria BWA,  

al. Korfantego 6, www.bwa.katowice.pl; Galeria Rondo Sztuki, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, www.rondosztuki.

pl; Górnośląskie Centrum Kultury, Plac Sejmu Śląskiego 2, www.gck.org.pl KIELCE Galeria Winda, pl. Moniuszki 2b,  

www.kck.com.pl; KONIN Galeria Sztuki Wieża Ciśnień, ul. Kolejowa 1A; Kostrzyń nad Odrą Kostrzyńskie Centrum Kultury, 

ul. Sikorskiego 34, www.kostrzyn.pl/kck Koszalin HO::LO studio ul. Franciszkańska 24, www.ho-lo.pl; Klub Plastelina,  

ul. Mickiewicza 8/7A, www.klubplastelina.pl; Pracownia Projektowa MJM, ul.Artylerzystów 6c; Pracownia 

Architektoniczna, ul. Szymanowskiego 6/10; KRAKÓW Artpol, Zacisze 14, www.art-pol.org; Galeria MOHO ul. Berka 

Joselewicza 21c; Galeria zderzak, ul. Floriańska 3, www.zderzak.pl; Instytut Historii Sztuki UJ, ul. Grodzka 53; Galeria 

Camelot & Księgarnia fotograficza f5, ul. Józefitów 16, www.f5-ksiegarnia.pl; Goldex Poldex ul. Józefińska 21/12  

(i piętro w oficynie); Miejsce, Felicjanek 22, www.miejsce.sklep.pl; Kawiarnia Les Couleurs, ul. Estery 10; Korporacja 

Ha!art, w Bunkrze Sztuki na piętrze, Pl. Szczepański 3A, www.ha.art.pl; Małopolski Instytut Kultury, Karmelicka 27, 

www.mik.krakow.pl; Miejsce, Zegadłowicza 2, www.miejsce.sklep.pl; Punkt, ul. Sławkowska 24, i piętro, www.punkt.sklep.pl; 

Galeria 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.pl]11.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); 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, Mosebacke torg 4, 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

GALERIA MURRR
MIEJSCE: Warszawa, ul. Zamojskiego 24/26
CZAS: start 1.06.

ODSŁONA 1: Dominik Cymer / www.dominikcymer.pl

A TO WSZYSTKO DZIĘKI: Frito Lay 

www.galeriamur.pl

Współpraca: Fundacja Bęc Zmiana

www.galeriamur.pl
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