
orientuj się  notes.55       1

NOTES NA 6 TYGODNI / nr 55 + BAJTLIK / VAN BEEK / DOMINIK / EIDELMAN / HATHERLEY / KAUKAZ / PRZEZWAŃSKA / WARSZAWA W BUDOWIE

okladka55.indd   1 9/21/09   10:53:34 AM



2    notes.55 orientuj się

04 NOTESIK.NA.6.TYGODNI

05–80	 ORIENTUJ	SIĘ!  
 najnowsza kultura i sztuka dzieje się teraz

82–95 CO	ZNIKNĄĆ	NIE	MOŻE
 Znikanie to taki termin potoczny z życia codziennego. My, fizycy nie 

mamy nic do powiedzenia na ten temat. Ale w pewien przekorny 
sposób znikanie leży u podstaw nauki – z profesorem Stanisławem 
Bajtlikiem, astrofizykiem, w czasie trwania projektu „Zniknij nad 
Wisłą”* rozmawia Bogna Świątkowska.

96–103 TYMCZASOWE	FORMY	OPORU
 To co miało być tymczasowe zostaje na dłużej lub na zawsze. Chaos 

się pogłębia, a ruiny współczesnego miasta stają się pożywką dla 
nowych budynków – o Wystawie przygotowanej przez Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie pisze jej współtwórca, Sebastian Cichocki.

104–107 ŁĄCZNIK	KOLORYSTYCZNY 
 O znaczeniu kolorów w sztuce i architekturze, a także o barwnych 

interwencjach urbanistycznych z Kasią Przezwańską, autorką 
interwencji będącej częścią festiwalu Warszawa w Budowie rozmawia 
Kamila Rogowska. 

 
108–115 KRYTYCZNY	KREATOR	MUTANTÓW
 Bas van Beek to jeden z najbardziej zagorzałych krytyków 

współczesnego designu, nazywanego przez niego „burżuazyjną farsą” 
i „cyrkiem”. O większości holenderskich projektantów wyraża się per 
głąby i idioci, zwracając uwagę na potrzebę prawdziwej i niezależnej 
krytyki. Tworząc analogię do Hollywood twierdzi, iż jedyne co 
holenderski design jest w stanie wyprodukować, to komedie 
romantyczne, a on stara się jedynie przypominać o istnieniu innych 
gatunków filmowych. Przy okazji jego pierwszej polskiej wystawy 
z Basem van Beekiem rozmawia Rafał Betlej.
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wolny uniwersytet warszawy 
prezentuje:

zapisy organizacji pozarządowych na egzemplarze bezpłatne: 
bec@funbec.eu

Wolny UniWersytet WarszaWy 2009 / www.wuw2009.pl
Kurator: Kuba Szreder
Organizator: Fundacja Bęc Zmiana / www.funbec.eu

Partnerzy: Fundacja Res Publica, Fundacja InSitu, Stowarzyszenie Komuna Otwock, 
Stowarzyszenie Artanimacje, Stowarzyszenie Duopolis

WUW 2009 finansowany jest z dotacji otrzymanej od Miasta Stołecznego Warszawy
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Notes.na.6.tygodni dofinansowany został przez: 

Miasto Stołeczne Warszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
w ramach Programu Operacyjnego 
PROMOCJA CZYTELNiCTWA

55

116–123 SZUKAM	DZIWNYCH	METAFOR
 Z Rafałem Dominikiem o zaletach nierealizowalnych projektów, 

kompetentnej urodzie disco polo jako narzędzia twórcy, a także 
o ukochaniu polskości, w przedzień obrony przez niego dyplomu 
z malarstwa, rozmawia Bogna Świątkowska

124–139	NIC	NIE	JEST	ZA	DOBRE	DLA	ZWYKŁYCH	LUDZI	
 To coś w rodzaju brudnego sekretu, że luksusowe mieszkanka budowa-

ne teraz, są mniejsze, niż biedne mieszkania z lat 60. Z Owenem Hather-
leyem, teoretykiem architektury, krytykiem muzycznym, blogerem, au-
torem książki Militant Modernism (2009, 0books) rozmawia Agata Pyzik.

140–147 MARKER	STAWIA	ZNAKI
 Gdyby spróbować określić pole jego działania – artysty, pisarza, 

polityka i aktywisty, można by wyciągnąć wniosek, że podobnie jak 
dziewiętnastowieczni, wolni myśliciele nie chce on rezygnować 
z żadnej z aktywności, kosztem pozostałych. Z Ronenem Eidelmanem 
rozmawiał Krzysztof Gutfrański.

148–155 RUINY	NASZYCH	CZASÓW	
 Często odnosiliśmy wrażenie, że jesteśmy jeśli nie w przyszłości, 

to na pewno w innej logice przestrzenno-czasowej. Podróż do 
dawnych republik radzieckich była lekcją pokory, uświadomieniem 
polskiego westocentryzmu, braku debaty o dziedzictwie powojnia, 
a także naszego omamienia tym, co tutaj nazywa się ironicznie 
„euro-remontem” – z Gruzji i Armenii piszą Joanna Warsza i Rene 
Wawrzkiewicz.

156 GDZIE	BYWA	NOTES  
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Projekty Fundacji Bęc Zmiana 2009 realizowane 
dzięki dotacji otrzymanej od m.st. Warszawy

Dizajnwawa
www.dizajnwawa.pl

Ekspektatywa 
cykl interdyscyplinarny
www.ekspektatywa.pl
 
Synchronicity_2 
www.synchronicity.pl
 
 
Zniknij nad Wisłą
www.znikanie.pl
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SYNCHRONIZACJA.	 
WYSPA

z różnych dziedzin, m.in. hydrodyna-
miki, ekologii, alternatywnych źródeł 
pozyskiwania energii.
Zwieńczeniem wszystkich działań 
jest publikacja Wyspa. Synchroniza-
cja przygotowana wspólnie z kura-
torką Kają Pawełek (CSW Zamek Ujaz-
dowski w Warszawie), zawierająca 
opis całego przedsięwzięcia, teksty 
teoretyczne, a także wystawa prezen-
tująca wyniki badań projektowych.

Projekt, jako część Festiwalu Sztuki 
nad Wisłą Przemiany, realizowany 
jest dzięki dotacji otrzymanej od 
m.st. Warszawy
www.warszawa2016.pl •

Synchronizacja. Wyspa to autor- ɿ
ski projekt architekta Jakuba Szczę-
snego z kolektywu Centrala realizo-
wany w ramach cyklu Synchronici-
ty_2 przez Fundację Bęc Zmiana.
Szczęsny stworzył specjalnie zapro-
jektowaną wyspę, za pomocą któ-
rej można oczyścić wodę płynącą 
w warszawskim odcinku Wisły. Pro-
jekt wyjątkowej platformy zakłada 
wykorzystanie do tego celu ludzkiej 
energii, poprzez zamontowanie stan-
dardowych urządzeń fitness (rower-
ki, bieżnie, stepy). Dzięki temu unikal-
nemu pomysłowi troska o stan wody 
w rzece łączy się z dbałością o własną 
kondycję.
W przedsięwzięciu tym oprócz ar-
chitekta Jakuba Szczęsnego, wzięli 
udział naukowcy oraz specjaliści 

Jakub Szczęsny, Wyspa, w ramach Synchronicity_2, 2009

13-26.10 | Warszawa, Fundacja Bęc Zmiana, Mokotowska 65 
www.synchronicity.pl

WUW	2009.	 
FABRYKI	 
KREATYWNOŚCI

sce na zachodnich uniwersytetach: 
http://eipcp.net/transversal/0809/
raunig/en
– Podczas naszego seminarium spró-
bujemy zaproponowane w powyż-
szym tekście narzędzia zastosować 
do analizy produkcji kulturalnej, co 
pozwoli nam nawiązać tak do Bar-
campu i (nie) kongresu kultury, który 
zorganizowaliśmy (WUW, indeks 73, 
Kultura Miejska, Bęc Zmiana, Komu-
na Otwock) w sierpniu tego roku, 
jak i Kongresu Kultury Polskiej. Za-
chęcamy do uczestnictwa, dyskusji 
problematyki kulturalnej w szerszym 
kontekście analityki machin wojen-
nych i rewolucyjnych, fabryk kultury 
i przemysłów kreatywności – pisze 
Ewa Majewska. 
Całość w języku angielskim, wstęp 
wolny, ilość miejsc ograniczona!
A w październiku w ramach WUW 
m.in: mobilne interwencje miejskie 
w wykonaniu zestawu Raluca Voinea, 
Markus Bader, Oliver Baurhenn, Kuba 
Szreder (kooperacja z instytutem Go-
ethego i instytutem Rumuńskim), czy-
tanki dla robotników sztuki -   Jurgen 
Habermas, wizyta irational.org i He-
atha Buntinga, seminarium z Critical 
Practice, Davidem Riff, Chto Delat.
Zapisz się! bec@wuw2009.pl

Projekt WUW 2009 finansowany jest 
z dotacji otrzymanej od Miasta Sto-
łecznego Warszawy •

W ramach Wolnego Uniwersytetu  ɿ
Warszawy zapraszamy na semina-
rium pt. Fabryki kreatywności, które 
poprowadzą Gerald Raunig, jeden 
z autorów raportu Europejskie Poli-
tyki Kulturalne 2015, wydanego przez 
WUW w czerwcu tego roku, oraz dr 
Ewa Majewska. Seminarium poświę-
cone będzie krytycznej analizie prze-
mysłów kultury i warunków pracy 
producentów kulturalnych w dzi-
siejszych fabrykach sztuki. Dyskusja 
o aktualnej sytuacji kultury w Polsce 
w szerszym kontekście ewolucji spo-
łeczeństw w kierunku kapitalizmu 
kognitywnego.
Gerald Raunig jest filozofem, kurato-
rem i teoretykiem kultury, autorem 
książek i tekstów o produkcji kultu-
ralnej, sztuce i ruchach społecznych. 
Jego fascynacja analityką maszyn 
wojennych i machin rewolucyjnych 
Gillesa Deleuze jest szczególnie wi-
doczna w książce Art and Revolution, 
która stanowi studium przeplatania 
się radykalnych tematów i działań 
na polu sztuki i politycznego aktywi-
zmu.
W ramach seminarium dyskutowane 
będą kwestie związane z przekształ-
caniem trzeciego sektora i – szerzej 
– produkcji kultury w swoistą fabry-
kę, w której mechanizmy utowaro-
wienia i zmaszynienia odsłaniają 
swoje represyjne (terytorializujące) 
i wyzwalające (deterytorializujące) 
potencjały. Ambiwalencje tej trans-
formacji zostały już przez Geralda 
Rauniga przeanalizowane w kontek-
ście zmian mających aktualnie miej-

27.09 (niedziela), godz. 14.00 - 17.00 | Warszawa, Muzeum sztuki nowoczesnej, 
ul. Pańska 3 | www.wuw2009.pl
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RE:PRODUKT	 
WARSZTATY

BIENNALE	 
W	WENECJI	 
KOŁO	ŻNINA

sztuki zapraszają innych artystów do 
uczestnictwa w organizowanej przez 
siebie imprezie wystawienniczej. 
Zgodnie z nazwą, jest ona planowana 
jako impreza cykliczna w Wenecji koło 
Żnina (woj. kujawsko-pomorskie). 
Projekty powinny zawierać czytelne 
objaśnienie pomysłu – sugerowana 
forma to wizualizacja opatrzona 
tekstem. Przestrzeń, którą powin-
ny uwzględniać, można obejrzeć na 
zdjęciach zamieszczonych na stronie 
projektu. W Jury zasiądą reprezen-
tanci władz oraz wybitne autorytety 
ze świata sztuki.•

Grupa artystyczna Gruba Najgor- ɿ
sza zaprasza środowiska artystyczne, 
designerów, architektów i wszyst-
kie uzdolnione osoby do udziału 
w konkursie, którego finałem będzie 
projekt wystawienniczy – Biennale 
w Wenecji koło Żnina.
Grupa Gruba Najgorsza ma na koncie 
rozliczne działania podejmujące te-
mat obiegu i instytucji sztuki. Działa-
nia te – krytykujące mainstreamowy 
obieg sztuki, prowokujące instytuty 
i instytucje – zasługują na miano po-
etyckiego terroryzmu, który postulo-
wał Hakim Bey. Tym razem terroryści 

do 1.10 | www.biennale-wenecja.com | www.gnoje.com

RODZAJ  
RADARU

cyjnej Letnich Warsztatów Wideo. 
Naszym celem jest doprowadzenie 
do konfrontacji bardzo różnych prze-
strzeni mentalnych i estetycznych, 
oraz rozszerzane dyskursu teoretycz-
nego, który obejmuje na ogół jedynie 
zagadnienia oswojone i dowartościo-
wane. Wydaje się to jedyna właściwa 
forma metodologiczna dla stworze-
nia festiwalu filmu eksperymental-
nego i awangardowego festiwalu 
obrazu wideo”. 
W czasie festiwalu poznamy zwycięz-
ców konkursu in/Out. •

Tak organizatorzy tegorocznej  ɿ
edycji in Out Festiwal piszą o jego 
celach: „Ma być on rodzajem radaru. 
Chodzi o to aby sztuka nie ilustrowa-
ła zagadnień teoretycznych i nauko-
wych, ale by je wyprzedzała i inicjowa-
ła, lub podejmowała z nimi dialog. (...) 
Będziemy poszukiwali nawiązań 
i twórczych rozwinięć, lub całkowi-
tych przekroczeń problemów zapro-
ponowanych przez pionierów filmu 
eksperymentalnego i sztuki wideo. 
Festiwal będzie więc też swoistym 
zwieńczeniem działalności eduka-

16-17.10 | Gdańsk CsW Łaźnia, ul. jaskółcza 1 | video-art.pl | www.laznia.pl

Kolejne z serii 4 warsztatów odby-
wają się co tydzień od 19.09 do 10.10. 
Prowadzącymi są: Bartosz Mucha 
(Poordesign.pl), Karina Marusińska 
i Agnieszka Bar (www.wzorowo.com), 
projektantki grafiki: Renata Ostapiuk, 
Marta Florkowska-Dwojak i wzornic-
twa: Dorota Kabała, Maya Ober, Mag-
dalena Juszczak – wszystkie z Knocko-
utDesign (www.knockoutdesign.org). 
Rezultat warsztatów, będący odpo-
wiedzią na zagadnienie 3R, zostanie 
zaprezentowany podczas wystawy 
powarsztatowej w dniach 13.10-25.10. 
Zgłoszenia można wysyłać na adres 
re@spot.poznan.pl •

RE:PRODUKT to seria wystaw, wy- ɿ
kładów i warsztatów odbywających 
się w Poznaniu dotyczących desi-
gn’u opartego o zasadę 3r: re-duce, re-
use i re-cycle oraz warsztaty graficzne 
re-label. Skierowane są one do osób 
niezwiązanych zawodowo z projekto-
waniem, które mają ochotę popraco-
wać pod okiem projektanta nad stwo-
rzeniem interesującego re.produktu 
(nie jest wymagane żadne doświad-
czenie w projektowaniu). Uczestnicy 
będą wykonywać produkty, które zo-
staną zaprezentowane na wystawie 
powarsztatowej. Każda z sesji warsz-
tatowych będzie trwała 6 godzin. 

do 10.10 | re.spot.poznan.pl

KONKURS  
NA  
LOGO

skiego. Logo powinno działać jako 
symbol, być rozpoznawalne i łatwe 
do zapamiętywania, a także identyfi-
kować Wydział Budownictwa i Archi-
tektury jako jednostkę akademicką 
prowadzącą kształcenie na dwóch 
kierunkach studiów (budownictwo, 
architektura i urbanistyka). Konkurs 
przeznaczony jest dla wszystkich za-
interesowanych. Udział w konkursie 
jest bezpłatny. Jury przyzna nagrodę 
w wysokości 2000 złotych oraz wyróż-
nienia honorowe.•

W związku z przekształceniem  ɿ
z dniem 1 lipca 2009 roku Wydziału 
inżynierii Budowlanej i Sanitarnej 
Politechniki Lubelskiej w Wydział Bu-
downictwa i Architektury Politechni-
ki Lubelskiej, Rada Wydziału ogłosiła 
konkurs na logo. Wybrane w konkur-
sie logo będzie wykorzystywane do 
promocji i prezentacji graficznej Wy-
działu, a także zostanie wykorzystane 
przy tworzeniu systemu identyfikacji 
Wydziału oraz do opracowania na 
jego podstawie insygnium dziekań-

do 6.10, godz. 15 | www.logowbia.pollub.pl
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ZJEŻDŻAŁKA	 
–	FOTOGRAFIE	WARSZAWSKIE	 

KLUBY 
TENISOWE

W przestrzeni Galerii Fotografii 
można zobaczyć jego pejzaże w ko-
lorze – fotografie zrealizowane w la-
tach 2005-2006, na których ireneusz 
Zjeżdżałka dokumentował budowę 
i otoczenie autostrady przebiega-
jącej przez Wrześnię, jego rodzin-
ne miasto. Cykl ten po raz pierw-
szy prezentowany jest w całości. 
Do wystawy przygotowana została 
monografia ireneusza Zjeżdżałki 
wydana przez Wydawnictwo Krop-
ka. •

w sferze kompozycyjnej tych para-
dokumentalnych, częstokroć mani-
pulowanych obrazów. Cykl powstał 
w ponurej, chłodnej, pełnej szarości, 
bieli i zieleni estetyce. Opustoszałe 
i pozostawione samym sobie budyn-
ki powodują wrażenie alienacji i wy-
obcowania.
Kurator: Magda Kardasz •

ireneusz Zjeżdżałka z niezwykłą  ɿ
wrażliwością dokumentował rzeczy-
wistość polskiej prowincji. Odwie-
dzał miejsca długo użytkowane i de-
finitywnie opuszczone przez ludzi, 
odczytywał znaki zostawione przez 
dawnych mieszkańców, ożywiał po-
rzucone przedmioty, ukazywał ich 
ukryty ład. Jego czarno-białe, perfek-
cyjnie skomponowane kadry opowia-
dają o czasie zaprzeszłym, niezwykle 
umiejętnie wykorzystują efekt dziw-
ności i zaskoczenia. 

Projekt Maćka Stępińskiego  ɿ
Warsaw City Tennis Clubs skonstru-
owany został z fotografii oraz video, 
przedstawiających przestrzenie 
stołecznych klubów sportowych. 
Prace w znaczny sposób różnią się 
od tradycyjnych zdjęć podejmują-
cych tematykę sportu. Wszelka dy-
namika „rozgrywa się” wyłącznie 

ireneusz Zjeżdżałka: Września, 2005-2006

do 4.10 |  Poznań, CK Zamek, Galeria Fotografii pf, ul. św. Marcin 80/82
www.ck.zamek.pl

od 22.10 | Warszawa, Galeria Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 | 
www.zacheta.art.pl

Maciej Stępiński, z cyklu Warsaw City Tennis Clubs
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SZCZYT  
BOHATERÓW 

staw – od krytyki zdezaktualizowa-
nych wzorców, przez rekonstrukcje 
współczesnych ikon, aż po tworzenie 
osobistych mitologii. 
Dwujęzyczny katalog podsumowują-
cy projekt będzie zawierał stanowi-
ska osób opiniotwórczych, reprezen-
tujących punkty widzenia różnych 
środowisk (kultura, socjologia, poli-
tyka, religia).
Kuratorki: Martyna Fołta, Ksenia Ka-
niewska, Daria Kieżun, Magdalena 
Majewska, Agnieszka Mazur, Urszula 
Ostrowska, Agnieszka Pawłowska, 
Eliza Suder-Tobiasz, Karolina Vyšata.•

Wystawa przygotowana przez  ɿ
grupę seminaryjną Muzealniczych 
Studiów Kuratorskich Uniwersytetu 
Jagiellońskiego pod kierunkiem Andy 
Rottenberg obejmuje dwie równole-
głe wystawy, które zostaną zaprezen-
towane w Galerii Sztuki Współczesnej 
Bunkier Sztuki oraz w Galerii Fundacji 
Muzeum Witrażu w Krakowie. 
Do udziału zaproszonych zostało ok. 
30 artystów, między innymi: Paweł Al-
thamer, Joanna Rajkowska, Grzegorz 
Sztwiertnia, Magda Bielesz, Anna 
Senkara, Paweł Kruk. Prace ukazywać 
będą różnorodność spojrzenia/po-

Joanna Rajkowska: Walki bratobójcze (z cyklu Rewolucja 1905), fot. Marek Szczepański, 
fotografia, 2008, wyprodukowano dla Festiwalu Dialogu Czterech Kultur 2008 w łodzi

do 31.10 | Kraków, Bunkier sztuki, pl. szczepański 3a oraz Galeria Fundacji 
Muzeum Witrażu w Krakowie, ul. Krasińskiego 23 | www.bunkier.art.pl

ARTYSTA  
ZNAKU

ta, którego osiągnięcia z dziedziny 
projektowania graficznego stanowią 
dziś niezwykle ważną część historii 
polskiej grafiki użytkowej. Ekspozy-
cję wzbogacą prezentowane po raz 
pierwszy szkice oraz projekty. 
Poza obszerną prezentacją znaków, 
na ekspozycji znajdą się również 
opakowania i plakaty, m.in. pierwszy 
zrealizowany projekt opakowania 
papierosów „Syrena” z 1958 roku, 
poprzez serię kosmetyków „Wars” 
z 1976 roku, oraz zestaw plakatów na 
olimpiadę w Moskwie z 1980 roku. •

Karola Śliwki (ur. 1932) jest wybit- ɿ
nym grafikiem, autorem licznych zna-
ków firmowych, opakowań oraz pla-
katów. Na ekspozycji w cieszyńskim 
Zamku znajdą się znane i cenione 
projekty z dziedziny projektowania 
znaku, począwszy od pierwszych sa-
modzielnych realizacji z początku lat 
60-tych – m.in. znak dla Wydawnic-
twa Naukowo-Technicznego z 1962 
roku – poprzez liczne, powszechnie 
rozpoznawalne do dziś projekty z lat 
70-tych i 80-tych, m.in. dla PKO, Urody, 
Biblioteki Narodowej. Wybór ponad 
150 znaków stanowi zaledwie trzecią 
część bogatego dorobku projektan-

Karol Śliwka: logo instytutu Matki i Dziecka oraz logo Poltonu

do 11.11 | Cieszyn, Śląski Zamek sztuki i Przedsiębiorczości | www.zamekcieszyn.
pl
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AHOJ	 
NACHBARN

Powiększenie, łódź Kaliska czy kra-
kowski Lokator, aby stworzyć odpo-
wiednią i swobodną atmosferę do 
dyskusji.
„Celem projektu jest wzmocnienie 
dialogu, uchwycenie aktualnych sto-
sunków między krajami, próba kon-
frontacji wzajemnej krytyki, refleksji 
i opinii. Poprzez filmy – ich odkryw-
cze obrazy, nieoczekiwane perspek-
tywy i zaskakujące spojrzenia  chce-
my zobaczyć, co aktualnie interesuje, 
porusza, drażni bądź śmieszy miesz-
kańców obu krajów” – zapowiadają 
organizatorzy cyklu. •

FilmTour Polska – Deutschland  ɿ
2009 w dniach 4 – 13 października od-
wiedzi szereg polskich i niemieckich 
miast jako rodzaj lotnego dyskusyj-
nego klubu filmowego. Wyświetlane 
filmy polskich i niemieckich reżyse-
rów będą pretekstem do dyskusji na 
temat relacji naszych dwóch krajów. 
Każdy wieczór filmowy będzie różnić 
się tematem przewodnim i składem 
zaproszonych dyskutantów. 
Organizatorzy celowo rezygnują 
z tradycyjnych sal kinowych na rzecz 
popularnych klubów o profilu arty-
stycznym, takich jak warszawskie 

Polska Roadmovie, reż. Bartosz Grudziecki, kadr z filmu

4-13.10 | kolejno: Lublin, Warszawa, Łódź, Kraków, Częstochowa, Wrocław, 
Berlin, Frankfurt nad odrą | www.ahojnachbarn.eu

JEDYNA  
SZANSA

dzy oraz ledwie zauważane praktyki 
osobistej samokontroli. Między in-
nymi poprzez konfrontację stricte 
materialnego, abstrakcyjnego ma-
larstwa z obrazem nawiązującym 
do romantycznej tradycji na wskroś 
zmysłowego, patetycznie wzniosłe-
go malarskiego studium nieba stwo-
rzony zostaje przekonujący nastrój, 
który przeciwstawia brzemieniu try-
umfalnej władzy i egzystencjalnej 
powagi nieodpartą lekkość przeja-
wiającą się przede wszystkim w iro-
nii i grze. Jest to narzędzie postrze-
gania i myślenia, które uzmysławia 
potęgę wspomnianych praktyk i jed-
nocześnie prowokuje do precyzyjnie 
sformułowanego indywidualnego 
sprzeciwu.
Tekst: Carsten Zorn •

 Według Olgi Lewickiej sztuka  ɿ
powinna przede wszystkim być 
pojmowana jako instrument do 
wyrażania sprzeciwu. i tak Lewic-
ka znów prezentuje nam pozornie 
wszechwładnych przeciwników 
i wszechwładne struktury społecz-
ne w taki sposób, że możliwa jest 
zarówno zdystansowana, intelek-
tualnie wyabstrahowana, jak i bez-
pośrednia, zmysłowa ich recepcja 
i refleksja. Aktualna instalacja The-
re Ain´t No Second Chance Against 
the Thing With Fourty Eyes (Micha-
el Jackson, „Thriller”) ukazuje wiele 
przenikających się wzajemnie form 
władzy – takich jak powszechnie ob-
serwowane praktyki monitorowania 
i kontrolowania anonimowo i w roz-
proszeniu działających struktur wła-

Olga Lewicka: There Ain’t No Second Chance Against the Thing With Fourty Eyes

19.09-30.10 | Warszawa, Lokal30, ul. Foksal 17B/30 | www.lokal30.pl
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SEN  
5	PLN/1	MIN

stanie również wybór filmów vi-
deo oraz instalacja fotograficzna. 
Oliver Hangl urodzony w 1968 w Grie-
skirchen w Austrii mieszka obecnie 
w Wedniu. Rozpoczynał karierę jako 
aktor i scenograf. Działalność arty-
sty nie przywiązanego do jednego 
konkretnego medium to szerokie 
spektrum artystycznych aktywności: 
od artysty wizualnego, przez aktora, 
producenta, wreszcie reżysera. Od 
2008 r. Oliver Hangl prowadzi w Wied-
niu własną przestrzeń projektową: 
k48 – offensive for contemporary per-
ception. •

Sleepshow  ɿ (pokaz jednej z najin-
tymniejszych czynności) odwołujący 
się do tradycyjnych peepshow’ów to 
rodzaj metarefleksji i dosłownego (re-
alnego) obnażenia mitologii narosłej 
wokół artysty i artystycznej produk-
cji w wykonaniu wiedeńskiego per-
formera. Oliver Hangl śpi publicznie 
w jednym z pokojów galerii Starter, 
wystawiając się na widok płacącego 
widza (5 zł/1 min) zarabia nie robiąc 
nic, na dodatek intencjonalnie opusz-
cza wernisaż własnej, pierwszej 
indywidualnej wystawy w Polsce! 
Na wystawie zaprezentowany zo-

Oliver Hangl: Sleepshow

Do 22.09 | Poznań, Galeria starter, ul. jana Henryka Dąbrowskiego 33
www.starter.org.pl |  www.oliwood.com

ARCHITEKCI	 
DO 
MIOTEŁ!	

tektura tła to skromne, niewidzialne 
budynki inspirowane chaosem dane-
go miasta, które są kluczem do upo-
rządkowania współczesnego koktajlu 
urbanistycznego. Architektura tła 
inspirowana miastem, w którym jest 
tworzona będzie tym samym jego por-
tretem uchwyconym w danym czasie. 
Wystawa jest kontynuacją projektu 
dyplomowego autorki. Będzie poka-
zywana we wszystkich opisywanych 
w projekcie miastach. •

Wystawa  ɿ Architekci do mioteł to 
opowieść o trzech skrajnie różnych, 
polskich miastach: Olsztynie, Warsza-
wie, Bytomiu. Marcelina Chodyniec-
ka-Kuberska analizuje trzy miasta za 
pomocą różnych środków przekazu. 
Bada je w kategoriach plastycznych, 
według wspólnego mianownika pró-
bując zdefiniować ich charakter w syn-
tetyczny sposób. Ta analiza a potem 
synteza jest podstawą do realizowa-
nia projektów architektury tła. Archi-

Marcelina Chodyniecka-Kuberska: Architekci do mioteł

25.09-22.10 | olsztyn, HaloGaleria, ul. Dąbrowszczaków 3
www.halogaleria.mok.olsztyn.pl
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SYGNATURY  
WOJNY

flewskiego, obiekty Tomasza Bajera 
krytykujące iG Farben – producenta 
Cyklonu B, Kącik medyczny Roberta 
Kuśmirowskiego oraz filmy Anny 
Orlikowskiej podejmujące temat 
rozkładu i śmierci. Rainer Ganahl 
zajmuje się paktem Ribbentropp-
Mołotow, znanym na Zachodzie 
pod nazwą Hitler-Stalin-Pakt, Jerzy 
Kosałka odnosi się do problemu 
narodowej nienawiści i ulubionych 
kadrów z serialu Czterej pancer-
ni i pies. W pracy Nie zapomnimy! 
Bogdan Wenda ujawnia swój PESEL 
nawiązujący do tatuażów więźniów 
z Auschwitz, Janek Simon urucho-
mił dźwiękową instalację w jednym 
z katowickich kanałów, w którym 
usłyszeć można głos dyktatora.• 

Sygnatury wojny ɿ  to wysta-
wa upamiętniająca 70-tą roczni-
cę wybuchu ii Wojny Światowej.  
Artyści zaproszeni do udziału w wy-
stawie transponują wydarzenia 
z września 1939 na język sztuki 
współczesnej za pomocą różnorod-
nych strategii i technik artystycz-
nych. Część prac jest osobistym 
komentarzem i studium badań ar-
tystów nad historią – żywą reakcją 
na sytuacje konfliktowe, powstałe 
w następstwie wojny. Na wystawie  
można obejrzeć pracę na banerze 
Dwa kraje – jeden problem (70 lat 
sprzątania po naziolach) i graffiti wg 
szablonu (wraz z instalacją) Zamiast 
głowy 3Fali, czyli Dariusza Pacz-
kowskiego, swastyki Leszka Kna-

Jerzy Kosałka: Nie wybaczymy!

do 15.10 | Katowice, Górnośląskie Centrum Kultury, Galeria sektor i, pl. sejmu 
Śląskiego 2 | www.gck.org.pl 

UMIEJSCOWIENIE

współprowadzone przez autorki zdjęć. 
Wystawa została także wpisana w te-
goroczny program festiwalu Photo-
month w Londynie. 
Tak o projekcie opowiadają autorski: 
„W większości zdjęcia wykonane były 
podczas podróży – pochodzą z miejsc 
wcześniej nam nieznanych. Sposobem 
na ich przybliżenie czy też poznanie 
okazało się poszukiwanie miejsc z po-
tencją idealnego dopasowania. ławka, 
drzewo, skrzynka – są to powszechnie 
występujące elementy przestrzeni 
publicznej. Te, które zostały przez 
nas wybrane zyskały znaczenie wy-
jątkowych jako przestrzenie oswojo-
ne – w pewien sposób zawłaszczone, 
a z pewnością wykorzystane. Dzięki 
temu emocjonalnemu tchnięciu stały 
się miejscami niemniej (a może wręcz 
bardziej?) specjalnymi niż ikoniczne 
monumenty”. •

W londyńskiej galerii fotograficz- ɿ
nej Viewfinder odbędzie się wystawa 
dwóch artystek – sióstr Anny i Olgi 
Micińskich. Anna jest absolwentką kie-
runku Fine Art & History of Art w lon-
dyńskiej uczelni Goldsmiths. Olga stu-
diuje obecnie rzeźbę na Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Dwa lata temu 
siostry postanowiły wykonać wspólny 
projekt fotograficzny Nestled/Umiej-
scowienie. Jego tematem jest relacja 
pojedynczej osoby z otaczającą prze-
strzenią. Wynikiem pracy nad projek-
tem jest seria zdjęć, na których jedna 
z sióstr „umieszcza” się w niewielkich 
przestrzeniach, starając się idealnie 
wpasować w miejsca pierwotnie do 
tego niestworzone. Wszystkie zdjęcia 
powstały w technice analogowej. 4 
października w ramach The Big Draw 
Festival odbędą się warsztaty foto-
graficzne zainspirowane projektem, 

Olga i Anna Micińskie: Boxes

3.10-11.10 | Londyn, Viewfinder Gallery | www.viewfinder.org.uk | 
www.photomonth.org
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GALERIA	 
ZEWNĘTRZNA	 
MIASTA	GDAŃSKA

tina Steinbrügge i Norbert Weber. 
Jury zdecydowało, aby w przestrzeni 
skweru przy ul. Dolnej zrealizować 
kompleksowy projekt Carmen Einfin-
ger. Członkowie Jury byli także pod 
wielkim wrażeniem rzeźby Fernan-
do Sancheza Castillo, która w obec-
nej formie nie mogłaby zaistnieć 
w ograniczonej przestrzeni skweru – 
w związku z tym zdecydowano, aby 
tę pracę zrealizować w alternatyw-
nej lokalizacji – na rogu ulic Śluzy 
i Wróbla, w sąsiedztwie CSW łaźnia. 
W ramach wystawy pokonkursowej 
zostaną zaprezentowane nagrodzo-
ne projekty: Zapach Koloru autor-
stwa Carmen Einfinger (USA), Krople 
bursztynu Freda Hatta i Daniela 
Schlaepfera (Szwajcaria) i Wódz-huś-
tawka Fernando Sancheza Castillo. 
Poza tym na ekspozycji nie zabrak-
nie także prac pozostałych uczest-
ników konkursu: Miksa Mitrevicsa 
(łotwa), Marco Godinho (Portugalia), 
Tommi Grönlunda i Petteri Nisunena 
(Finlandia), ivana Moudova (Bułga-
ria) i AGREST Group (Polska). •

Galeria Zewnętrzna Miasta  ɿ
Gdańska to długofalowy projekt 
CSW łaźnia, mający na celu stwo-
rzenie kolekcji trwałych dzieł sztuki 
w przestrzeni miejskiej. Stanowi 
ona poważny krok na drodze do 
zmiany charakteru dzielnicy Dolne 
Miasto, w której zlokalizowane jest 
CSW łaźnia. W ten sposób, współ-
działając w zakresie wieloletniego 
planu rewitalizacyjnego, instytucja 
wspiera proces transformacji spo-
łecznej i architektonicznej zanie-
dbanej dzielnicy. Realizowane dzieła 
wyłaniane są przez międzynarodo-
we jury w ramach regularnie ogła-
szanych, zamkniętych konkursów. 
W obecnej, iii edycji konkursu, arty-
ści zostali zaproszeni do zaprojekto-
wania dzieł sztuki dla skweru – pasa 
rozgraniczającego jezdnie przy ul. 
Dolnej (obecnie stanowiącego pętlę 
autobusu 121). Prace artystów zosta-
ły ocenione przez międzynarodowe 
jury w składzie: Adam Budak, Jadwi-
ga Charzyńska, Jacek Dominiczak, 
Julia Draganovic, Enrico Lunghi, Bet-

Carmen Einfinger: Scent Of Color

do 4.10 | Gdańsk, CsW, Łaźnia, ul. jaskółcza 1 | www.laznia.pl

DAJ  
KAMIENIA

Hołd głównemu bohaterowi wystawy 
złożył jej kurator Leszek Golec: „jak 
wygląda z góry / jak leci / jak się toczy 
/ jak się stoczył / jak sprawił ból / jak 
podtrzymuje ideę współczucia / i jak 
idee nie skamieniały / jak się kręci / jak 
stał się obrazem /  o tym że był prak-
tyczny /  że ma wpływ na nasze biopo-
le / że jest dźwięczny / że jest cierpliwy 
/  że sprawia pozory / że może być...”. •

Na wystawie Like a Rolling Stone  ɿ
zebrano kilkadziesiąt prac najważ-
niejszych polskich artystów współ-
czesnych poświęconych kamieniowi. 
Na liście zaproszonych twórców 
znajdują się m.in. Rafał Bujnowski, 
Paweł Althamer, Mariusz Tarkawian, 
Paweł Susid, Kamil Kuskowski Oskar 
Dawicki, Pola Dwurnik, Cezary Bo-
dzianowski.

Paweł Althamer: Warszawski Brooklyn, 1998, reż. Paweł Sosnowski

do 4.10 | orońsko, Centrum rzeźby Polskiej, ul. topolowa 1 
www.rzezba-oronsko.pl
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LOKAL_30	 
W	LONDYNIENOC  

TAŃCZĄCYCH 
BUDYNKÓW

Oberthaler, Elodie Pong oraz Kamen 
Stojanow. Wernisaż 3 września, nato-
miast wystawę można było obejrzeć 
już 30 sierpnia podczas „open doors”. 
W połowie października, podczas 
trwania targów Frieze, będzie miała 
miejsce pierwsza wystawa z udzia-
łem artystek i artystów galerii lo-
kal_30: Zuzanny Janin, Józefa Roba-
kowskiego, Anny Janczyszyn i Jana 
Mioduszewskiego. Jej tytuł to Streets 
and Other Interiors. •

tom przemienionym we własne reali-
zacje powstanie tego wieczoru ideal-
ne miasto, które składać się będzie 
z najlepszych obiektów ostatnich 15 
lat. Dochód ze sprzedaży wejściówek 
przeznaczony zostanie na renowację 
neonu modernistycznego dworca 
Warszawa Powiśle. •

Na początku września w Londy- ɿ
nie wystartowała filia warszawskiej 
galerii lokal_30, prowadzonej przez 
Zuzannę Janin, Agnieszkę Rayza-
cher i Michała Suchorę, Projekt nosi 
nazwę warszawa_london-project. 
Pierwszą wystawą jest Sketches 
For The Project – przegląd prac ar-
tystów zagranicznych przebywają-
cych na „rezydencji” w lokalu_30.  
Wezmą w nim udział: Mannon Bellet, 
Thomas Hauri, Constatin Luser, Nick 

Z okazji 15-lecia istnienia mie- ɿ
sięcznika »Architektura-murator« 
organizuje bal, który nawiązuje do 
słynnych wydarzeń towarzyskich 
takich jak nowojorska Fete Moderne 
z 1931 roku, gdzie bawili się architek-
ci przebrani za własne budynki. Na 
balu »Architektury« dzięki projektan-

Zuzanna Janin: Streets, 2001, video, 5 min....

 Londyn, Wadeson street 29, London e2 | www.lokal30.pl2.10 | Warszawa, Pałac Zamoyskich (siedziba sArP), ul. Foksal 2
www.architektura.muratorplus.pl | tel. (22) 590 50 26

Zuzanna Janin: Streets, 2001, video, 5 min
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SKRYWANE	 
FASCYNACJE 
INNYM

klaracją czy krytycznym manifestem. 
Film utrzymany jest w niecodziennej, 
retroteledyskowej konwencji, nawią-
zuje bezpośrednio do amerykańskiej 
tradycji przedstawień typu minstrel 
show, które uznawane są za pierwszą 
rdzennie amerykańską formę teatral-
ną. •

Minstrel Show ɿ , druga praca au-
torstwa Anny Niesterowicz i łukasza 
Gutta, podejmuje kwestię wizualnej 
reprezentacji mniejszości etnicznych, 
stereotypów kulturowych, a jedno-
cześnie skrywanych fascynacji „in-
nym”. Ma przewrotną formułę, nie bę-
dąc jednoznaczną, dokumentalną de-

fot. Wiktor Gutt

do 9.10 | Warszawa, Fundacja Galerii Foksal, ul. Górskiego 1A | www.fgf.com.pl

ROBOTNICY  
OPUSZCZAJĄ	 
MIEJSCA	PRACY

ny kinowym przedstawieniom tego 
tematu w erze przemysłowej. Co 
stało się z pracownikami, którzy opu-
ścili swoje nieistniejące już fabryki? 
Artyści: Miklós Erhardt, Anna Molska, 
Julita Wójcik, Skart, Weekend Art: 
Aleksander Batista ilić we współpra-
cy ivana Keser z Tomislawem Goto-
vacem.
Kuratorka: Joanna Sokołowska •

Wystawa w Lipsku składa się z prac  ɿ
pokazujących zmieniające się sto-
sunki produkcji w społeczeństwach 
Europy wschodniej. Czy artyści są 
w stanie zbudować kapitał symbo-
liczny i nowe formy społeczne w miej-
scu, w którym pewność zatrudnienia 
jest luksusem? Robotnicy opuszczają 
fabryki to tytuł słynnego eseju filmo-
wego Haruna Farockiego, poświęco-

Julita Wójcik: idyjl/Sielanka, Niżny Tagił, Rosja 2004, video w kolekcji Zachety Narodowej Galerii 
Sztuki w Warszawie

do 27.09 | Lipsk, Galerie Für Zeitgenössische Kunst Leipzig, Karl-tauchnitz-
strasse 9-11 | 
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ALEMENTARZ

m.in.: Abroad, Absent, Abstineny, Ac-
count, Ace, Achtung, Adidas, Adopt, 
Adoration, Adultary, Advertising, 
Advice, Aeroplan, After, Age, Agree, 
Alike, Alliance, Alphabet, Alterna-
tive, Amore, America, Angel, Anno-
unce, Arabia, Art, Artist, Assembly, 
Asia, Asylum, Attachment, Average. 
Część projektów została pomyśla-
na jako rebusy zachęcające widza 
do podjęcia interakcji z dziełem.  
Alementarz po raz pierwszy był po-
kazany w Galerii Atlas Sztuki w ło-
dzi w 2007 roku. •

Wystawa  ɿ Alementarz jest naj-
większym wspólnym przedsię-
wzięciem łodzi Kaliskiej. Kolekcję 
tworzą przygotowane przez arty-
stów indywidualnie serie plansz 
fotograficznych powiązane ze sobą 
postaciami Ala i Ali, głównych bo-
haterów wystawy. Wzorując się na 
pierwowzorze Elementarza Maria-
na Falskiego, artyści skonstruowa-
li własny wizualny podręcznik do 
nauki początkowej. Wśród haseł 
wprowadzonych za pomocą obra-
zowej reprezentacji znalazły się 

łódź Kaliska: A is for Able (Marek Janiak)

do 4.10 | Gorzów Wielkopolski, Galeria sztuki najnowszej Miejski ośrodek 
sztuki, ul. Pomorska 73

ANABASIS

Do wystawy zostało zaproszonych 
ponad 20 artystów pracujących 
w rozmaitych mediach: od instalacji 
i rzeźby po fotografię i wideo. Po raz 
pierwszy publiczność polska będzie 
mogła poznać twórczość takich ar-
tystów, jak Helena Almeida, mari-
ne Hugonnier czy Mai-Thu Perret. 
Znaczną część wystawy stanowić 
będą specjalne produkcje. Nowe 
prace pokażą m.in. tak uznani twór-
cy, jak Pedro Cabrita Reis, Rita So-
bral Campos, Sharon Lockhart czy 
Esther Stocker. Na wystawie znajdą 
się również prace Yeal Bartany, du-
etu Hubbard / Birchler, Adriana Paci 
czy artystek polskiego pochodzenia 
mieszkających w Berlinie – Kasi Fu-
dakowski i Agnieszki Polskiej. •

Tytuł wystawy, pokazywanej  ɿ
w ramach Festiwalu Dialogu Czte-
rech  Kultur, przywołuje jako metafo-
rę wędrówki mitycznych bohaterów. 
Cel tych podróży i sam akt powrotu 
stoją w centrum zainteresowania 
zaproszonych do projektu artystów.  
Do postawienia takich pytań inspi-
ruje sama łódź wraz z jej okaleczoną 
historią. Wystawa znajdzie miejsce 
w zabytkowej rezydencji fabrykanc-
kiej – obiekcie zamieszkiwanym 
niegdyś przez wielopokoleniową 
rodzinę, a potem przechodzącym 
w ręce kolejnych przypadkowych 
właścicieli. Pałac Ludwika Grohma-
na pozwoli na nowo snuć opowieść 
o skomplikowanych powrotach 
do domu w ich mitologicznym, po-
litycznym i osobistym wymiarze. 

Mai-Thu Perret: Untitled [Commas], 2007, instalacja / dzięki uprzejmości Galerie Barbara Weiss, 
Berlin

do 4.10 | Łódź, Willa Ludwika Grohmana, ul. tylna 9/11 | www.4kultury.pl
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ANIMATORNIA

Uczestnicy będą mogli dla społecznie 
użytecznego miejsca (np. biblioteki, 
świetlicy, domu kultury) zaprojek-
tować i wykonać unikalny obiekt. 
Projekt jest realizowany przy wspar-
ciu specjalistów z różnych dziedzin: 
architektów, artystów multimedial-
nych oraz miejskich urzędników. 
Każdy cykl zakończony zostanie wy-
stawą prezentującą pomysły uczest-
ników i współtwórców pracowni. 
Projekt przeznaczony jest dla dzieci 
i młodzieży. 
Drugi projekt to Videonotacje. Ma 
na celu dokumentację kultury war-
szawskiej. „Korzystamy ze zmian 
w kulturze audiowizualnej wywo-
łanych przez serwisy typu YouTube. 
Wierzymy, że można informować / 
otrzymywać informacje oddolnie, 
nie bazując jedynie na tradycyjnych 
środkach przekazu”. Młodzi filmowcy 
w ramach projektu realizują krótkie 
formy dokumentalne.•

Lokal Bęca na Mokotowskiej  ɿ
65 ma od niedawna bardzo miłego 
sąsiada. Na tej samej ulicy wystar-
towała Animatornia. Gospodarz 
przestrzeni, Stowarzyszenie inicja-
tyw Twórczych „Ę” chce, by było to 
miejsce, „w którym jest się nie tylko 
widzem, ale także aktywnym twór-
cą. Gdzie liczy się budowanie relacji, 
zainteresowanie Warszawą. Prze-
strzeń otwarta na ludzi z pomysłami 
Stymulująca do działania”. inspira-
cją dla „Ę” jest sztuka społeczna: fo-
tografia dokumentalna i reportażo-
wa, film dokumentalny, społecznie 
użyteczny design. Animatornia jest 
więc sposobem na połączenie do-
tychczasowych działań.
Jednym z pierwszych wydarzeń 
w Animatorni jest cykl warsztatów 
poświęconych designowi prowadzo-
nych przez duet LaPolka (Marta Bia-
łecka, Anna Piwowar) – projektantki 
obiektów użytkowych oraz graficzki. 

Warszawa, ul. Mokotowska 50 | videonotacje.blogspot.com
www.animatornia.e.org.pl 

DAWAJ	 
WIĘCEJ, 
OCZEKUJ	MNIEJ

wydarzeniem cyklicznym. W ramach 
projektu kilkudziesięciu artystów 
z Polski, a także z zagranicy prze-
kształciło opuszczone i zaniedbane 
gabloty w obiekty, dzięki którym 
ulica Piotrkowska i jej otoczenie 
zyskały nowe oblicze. Okazało się, 
że ta szczególna wystawa zachęciła 
do spaceru po Śródmieściu zarów-
no zainteresowanych sztuką, jak 
i zwykłych przechodniów. Tegorocz-
na edycja myspace.ldz ’09 odbywa 
się pod hasłem „Daj więcej, oczekuj 
mniej”. •

Myspace.ldz to projekt wykorzy- ɿ
stujący gabloty wystawiennicze, 
znajdujące się na terenie łódzkiego 
Śródmieścia, jako obiekt ingerencji 
artystycznej. Ma on charakter coraz 
częściej prezentowanej w Polsce 
sztuki site-specific, czyli stworzonej 
na potrzeby określonej przestrzeni. 
W październiku 2007 roku, odbyła 
się pierwsza edycja projektu, który 
spotkał się z tak ogromnym zainte-
resowaniem ze strony zarówno arty-
stów, jak i odbiorców, że organizato-
rzy postanowili uczynić myspace.ldz 

Jan Vormann, Sen o lataniu, zeszłoroczna edycja myspace.ldz

od 26.09, przez około miesiąc | centrum Łodzi | www.artichoke.com.pl
www.myspace.com/myspace_ldz
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ŁÓDŹ	 
DESIGN

terpretację najciekawszych zjawisk 
w światowym designie. Każda z wy-
staw będzie się odnosić do głównego 
hasła festiwalu My Way. W programie 
Festiwalu, obok prezentacji My Way 
znajdą się również: przegląd pol-
skich i zagranicznych szkół designu, 
konkurs MAKE ME!, liczne wykłady, 
warsztaty, spotkania z artystami, 
pokazy filmów i wystawy towarzy-
szące.•

Celem łódzkiego festiwalu desi- ɿ
gnu jest przegląd światowych tren-
dów i prezentacja szeroko rozumia-
nego designu – począwszy od form 
użytkowych, poprzez grafikę, archi-
tekturę aż po modę. 
Na program trzeciej edycji festiwalu 
złożą się wystawy kuratorskie przy-
gotowane przez Agnieszkę Jacobson-
Cielecką, Marka Cecułę oraz Tomka 
Rygalika, prezentujące przegląd i in-

Lo_la (Anna Orlikowska, Beata Wandachowicz), w ramach wystawy Zero Waste w Zonie Sztuki 
Aktualnej, towarzyszącej festiwalowi łódź Design; od 10.10; łódź, ul. Tymienieckiego 3

15-31.10 | Łódź: Śródmiecie i ul. tymienieckiego | www.lodzdesign.com

GRACZE

lub też wizerunkiem wirtualnym 
konkretnych osób. To rodzaj analizy 
e-środowiska i osób, które je tworzą. 
Fotografie wnętrz pokojów są cieka-
wym nałożeniem się dwóch rzeczy-
wistości. Spełniają funkcję miejsca 
ćwiczeń, codziennej kilkugodzinnej 
praktyki gamingowej, jak i zwykłego 
pokoju domowgo, którego wystrój 
i obecne przedmioty dowodzą  historii 
dorastania i dojrzewania w tym miej-
scu. Mieszanka stanowiska treningo-
wego e-sportowca z jego prywatnym 
otoczeniem tworzy właściwy i bogaty 
w szczegóły, obraz sali ćwiczenień. •

Projekt Pawła Bownika skła- ɿ
da się z dwóch części: portretów 
graczy grających w gry kompute-
rowe, Gamers i Sal treningowych 
– przestrzeni, w których ćwiczą. 
Wielkoformatowe portrety to ty-
pologiczne spojrzenie na nowy wi-
zerunek sportowca, który poprzez 
elektroniczny sposób rywalizacji 
nie posiada odpowiednika fizyczne-
go, znanego rywalowi. W projekcie 
postać gracza odkrywana jest dla 
wszystkich. Jednak celem nie jest tu 
demaskowanie lub próba porówna-
nia rzeczywistości z wyobrażeniem 

Paweł Bownik: Gamers, © Bownik

do 25.10 | Warszawa, Yours Gallery, Krakowskie Przedmieście 33
 www.yoursgallery.com
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ECEHELON70

zastosowania, jak i zaskakującej for-
my. Poprzez nie właśnie Kobylarz lubi 
opowiadać historie, budować rów-
noległe rzeczywistości, mylić tropy, 
zastawiać na widza pułapki.
Artysta zaprasza widza do puszczenia 
wodzy wyobraźni, snucia domysłów 
i szukania własnych odpowiedzi na 
intrygujące pytania, które wywołuje 
wystawa: Czym są rozmieszczone 
w barokowo zdobnych wnętrzach 
Kordegardy białe kule? Czaszami 
Dopplerowskich radarów prawdo-
podobnie używanych przez system 
ECHELON, czy modernistyczną rzeź-
bą? Lub też inaczej – groteskową ale-
gorią przegranej walki figuracji z abs-
trakcją, ostrzeżeniem przed utratą 
głowy na rzecz utopii, czy symbolem 
zniewolenia człowieka przez systemy 
państwowo-polityczne? •

Najnowszy projekt Szymona Ko- ɿ
bylarza przygotowany specjalnie dla 
Kordegardy to kolejny eksperyment 
tego artysty z przestrzenią galerii i ar-
tystycznymi gatunkami. Tytuł wysta-
wy ECHELON70 nawiązuje do nazwy 
potężnego systemu kontroli przesyłu 
danych elektronicznych, budzącego 
od pewnego czasu żywe dyskusje. 
Tak więc i tym razem punktem wyj-
ścia do komponowania fantastycz-
no-estetycznych opowieści stała się 
realna historia eksperymentu, który 
w każdej chwili może wymknąć się 
spod kontroli – swego pierwotnego 
celu, do jakiego został stworzony. 
„Zdziwaczałe” wynalazki, które wy-
szły poza ramy pierwotnych założeń, 
stały się obiektami szczególnego 
zainteresowania twórcy, zarówno 
pod względem ich niecodziennego 

Szymon Kobylarz: ECHELON70, fot. dzięki uprzejmości artysty

do 18.10 | Warszawa, Galeria Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 | 
zacheta.art.pl | osmiornica.blogspot.com
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ROZMOWA_POCZĄTEKNEONY.  
KATOWICKA	 
REAKTYWACJA

do swoich instalacji i prac wideo. 
Roland Schefferski urodził się w 1956 
roku w Polsce, od 1984 roku miesz-
ka w Berlinie. To, co Schefferskiego 
interesuje szczególnie, to sztuka 
uwzględniająca kontekst otocze-
nia. Tożsamość, zapomniane ślady, 
elementy symboliczne w historii 
należą do głównych motywów jego 
twórczości.  Prace Schefferskiego to 
przede wszystkim gra intelektualna. 
Szczególnym rysem jest atmosfe-
ra refleksji, prostoty i wyciszenia. 
Wiele z prac dotyczy biografii same-
go artysty. Sztukę Schefferskiego 
można określić jako zaangażowa-
ną i krytyczną, choć dystansuje się 
ona od aktualności politycznych. 
Kurator: Roman Demisiuk •

tygodniowym montażu rozbłysła 
instalacja neonowa zaprojektowana 
przez Michała Biernackiego z MOHO 
Design na Centrum informacji Tury-
stycznej.
W ramach akcji Neony reaktywacja 
planowane są dalsze realizacje, nad 
którymi już trwają prace. •

Rozmowa_Początek  ɿ jest wystawą 
dwojga artystów, których interesują 
takie kategorie jak pamięć, tożsa-
mość, tworzących sztukę krytyczną 
i zaangażowaną. Monika Weiss uro-
dziła się w Warszawie, ale od wielu lat 
mieszka w Nowym Jorku. Jej instala-
cje (wideo, dźwięk, obiekty), takie jak 
cykl prac Phlegethon-Milczenie (2005-
2009), rozpatrują relacje pomiędzy 
historią i pamięcią. Często w pracach 
artystki pojawia się okres nazistow-
ski i jego paradoksalny status jedno-
czesnego ustanawiania prawa i bycia 
poza prawem. Jedna z ostatnich prac 
Weiss, Keimai 3 (2008), była zainspiro-
wana postacią Helene Mayer i zawie-
rała oryginalne dokumenty dotyczą-
ce Olimpiady w Berlinie w 1936 roku. 
Artystka sama komponuje dźwięk 

Za sprawą Stowarzyszenia Moje  ɿ
Miasto, Katowice, niegdysiejsza 
stolica polskiego neonu, przeżywa 
swój renesans. Pierwsza odsłona 
akcji Neony reaktywacja, mającej 
na celu przywrócić Katowicom daw-
ny neonowy blask, miała miejsce 11 
września na Katowickim Rynku. Po 

Roland Schefferski: Berliner ii

Neon, projekt: Michał Biernacki / MOHO design, fot. Dominik Tokarski, Stowarzyszenie Moje 
Miasto

do 10.10 | elbląg, Galeria el, ul. Kuśnierska 6 | www.galeria-el.plwww.smm.pl
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SYMETRYCZNA	 
ODPOWIEDŹ

Znamiennym przykładem jest tu 
instalacja M. Bakunin, F. Engels, S. 
Freud, P. Kropotkin, K. Marx, P. Mon-
drian, S. Zizek, na którą składają się 
diabelskie maski wycięte z drew-
nianych płyt. Przy uważniejszym 
spojrzeniu okazuje się, że rogate 
kształty to kontury męskich bród. 
Ustawione na podłodze lub oparte 
o ścianę maski splatają się ze sobą, 
dając obraz intelektualnej wymiany, 
jaka miała miejsce między filozo-
fią społeczną a sztuką w XX wieku. 
Jednak wątki polityczne pojawiają 
się w realizacjach artystów niezwy-
kle dyskretnie, stosują oni strategię 
mieszania tropów, zamaskowywania 
znaczeń, poprzez nakładanie na sie-
bie warstw lub rozpraszanie różnych 
elementów. Minimalistyczne insta-
lacje wymagają od widza uważnego 
oglądu i dają satysfakcję rozwiązy-
wania zagadek – w pracy Alexeya 
i Vasila dominuje nieoczywistośc i de-
centralizacja. Wymieszaniu środków 
wypowiedzi towarzyszy mikstura te-
matów, ironiczna krytyka społeczna 
w modernistycznym stylu przeplata 
się z osobistymi reminiscencjami, 
codzienność zderza się z Historią. 
Tekst: Zuzanna Hadryś, Michał Laso-
ta.•

Alexey Klyuykov i Vasil Artamo- ɿ
nov to rosyjscy artyści mieszkający 
w Pradze. Realizują wieloelemento-
we instalacje, mieszając różne media, 
łącząc rzeźbę, malarstwo, obiekt i fo-
tografię. Budowane przez artystów 
konstrukcje są często geometryczną 
wariacją, powstają na kanwie przed-
miotów codziennego użytku, są efek-
tem ich fragmentaryzacji i fizycznej 
dezintegracji. Klyuykov i Artamonov 
dekonstruują zwykłe przedmioty, 
jak na przykład meble, blejtramy 
czy drewniane panele, by zbudować 
z nich nowe formy. Relacja między 
całością a fragmentem stanowi oś 
przewodnią wielu realizacji, nowa 
organizacja przestrzeni i przedmiotu 
staje się czymś możliwym i fizycznie 
realnym. Geometryczne, minimali-
styczne formy przestrzenne, instala-
cje składające się z prostych linii czy 
abstrakcyjne graffiti na wagonach 
kolejowych skłaniają do poszukiwań 
pewnego dalekiego powinowactwa 
z abstrakcjonizmem, a szczególnie 
z rosyjską awangardą (nieprzypadko-
wo chyba jedną z akcji rosyjskiego du-
etu był godzinny seans wywoływania 
ducha Kazimierza Malewicza). Jest to 
oczywiście powinowactwo podszyte 
dystansem i przewrotnym humorem. 

do 27.09 | Poznań, Galeria stereo, ul. słowackiego 36/1 | www.galeriastereo.pl

KUNSTKAMERA	

powiedź brzmi: prawdopodobnie 
tak. Co więcej, ta feeria przetworzeń 
nie powinna nas dziwić, bowiem jak 
w »Bulletin of the Ohio School of 
Arts« pisał Lester Nowak: Każde dzie-
ło jest zwierciadłem innego dzieła. 
Wiele obrazów, jeśli nie wszystkie, 
nabiera znaczenia jedynie w porów-
naniu z dziełami przeszłości, ktore 
są w nich zwyczajnie odtworzone 
(w całości lub tylko w części) lub tyl-
ko – w znacznie subtelniejszy sposób 
– zaszyfrowane”. •

W serii  ɿ Kunstkamera Nicolas Gro-
spierre przedstawia wizerunki kolek-
cjonerów i ich otoczenie. Zdaniem 
krytyków, Grospierre nawiązuje do 
Paula Cezanne’a, Pabla Picassa, nie 
boi się nawet porównań z twórczo-
ścią takich gigantów nowoczesności 
jak Eduard Manet i Gustaw Courbet. 
„Czy to wszystko możliwe? Czy w jed-
nym, niewielkich rozmiarów gabi-
necie można pomieścić tak wiele?” 
- pyta w tekście wprowadzającym 
kurator projektu, Adam Mazur -  „Od-

Nicolas Grospierre, Lustro 1, z serii Kunstkamera

do  27.09 | Warszawa, CsW, Galeria Wejście, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl
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POLSKI	 
OUTDOOR

cje jak: Stowarzyszenie Architektów 
Polskich izba Urbanistów,  Związek 
Polskich Artystów Plastyków,  CSW 
Zamek Ujazdowski, Fundacja Helsiń-
ska.
„Prowadzimy rozmowy z kilkoma in-
nymi, istotnymi z naszego punktu wi-
dzenia organizacjami, kształtującymi 
szeroko rozumianą kulturę współ-
czesnej Polski” – mówią autorzy al-
bumu. Celem inicjatywy Miasto Moje 
A W Nim jest m.in. zmiana prawa re-
gulującego reklamę outdoorową. •

W październiku ukaże się album  ɿ
zdjęć Elżbiety Dymnej i Marcina 
Rutkiewicza Polski outdoor. Rekla-
ma w przestrzeni publicznej. Album 
otrzyma bezpłatnie ok. 1000 osób, 
realnie odpowiadających za pro-
blem reklamy i zagospodarowania 
przestrzeni publicznej – posłowie, 
senatorowie, urzędnicy ministerstw 
i kluczowych gmin, najwięksi polscy 
reklamodawcy.
Dążenia i postulaty, które znajdą się 
w albumie, popierają takie instytu-

Z albumu Polski outdoor. Reklama w przestrzeni publicznej

miastomojeawnim.pl

CO	KAROLINA 
ROBI  
Z	MĘŻEM? 

wtłaczania się jednostki w sztywne 
role społeczne już od momentu na-
rodzin. Domownicy zmuszeni są do 
odgrywania ról, a pierwsze próby 
mają miejsce już podczas dziecięcych 
zabaw ,,w dom”. Najczęściej wykorzy-
stywaną przez Karolinę materią jest 
jej mąż, wystawa stanowi więc prze-
wrotny kalejdoskop doświadczeń ar-
tystycznych jakie wykonuje ona na, 
czy przy pomocy swojego męża i ro-
dziny” – piszą o wystawie w Galerii 
Szarej organizatorzy. •

„Karolina Tyrna stara się łączyć  ɿ
rolę oddanej matki z rolą artystki 
i buduje swoje prace z »,materiału« 
swojego życia codziennego. Jej naj-
bliższe otoczenie, rodzina stanowią 
materię i są coraz częściej tematy-
ką większości fotografii i obiektów. 
W jednej z prac Family model kit uka-
zuje swoich bliskich w formie zaba-
wek »pajacyków«, które można »oży-
wić« pociągając za sznurek. Oczywi-
sta na pierwszy rzut oka trawestacja 
rodziny, staje się wręcz manifestacją 

Karolina Tyrna,  Co Karolina robi z mężem?

Do 21.10 | Cieszyn, Galeria szara, ul. srebrna 1 | www.galeriaszara.pl
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SKLEROZA

wątpliwości przed postawieniem 
kolejnej kreski. Artysta bazując nie 
tylko na własnym dorobku twórczym 
żongluje obiektami, które straciły 
swoje właściwości budując z nich 
własną narrację. Przypomina, że 
sztuka lubi nas zwodzić, wymykać się 
spod interpretacji i zaskakiwać. Cała 
wystawa jest jakby odbiciem tego, co 
znajduje się za symboliczną dziurą 
w suficie. Obrazem, który jak w came-
ra obscura przenika do galerii. Kry-
jąca się ponad nią przestrzeń, choć 
ma długą historię straciła całkowicie 
swoją funkcję, zmieniając się w relikt 
dotknięty wojennymi zniszczeniami. 
Na czas trwania wystawy staje się 
natomiast mrocznym gabinetem de-
miurga, z którego sączy się obraz.
Kurator: Piotr Sikora •

Projekt  ɿ Skleroza odnosi się do 
wszystkiego, o czym zapomnieliśmy, 
co w mniej lub bardziej świadomy spo-
sób zostało wyparte z naszej pamięci. 
Wynika z chęci przywrócenia wartości 
czemuś, co zawsze stało w opozycji do 
jakichkolwiek wartości – było margi-
nesem, odrzutem, błędem. Powoływa-
na do życia wystawa jest opowieścią 
o pułapkach, jakie napotyka na swojej 
drodze artysta. Dotyczą one zarówno 
problemu postmodernistycznego po-
wtórzenia, oporności formy, w której 
pracuje twórca, afunkcjonalności 
sztuki oraz absurdu, który bardzo czę-
sto w niewyjaśniony sposób wkrada 
się do dzieł. 
Stworzona przez Maćka Stępińskiego 
opowieść jest czymś w rodzaju hym-
nu na cześć wykluczonego, apologii 

Maciej Stępiński, z wystawy Skleroza

do 12.10.09 | Warszawa, Galeria Leto, ul. Hoża 9c | www.leto.pl

NOWY	 
WSPANIAŁY	 
ŚWIAT

Opiekę architektoniczną nad wy-
konaniem wystroju wnętrza objęła 
architektka Ola Wasilkowska. istnie-
jące wnętrze zostało zmonochroma-
tyzowane, zneutralizowane szarą 
farbą. Wnętrze przypomina jakby 
zatrzymaną budowę, porzuconą 
i w zaniku. Szare cegły, beton, deski, 
płyty, kawałki materiałów budowla-
nych. Forma zaniechania, antyforma, 
odbudowywana i rekonfigurowana, 
rozsypana i zbudowana na nowo.
Widok okien zabudowanych frag-
mentarycznie cegłami daje wrażenie 
trwania nieustannej budowy, życia 
w kontraście wobec monumentalne-
go Traktu Królewskiego. •

Prowadzone przez Fundację im.  ɿ
Stanisława Brzozowskiego (wydaw-
ca m.in.  „Krytyki Politycznej”) Cen-
trum Kultury Nowy Wspaniały Świat 
to miejsce spotkań artystycznych 
i naukowych, pokazów filmowych, 
przestrzeń wystawiennicza i kawiar-
nia kulturalna. Na parterze dawnej 
kawiarni Nowy Świat w Warszawie 
powstanie księgarnia i główne miej-
sce wydarzeń artystycznych: premier 
książkowych, debat, slamów poetyc-
kich, festiwali filmowych, koncertów. 
Na piętrze  Otwarty Uniwersytet Oby-
watelski z zajęciami prowadzonymi 
przez wybitnych polskich i zagranicz-
nych intelektualistów. 

Aleksandra Wasilkowska, projekt wnętrza kawiarni Nowy Świat dla Fundacji im. Stanisława 
Brzozowskiego

od jesieni 2009 | Warszawa, róg nowego Światu i Świętokrzyskiej
www.krytykapolityczna.pl
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SŁONE	 
CUKIERKI 
6

W tekście towarzyszącym wystawie 
autorstwa Pauliny Płacheckiej czy-
tamy: „Salted Candy/Słone Cukierki, 
słodkie i słone historie, rozmyta na-
dzieja na słodycz. Wizja odświeże-
nia, odnowy, refleksji nad dziesięcio-
letnim okresem diety bezcukrowej 
Nowe cukierki są kolorowe, świeże, 
soczyste i ciekawe Podajmy się im 
a ukaże się cel, wypełni przeznacze-
nie. Przyglądając sie mistycznym 
światom salted candy zauważamy 
ze każdy ciągnie za sobą własną wi-
zję rzeczywistości, wizją soczystych 
obrazów przełamanych solą, nazna-
czonych skazą ale to wlasnie ta sło-
na skaza, wzbudza w nas tak wielki 
apetyt smacznego”! •

W ostatniej, szóstej odsłonie po- ɿ
dwójnych wystaw Salted Candy biorą 
udział Arkadiusz Nowakowski, Mate-
usz Sadowski. Nowakowski jest absol-
wentem ASP w Poznaniu, współtwór-
cą grupy artystycznej kobalt masa. 
Od 2005 roku zawodowo zajmuje się 
animacją i postprodukcją. Głównym 
obszarem jego działań artystycznych 
są tzw. nowe media, video instalacje 
i projekty interaktywne. Punktem 
wyjścia, podstawą każdej realizacji 
jest dla artysty klasyczna animacja.
25-letni Mateusz Sadowski obecnie 
studiuje na kierunku intermedia na 
ASP w Poznaniu (dyplom w 2010) i do-
czekał się kilku indywidualnych wy-
staw w poznańskich galeriach. 

Arek Nowakowski, animizacja, maj 2009

28.09-17.10 | Poznań, Galeria nowa, ul. Mielżyńskiego 20 | www.galerianowa.pl

CICHA	 
OPOWIEŚĆ

towej i Zagłady. Jego projekt Arbeits-
disziplin (2002), pokazukący poznań-
ską fabrykę Volkswagena za siatką 
z drutu kolczastego, był przedmio-
tem cenzury korporacyjnej – prezen-
tacja w poznańskim Arsenale została 
odwołana na kilka dni przed otwar-
ciem. inne jego prace nawiązujące 
do tej tematyki to instalacje (choćby 
Pływalnia, 2003/2006), realizacje z wy-
staw Ulica Próżna w Warszawie (2006, 
2007), jak i malarstwo (obrazy z serii 
Zugzwang, 2003).•

Wystawa Rafała Jakubowicza to  ɿ
melancholijna i cicha, wyrażona pro-
stymi środkami opowieść o powra-
cającym stale temacie Zagłady. Przy-
czynkiem do powstania pracy był 
widok z okien Austriackiego Forum 
Kultury w Warszawie (usytuowanego 
przy ulicy Próżnej), oraz znaleziony 
przez artystę w archiwach Państwo-
wego Muzeum Auschwitz-Birke-
nau reprint obozowego śpiewnika. 
Nie pierwszy raz Rafał Jakubowicz 
zajmuje się tematyką ii wojny świa-

Rafał Jakubowicz, Ein Lied

24.09-26.10 | Kraków,  Delikatesy, ul. sarego 20/1 | www.delikatesy.org
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OBSKUR

mianownik dla fascynacji mistyką, 
makabrą, zagadnieniami paranor-
malnymi, skłonności do oglądania 
scen brutalnych, introwertyzmu, 
a także ironii, dystansu i pewnego ro-
dzaju melancholii. Zaproszeni artyści 
sięgają po zagadnienia intymne lub 
subiektywne unikając bezpośredniej 
konfrontacji z problemami globalny-
mi. ich twórczości nieobce są nawią-
zania do sceny punkowej, gotyckiej 
czy popkultury, a grze z gatunkami 
i manipulacji odbiorcą towarzyszą 
eksperymenty w obrębie nieświado-
mości. 
kurator: Ewa Surowiec współpraca 
kuratorska: Kamil Kuskowski, Jarek 
Lubiak •

W języku łacińskim słowo  ɿ obscu-
rus odnosiło się do rzeczy ukrytych 
lub nieoczywistych. W językach eu-
ropejskich mianem „obskurny” okre-
ślano już wszystko to, co dziwne, 
mroczne, nieznane, wątpliwego po-
chodzenia. Tak David Lynch wyobra-
żał sobie świat – jako miejsce pomię-
dzy fabryką a osiedlem robotniczym, 
małe, bezimienne, chore i zagubione. 
Miejsce, w którym egzystują małe 
szczegóły i małe męczarnie, a ludzie 
walczą w ciemności. 
Wystawa odwołując się do podobnej 
wrażliwości i odczucia rzeczywisto-
ści przygląda się aspektowi grozy 
i irracjonalności w sztuce współcze-
snej. „Obskur” stanowi tu wspólny 

praca Pablo Perry

do 2.10 | Łódź, Zona sztuki Aktualnej, ul. tymienieckiego 3 | www.zona-art.pl

SPOJRZENIA	 
2009 

przez siedmiu członków Jury. Laure-
ata poznamy 22 października 2009. 
Pierwsza nagroda w konkursie to  
15 000 euro, drugą nagrodą jest pobyt 
studyjny w Villa Romana we Floren-
cji. Tradycyjnie przyznana zostanie 
także Nagrodę Publiczności. 
Nominowani do nagrody są: Wojciech 
Bąkowski, Olaf Brzeski, Bogna Burska, 
Wojciech Doroszuk, Anna Konik, Anna 
Molska, Zorka Wollny. •
 

W iV edycji odbywającego się raz  ɿ
na dwa lata konkursu Spojrzenia 2009 
— Nagroda Fundacji Deutsche Bank na 
najbardziej interesujących twórców 
młodej polskiej sceny artystycznej. 
Wystawa jest prezentacją i uhono-
rowaniem najciekawszych postaw 
artystycznych, dzieł i twórców, którzy 
w sposób szczególny zaistnieli na sce-
nie sztuki w ciągu ostatnich dwóch lat. 
Zwycięzca zostanie wybrany spośród 
wszystkich uczestników wystawy 

Olaf Brzeski: Pamięci majora Józefa Monety oraz wszystkim prawdziwym nauczycielom, 2006, 
film 8 mm, 13’ 16’’

do 15.11 | Warszawa, Zachęta narodowa Galeria sztuki, pl. Małachowskiego 3 
| www.zacheta.art.pl
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GABLOTY	 
EDUKACYJNE

żeby je potem sfotografować, a za 
za główny obszar swoich artystycz-
nych wędrówek wybrał Górny Śląsk. 
Cykl A-Z ciągle się powiększa. W dwa 
lata od rozpoczęcia projektu, arty-
sta natknął się na trzecie wydanie 
słownika z 1967 roku, które stało się 
dodatkowym źródłem artystycznych 
analiz (wydanie drugie słownika nie 
różni się zawartością od pierwsze-
go). Wydanie poprawione to rodzaj 
uzupełnienia, w którym, jak twierdzi 
artysta widoczny jest również po-
stęp cywilizacyjny i złagodzenie linii 
ideologicznej, chociaż w 95% zawar-
tość książki pozostaje ta sama.
Każdej fotografii z cyklu A-Z (Gabloty 
edukacyjne) przyporządkowane zo-
staje słownikowe hasło w języku pol-
skim oraz niemieckim, wraz numerem 
pochodzącym z indeksu. Słownik jest 
tylko pretekstem do znajdowania 
kolejnych haseł i opisywania otacza-
jącego artystę świata.
Przed otwarciem wystawy w Toruniu, 
specjalnie dla czytelników nn6t An-
drzej Tobis wybrał cztery prace, które 
nie zostaną pokazane na wystawie 
w Toruniu. Są nowe i jeszcze nie przy-
brały formy gablot.
„Wybrałem właśnie te – pisze artysta 
– bo we wszystkich czterech wystę-
pują napisy, oraz tautologia w róż-
nym natężeniu.

Centrum Sztuki Współczesnej w Toru-
niu ujawnia największą jak do tej pory 
prezentację monumentalnego projek-
tu Andrzeja Tobisa A-Z (gabloty edu-
kacyjne). Będzie można zobaczyć pra-
wie dwieście gablot, w tym około trzy-
dziestu nigdy do tej pory w Polsce nie 
pokazywanych. To stanowi około po-
łowy całego projektu, bo czas płynie 
i nowych haseł wciąż przybywa.
O projekcie A-Z: w 1954 roku, 
w Lipsku wydano Bildwőrterbuch 
Deutsch und Polnisch / Słownik ilu-
strowany języka niemieckiego i pol-
skiego. Książka ta stanowi niezwykłe 
kompendium wiedzy o ówczesnej 
rzeczywistości, będąc jednocześnie 
karkołomną próbą sklasyfikowania 
i opisania świata w postaci haseł, 
indeksów oraz  tablic rysunkowych. 
Autorzy słownika wprowadzają dla 
porządku 15 części obejmujących 
różne gałęzie wiedzy: od systemu 
politycznego, poprzez gospodar-
kę, kulturę, ciało ludzkie i botani-
kę. Słownik zawiera liczne pułapki 
językowe i niedociągnięcia w tłu-
maczeniach, będąc dla uważnego 
czytelnika źródłem zaskakujących 
informacji. Wydawnictwo to stało 
się dla Andrzeja Tobisa punktem 
wyjścia do budowy szczególnego 
archiwum obrazów. Artysta poszu-
kuje słownikowych haseł w terenie, 

9.10-3.01.2010 | toruń, CsW toruń, ul. Wały gen. sikorskiego 13 
www.csw.torun.pl

Andrzej Tobis: A-Z (Gabloty edukacyjne)
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DREWNO
To tautologia w czystej postaci. 
Mamy tu napis „drewno” wykona-
ny z drewna, i podpisany słowem 
„drewno” dwa razy, po polsku i nie-
miecku. Napis reklamował pobliski 
punkt sprzedaży drewna i warsztat 
stolarski. Zdjęcie zostało zrobione 
w Siewierzu. Dwa tygodnie po zro-
bieniu zdjęcia przejeżdżałem przez 
Siewierz, i napisu już nie było. Warsz-
tat działał nadal.

KOWAL
Tu tautologia jest trochę subtelniej-
sza. Widać napis „Kowal”, ale osoby 
kowala nie widać. Sfotografowany 
obiekt jest bardzo interesujący. 
Został wykonany z metalu, i począt-
kowo sądziłem, że wykonał go sam 
kowal. Charakterystyczne otwory 
w literach, świadczą o tym, że kie-
dyś był to neon. Byłby to więc jedy-
ny znany przypadek, kiedy usługi 
kowalskie reklamowane są neo-
nem. Sądzę jednak, że litery pocho-
dzą z pobliskiego wysypiska złomu, 
i zostały przez kowala zamontowa-
ne tak, by powstał napis „Kowal”. 
Może likwidowano na przykład 
neon o treści „Kawiarnia kolorowa”, 
albo jakiś inny? Tak czy owak, ko-
wal był prekursorem, tak modnego 
obecnie trendu ratowania starych 
neonów. Nie zrobił tego bezintere-
sownie, ale jednak. Zdjęcie zostało 
zrobione w okolicach Dzierżoniowa 
na Dolnym Śląsku.

STACJA POŻARNA
Tautologia określa i tę pracę, jednak 
widoczny na zdjęciu tekst wnosi 
nowe treści.Widniejące na bramie ha-
sło ma w założeniu poruszać sumie-
nie młodzieży, tak aby wstępowała 
ona w szeregi Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Autor hasła przyznaje się, 
że jest strażakiem. Niczego więcej 
o nim jednak nie wiadomo. Tajemni-
cza sprawa. interesującym rozwią-
zaniem jest umieszczenie pytania 
„A TY?” na furtce. Ewentualne przej-
ście przez nią potencjalnego ochot-
nika, nabiera w ten sposób wymiaru 
symbolicznej (pozytywnej) odpowie-
dzi na postawione pytanie. Zdjęcie 
zrobione zostało w łanach, między 
Kędzierzynem-Koźlem a Pyskowica-
mi na Górnym Śląsku.

DODAWANIE
W tej pracy tautologii jest niewiele.
Sfotografowany został stary, ładny 
i całkiem nieźle zachowany mural. 
Na zdjęciu widzimy też co prawda 
dodawanie, ale nie jest to dodawanie 
będące typowym działaniem matema-
tycznym. Jest to "miękkie" hasło pro-
pagandowe, w którym pod formę ma-
tematycznego działania podszywa się 
bliżej nieokreślona logika. Zważywszy 
bowiem na kontekst czasów w jakich 
mural powstał, nie wiadomo o jaką 
naukę, jaką pracę, a przede wszyst-
kim, o jaki dobrobyt tu chodzi. Zdjęcie 
zostało zrobione na terenie jednej ze 
szkół w Koszalinie na Pomorzu”. •

Andrzej Tobis: A-Z (Gabloty edukacyjne)



50      notes.55 orientuj się orientuj się  notes.55       51

ZMĘCZENI 
RZECZYWISTOŚCIĄ

W listopadzie zostanie opublikowana 
eksperymentalna książka-wystawa 
Filipa Sadowskiego (ur. 1983), będąca 
zarazem jego artystycznym debiu-
tem. W tym samym miesiącu szykuje 
się premiera antologii tekstów sze-
fów galerii Raster i periodyku o tej 
samej nazwie, łukasza Gorczycy 
i Michała Kaczyńskiego. Grudzień to 
takie tytuły jak Polski design po 1989 
– pierwsza  publikacja poświęcona 
polskiemu designowi po 89 roku i wy-
wiad-rzeka z Andrzejem Osęką, nesto-
rem polskiej krytyki artystycznej. 

Wydawnictwo prowadzone przez  ɿ
krytyka sztuki, Jakuba Banasiaka, wy-
daje w ostatnim kwartale 2009 kilka 
nowych książek. Pierwszą z nich jest 
książka samego Banasiaka, Zmęczeni 
rzeczywistością. Rozmowy z artysta-
mi.  Autor rozmawia z najważniej-
szymi nowymi nadrealistami (Tymek 
Borowski, Piotr Janas, Tomasz Ko-
walski, Przemysław Matecki, Paweł 
Śliwiński, Jakub Julian Ziółkowski). 
Materiał uzupełnia rozmowa z Hanną 
Rechowicz o surrealistycznym wątku 
w twórczości Edwarda Krasińskiego. 

Jakub Banasiak, Zmęczeni rzeczywistościa, projekt książki: Hipopotam Studio

40000malarzy.pl 

przeżyć dostosowuje się do panują-
cych reguł, społecznych kodów, ste-
reotypów – pragnienia piękna, towa-
rzyszącej mu próżności, przemijania, 
okrucieństwa, brutalności, siły,  kon-
sumpcjonizmu, nastawienia na zysk, 
przestępczości, itp. Prace artystki 
tworzą świat kolejnego stopnia ewo-
lucji, powstałego w wyniku analizy 
środowiska i współczesnych homo 
sapiens. Są odpowiedzią na ekspery-
menty genetyczne, szczególnie stwo-
rzenie przez naukowców brytyjskich 
pierwszego ludzko-zwierzęcego em-
brionu. •

iv Toshain (r.1980) jest absolwent- ɿ
ką wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych oraz podyplomowych studiów 
z zakresu malarstwa na Akademii 
Sztuk Pięknych w Mediolanie. Se-
ria Camouflage Predator Species to 
pytanie o ewolucję. Co wydarzy się 
w jej dalszym procesie? Czy powsta-
nie nowy gatunek? Artystka w swo-
ich pracach stara się przewidzieć jej 
możliwe drogi. Jej filmy, fotografie, 
rysunki kreują świat hybrydalnych 
stworów, nowego gatunku powsta-
łego z mutacji oraz symbiozy roślin, 
zwierząt i ludzi. Gatunek ten, żeby 

iv Toshain: Camouflage Predator Species

od 23.10 | Gdańsk, CsW Łaźnia, ul. jaskółcza 1 | www.laznia.pl

ŚWIAT	 
HYBRYDALNYCH	 
STWORÓW
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POWIERZCHOWNOŚĆ

wizualnej – rodzaj nowego obszaru, 
a może w rzeczywistości ukazując jej 
prawdziwy kształt, będący zawsze po-
chodną percepcyjnych doznań tego, 
kto wkracza w dane miejsce. Jak sam 
podkreśla, to, co nim, powodujea, to 
dość zuchwała ochota sprowadzenia 
przestrzeni do postaci znaku, poję-
cia…
Przekraczając próg wystawy Powierz-
chowność odbiorca zostaje postawio-
ny w niewygodnej sytuacji tego, któ-
ry patrząc nie widzi, lub też widząc 
nie jest w stanie zobaczyć, a jedno-
cześnie tego, który – choć dostrzega 
przed sobą rozmaite ścieżki – nie jest 
w stanie pokonać iluzorycznego szla-
ku, mimo żalaznej logiki, która rządzi 
jego konstrukcją.
kuratorka: Marta Raczek•

indywidualna wystawa Grzegorza  ɿ
Hańderka w Galerii Piętro Wyżej (Gór-
nośląskie Centrum Kultury w Kato-
wicach) została włączona w program 
Międzynarodowego Triennale Grafiki 
– Kraków 2009. (…) status grafik Hań-
derka rozciąga się gdzieś pomiędzy 
namacalną płaszczyzną wydruku, któ-
ra wszak nie znika, a iluzoryczną prze-
strzenią kreowaną za jego pośrednic-
twem, która rodzi się każdorazowo 
w bezpośrednim kontakcie zarówno 
z miejscami, w których zostaje umiesz-
czona, jak i widzem, który w nie wkra-
cza. Ta konstrukcyjna alternatywa 
pozostaje jednak zawsze grą: planów, 
percepcji, zabiegów optycznych. Od 
początku swojej twórczości Hańderek 
eksploruje temat przestrzeni, czyniąc 
z niej – za pośrednictwem syntezy 

projekt: Grzegorz Hańderek

do 18.10 | Katowice, Górnośląskie Centrum Kultury, Galeria Piętro Wyżej,  
Pl. sejmu Śląskiego 2 | gck.org.pl

MŁODA	 
SZTUKA  
W	TARNOWIE

sywny projekt prezentujący najnow-
szą sztukę polską. Na część pierwszą 
złożyły się spotkania z artystami, 
każdorazowo zakończone otwarciem 
szkicowych wystaw w Galerii Sek-
cji. Podsumowaniem jest wystawa 
zbiorowa, wydanie katalogu – książ-
ki-przewodnika po twórczości zapro-
szonych artystów, wykłady i koncer-
ty towarzyszące. 
Zaproszeni artyści: Basia Bańda, Pola 
Dwurnik, Mikołaj Grospierre, łu-
kasz Jastrubczak, Szymon Kobylarz 
/ Ośmiornica, Tomasz Kowalski, Mał-
gorzata Markiewicz, Bartosz Mucha, 
Agnieszka Polska, Joanna Rajkowska, 
Magdalena Starska, Truth, Zorka Wol-
lny, Julita Wójcik, Erwina Ziomkow-
ska •

Wystawa jest podsumowaniem  ɿ
pierwszej części projektu Sekcja Sztu-
ki Nowoczesnej – Alfabet polski. Od-
słania obraz sztuki polskiej ostatnich 
lat na przykładzie prac piętnastu arty-
stów zaproszonych do projektu. Struk-
tura wystawy odzwierciedla ideę całe-
go projektu, w którym najważniejszy 
jest powrót do bezpośrednich relacji 
artysta-dzieło-widz i głód informacji, 
które pozwalają interpretować dalej 
i śmielej. Poza tym, tytułowy alfabet 
daje nieskończone możliwości zaba-
wy w indeksowanie. W ujęciu koncep-
tualnym, projekt może przerodzić się 
w długoletni i ciągle otwarty zbiór.
Sekcja Sztuki Nowoczesnej – Alfabet 
polski – pierwszy w Tarnowie inten-

Truth, Park Strzelecki, Tarnów 2009, dokumentacja interwencji miejskiej, fot. Edyta Jezierska

25.09-30.10 | tarnów, BWA Galeria Miejska, rynek 4 | www.gm.tarnow.pl
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PIĘKNO

czerpnięte z otoczenia dźwięki bu-
dują niespodziewane melodie. Język, 
który dotąd ulegał dalekiej dezinte-
gracji (cykl Filmów mówionych), staje 
się znowu precyzyjny i dynamiczny. 
Na pierwszy plan wysuwa się dzięki 
temu poezja artysty. 
Piękno to rodzaj powrotu do korze-
ni i składa się ze szczerych wyznań. 
Bąkowski nie rozprasza tym razem 
własnej tożsamości na serię wcieleń 
(dziecko-chuligan-schorowany-sta-
rzec), tylko staje odsłonięty twarzą 
w twarz z widzem. •

indywidualna wystawa Wojcie- ɿ
cha Bąkowskiego będzie prezentacją 
najnowszych realizacji artysty. Znany 
jako autor filmów animowanych oraz 
z działalności performersko-muzycz-
nej Bąkowski nieustannie poszerza ar-
senał swoich artystycznych narzędzi. 
Na wystawie w Stereo zaprezento-
wana będzie nowa animacja Film mó-
wiony 4, tytułowe dla wystawy wideo 
Piękno, a także obiekt audio-wideo. 
Wszystkie prace spaja muzyczna in-
wencja Bąkowskiego – obrazy tętnią 
podskórnym rytmem a słowa i za-

Wojciech Bąkowski: Piękno

5-31.10 | Poznań, Galeria stereo, ul. słowackiego 36/1 | www.galeriastereo.pl 

POŚWIATY	

(czasowe?) porzucenie poszukiwań 
światła w sytuacjach z nim związa-
nych. Być może, choć jak dotąd nie zdo-
łałem oprzeć się urokowi poświat(ów). 
Zdjęcia z tego cyklu to jeszcze jed-
na próba zmierzenia się z tematem 
światła. Wystawa jest jednocześnie 
wyjściem z ukrycia po dłuższym prze-
bywaniu w podyplomowej konspiracji 
ze swoimi zdjęciami.” •

Tak o swoim nowym cyklu zdjęć  ɿ
opowiada Jakub Pierzchała: „Wysta-
wa poŚWIATY jest pierwszą prezenta-
cją moich prac po cyklu Źródła. Choć 
nowe zdjęcia są zbliżone w atmosfe-
rze do poprzedniej serii, wprowadza-
ją do kontynuowanego przeze mnie 
tematu światła postać ludzką – »od-
biorcę«, obserwatora, anonimowego 
aktora. Cykl być może pozwoli mi na 

Jakub Pierzchała, z cyklu poŚWiATY

do 8.10 | Kraków, Galeria Pauza, ul. Floriańska 18/5 | www.galeriapauza.pl | 
www.jakubpierzchala.com
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40  
STOPNI	 
W	CIENIUART  

MOVES

nadal jak fetysz, z drugiej piętnowa-
ne jako staroświecki i zmurszały ob-
szar współczesnego artworldu.
Na wystawę Czterdzieści stopni 
w cieniu składają się obrazy i obiek-
ty, które powstały głównie w ciągu 
ostatnich trzech miesięcy. W suszar-
ni na 8 piętrze bloku, którą Pawszak 
zajmuje od kilku lat, nawarstwiły się 
ślady malarskiej aktywności; zadep-
tane plamy po rozlanej farbie i oleju, 
chlapnięcia, ślady wycierania pędzli, 
zdarte lub pocięte płótna i nieudane 
obrazy stojące pod ścianami. Tym po-
zostałościom po malarstwie Pawszak 
się przygląda i z czułością je portre-
tuje. Malarstwo w takiej sytuacji jest 
bytem narcystycznym i samożyw-
nym. Całkowicie samowystarczal-
nym, więc pozbawionym zewnętrz-
nych pretensji. •

Festiwalowi towarzyszyć będzie 
międzynarodowy konkurs na pracę 
na bilbordzie skierowany przede 
wszystkim do młodych artystów. 
W ramach festiwalu odbędzie się tak-
że spotkanie z artystami, kuratorami 
i socjologiami, mające na celu wymia-
nę poglądów z zakresu artystycznych  
działań w przestrzeni publicznej.
Galeria Rusz to najdłużej działająca 
galeria bilbordowa na świecie. We 
wrześniu obchodziła 10-lecia istnie-
nia. •

Rok temu Sławek Pawszak zwrócił  ɿ
uwagę na swoją twórczość prezentu-
jąc dyplom malarski w CSW Zamek 
Ujazdowski w Warszawie. Koncepcja 
dużych, białych płócien, na których 
namalowane były jedynie niewiel-
kie, swobodnie wycięte fragmenty 
rzeczywistości wyrosła na podglebiu 
lektury Fenomenologii Edmunda Hus-
serla. Była to próba spojrzenia na rze-
czywistość w sposób nazywany przez 
artystę „trybem patrzenia beztroskie-
go turysty”. Pawszak jednoznacznie 
określił swoje stanowisko wobec ma-
larstwa: narracja go nie interesowała. 
intrygują go same właściwości malar-
skiego medium – począwszy od mate-
rii farby, przez specyficzną czynność, 
jaką jest malowanie (nanoszenie far-
by) a skończywszy na dwuznacznej 
sytuacji w jakiej znajduje się obecnie 
malarstwo: z jednej strony działające 

Druga edycja Międzynarodowe- ɿ
go Festiwalu Sztuki na Bilbordach 
odbędzie się  w dzielnicach Torunia 
omijanych zarówno przez turystów, 
jak i mieszkańców. Sztuka zajmie te 
zapomniane przestrzenie pojawiając 
się na wielkoformatowych plakatach, 
bilbordach, na słupach ogłoszenio-
wych oraz w oknach sklepów, punk-
tów usługowych, biur. Prace stworzą 
labirynt, w którym będzie można 
poruszać się  i oglądać poszczególne 
dzieła.

Sławomir Pawszak, bez tytułu

Sławomir Pawszak, bez tytułu

do 30.10 | Warszawa, Czarna Galeria, Marszałkowska 4 m 3 
www.czarnagaleria.art.pl

od 09.10 | toruń, Galeria rusz, dzielnice przylegające do starego Miasta
www.galeriarusz.art.pl
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PARYSKIE  
BIEDNALE		

o jakiejkolwiek wartości rynkowej. 
Wszystko po to, by złamać zamknięty 
krąg galeryjno-biennalnych dyskur-
sów, stworzyć model imprezy „na 
czasy post-budżetowe”. Biennale ła-
mie też święty rozdział między nieko-
mercyjną domeną biennale i galerii. 
Na imprezę odbywającą się w dwóch 
galeriach zaproszono 34 artystów, 
w tym Agnieszkę Brzeżańską. Wstęp-
nym kryterium doboru artystów było 
wcześniejsze nieuczestniczenie w ja-
kimkolwiek biennale. Pierwsza od-
słona 0 Budget odbyła się w Paryżu, 
ale impreza zamierza się przemieścić 
w nieznanym jeszcze kierunku. •

Jak czytamy w manifeście pary- ɿ
skiego Zero Budget Biennial, jest to 
impreza, która zrywa z tym, co rozu-
miemy pod pojęciem biennale. Art 
world targany jest kryzysem ekono-
micznym, a kolejne biennale okazują 
się być nieciekawe. Zero Budget ofe-
ruje alternatywnę – zamiast wielkich 
manifestów i narzuconej tematyki, 
jest programowo bezprogramowe, 
unika przewidywalnej „sztuki bien-
nale”. Podczas gdy inne biennale są 
po prostu formą promocji turystyki, 
biennale Zero Budget prawdopodob-
nie nie uczyni nikogo bogatszym, 
nie stworzy produktu kulturowego 

Agnieszka Brzeżańska: The Starry Night, 2009, olej na płótnie, 100 x 81 
cm, dzięki uprzejmości Galerie Kamm, Berlin

do 3.10 | Paryż, Cardenas Bellanger (Galerie Carlos Cardenas) 43, rue Quincampoix 
75004 Paris oraz galerie schleicher+lange, 12, rue de Picardie 75003 Paris | 
zerobudget.org | galeriecarloscardenas.com | schleicherlange.com

POZORNIE  
BEZŁADNE	 
STERTY	ŚMIECI

performance ivo Nikicia zgroma-
dził kolejnych widzów. Przy Dworcu 
Śródmieście budowa instalacji roz-
poczęła się późnym popołudniem. 
Drugą lokalizacją  performance’u był 
plac Zbawiciela. Artysta rozłożył 
tam swój warsztat wieczorem. Przez 
całą noc można było podziwiać za-
skakującą grę rzeźby, światła i cieni. 
Hasło akcji to „Daj śmieciom drugą 
szansę. Naucz się je segregować na 
WWF.pl/odpady” zmusza do myśle-
nia i poczucia odpowiedzialności za 
tony odpadów, które produkujemy 
my – mieszkańcy wielkich miast, wy-
rzucając „do jednego worka” wszyst-
ko co już nie jest nam potrzebne.•

Performance zorganizowany  ɿ
przez artystę ivo Nikicia, międzyna-
rodową organizację WWF i grupę 
GO FOR CHANGE ma zachęcić do 
segregacji odpadów. We wrześniu 
w centrum stolicy pojawiły się in-
stalacje wykonane ze śmieci, któ-
re posłużyły znanemu artyście do 
uzyskania niespodziewanych form 
cieni. Cienie obrazują drugie życie 
odpadów. Kwestię tę porusza orga-
nizacja WWF zachęcając do segre-
gacji odpadów w polskich domach. 
Pierwsza instalacja znalazła się przy 
Rotundzie, gdzie przyciągała uwagę 
niemal wszystkich przechodzących 
tamtędy warszawiaków. Później 

ivo Nikić, instalacja w przestrzeni miejskiej

www.ivonikic.com | wwf.pl/odpady
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CO	TRZYMA	 
GATUNEK	LUDZKI	 
PRZY	ŻYCIU?ZIMNA	 

WOJNA

biennale czynią paralele między datą 
powstania dzieła Brechta (tuż przed 
Wielkim Kryzysem) i obecną sytuacją 
na świecie. Celem biennale jest prze-
myślenie na nowo związków między 
zaangażowaniem społecznym i este-
tyką. Z polskich artystów zaproszono 
Artura Żmijewskiego (prezentowa-
ny jest jego cykl Demokracje) i duet 
KwieKulik (powrót do cyklu z lat 70., 
Działania z Dobromierzem).•

ry stanowił istotę zimnowojennego 
antagonizmu. Funkcjonujący w tak 
skonstruowanej przestrzeni wizu-
alnej  artyści,  zrozumieli lepiej niż 
ktokolwiek inny, że ideologię można 
pozbawić części jej władzy jedynie 
poprzez przepracowanie i ujawnie-
nie jej  podstaw estetycznych i reto-
rycznych. 
Wystawa New Old Cold War nie podej-
muje się rozstrzygania tego gdzie leży 
prawda i czy powrót znanej z czasów 
Zimnej Wojny retoryki jest faktem. Jej 
zadaniem jest raczej próba odpowie-
dzi na pytanie, w jaki sposób poszcze-
gólne prawdy są produkowane, przy 
pomocy jakich metod i środków, oraz 
jakie są / mogą być tego efekty. •

What Keeps Mankind Alive –  ɿ tak 
brzmi hasło 11. Biennale w Stambu-
le, którego kuratorkami jest grupa 
What, How and for Whom z Chorwa-
cji. Tytuł zaczerpnięty został z pio-
senki Bertolda Brechta i Kurta Weilla 
Denn wovon lebt der Mensch, która 
znalazła się w Operze za trzy grosze. 
Opera podobnie jak tureckie bienna-
le zawiera bezlitosną krytykę syste-
mu kapitalistycznego. Organizatorzy 

Organizowana w ramach 3 Bien- ɿ
nale Sztuki Współczesnej w Moskwie 
wystawa New Old Cold War. Post So-
cialist Countries Experience jest po-
święcona fenomenowi Zimnej Wojny. 
Na przełomie lat 90. wydarzenia poli-
tyczne doprowadziły do anulowania 
podziału świata na dwa wrogie obo-
zy. Miejsce starego ładu zajęły nowe 
tendencje, w ślad za którymi pojawiły 
się nieznane wczesnej układy sił i mo-
dele rywalizacji globalnej. 
Do dyskusji na temat Zimnej Wojny 
zaproszeni zostali artyści z krajów Eu-
ropy Wschodniej oraz Rosji –  państw 
byłego paktu warszawskiego. Przez 
lata ich tożsamość budowana była 
w oparciu o system ideologiczny, któ-

Lado Darakhvelidze: İdeal Media, 2008-2009, dzięki uprzejmości artysty
irwin, we współpracy z gruzińską armią, Was ist Kunst, Tbilisi, współprodukcja TRAM 
foundation for One Stop project w ramach Art Caucasus 2007, ilfochrom, 2007, foto: Bojan 
Radovič

do 8.11 | stambuł,  | www.iksv.org/bienal 24.09–25.10 | Moskwa, Fabryka Czekolady Czerwony Październik
www.cold-war.net
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SMUGA 
ŚWIATŁA

temat zmiany od widzialności do 
niewidzialności. Ważną rolę w jego 
instalacjach gra dźwięk. Wystawa Li-
ghting Up Times jest prezentowana 
w ramach festiwalu Transvizualia. W 
programie są także: wystawa konkur-
sowa TV009 pod kuratelą Anny i Ada-
ma Witkowskich z pracami artystów 
multimedialnych, strefa performan-
ce’u multimedialnego, duży blok kon-
certowy (eksperymentalny hip-hop 
i elektronika, największą gwiazdą 
jest DJ Krush), Laboratorium Formy 
Transmedialnej (warsztaty prowa-
dzone przez Bognę Burską), warszta-
ty VJ-skie, projekt warsztatowy grupy 
KRECHA czyli „Gazeta Anty-Festiwa-
lowa”, pokazy video w nietypowych 
lokalizacjach, projekcje najciekaw-
szych teledysków. •

Młody artysta niemiecki Philip Ge- ɿ
ist realizuje prace site specific, insta-
lacje fotograficzne i spektakularne 
performance z wykorzystaniem wiel-
koformatowych projekcji i muzyki 
w przestrzeni publicznej. 
W portretowaniu codzienności Phi-
lipp Geist przekracza granice foto-
grafii i wideo, mimo to nie prezentuje 
fotograficznych reprodukcji. Jego 
fotografie sugerują rzeczywistość 
podczas gdy światło i struktury tam 
zawarte nie są zapisem realnego 
świata. Prezentowane po raz pierw-
szy w Polsce, abstrakcyjne fotografie 
w formie lightboxów stanowią rodzaj 
wyrwanych fragmentów z filmowych 
kadrów: powiększonych fragmentów 
smug świetlnych i elementów suge-
rujących naturę. Artysta podejmuje 

Philip Geist: Mapping, 2009, instalacja video na zewnątrz, www.vimeo.com/4798948

9.10-1.11 | Gdańsk, Muzeum narodowe, Gdańska Galeria Fotografii, 
ul. Grobla i 3/5 | www.transvizualia.com

REKONSTRUKCJE

wyszukane percepcyjnie przestrze-
nie. 
Rekonstrukcje to jego pierwsza indy-
widualna wystawa w Polsce. Artysta 
analizuje osobiste doświadczenia 
we współczesnym globalnym środo-
wisku. Wystawa jest próbą refleksji 
nad ideą rozpadu, zanikiem kategorii 
prawdy i fraktalnością współczesne-
go, wielokulturowego świata. •

Jednym z najciekawszych punk- ɿ
tów tegorocznego festiwalu sztuk 
multimedialnych Transvizualia 009 
(8-18.10) jest wystawa Thorstena Hal-
lscheidta. Niemiecki artysta wyko-
rzystuje instalacje wideo, wielkofor-
matowe rysunki, animacje flashowe, 
tekst i przedmioty. inspiracje czerpie 
z natury, technologii, przemijalności 
i filozofii by tworzyć metafizyczne, 

Thorsten Halscheidt: Konstruktion i (Heimat), fragment rysunku

10.10-1.11 | Gdańsk, Muzeum narodowe, oddział sztuki nowoczesnej MnG, 
Pałac opatów, ul. Cystersów 3 | www.transvizualia.com
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SCHIZMA DUCHOWE	 
HIERARCHIE

Zbigniewa Libery, Katarzyny Kozyry 
i Artura Żmijewskiego, przez Zygmun-
ta Rytkę, Jerzego Truszkowskiego, Zo-
fię Kulik, po Pawła Althamera, Marka 
Kijewskiego, Mirosława Bałkę). Druga 
część prezentuje materiały źródłowe 
dotyczące działalności warszawskie-
go CSW w latach 90. Tę część zamykają 
prace takich artystów jak Maurycy 
Gomulicki, Roman Dziadkiewicz czy 
Mikołaj Długosz. „Nostalgia za latami 
dziewięćdziesiątymi, która uwidacz-
nia się zarówno w muzyce, w rzeczach 
kultowych, jak i tych zupełnie banal-
nych pozwala lepiej dostrzec fakt 
historycznego już wymiaru tamtych 
lat. Schizma to nie tylko wystawa, lecz 
przede wszystkim otwarty projekt 
badawczy, program swoistej »arche-
ologii współczesności«, który obliczo-
ny jest na zbieranie, porządkowanie 
i krytyczne opracowanie dokumen-
tów, rozmów, interpretacji dzieł sztuki 
z epoki. W tym sensie ekspozycja jest 
zaledwie etapem w procesie przy-
bliżania się do wiedzy, do lepszego 
zrozumienia, czym jest sztuka współ-
czesna” – pisze Mazur.  Na początek 
roku 2010 planowana jest wystawa 
dotycząca wydarzeń artystycznych, 
które miały miejsce w latach 90. poza 
CSW Zamek Ujazdowski. •

„Tytuł wystawy – nawiązujący do  ɿ
pamiętnego tomiku wierszy Marcina 
Świetlickiego – podkreśla różnicę, li-
nię podziału jaka rozciąga się pomię-
dzy PRL-em i iii RP, pomiędzy pokole-
niami, które dominowały przed 1989 
rokiem i tymi artystami, których dzia-
łania wybrzmiały po roku 1989” – pisze 
o wystawie prezentującej polską sztu-
kę lat 90. jej kurator, Adam Mazur. – 
„Schizma narzuca również nowe spoj-
rzenie na temat dość już rozpoznany 
przez krytykę artystyczną i instytucje 
sztuki, które temat lat dziewięćdzie-
siątych skutecznie i w zaskakująco po-
dobny sposób przedstawiały z punktu 
widzenia uczestników wydarzeń na 
kolejnych wystawach (od Sztuki III RP 
przez Dekadę po Na wolności wresz-
cie). Chłodny dystans do niezwykle 
emocjonalnych sporów jakie toczyły 
się po upadku PRL wokół sztuki współ-
czesnej pozwala wydobyć nowe war-
tości, określić nowe kategorie porząd-
kujące historię sztuki polskiej końca 
XX wieku, wskazać zapoznane tropy 
interpretacyjne”. 
Wystawa składa się z dwóch części. 
Pierwsza część – eksponowana w Ga-
lerii 1 i 2 – to prezentacja wybranych 
dzieł sztuki z Międzynarodowej Kolek-
cji Sztuki CSW Zamek Ujazdowski (od 

tywne, spójne wewnętrznie ewolu-
ujące systemy form plastycznych.
Wystawa jest artystyczną próbą in-
tuicyjnej analizy przyrody, pokazania 
jej jako struktury płynnej, rozwijają-
cej się na przecięciu między porząd-
kująca ją zasadą, a wypełniającą wol-
ne przestrzenie przypadkowością.
Na wystawie zaprezentowane zo-
staną rysunki i grafiki powstałe pod 
bezpośrednim wpływem lektury wy-
kładów Steinera, ale także zmienno-
kształtna instalacja zbudowana z pu-
szek po koncentracie pomidorowym, 
która bardziej metaforycznie ilustru-
je pewne paranaukowe koncepcje 
ewolucyjne i morfologiczne. •

Prace prezentowane na wystawie  ɿ
powstały w bliskim odniesieniu do 
tekstów Rudolfa Steinera, w których 
zaprezentował on swój alternatywny 
opis ewolucji przyrody. Steiner budo-
wał swoją fantastyczną wizję odwo-
łując się do mitów, alchemicznych 
symboli, wiedzy tajemnej, przede 
wszystkim jednak powoływał się na 
postrzeganie ponadzmysłowe jako 
bezpośrednie źródło poznania przy-
rody i stojącego za nią duchowych 
struktur.
Podobną strategię stosuje artysta iXi 
COLOR, który w wielu swoich pracach 
dokonuje swoistej symulacji proce-
sów naturalnych, budując alterna-

10.10-15.11 | Warszawa, CsW Zamek ujazdowski, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl 02.10-28.10 | Łódź, Galeria iKonA ul. Fabryczna 19 | www.galeriaikona.pl

Zbigniew Warpechowski: Róg pamięci, performance, 
fot. Jan Michalski

iXi COLOR, z cyklu Duchowe hierarchie
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MODNY  
FESTIWAL

KONKURS:  
CO ZA  
HISTORIA

będą seanse filmów underground 
fashion. 
Największą atrakcją dla fanów mody 
będą otwarte wykłady oparte o case 
studies w zakresie następujących 
bloków tematycznych: Fashion as 
Art and Art as Fashion, How to Write 
about Fashion, Fashion as Canvas, 
Ethical Fashion, Jak to się stało, że od-
niosłem sukces w modzie, FASHiON is 
my PASSiON, Fashion was born to be 
in Motion.•

brać w nim udział twórcy, którzy nie 
ukończyli 28 roku życia. Zwycięzca 
otrzyma nagrodę w wysokości 5000 
PLN ufundowaną przez Muzeum Hi-
storii Polski.
Konkurs Młode Orły odbywa się w ra-
mach Ogólnopolskiego Festiwalu Re-
klamy Złote Orły. Partnerem konkur-
su jest Fundacja Bęc Zmiana. •

ideą festiwalu Art & Fashion jest  ɿ
pokazanie różnorodnych aspektów 
przemysłu mody, również backstage, 
bez makijażu, po raz pierwszy w taki 
sposób w Polsce.
Centralnym punktem Festiwalu są 
ogólnopolskie, otwarte warsztaty 
– Art & Fashion Workshops – trwa-
jące 10 dni i skierowane do młodych 
twórców w dziedzinach projekto-
wania, ilustracji oraz opisywania 
mody. Warsztatom towarzyszyć 

Rok 2010 będzie rokiem jubi- ɿ
leuszowym, w którym odbędą się 
obchody 30-lecia powstania Nieza-
leżnego Samorządnego Związku Za-
wodowego Solidarność. Zaproponuj 
plakat odwołujący się do historii 
i wykorzystujący jubileusz Solidar-
ności jako motyw przewodni. Udział 
w konkursie jest nieodpłatny, mogą 

październik | Poznań, stary Browar, ul. Półwiejska 32 
starybrowar5050.com/artandfashion

Do 13.11 | www.zloteorly.com.pl | www.funbec.eu

DABAR!	/	TERAZ!

nad pozycją artysty we współczesnym 
świecie, w którym wszystko już było 
(chętnie igrają z tradycją konceptu-
alizmu); odnajdują ślady niedawnej 
historii odbite we współczesnym pej-
zażu lub próbują zarejestrować proces 
społecznej, politycznej i ekonomicznej 
zmiany zachodzącej dziś na Litwie.•

Wystawa młodego i najmłodszego  ɿ
pokolenia artystów z Litwy. Fotografie, 
filmy, instalacje przestrzenne, malar-
stwo. Prezentowani twórcy opowiada-
ją prywatne historie, budują fikcyjne 
narracje, poruszają filozoficzne i eg-
zystencjalne problemy; odnoszą się 
do kultury popularnej; zastanawiają 

Wernisaż wystawy Dabar! Teraz!, fot. materiały organizatora

do 15.10 | Białystok, Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2 | www.galeria-arsenal.pl
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ARCHITEKTURA	 
A	TOŻSAMOŚĆ

oddolnym działaniom mieszkańców, 
artystów, architektów, wytworzyły 
swoją unikalną tożsamość. W tej czę-
ści między innymi Dotleniacz z Osie-
dlem za Żelazną Bramą w tle oraz na 
filmie Heidrun Holzfeind, bródnow-
skie projekty Pawła Althamera, falo-
wiec przekształcony przez mieszkań-
ców i wydziergany przez Julitę Wójcik 
oraz wizyta w śląskim Bolko Lofcie – 
domu na kopalni Przemo łukasika.
Wystawie towarzyszą też wywiady 
z polskimi i zagranicznymi (Daniel 
Libeskind, Christian Kerez, Tony 
Fretton) architektami projektujacy-
mi w Polsce, sportretowanymi przez 
Mikołaja Długosza. Całość ogarnia 
graficznie i projektowo Magda Piwo-
war. Ekspozycji towarzyszy program 
wykładów i dyskusji trwający aż do 
stycznia 2010.
Parę ulic dalej, w galerii Phase Two, 
wystawa o XX- i XXi- wiecznej archi-
tekturze Wrocławia i domu towa-
rowym Renoma, który niedawno 
odzyskał dawny blask, ilustrowana 
między innymi wielkim kolażem Jana 
Dziaczkowskiego i zdjęciami Marcina 
Czechowicza.
Tekst: Grzegorz Piątek •

Choć wystawa POLAND – Architec-
ture and identity Exhibition, przy-
gotowana przez Grzegorza Piątka 
dla Królewskiego Towarzystwa Ar-
chitektonicznego, w tytule ma PO-
LAND, a organizowana jest w ramach 
POLSKA!YEAR, porusza problem nie 
tylko polski: tożsamości przestrzeni 
w czasach zglobalizowania wzor-
ców, technologii i kapitału. Pojęcie 
architektury narodowej czy lokalnej 
rozmywa się i wcale nie jest z tego 
powodu przykro. Być może jedyne 
co pozostaje architektom, to manife-
stować przynależność do polskiego, 
regionalnego albo lokalnego kodu 
kulturowego za pomocą materiału 
czy motywu graficznego użytego na 
fasadzie. W tej części między innymi 
wycinankowy pawilon na Expo 2010 
w Szanghaju, wiklinowy pawilon na 
Expo 2005 w Aichi, krakowski Dom 
z Gontu i biało-czerwony Stadion Na-
rodowy w Warszawie.
Dla kontrastu prezentujemy miejsca, 
które parędziesiąt lat temu powstały 
jako obojętne na kontekst – moder-
nistyczne matryce takie jak osiedla 
mieszkaniowe czy Stadion X-lecia. 
Pokazujemy jak z biegiem lat, dzięki 

7.10 – 25.11 | Londyn, riBA Gallery 1 and Florence Hall 7 | www.architecture.com 
www.polskayear.pl

BETLEMI	 
MIKRO	 
REJON

gruziński mistrz ceremonii wzniesie 
serię toastów do czuwającej nad mia-
stem hemafrodycznej Matki Gruzji, 
zakwitną kwiaty kaukaskiej demokra-
cji, będzie obowiązywał zaratustrycz-
ny kalendarz, podwórkowe radio 
wspomni zastrzeloną nieopodal Da-
gny Juel-Przebyszewską. interwencje 
artystów, architektów i teoretyków 
skonfrontują niechcianą sowiecką 
ideę mikro-rejonizacji z nie dotknię-
tym jeszcze gentryfikacją i neolibera-
lizmem romantycznym Betlemi.
Autorka projektu: Joanna Warsza, re-
alizacja w ramach festiwalu ArtZone 
Polska w Tbilisi. 
Artyści, mieszkańcy, architekci: Vah-
ram Aghasyan, Akademia Ruchu, 
Paweł Althamer, Karen Andreassian, 
backyardradio, Bouillon Group, So-
phia Cherkezishvili, icomos, Levan 
Chogoshvili, Rosell Heijmen & Lado 
Darakhvelidze, Mamuka Japaridze, 
Margo Korableva Performance The-
atre, Marina Khatiashvili, Nana Kipia-
ni, Rusiko Oat, Slavs & Tatars, Sophia 
Tabatadze, Wato Tsereteli, Guram 
Tsibakhashvili, URL – Urban Research 
Lab, Urban Reactor •

Mikro-rejony to charaktery- ɿ
styczne dla sowieckiej architektury 
fragmenty większych osiedli, które 
w swoich założeniach miały być sa-
mowystarczalne. Wśród blokowisk 
Tbilisi czy Erywania można wyróżnić 
kilka takich precyzyjnie zakompono-
wanych obszarów, które miały reali-
zować Le Corbusierowski sen o sa-
mowystarczalności, kolektywności, 
harmonijnej koabitacji mieszkańców. 
Paradoksalnie w jednej z najstar-
szych części Tbilisi, średniowiecznym 
Betlemi, idea utopijnego wewnętrz-
nego miasta skupionego na sobie, 
i jednocześnie otwartego na świat 
jest, przez swoją nieprogramowość, 
bliższa prawdzie. W położonym na 
stromym wzgórzu starym Betlemi nie 
do końca obowiązuje też kapitalizm 
– nie ma tam ukochanych przez Gru-
zinów samochodów, reklam, a nawet 
sklepów, wszystko się jakoś samo-
organizuje. Projekt Betlemi Mikro 
Rejon będzie wpisaną w tę dzielnicę 
wystawą, w której sztuka często nie 
odróżni się od życia codziennego. 
Telewizory w domach mieszkańców 
będą emitować wideo-art, klasyczny 

2-4.10 | Gruzja, przestrzeń dzielnicy Betlemi, stare tbilisi | www.artzona.pl, 
www.laura-palmer.pl 
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WTC

oraz budynek WTC7, który zawalił 
się kilka minut po 17 czasu NYC. 
W zgliszczach wież odnaleziono 
paszporty przypuszczalnych  pory-
waczy samolotów, które dla władz 
Stanów Zjednoczonych w obliczu 
braku  innych dowodów, jak np. czar-
nych skrzynek, okazały się wystar-
czającymi dowodami zbrodni. Za-
mach wzbudził wiele kontrowersji, 
co doprowadziło do powstania na 
jego temat teorii spiskowych. Wysta-
wa grupy  Gruba Najgorsza porusza 
w małym stopniu ten problem. •

11 września 2001 roku miał  ɿ
miejsce największy jak do tej pory 
zamach terrorystyczny w historii 
świata. Dwa porwane samoloty pa-
sażerskie Boeing 767, ze zbiornikami 
pełnymi paliwa uderzyły w dwie wie-
że o godzinie 8:46 i  9:03 czasu lokal-
nego. O 9.59 i 10.28 nastąpiło zawa-
lenie się wież. W zamachu  zginęło 
2749 osób (w tym 6 Polaków), z czego 
1614 ciał zostało zidentyfikowanych. 
Oprócz wież numer 1 i 2 spadające 
odłamy elewacji i kolumny rdzenia 
zmiażdżyły hotel Marriott (WTC3) 

GN-Gruba Najgorsza: WTC

Agnieszka Kurant: Kra. Terytorium kontynent, w ramach cyklu Zniknij nad Wisłą, 2009.

do 23.10 | inowrocław, iDK, ul. Kilińskiego 16 | www.gnoje.com

HENKEL	 
ART  
AWARD	2009

zacji i sponsoringu konkursów dla 
artystów z krajów Europy Środko-
wej, Wschodniej oraz Południowo 
– Wschodniej. W tym roku organiza-
torzy pozyskali także dodatkowego 
partnera – Museum of Modern Art. 
Stiftung Ludwig (MUMOK) w  Wied-
niu, które zorganizuje indywidualną 
wystawę dla zwycięzcy Henkel Art 
Award 2009.
O przyznaniu głównej nagrody za-
decyduje międzynarodowe jury, ofi-
cjalne ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 
podczas uroczystej gali 25 listopada 
2009 w Wiedniu. •

Agnieszka Kurant znalazła się  ɿ
w ścisłym finale tegorocznej edycji 
konkursu Henkel Art Award. O nagro-
dę główną powalczy z trójką finali-
stów z innych krajów. Jest nią 7 tysię-
cy euro oraz indywidualna wystawa 
w MUMOK w Wiedniu.
Konkurs Henkel Art.Award. jest skie-
rowany do twórców z 31 państw re-
gionu Europy Środkowo-Wschodniej 
oraz Azji Środkowej. Od początku 
istnienia projektu partnerem Henkla 
jest prestiżowe austriackie stowarzy-
szenie kulturalne – KulturKontakt, 
które ma doświadczenie w organi-

www.henkel.pl
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NAKLEJ	 
NAUKOWO

cjalnością – starała się jak najprost-
szym językiem wyjaśniać tajniki po-
szczególnych dzieł, znaczenia rozma-
itych linii, płaszczyzn i form. Mówiła 
do tych samych ludzi, którzy parę 
godzin wcześniej fachowo i kompe-
tentnie rozprawiali o różnego typu 
przestrzeniach występujących w na-
ukach ścisłych. Teraz zaś, kiedy mowa 
była o przestrzeni dzieła sztuki, czuli 
się niepewnie i zadawali naiwne py-
tania. Słowo pozostawało to samo, 
ale odsyłało do dwóch zupełnie róż-
nych języków, dwóch zupełnie róż-
nych światów.
Stąd wziął się pomysł, by odwrócić 
sytuację: przedstawić artystom różne 
terminy związane z przestrzenią i po-
zwolić im potraktować je po swoje-
mu. Mogli dociekać ich precyzyjnych 
znaczeń lub skupić się na czystym 
brzmieniu; szukać pojęć, które kryją 
się za nazwami, lub oddać się swo-
bodnej grze wyobraźni. •

Wystawa Przestrzeń Naklej.pl  ɿ
wykorzystuje winylowe folie samo-
przylepne – modną ostatnio technikę 
dekoracji wnętrz – i traktuje je jako 
medium przekazu artystycznego. 
Zaproszeni do współpracy artyści 
zaprojektowali wzory specjalnie dla 
naklej.pl lub adaptują swoje wcze-
śniejsze prace do potrzeb nowego no-
śnika. Są to twórcy związani z bardzo 
rozmaitymi rodzajami sztuki, od ma-
larstwa, grafiki, rzeźby i fotografii, po 
komiksy, rysowanie storyboardów, 
graffiti i projektowanie biżuterii. 
Jeden z założycieli naklej.pl, Grzegorz 
Marczyński (z zawodu informatyk), 
wpadł na pomysł  zorganizowania tej 
wystawy podczas konferencji nauko-
wej w Monachium, kiedy wraz z in-
nymi uczestnikami konferencji zwie-
dzał Pinakothek der Moderne. Grupę 
profesorów i młodych naukowców 
oprowadzała przewodniczka, która 
– wiedząc, że sztuka nie jest ich spe-

Michał KoreQ Uchwat, Przestrzeń lokalnie spójna

Basen Laguna Vere, Tbilisi

2-24.10 | Warszawa, Galeria Ateneum, ul.Piwna 51/53
www.fundacjaateneum.com

FATAMORGANA

zane zostaną z codziennego pejzażu 
miasta. Zawieszając na chwilę kapi-
talistyczną logikę Agnieszka Kurant 
zapowie pojawienie się niejasnego 
obrazu, który widać tylko w słońcu. 
Obraz ten będzie być może niesprecy-
zowaną zapowiedzią przyszłości lub 
wiszących w powietrzu konfliktów, 
ale tak jak w wypadku cudownych 
objawień, pozostanie rozmyty. Nie 
będzie więc jasne, czy jest to możli-
wy ślad przeszłości, czy też niejasny 
zwiastun, tego co może nastąpić, czy 
taki obraz może istnieć naprawdę, 
czy mieści się w naszej percepcyj-
nej logice. Nowe znaczenie często 
rodzi się z ryzyka wyprodukowania 
kompletnego nonsensu. Kuratorka: 
Joanna Warsza. W ramach festiwalu 
ArtZone Polska w Tbilisi •

Fatamorgana to zjawisko powsta- ɿ
nia pozornego obrazu w wyniku zała-
mania się światła. Występuje zwykle 
w pejzażu, poza terenami zurbani-
zowanymi: na pustyniach, na morzu, 
na autostradzie. instalacja Agnieszki 
Kurant zafunkcjonuje w mieście, po-
jawi się na jednym z najciekawszych 
architektonicznie obiektów w Tbilisi 
– socrealistycznym basenie Laguna 
Vere, gdzie przychodzi się jak do sym-
bolicznej miejskiej oazy. Prezentacja 
projektu Fatamorgana dla Tbilisi 
odbędzie się podczas godzin funk-
cjonowania basenu, publicznością 
będą więc także pływające w wodzie 
osoby. Jednocześnie na tydzień przed 
prezentacją zniknie charakterystycz-
na reklama złożona z kilku liter. Litery 
– jakby w cudowny sposób – wyma-

3.10, godz 18.00 | Gruzja, tibilisi, Basen Laguna Vere | www.artzona.pl, 
www.laura-palmer.pl
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ENTER/EXIT

w budowaniu klasycznego warsztatu 
począwszy od druku wypukłego, wklę-
słego a na druku płaskim skończyw-
szy. Tak rozumiane wejście i wyjście 
w świat grafiki pozwala, pomimo nie-
ustannie zmieniających się narzędzi, 
dotrzeć do wyznaczników jej tożsa-
mości: potencjalnej multiplikacyjności 
i istnienia formy pośredniej – matrycy” 
– można przeczytać w zapowiedzi wy-
stawy. Enter/Exit odbywa się w ramach 
Międzynarodowego Triennale Grafiki – 
Kraków 2009. •

„ ɿ Enter/Exit to próba analizy zło-
żonego języka współczesnej grafiki, 
w której nowe media łączą się z wy-
pracowanymi przez wieki zasadami 
klasycznego warsztatu. Badanie moż-
liwości, jakie otwierają w grafice nowe 
media, jest swoistego rodzaju Enterem 
w obszary świata cyfrowo-elektronicz-
nego z szeroko otwartą przestrzenią 
dla eksperymentu graficznego. Wyj-
ściem – Exitem wszelkich eksperymen-
tów graficznych jest wielowiekowa 
tradycja, poparta oświadczeniem 

Agnieszka łakoma: Consumo, animacja cyfrowa, 2008

do 1.10 | Kraków, Galeria Pryzmat, ul. Łobzowska 3 | triennial.cracow.pl 

PLAYBACK	 
PLAY

Rowe, Reinhold Friedl oraz Malcolm 
Goldstein. 
Druga odsłona wydarzenia to kon-
cert Nothing is Real, ktory poświe-
cony będzie muzyce popularnej we 
współczesnej twórczości kompozy-
torskiej. wykonane zostana utwory 
m.in. Alvina Luciera i Matthiasa Kau-
la oparte na piosenkach Beatlesów 
i Carla Perkinsa.•

Jak mówi kurator imprezy play- ɿ
BACKplay, Michał Libera, impreza 
będzie serią prób i koncertów skon-
centrowanych wokół relacji mię-
dzy kompozytorem i wykonawcą.
Tematem warsztatów Playback-Play 
jest obraz w muzyce (partytury, 
techniki instrumentalne, interme-
dialność). Poprowadzą je kolejno 
muzycy eksperymentujacy: Keith 

październik: 7-10, 17-19, 21-24 | Warszawa, CsW Zamek ujazdowski, ul. jazdów 2 
| patakaind.blogspot.com | www.csw.art.pl

GADU  
GADU  
W	WARSZAWIE

a różnorodność tworzy jego atmos-
ferę.
W czasie Pecha Kucha Night prezen-
tuje się zwykle 14 twórców, których 
łączy formuła prezentacji 20x20. 
Każda prezentacja składa się z 20 
slajdów, każdy slajd jest wyświetlany 
przez 20 sekund. Całość trwa 6 minut 
40 sekund. Prezentacja, poprzez swo-
ją formułę jest żywa, dynamiczna 
i nie skazuje odbiorcy na nudę i wy-
czekiwanie końca wykładu.
Obecnie Pecha Kucha odbywa się cy-
klicznie w 230 miastach świata. Pecha 
Kucha Warsaw będzie się odbywać 
cyklicznie w różnych przestrzeniach. 
Organizatorzy każdą następną Pecha 
Kucha Night planują w innej dzielni-
cy Warszawy. •

Pecha Kucha (czytaj pe-czak-cza)  ɿ
wymyślili w 2003 roku Astrid Klein 
i Mark Dytham – architekci z Tokio. 
Pod tą tajemniczą nazwą oznaczają-
cą gadu-gadu, kryje się cyklicznie od-
bywająca się impreza. Pecha Kucha 
Night to wieczór, w czasie którego 
swoje projekty i pomysły prezentują 
artyści z różnych dziedzin kreatyw-
nych (architekci, projektanci, graficy, 
fotograficy, malarze, miejscy aktywi-
ści, kolekcjonerzy, ludzie pełni cieka-
wych pomysłów).
Pecha Kucha jest dla każdego. Dla 
młodych i starych; dla znanych 
i jeszcze nie znanych; dla poważ-
nych projektantów i luźnych arty-
stów ulicznych. To wieczór, który 
może być początkiem czyjeś kariery 

www.pechakuchawarsaw.pl | www.pecha-kucha.org | www.klein-dytham.com
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CZŁOWIEK

trzebne będzie około godziny. Jedno-
cześnie chciałbym zaprosić na moją 
równoległą wystawę Człowiek na 
ASP, na wydziale malarstwa, pracow-
nia 66, która będzie otwarta krótko: 
od 28 września do 11 października.”•

Tak o swoim najnowszym projek- ɿ
cie mówi Paweł Sysiak: „Jest to wysta-
wa, w której opowiadam o zdjęciach, 
które sam zrobiłem lub gdzieś tam 
znalazłem i które skłoniły mnie do 
mówienia. Żeby mnie wysłuchać po-

Paweł Sysiak: Pochylone poprawione, rzeźba 

29.09-24.10 | Warszawa, Galeria A, ul. Bagatela 10 lok. 15A | www.galeria-a.pl

PROGNOZY  
DLA	 
SZTUKI

Gieraga, Wiesław łuczaj, Ryszard łu-
gowski, Janusz Orbitowski, Jan Pamu-
ła, Grzegorz Sztabiński, Jerzy Treliński 
i Tadeusz Wiktor. Dzieła ofiarowane 
przez uczestników Sympozjum dadzą 
początek kolejnej, trzeciej już kolekcji 
sztuki, tworzonej przez inicjatorkę i ku-
ratora wszystkich plenerów, dr Bożenę 
Kowalską. Znajdą one miejsce w Mazo-
wieckim Centrum Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” w Radomiu.•

Na początku września odbył się  ɿ
w Radziejowicach plener dla artystów 
posługujących się językiem geometrii. 
Hasło tegorocznego, 27. już spotkania 
brzmiało Prognozy dla sztuki. Udział 
wzięło 15 artystów, m. in. Jo Niemeyer, 
Reinhard Roy i ingo Glass z Niemiec, 
Hellmut Bruch i Gerhard Froemel 
z Austrii, Edouard Steinberg z Francji, 
Monique Francois z Belgii i Anders 
Liden ze Szwecji oraz Polacy: Andrzej 

od lewej Wiesław łuczaj: Double Random, 2009; Gerhard
Froemel: Pyramide, 2008: Tadeusz Wiktor: Archeon, 1995/99

do 2.10 | Warszawa, Galeria XX1, al. jana Pawła ii 36 | www.free.art.pl/xx1
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NAUKA  
I	FIKCJE

i XXXiV Zjazdowi Polskiego Towarzy-
stwa Astronomicznego.
Artyści: Bogusław Bachorczyk, Dawid 
Czycz, Wojciech Głogowski, Paweł 
Książek, Ziemowit Kmieć, Jarosław 
Modzelewski, Bartosz Mucha, Grze-
gorz Sztwiertnia. •

Wystawa Science & Fiction poświę-
cona astronomii, aeronautyce i opty-
ce w polskim malarstwie współ-
czesnym towarzyszy obchodom 
Międzynarodowego Roku Astrono-
mii oraz odbywającym się we wrze-
śniu w Krakowie Międzynarodowej 
Konferencji Młodych Astronomów 

Ziemowit Kmieć: Drive on the Moon

23.09- | Kraków, Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3 | www.zderzak.pl

CHCESZ	 
NA  
OSSĘ?

na temat „ZAREKLAMUJ SiĘ” na adres: 
Dziekanat Wydziału Architektury Po-
litechniki Poznańskiej, ul. Nieszaw-
ska13C, 0-021 Poznań. Z dopiskiem: 
„CHCĘ NA OSSE”.
Lub mailowo: ossapoznan@gmail.
com•

Najblisza edycja warsztatów  ɿ
architektonicznych OSSA 2009 od-
będzie się w Poznaniu. Tematem im-
prezy będą „Emocje poznania”. Aby 
zakwalifikować się do uczestnictwa 
w warsztatach należy przesłać pracę 

do 5.10 | ossa.org.pl/ossa_poznan

UNSOUND 

nobyla po katastrofie nuklearnej oraz 
dźwięki zebrane w tym miejscu. Z ko-
lei artysta dźwiękowy Kassian Troyer 
w ramach projektu zleconego przez 
Unsound, nagrywał dźwięki Mińska. 
Z nagrań powstałych we wrześniu 
2008 powstała wystawa, która doku-
mentuje dźwięki w nieoznakowanej 
przestrzeni podmiejskiej, gdzie mor-
dowane były ofiary Stalina. Do totali-
taryzmów w tej części Europy odnosi 
się też praca There are no others, 
there is only us duetu Marc Silver 
(UK) and Ben Frost (iS / AUS). Film po-
kazuje tysiące ptaków połączonych 
we wspólnym locie. Obraz wzboga-
cony jest w 9-minutowy soundtrack 
skomponowany przez Ben Frosta. 
W trakcie wystawy, puszczany będzie 
również z alternatywnymi ścieżka-
mi dźwiękowymi skomponowanymi 
przez trzech innych artystów: Jacasz-
ka (PL), Tomasz Bednarczyka (PL) i De-
nisa Kolokola (UA). •

Unsound ɿ  to jeden z najodważniej-
szych festiwali muzycznych w Pol-
sce, prezentujący przede wszystkim 
eksperymentalną elektronikę. W tym 
roku impreza koncentruje się na po-
kazaniu aktualnej brytyjskiej muzyki 
tanecznej, a szczególnie sceny dub-
stepowej i jej najgłośniejszych wyko-
nawców. Wystąpią m.in. Kode9, iko-
nika, Zomby, 2562  i Martyn. Oprócz 
koncertów  będzie można obejrzeć 
kilka znakomitych filmów dokumen-
talnych o muzyce, przewidziano także 
warsztaty dotyczące dziennikarstwa 
muzycznego (gościem będzie znany 
krytyk muzyki elektronicznej, Philip 
Sherburne) oraz warsztaty na temat 
samorganizaowania się polskiej kul-
tury po 1989, w których wezmą udział 
Kuba Szreder i Jan Sowa. 
Unsound ma również część związaną 
ze sztukami wizualnymi. Duński arty-
sta Jacob Kierkegaard pokaże pracę 
Anion, przedstawiającą widok Czar-

19-25.10 | Kraków | www.unsound.pl
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SZTUKA JAKO  
SPORT	DLA	
NIEWYSPORTOWANYCH

jarzy się zbyt sportowo, wystawa ma 
na celu walkę z tym stereotypem. Na 
wystawie znajdą się nie tylko fotogra-
fie, są też inne media o proweniencji 
fotograficznej, oraz prace, które z fo-
tografią nie mają nic wspólnego, ale 
są ciekawe. Żadna z prac nie powstała 
specjalnie na tę wystawę i większość 
jest już do znudzenia znana”. 
Artyści: łukasz Jastrubczak, Małgo-
rzata Mazur, Anna Molska, Paulina 
Ołowska, Agnieszka Polska, Adam 
Rzepecki, Zdzisław Sosnowski, Zbi-
gniew Warpechowski, Wunderteam, 
Julia Zborowska. •

Otwierana w ostatnich dniach  ɿ
września wystawa w galerii ZPAF 
i S-ka podejmuje problematykę spor-
tu i aktywności fizycznej w polskiej 
sztuce. Kurator projektu – Dawid Ra-
dziszewski – właściciel poznańskiej 
Galerii Pies, mówi: „interesuje mnie 
realizowanie aktywności fizycznej 
podczas powstawiania prac bądź ta-
kie prace, które ten wysiłek fizyczny 
obrazują. Wybrałem obiekty, które 
posłużą mi do ułożenia pewnej narra-
cji i katalogu aktywności fizycznych 
uprawianych w sztuce przez arty-
stów. Środowisko plastyczne nie ko-

Wunderteam: Jeden i trzy Nike, 2005

25.09-31.10 | Kraków, Galeria ZPAF i s-ka, ul. Św. tomasza 24 | www.zpafiska.pl

4
2009

Jesienny numer „Czasu Kultury” zatytu∏owany Berlin mi´dzynarodowy jest poÊwi´cony
przemianom, jakie nastàpi∏y po zburzeniu muru w 1989 roku. Berlin z miasta podzielonego przez
zimnà wojn´, ze stolicy NRD przemieni∏ si´ w wiodàcà europejskà metropoli´, która fascynuje
t´tniàcym ˝yciem i rozwijajàcà si´ kulturà. Chcemy pokazaç dzisiejszy Berlin jako miasto
mi´dzynarodowe, jako przyk∏ad interesujàcego eksperymentu multikulturowego. Autorzy piszà
o ofercie kulturalnej Berlina, przedstawiajà spo∏eczne aspekty ˝ycia miasta. W numerze
zamieszczamy tak˝e obszerny wybór fragmentów literackich dotyczàcych ˝ycia berliƒczyków
autorstwa niemieckich pisarzy: Tanji Dückers, Jana Faktora i Norberta Müllera. 

W nowym zeszycie „Czasu Kultury” ponadto rozmowa, jakà Micha∏ Larek i Jerzy Borowczyk
przeprowadzili z Jerzym Pilchem, omówienie tegorocznego Biennale w Wenecji oraz wystaw
sztuki polskiej w BelfaÊcie, obszerny dzia∏ recenzji, a tak˝e nowe teksty naszych felietonistów:
Agaty Araszkiewicz i Edwarda Pasewicza. 

Dost´pny w dobrych ksi´garniach i EMPIK-ach
Ksi´garnia wysy∏kowa: www.sklep.czaskultury.pl
Redakcja: 61-4 78 Poznaƒ, ul. Fio∏kowa 5+
e-mail: redakcja@czaskultury.pl
www.czaskultury.pl

Berlin mi´dzynarodowy 

Amerykanie pod Bramà 
Brandenburskà 

Miasto meczetów 
Polskie galerie 
Olimpiada 1936 
Sztuka kl´ski zjednoczenia: 
Tanja Dückers, Jan Faktor, 
Norbert Müller
— 
Jerzy Pilch Erotyczna ochota 
Dominik Lejman – redaktor 

wizytujàcy

Notes CzK0409  5/10/56  16:09  Page 1
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Znikanie to taki termin potoczny z życia co-
dziennego. My, fizycy nie mamy nic do powie-
dzenia na ten temat. Ale w pewien przekorny 
sposób znikanie leży u podstaw nauki – z profe-
sorem Stanisławem Bajtlikiem, astrofizykiem, 
w czasie trwania projektu „Zniknij nad Wisłą”* 
rozmawia Bogna Świątkowska.

*CO ZNIKNĄĆ NIE MOŻE
Honza Zamojski, Wyspa, w ramach cyklu Zniknij nad Wisłą, 2009, fot. Jerzy Gumowski
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Znikanie wydaje się być terminem dość trywialnym, w każdym razie nie na-

ukowym. Od dziecka słyszymy w szkołach, że to co jest z jednej strony rów-

nania musi się równać drugiej stronie, nic w przyrodzie nie ginie, z prochu 

powstałeś, w proch się obrócisz, i tak dalej. Funkcjonujemy w zamkniętym 

obiegu. Znikanie jako takie może być jakąś ciekawą kategorią w sensie inte-

lektualnej gimnastyki, ale czy ono w ogóle mieści się w kręgu zainteresowa-

nia świata nauki?

Kiedy zaproponowaliście mi rozmowę na ten temat, w pierwszej chwili 
chciałem odmówić. Uznałem, że to będzie niepoważne. Znikanie to taki 
termin potoczny z życia codziennego. My, fizycy nie mamy nic do powie-
dzenia na ten temat. Ale po zastanowieniu uznałem, że w pewien przekor-
ny sposób znikanie leży u podstaw nauki.
Przytoczę taką anegdotę. Ze dwa lata temu w czasie festiwalu nauki, tu-
taj w budynku Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN, 
mój przyjaciel, profesor Marek Abramowicz z Goeteborga wygłaszał wy-
kład popularno-naukowy. Po wykładzie zadawano pytania. Ktoś z publicz-
ności zabrał głos i nie postawił pytania, ale wygłosił przemówienie pod-
czas którego stwierdził: „Panie profesorze, przecież wszyscy wiemy, że nic 
w przyrodzie nie ginie”. Wtedy mój przyjaciel przerwał mu: „Jak pan może 
mówić takie rzeczy? Mnie wczoraj zginęły okulary!”. I to była bardzo głę-
boka uwaga.
To nie jest tak, że nic nie znika. Znikają okulary, pieniądze znikają, różne 
rzeczy. Natomiast są pewne rzeczy, które nie znikają. Historia nauki to hi-
storia dochodzenia do prawd i praw mówiących o tym co nie może zni-
kać.
Pod koniec XVIII wieku Lavoisier i Łomonosow odkryli prawo zachowa-
nia masy. Odkryli, że kiedy w wyniku reakcji chemicznych jakaś substan-
cja znika, to nie może zniknąć bez śladu. Muszą być jakieś produkty tego 
znikania. I że masa łączna tych produktów musi być równa masie tej sub-
stancji, która zniknęła. Jeśli zostawimy na przykład na spodku wodę, to 
po jakimś czasie ona zniknie. Ale gdybyśmy dokładnie obserwowali ten 
proces znikania, to zauważylibyśmy, że co prawda ubyło nam wody, ale 
przybyło pary wodnej. Mówi się „znika jak śnieg na wiosnę”, a śnieg zni-
ka tylko pozornie, bo śnieg przemienia się w parę wodną. Woda wsiąka 
w grunt, albo spływa potokami do rzek. A para wodna w powietrzu po-
nownie kondensuje, tworzy chmury, spada w postaci deszczu - wszyscy 
znamy ze szkoły podstawowej obieg wody w przyrodzie.
Tak więc fizycy odkryli, że liczba okularów na świecie może się zmienić, co 
oznacza, że pewne okulary znikają, znikają pewne normy kulturowe, zni-
kają pewne produkty, nie uświadczysz wozów drabiniastych, dziś prawdzi-
wych Cyganów już nie ma, zniknęli, i tak dalej, natomiast są takie wielko-
ści, które nie mogą zniknąć.
W klasycznej fizyce, tej przed fizyką kwantową, przed fizyką relatywistycz-
ną czyli związaną z teorią względności Einsteina, takimi wielkościami 
były: energia, pęd i moment pędu. Pęd to jest iloczyn, czyli wynik mnoże-
nia: masa razy prędkość. Moment pędu to jest z kolei rodzaj iloczynu zwią-
zany z tym jak masa jest rozłożona w ciele, a tym jak prędko się ciało ob-
raca. I okazało się - fizycy to zrozumieli w XIX i początku XX wieku, że 
zasady zachowania mają bardzo głębokie znaczenie. Dlatego, że one odpo-

wiadają fundamentalnym symetriom przyrody. Zasada zachowania ener-
gii, mówi, że łączna energia układu, wszystkich form energii w układzie 
przed jakimś procesem jest równa energii po procesie i wykonanej pracy. 
To jest pierwsza zasada termodynamiki. Związane jest to z symetrią w cza-
sie. Bardzo upraszczając sprawę oznacza to, że jeśli będziemy przeprowa-
dzali jakiś eksperyment dziś i za tydzień w takich samych warunkach, to 
wyniki będą takie same. Czyli mamy symetrię w czasie. 
Z kolei zasada zachowania pędu, czyli iloczynu: masa razy prędkość, jest 
związana z symetriami w przestrzeni. Jeżeli przeprowadzimy jakiś ekspe-
ryment na tym stole i następnie przeniesiemy ten układ na tamten stół 
i powtórzymy ten eksperyment, to wynik będzie taki sam. A zasada zacho-
wania momentu pędu jest związana z symetrią względem obrotów. Jeżeli 
weźmiemy jakiś układ doświadczalny, obserwujemy jakiś zjawisko i mie-
rzymy jakieś wielkości, a następnie ten stół obracamy i powtarzamy, okaże 
się że wynik jest taki sam. A wcale nie jest to takie oczywiste. Okazuje się, 
że w przyrodzie prawa fizyki mają właśnie taką symetrię.
Obowiązuje zasada zachowania ładunku elektrycznego, Jest coś takiego 
jak ładunek elektryczny, elektrony niosą ładunek ujemny, protony dodat-
ni. Okazuję się, że co by się nie działo z tą mieszaniną cząstek, to łączny ła-
dunek elektryczny tych cząstek przed zjawiskiem musi być równy łącznej 
wartości ładunku elektrycznego po. Jest to z kolei związane z głęboką sy-
metrią istniejącą w przyrodzie, tak zwaną symetrią cechowania pola elek-
tromagnetycznego. Ten fakt wynika z fundamentalnych, najgłębszych wła-
sności świata.
Można powiedzieć, że przynajmniej od pewnego czasu rozwój fizyki pole-
ga na odkrywaniu coraz głębszych symetrii, jakie występują w przyrodzie. 
Te symetrie są coraz bardziej ukryte, coraz trudniejsze do dostrzeżenia, ale 
wbrew temu, że formalizm matematyczny, którego używamy do ich opisu, 

To nie jest tak, że nic  →
nie znika. Historia nauki to 
historia dochodzenia do prawd 
i praw mówiących o tym co nie 
może znikać.
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jest coraz bardziej skomplikowany, a fizycy muszą znać coraz bardziej wy-
rafinowaną matematykę, to jednocześnie można powiedzieć, że to wszyst-
ko jest coraz prostsze. Docieramy do najbardziej fundamentalnych syme-
trii jakie przyroda ma. Z tych symetrii wynikają prawa fizyki, wynika to, 
jaki ten świat jest. Można więc powiedzieć tak – odkrywanie, które wiel-
kości fizyczne są zachowane, a które nie, jest tym programem, który fizycy 
od dłuższego czasu realizują. 

Podam taki przykład. Jak wszyscy wiemy, w 1905 r. doszło do rewolucji. 
Albert Einstein opublikował pięć prac, które wstrząsnęły światem. Przed 
nim sądzono, że pewne wielkości związane z przestrzenią i czasem są 
obiektywne, niezależne od obserwatora, takie jak na przykład odległości 
między dwoma punktami w przestrzeni, albo odstęp czasu, jaki upływa 
między dwoma zdarzeniami. Wydawałoby się, że każdy, kto by je mierzył, 
uzyska taki sam wynik. On pokazał, że z eksperymentów, które dowodzi-
ły, że prędkości światła jest stała, niezależna od obserwatora, wynika że tak 
nie jest, że odległości między punktami w przestrzeni zależy od obserwa-
tora. Że to, jak długi jest ten stół, zależy od tego, kto to mierzy, że ja, siedzą-
cy przy tym stole, mierzący tę długość, dostanę inny wynik niż ktoś, kto 
z dużą prędkością obok tego stołu będzie przejeżdżał. To będą dwa różne 
wyniki. I podobnie jest z odstępami w czasie. 
Z tego wszystkiego wynika, że przynajmniej dla niektórych zdarzeń  nawet 
kolejność zdarzeń jest względna, nie jest zachowana, że może się odwrócić, 
w zależności od tego kto te zdarzenia obserwuje. 
Bardzo często ludzie mówią, że z teorii Einsteina wynika, że wszystko jest 
względne. To jest najgłupsze zdanie, jakie można niej wypowiedzieć – jest 
bowiem przeciwnie. Teoria względności oparta jest na dostrzeżeniu przez 
Einsteina, które wielkości są bezwzględne, nie zależą od obserwatora. To 
jest jej fundament. I można by wręcz zaproponować, żeby ta teoria nie na-
zywała się teorią względności, tylko teorią bezwzględności, albo jeszcze le-
piej - teorią niezmienniczości, czyli teorią dotyczącą tych wielkości, któ-
re są niezmienne i dla każdego obserwatora takie same. I okazuje się, że 
taką wielkością jest odległość między zdarzeniami. Nie w takim sensie, że 
podajemy odległość w przestrzeni - podajemy odległość w czasie. Łącz-
na odległość jest mierzona w specjalny sposób, w czterowymiarowej cza-
soprzestrzeni i okazuje się niezmiennikiem, jest taka sama dla wszystkich 
obserwatorów. 
Można więc powiedzieć tak, że u podstaw fizyki, u podstaw naszego opisu 
świata, leży wybór, wyróżnienie tych wielkości, które nie znikają, które są 
niezmiennicze, takie same dla wszystkich obserwatorów, i że te prawa za-
chowania ładunku, pędu, momentu pędu, energii wiążą się, z fundamen-
talnymi własnościami przyrody, wynikającymi z tych podstawowych praw 
przyrody.

Ale żeby nie było tak prosto - otóż są rzeczy, które giną w przyrodzie, i to 
powiedzenie, że nic w przyrodzie nie ginie, nie jest do końca prawdziwe. 
Z teorii względności Einsteina wynika, że mogą istnieć czarne dziury. To 
najbardziej niezwykłe obiekty, jakie są - to prawdziwe dziury w przestrzeni 
i czasie. Jeżeli lubicie strudel, taki prawdziwy austriacki strudel z jabłkami 

lub wiśniami, to wiecie jak się go robi. To jest ciasto, które trzeba rozwał-
kować na bardzo cienką warstwę, i to musi być ogromna płachta, którą się 
potem zwija. Jak to się rozwałkuje i rozciągnie za bardzo, to się robią dziu-
ry. Otóż przewiduje się, ze w pewnych sytuacjach, sama czasoprzestrzeń 
może zostać tak rozciągnięta, że zostanie rozerwana, powstanie taka dziu-
ra w przestrzeni i czasie. Co więcej, jak coś wpadnie do tej dziury, to wy-
pada z istnienia, przestaje najdosłowniej w świecie istnieć, znika. Najpro-
ściej mówiąc – czarna dziura realnie istnieje, nie tym sensie w jakim jest 
dziura w materiale czy cieście - to jest coś czego właściwie nie ma, tak jak 
dziura w ciastku czy obwarzanku. Nie da się najeść tą dziurą. Tymcza-
sem, taka czarna dziura w przestrzeni, w czasie, ma inne własności, jako 
że do pewnego stopnia jest i nie jest obiektem materialnym. Jest obiek-
tem materialnym, ponieważ oddziałuje z innymi obiektami materialnymi. 
A więc, jeżeli taka czarna dziura znajdzie się w sąsiedztwie gwiazdy to bę-
dzie tę gwiazdę przyciągać, one mogą wokół siebie, jeżeli mają porówny-
walne masy, krążyć. Tej czarnej dziury nie będziemy widzieć, ale będziemy 
widzieć, że gwiazda krąży wokół jakiegoś pustego miejsca i na tej podsta-
wie wywnioskujemy, że ta czarna dziura tam jest. Będziemy mogli jej przy-
pisać masę związaną z przyciąganiem w związku z prawem powszechne-
go ciążenia. Tyle tylko, że aby utworzyć czarną dziurę, to trzeba materię, 
taką najzwyklejszą materię, ścisnąć, opakować w tak małej objętości, żeby 
pole grawitacyjne na jej powierzchni było tak silne, żeby nawet światło nie 
mogło się oderwać od powierzchni. Dla przykładu - gdyby chcieć zrobić 
czarną dziurę ze Słońca, to należałoby je tak ścisnąć, żeby cała jego masa, 
która jest około miliona razy większa niż masa Ziemi, zmieściła się w kul-
ce o średnicy około trzech kilometrów. Gdyby chcieć zrobić czarną dziurę 
z Ziemi, to należałoby tę masę ziemską ścisnąć do rozmiarów kulki o śred-

Natalia Romik, Predator - Rozproszenie, realizacja w ramach cyklu Zniknij nad Wisłą, 2009
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nicy półtora centymetra. Gdybyśmy byli w stanie tak tę materię ściskać, to 
byśmy zauważyli, że to słońce jest coraz mniejsze, coraz gorętsze, a w pew-
nym momencie znika. Otacza się horyzontem i nie jesteśmy w stanie wi-
dzieć nic, co jest pod tym horyzontem. I nigdy nie będziemy w stanie.

I teraz powstaje pytanie, czy na przykład badając wpływ grawitacyjny czar-
nej dziury na to, co się porusza wokół, dojdziemy do tego jaka jest masa. 
Możemy powiedzieć, że to jest czarna dziura zrobiona ze Słońca, a to jest 
czarna dziura zrobiona z Ziemi, ale to wszystko. Nie będziemy w stanie po-
wiedzieć, z jakiej materii powstała ta czarna dziura. Czy ona powstała ze 
starych telewizorów, czy ze stogów siana, czy z takiej plazmy, z jakiej zbu-
dowane jest Słońce. Informacja, czym była ta materia, ile tam było elektro-
nów, ile protonów, zostaje raz na zawsze schowana. Można tu znowu dać 
przykład czegoś, co znika, może zniknąć jakaś informacja, i jest nie do zre-
konstruowania. W ogóle, to jest coś, co znika bezpowrotnie.

A teraz w drugą stronę. To teraz przykład czegoś, co powstaje z niczego. 
A przynajmniej tak nam się wydaje albo też nie potrafimy w żaden sposób 
odgadnąć, z czego to powstało. I tym czymś jest nasz wszechświat jako ca-
łość. Powstał około 14 miliardów lat temu w wyniku wielkiego wybuchu. 
No i prawie od samego początku możemy tę ewolucję opisać. Znamy ją 
na podstawie wyników różnych obserwacji. Natomiast dlaczego nastąpił 
Wielki Wybuch, kosztem czego ten wielki wybuch nastąpił, albo czy co-
kolwiek było wcześniej niż ten Wielki Wybuch - na takie pytanie odpowie-
dzieć nie potrafimy i wydaje się w związku z tym, że nawet nie potrafimy 
sobie wyobrazić, jak taka odpowiedź mogłaby wyglądać, i dlatego wyda-
je się, i większość fizyków pewnie się z tym zgadza, że nawet jeśli stworzy-
my kiedyś taką doskonałą teorię wszystkiego, to i tak ta teoria nie będzie 
odpowiadała na stare pytanie postawione przez Leibnitza: dlaczego w ogó-
le istnieje coś raczej niż nic. I tutaj odpowiedź ludzi wierzących - dlatego, 
że Bóg stworzył wszechświat - też jest niezadowalająca. No, a kto stworzył 
Boga? Bóg jest odwieczny. No tak, ale skąd się wziął? Czy takie pytanie 
w ogóle ma sens, tego nie wiemy.

Nie mogę powiedzieć, żeby pański wykład jakoś mnie natchnął niechęcią do 

dalszego badania zjawiska znikania…

Jeden z twórców mechaniki kwantowej, wielki XX-wieczny fizyk Paul Di-
rac, na podstawie czysto teoretycznych rozważań doszedł do wniosku, że 
w przyrodzie powinien istnieć jakiś symetryczny świat antymaterii, a więc 
materii, która ma takie same własności jak materia, ale ma odwrócone 
znaki ładunków (anty-elektron z dodatnim ładunkiem elektrycznym, an-
typroton z ujemnym, anty-neutron czyli ten składnik jądra, który nie jest 
obdarzony ładunkiem, równy zero). Dodatkowa własność tej anty-materii 
jest taka, że po zetknięciu ze zwykłą materią ona znika. Elektron, spotkaw-
szy się z anty-elektronem znika, zupełnie w taki sam sposób jak woda, któ-
ra paruje. Ich energia związana z ich masą zostaje zamieniona na promie-
niowanie elektromagnetyczne, czyli te dwie cząstki znikają ale pojawiają 
się fotony, cząstki światła, które unoszą tę energię i mogą zostać zarejestro-
wane. I podobnie z protonem i anty-protonem, neutronem i anty-neutro-

nem. A więc tam, gdzie materia styka się z antymaterią następuje anihi-
lacja, czyli można myśleć, że to znika, ale tak naprawdę jest to przemiana 
na inny rodzaj energii. I tak naprawdę takie procesy na masową skalę się 
obserwuje w laboratoriach fizycznych, w tych wszystkich akceleratorach 
gdzie powstaje antymateria, gdzie fizycy nauczyli się ją wytwarzać.

Czy są takie gałęzie fizyki które specjalizują się w odnajdywaniu znikania?

Nie. Ja myślę, że fizycy w ogóle nie używają takich kategorii. Interesują 
ich raczej, że coś znika i wtedy fizycy się zastanawiają - no dobrze, ale co 
się z tym stało? W latach 30. już wiedziano, jak zbudowany jest atom, że 
w pewnym sensie jest podobny do takiego miniaturowego układu plane-
tarnego - z masywnym jądrem w środku, wokół którego krążą elektrony. 
Z kolei to jądro jest zbudowane z protonów i neutronów. Elektrony i neu-
trony są cząstkami trwałymi. Fizycy potrafią wyrwać je z atomów i obser-
wować, tak jak oglądamy telewizor starego typu z lampą kineskopową. Bo 
to przecież jest tak, że strumień elektronów jest przyspieszany i bombar-
duje ekran i pobudza tę substancję, którą ekran jest pokryty do świecenia. 
A więc potrafimy świetnie to wykorzystywać. Fizycy zauważyli w latach 
30., że neutrony, w przeciwieństwie do protonu i elektronu, są stabilne. 
Neutron wyrwany z jądra atomowego po kilku minutach rozpada się. Ob-
serwując proces rozpadu naukowcy zauważyli, że taki neutron rozpada się 
na proton i elektron. Nie wszystkie zasady zachowania są spełnione, za-
sada zachowania ładunku jest spełniona, bo elektron ma ładunek ujem-
ny, proton dodatni. Było zero, jest suma zero. Natomiast, gdy przyjrza-
no się, jaka jest suma energii noszonych przez proton i elektron, i jaka jest 
suma pędów, to okazało się, że to się nie zgadza, że energia takiego neutro-
nu przed rozpadem była inna, większa, niż energia tych produktów rozpa-
du. I podobnie pęd. Jak to możliwe? Fizycy już wtedy byli bardzo głębo-
ko przekonani, że energia i pęd nie mogą znikać. I wtedy szwajcarski fizyk 
Wolfgang Pauli wysunął hipotezę, że my w tym bilansie nie uwzględnia-
my wszystkiego, co bierze udział w tej reakcji. Musi być więc jeszcze je-
den składnik, który unosi część tej energii i część pędu. Pauli nazwał ten 
składnik małym neutronem, czyli neutrinem. 30 lat później ten rodzaj czą-
stek został bezpośrednio zarejestrowany w laboratorium. Dzisiaj wiemy, 

Niektóre teorie znikają  →
w mrokach niepamięci. Po 
eterze pozostało dziś tylko 
powiedzenie: na falach eteru.
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że neutron, swobodny neutron, poza jądrem atomowym rozpada się na 
proton, elektron i anty-neutrino elektronowe, które nosi taką ilość energii 
i pędu, że suma odpowiada zasadom zachowania energii i pędu.
No dobrze, a co z teoriami fizyków? One znikają gdy fizyka idzie naprzód?

Bardzo rzadko. W historii fizyki, można podać takie przykłady, ale nie była 
to żadna z wielkich teorii, a raczej szczegółowe rzeczy. To Thomas Kuhn, 
filozof nauki, wymyślił te zmiany, rewolucję naukową. Napisał książkę, 
którą narobił wiele zamętu, nie wiadomo zupełnie dlaczego, Struktura re-
wolucji naukowych. Twierdził w niej, że w nauce, choć miał na myśli fizykę, 
co jakiś czas następuje coś, co nazywał zmianą paradygmatu, czyli zmianą 
zestawu pojęć, zmianą metody badawczej, sposobu formułowania praw fi-
zyki i tak dalej. Tak naprawdę w historii fizyki miał miejsce tylko jeden taki 
przewrót, gdy po Koperniku przyszli Galileusz, Kepler i Newton. I Hook. 
I oni stworzyli nowoczesną fizykę. Ale ja bym nawet tego nie nazwał re-
wolucją. Po prostu to, co było wcześniej, to nawet jeszcze nie była fizyka. 
Wraz z Keplerem, Galileuszem, Newtonem narodziła się nauka, którą dzi-
siaj nazywany fizyką. Natomiast to, że Einstein sformułował teorię grawi-
tacji jako ogólną teorię względności, absolutnie nie obala teorii Newtona. 
Wszystkie nasze satelity, nasi astronauci, taikonauci i kosmonauci – wszy-
scy oni latają. I do obliczeń ich torów lotów i żeby np. dwa pojazdy gdzieś 
na orbicie się spotkały całkowicie wystarcza teoria Newtona. 
Einstein zauważył tylko, że istnieje pewna granica stosowalności tej teo-
rii i zbudował teorię, która jest szersza. Ale teoria Newtona siedzi w teorii 
względności. Jako szczególny przypadek w przypadku słabych pól grawi-
tacyjnych, w przypadku małych prędkości, teoria względności redukuje się 
do teorii Newtona i podobnie jest z innymi teoriami fizycznymi.
Teorie nie znikają więc, poznajemy granice ich stosowania, budujemy teo-
rie szersze i głębsze, pomagające opisać szerszy zakres zjawisk, ale nie wy-
rzucamy tych starych teorii do kosza, chociaż były takie szczegółowe teo-
ryjki, po których dziś już prawie nic nie zostało. Na przykład kiedy ludzie 
nauczyli się stosować fale elektromagnetyczne, to nie mogli zrozumieć 
w jaki sposób fale mogą przenosić energię w próżni. Wszystkie fale z jaki-
mi mieli wcześniej do czynienia to były fale mechaniczne. Na przykład te-
raz, kiedy mówię do pani, to generuję fale drgań powietrza, takich zgęsz-
czeń i rozszerzeń fal powietrza, które to zaburzenia mechaniczne tego 
ośrodka trafiają do pani ucha i pobudzają tam tę błonę i młoteczek i sy-
gnał jest przekazywany do mózgu i odbierany jako dźwięk. Fale na wodzie, 
fale sejsmiczne - to wszystko są zaburzenia jakiegoś ośrodka. Tymczasem 
tutaj wydawało się, że brakuje tego ośrodka. W jaki sposósb ta energia 
może być przenoszona? I wymyślono hipotezę tak zwanego eteru. Przy-
jęto, że cały wszechświat musi być wypełniony eterem. To miał być ośro-
dek o bardzo niezwykłych własnościach. Miał być nieważki po to, żeby się 
nie skupiał, nie opadał na gwiazdy, czy planety, żeby równomiernie wypeł-
niał całą przestrzeń. Miał być to ośrodek idealnie sprężysty, tak, żeby fala 
elektromagnetyczna, przechodząc przez niego nie powodowała jego od-
kształcenia i nie traciła energii. Słynne doświadczenie Michelsona-Mor-
leya miało wykryć ruch Ziemi względem tego ośrodka. Rozumowano, że 
skoro ośrodek wypełnia cały kosmos, to jak Ziemia porusza się, powinni-
śmy być w stanie zmierzyć jej prędkość względem tego ośrodka. Doświad-

czenie dało negatywny wynik. I to było podstawą sformułowania przez 
Einsteina szczególnej teorii względności. Wiemy, że eteru nie ma i że ener-
gia jest przenoszona przez zaburzenia pola elektromagnetycznego i może 
ona się rozchodzić w próżni. 
Inny przykład - kiedyś ludzie nie rozumieli, dlaczego ciepło jest zawsze 
przekazywane od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej tempera-
turze, nigdy na odwrót. Nie znano budowy atomu ani fizyki statystycznej 
– wymyślono więc hipotezę takiego ośrodka o niezwykłych własnościach. 
Ten ośrodek nazywał się cieplikiem. Cieplik miał mieć taką zagadkową 
własność, że miał być niejako wchłaniany, tym bardziej do wnętrza ciała, 
im bardziej ciało miało wyższą temperaturę. Więc jak mieliśmy dwa ciała 
o różnych temperaturach i zetknęliśmy je ze sobą to ten cieplik przepływa 
z tego miejsca gdzie jest go więcej, czyli z ciała o wyższej temperaturze, do 
tego ciała gdzie jest go mniej, czyli ciała o niższej temperaturze. I to mia-
ło powodować wzrost temperatury jednego ciała i spadek temperatury in-
nego. Teraz wiemy, że żadnego cieplika nie ma. Wiemy, że ciepło to ener-
gia chaotycznych drgań atomów i cząsteczek. Przy kontakcie ta energia 
jest przekazywana. Tak samo jak przekazywana jest energia kogoś, kto bie-
gnie po zatłoczonych schodach w metrze i roztrąca ludzi, popychając ich 
na boki. Tak mniej więcej to działa.

Cieplik to taka jak z Leśmiana postać. No dobrze. Ale kiedy przygotowywa-

liśmy się do spotkania z panem to jeden kolega powiedział do mnie tak: No 

tak oczywiście, przecież to jasne, że znika, bo od razu widać, że znika. Takie 

światło na przykład, znika.

Nie znika. My obserwujemy światło. Najstarsze światło we wszechświecie 
to światło, które zostało wyświecone przez materię prawie 14 miliardów 
lat temu. 200 000 lat po wielkim wybuchu. Wszechświat zrobił się na tyle 
rzadki, że stał się przezroczysty. I to światło leciało do nas przez cały wiek 
wszechświata i my dzisiaj to światło rejestrujemy. Ono nigdzie nie zniknę-
ło. To są te fotony, które istniały 14 miliardów lat temu.

Pewne rzeczy są schowane  →
przed nami nie dlatego, że nie 
mamy odpowiednich narzędzi, 
tylko dlatego, że taka jest 
przyroda.



92     notes.55 CZYteLniA CZYteLniA notes.55      93

Nie sądzę, żeby to jakoś wyjaśniło koledze sprawę, ale wydrukujemy to wy-

jaśnienie.

Niektóre teorie znikają w mrokach niepamięci. Tak jak eter czy cieplik. Po 
eterze dzisiaj zostało tylko powiedzenie: na falach eteru.

Ja myślę, że moglibyśmy też porozmawiać o takim znikaniu punktów zain-

teresowania fizyki. Bo ewidentnie można wyróżnić na przestrzeni dziejów 

takie tematy, które są przedmiotem zainteresowania fizyków. Od czego to 

zależy?

Przede wszystkim od dostępnych metod. Fizycy interesują się tym, czym 
da się interesować. Jeżeli dostają jakiś instrument tak jak 400 lat emu do-
stali lunetę - Galileusz spojrzał przez nią na niebo i zobaczył plamy na 
Słońcu, kratery na Księżycu i nierówny brzeg tarczy Księżyca. Zobaczył 
księżyce Jowisza. Zobaczył przede wszystkim nowe gwiazdy, których nikt 
wcześniej nie widział. Ludzie od razu zaczęli się tym interesować, ulepszać 
te lunety, budować coraz większe teleskopy itd. To samo z cząstkami ele-
mentarnymi. Maria Curie badała zjawisko promieniotwórczości ze swoim 
mężem i z Becquerelem i z innymi, nie mając pojęcia, co to zjawisko wy-
wołuje. Ale to spowodowało, że idea atomów wróciła, i że ludzie zaczęli 
się tym interesować, zaczęli odkrywać nowe cząstki elementarne, nauczy-
li się badać świat w zakresie wysokich energii, zaczęli zderzać te cząstki 
coraz większymi energiami. Niewątpliwie jest więc tak, że genialny czy-
sto teoretyczny pomysł sugeruje eksperymentatorom, czego powinni szu-
kać. Bardzo często też wyniki obserwacji i wyniki eksperymentów, skła-
niają teoretyków do interpretacji. Humanistyka jest zupełnie inna, z tego 
podstawowego powodu, że w nauce jest jakaś ciągłość i postęp a w huma-
nistyce i sztuce tego nie ma. To chyba Władysław Tatarkiewicz na jednym 
ze swoich ostatnich wykładów powiedział, że największym osiągnięciem 
filozofii jest historia filozofii. Że filozofia nie jest po to, żeby odpowiadać 
na głębokie filozoficzne pytania, tylko, żeby je stawiać. Ale żadne z wiel-
kich pytań filozoficznych nie uzyskało odpowiedzi. My dzisiaj jesteśmy 
równie mądrzy jak byli starożytni filozofowie i to dlatego student filozo-
fii musi znać teksty starożytne i historię filozofii. Żaden student fizyki nie 
czyta prac w oryginale. Nikt z nas nie przeczytał Pryncypiów Newtona, 
większość z nas nie przeczytała oryginalnych prac Einsteina. Bo to nie jest 
do niczego potrzebne. Dlatego, że jest postęp. To już zeszło do poziomu 
fundamentów. My tę myśl musimy znać. Czy jakąś technikę obliczenio-
wą czy coś takiego. Natomiast kto to odkrył, dlaczego to odkrył, jakie były 
pomysły zanim to odkrył, nie jest istotne. My na przykład nie musimy 
znać tych błędnych tropów. Większość studentów, gdyby pani spytała tych 
doktorantów , nie wie, co to był cieplik ani eter. Natomiast w humanisty-
ce tak nie jest. Prawdziwy humanista musi przeczytać te parę tysięcy ksią-
żek i prac i jeszcze do tego musi znać martwe języki. Nawet nie wiem, w ja-
kim języku zostało napisane twierdzenie Pitagorasa. Wystarczy, że wiem 
na czym ono polega.

Ale nie jest to wstęp do wykładu o wyższości fizyki nad…

Nie. To jest inna wiedza, inny rodzaj poznania świata. To jest mój prywat-
ny sposób patrzenia na to, bez aspirowania do kompetencji czy mądrości. 

Nauka opisuje rzeczywistość w tym zakresie, w jakim jest w stanie to ro-
bić. I nauka dochodzi do prawd , które mają zupełnie inny charakter niż 
te prawdy, nazwijmy to humanistyczne. To są prawdy obiektywne. Ja je-
stem absolutnie tępym racjonalistą w tej dziedzinie. Wszyscy ci postmo-
derniści, którzy uważają, że prawa budowane przez nauki przyrodnicze to 
prawa tak samo zanurzone w kontekście społecznym jak socjologia, psy-
chologia czy ekonomia - otóż jest to absolutna nieprawda. Wziąłbym ta-
kiego postmodernistę, wystawiłbym go za kołnierz przez barierkę balkonu 
i powiedział tak: Jeśli uważasz, że prawo powszechnego ciążenia odkry-
te przez białego martwego mężczyznę 300 lat temu nie jest obiektywne, to 
sobie je zrekonstruuj, ja teraz cię puszczam. Otóż ja dokładnie mogę prze-
widzieć, po jakim czasie ten człowiek się roztrzaska na podwórku i on na 
to nic nie poradzi.

W takim razie nie ma w fizyce także gender, prawda?

Nie ma i być nie może. Nie ma feministycznej matematyki. Choć powstają 
takie książki. Niektóre panie uważają, że tak jest, ale to jest absolutna bred-
nia. Prawo Pitagorasa jest takie samo dla wszystkich. W związku z tym, ten 
niebywały postęp w ciągu ostatnich 400 lat, który się zaczął nie z Koperni-
kiem. W tym miejscu muszę mówić to po cichu, ale Kopernik był ostatnim 
wielkim starożytnym uczonym. On opisywał świat w sposób, w jaki robi-
li to starożytni. On nie budował żadnej teorii. W tym nie było żadnej abs-
trakcji. On tylko mówił, on opowiadał, jaki ten świat jest. Dla niego Układ 
Słoneczny i sfera gwiazd stałych to był cały wszechświat. Jego model to po 
prostu opis „jak to jest”. Tymczasem to, co zrobił Kepler ma już zupełnie 
inny charakter. Kepler powiedział tak: Planeta porusza się po elipsie, do-
wolna planeta. Nie powiedział ta planeta. Gwiazda znajduje się w ognisku 
tej elipsy. Jaka gwiazda? Dowolna gwiazda. Oprócz słońca to może być do-
wolna gwiazda, wokół której krąży jakaś planeta. To miało uniwersalny 
charakter. To były pierwsze po tysiącach lat ogólne prawa przyrody. Staro-
żytni tych ogólnych praw prawie nie znali. Mógłbym przytoczyć tutaj Pra-
wo Archimedesa. Pitagorejczycy mieli pewną wiedzę o tym, jaki jest zwią-
zek długości struny z wysokością tonu, jaki wydaje ale nic poza tym. Poza 

Na przykład teraz, kiedy  →
mówię do pani, generuję fale 
drgań powietrza.
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tym chodziło o opowiadanie. Arystoteles opowiadał, jaki jest świat, ale nie 
budował teorii, którą można wziąć i zastosować. Kepler tworzył swoje pra-
wa o ruchu planet z myślą o naszym Układzie Słonecznym w tym samym 
czasie, kiedy Galileusz wziął lunetę, spojrzał na niebo i zobaczył księży-
ce Jowisza. I okazało się natychmiast, że prawa Keplera, stworzone z my-
ślą o planetach krążących wokół Słońca, można było idealnie zastosować 
do Jowisza i jego księżyców. Modelu Kopernika do niczego innego zasto-
sować nie było można. 
Kepler, Galileusz a potem Newton i Hook - to są narodziny nowoczesnej 
nauki w ogóle, nie tylko fizyki. One się wiążą ze stworzeniem tak zwa-
nej metody naukowej. Metody, która polega na tym, że, nie tak, jak chcie-
li starożytni, drogą filozoficznych spekulacji dochodzimy do tego, jaki jest 
świat. Przeciwnie. Obserwujemy realny świat. Przeprowadzamy ekspery-
menty. Zbieramy wyniki, próbujemy znaleźć jakieś uogólnienie, coś, co 
jest wspólne, wysuwany pewną hipotezę. Z tej hipotezy wyciągamy prze-
widywania dotyczące wyników obserwacji czy eksperymentów, których 
jeszcze nie przeprowadziliśmy. Robimy tę obserwację czy eksperyment. 
Patrzymy, czy te wyniki są zgodne z przewidywaniami naszej hipotezy. Je-
śli są zgodne, to hipotezę z biegiem czasu zaczynamy nazywać teorią. Ale 
wystarczy, że ktoś przeprowadzi eksperyment, którego wynik będzie nie-
zgodny z przewidywaniami tej teorii, to teoria zostanie zjedzona. 
Wspomniany duet Michelson-Morley powiedzieli tak: jeżeli eter istnieje, 
to jeżeli my będziemy badali prędkość światła w tym kierunku, a potem 
w przeciwnym to ponieważ prędkości powinny się dodawać. Prędkość ru-
chu Ziemi wokół Słońca do prędkości światła to powinniśmy dostać różne 
wyniki. A dostali takie same. Metoda naukowa pozwala odrzucać teorie je-
śli okażą się sprzeczne z wynikami obserwacji. Odrzucane teorie wypadają 
z obiegu. Nikt się już nimi poza historykami nauki nie interesuje.

To drastycznie odmienna sytuacja niż w historii sztuki. Nieudane działania 

są przecież takie ciekawe.

Prawda? I w sztuce też - bo nie ma tych kryteriów zgodności wyników ob-
serwacji doświadczeń z przewidywaniami teorii. Mamy takie pojęcie expe-
rimentum crucis - jak mamy teorię, to zawsze ambicją każdego fizyka jest 
wymyślić taki eksperyment, żeby negatywny wynik zabił tę teorię. No i do-
bra teoria pozwala to zrobić. Teorię będziemy nazywali dobrą jeżeli po-
zwala wysunąć takie przewidywania, że na podstawie wyników doświad-
czeń ewentualnie można tę teorię wyeliminować.

Zniknięcie moglibyśmy zaliczyć do zdarzeń dość rzadkich, W tej chwili 

w CSW w Warszawie trwa wystawa Niezwykle rzadkie zdarzenia, która od-

nosi się do tego jak środowiska, które uznajemy za stabilne, sprowokowane 

przez czynnik wcześniej nieprzewidywany na takie niezwykle rzadkie zda-

rzenia reagują.

Tzw. „efekt motyla”. Fizycy to badają, to ciekawe zjawisko.

I tu kategoria znikania również się pojawia, bo właśnie element, którego nie 

można przewidzieć może być nagłym brakiem, zniknięciem jakiegoś elemen-

tu.

Coś na pewno można przewidzieć, ale jest to inny rodzaj przewidywań. 
Nie możemy dokładnie powiedzieć, ale możemy ocenić prawdopodobień-
stwo. Musimy się przyzwyczaić, że samo słowo „przewidzieć” ma różne 
znaczenia.

No właśnie, czy fizyka przewiduje?

Fizyka właśnie na tym polega. Osiągnięciem fizyki jest to, że fizycy zrozu-
mieli co można przewidzieć w różnych sytuacjach. Okazuje się, że pewne 
rzeczy są schowane przed nami nie dlatego, że nie mamy dostatecznie do-
kładnych narzędzi, tylko dlatego, że taka jest przyroda. Czyli to nie nasz 
niedostatek intelektualny czy technologiczny, ale natura świata. Są rzeczy 
związane np. ze schowaniem czegoś pod powierzchnią horyzontu czar-
nej dziury, czy z zasadą nieoznaczoności. Z analizy kwantowej wynika, że 
pewne pary wielkości mają takie własności, że im dokładniej mierzymy 
jedną wielkość, tym bardziej tracimy informacje o drugiej. Jeżeli bardzo 
dokładnie określimy, gdzie znajduje się cząstka, to zupełnie tracimy infor-
mację, z jaką prędkością się porusza. A jeśli dokładnie zmierzymy jej pręd-
kość, to nie będziemy wiedzieli, gdzie ona jest. To nie jest problem instru-
mentalny, tylko taka jest natura świata. Świat taki jest.

Stanisław Bajtlik (ur. 1955 w Żywcu) – astrofizyk, pracuje w Centrum Astrono-

micznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie. Jest autorem kilkudziesię-

ciu prac naukowych i popularnonaukowych oraz książki Kosmiczny alfabet. Zaj-

muje się popularyzacją nauki. Artykuły popularne publikował m.in. w „Świecie 

Nauki”, „Spectrum der Wissenschaft”, „Wiedzy i Życiu”, „Polityce”, „Gazecie Wy-

borczej”, „Postępach Fizyki”, „Młodym Techniku”, „Postępach Astronomii”, „Aka-

demii”. Wraz z Arkadiuszem Orłowskim prowadził w latach 2005-2007 program 

popularnonaukowy w TVP1 Symulator faktu. Jest laureatem konkursu „Popula-

ryzator nauki”, organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego oraz serwis „Nauka w Polsce” Polskiej Agencji Prasowej.

* Seria eksperymentów artystyczno – ekologiczno - egzystencjalnych nad 

brzegami Wisły o tytule „Zniknij nad Wisłą”. Zaproszeni artyści: Paweł Altha-

mer, Hubert Czerepok, Roman Dziadkiewicz, łukasz Jastrubczak, Katarzyna 

Krakowiak, Maciej Kurak, Agnieszka Kurant, Konrad Pustoła, Natalia Romik, 

Robert Rumas, Joanna Rajkowska, Honza Zamojski

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana

Czas: 11.08-25.09.2009, Miejsce: Okolice Wisły, Warszawa

Projekt Zniknij nad Wisłą realizowany jest w ramach Festiwalu Sztuki nad Wi-

słą Przemiany dzięki dotacji otrzymanej od m.st. Warszawy

www.warszawa2016.pl/przemiany

www.znikanie.pl
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To co miało być tymczasowe zostaje na dłużej 
lub na zawsze. Chaos się pogłębia, a ruiny współ-
czesnego miasta stają się pożywką dla nowych 
budynków – o Wystawie przygotowanej przez 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie pi-
sze jej współtwórca, Sebastian Cichocki.

*TYMCZASOWE FORMY OPORU

Cyprien Gaillard, View over Sighthill, fotografia, 2008
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Wystawa jest kluczowym dla nas elementem zwiastuna festiwalu projekto-
wania „Warszawa w budowie”. Po raz pierwszy przygotowuje go cały zespół  
kuratorski: Ana Janevski, Tomasz Fudala i ja. Wystawa, której punktem od-
niesienia jest specyfika przestrzeni urbanistycznej Warszawy, miasta któ-
re pierwszy raz od II Wojny Światowej buduje nowe muzea, zasadza się na 
pytaniu: co zostało nam jeszcze do zaprojektowania? Zauważamy, że każdy 
element miejskiej rzeczywistości wydaje się dziś domagać nowego opako-
wania, funkcji, czy własnej identyfikacji wizualnej. Bruno Latour pisał, że 
obszar designu, ograniczony wcześniej do projektowania detali obiektów 
codziennego użytku, poszerzony został w ostatnich dekadach o takie za-
dania jak modelowanie całych dzielnic, krajobrazu, narodów, kultur, ciał, 
emocji a nawet przyrody, która wydaje się również znajdować w drama-
tycznej potrzebie „przeprojektowania”. Jednocześnie zmiany w myśleniu 
o projektowaniu, zwłaszcza miejskim, i jego ewolucja wynikają często z re-
fleksji pochodzącej z innych dyscyplin: socjologii, antropologii czy psy-
chologii. To dyscyplinarne przesunięcie widoczne jest wyraźnie w refleksji 
na temat rozwoju urbanistycznego, podejmowanej na polu sztuk wizual-
nych, gdzie, jak konkludował Nicolas Bourriad w swojej książce Radicant 
z 2009 roku, nie istnieją już w zasadzie inne znaczące tematy dla artystów 
poza tymi związanymi z samym miastem. Świadczyć o tym mają chociaż-
by kolejne edycje znaczących międzynarodowych biennale sztuki, które 
dedykowane są specyfice takich wielopoziomowo rozwijających się metro-
polii jak Stambuł czy Berlin.
Zastanawiamy się jaki obraz Warszawy wyłoniłby się, gdyby skonstruować 
go na podstawie artystycznych fantazji, dalekich referencji, utopijnych 
propozycji, konstruowanych przez outsiderów? W przeciągu ostatnich 20 
lat krajobraz polskich miast zmienił się nie do poznania. Moment, kiedy 
socjalistyczna władza przestała zawiadywać przestrzenią i zastąpiła ją wol-
norynkowa konkurencja oraz wysyp prywatnych inicjatyw, zaowocował 
prawdziwym zalewem architektonicznej prowizorki. Postkomunistyczna 
historia wolnego i niezależnego kształtowania przestrzeni najwyraźniej 
nie zbliża się do happy endu. Warszawa jest ciągle w stanie budowy (para-
doksalnie, w realnym socjalizmie „budowa” była jedną z ulubionych, afir-
mujących metafor ekipy rządzącej). Tworzenie nowych przestrzeni w mie-
ście odbywa się kosztem destrukcji innych. Z drugiej strony, ta największa 
budowlana odyseja Europy fascynuje swoją dynamiką.
Jednym z najbardziej użytecznych terminów, za pomocą których możemy 
zdefiniować przestrzeń miejską Warszawy jest tymczasowość. Jest to stan, 
który może być zinterpretowany jako forma oporu, strategia na ominięcie 
ogólnie przyjętych procedur, zaznaczenie swojej obecności czy też anekto-
wanie nowego terytorium. Tradycję „polskiej architektury tymczasowej” 
można ironicznie zakreślić od Wozu Drzymały, przez stoiska targowe, kio-
ski, ogródki działkowe, po likwidowane obecnie Kupieckie Domy Towa-
rowe na Placu Defilad.
Wbrew pojawiających się gdzieniegdzie na wystawie odniesień do, opisa-
nego konkretnymi geograficzno-ekonomicznymi parametrami miejsca ja-
kim jest Warszawa, ekspozycja nie składa się z zestawu funkcjonalnych, 
możliwych do wdrożenia propozycji dotyczących modelowania prze-
strzeni miejskiej. Nie jest też przeglądem problemów, z jakimi borykać się 

Armando Andrade Tudela, Billboard 5', 2003, c-type photograph, 43 x 57 cm

Ariel Schlesinger, z cyklu Minor Urban Distasters, 2007 
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muszą mieszkańcy miasta ani analizą zastanych tutaj procesów. Jednym 
przypadkiem bezpośredniego wglądu w warszawskie realia jakim jest ar-
chiwum ulicy Puławskiej – trwającej wciąż w stanie dzikiej transformacji, 
będąc równocześnie bazarem, wsią, autostradą i wielkomiejską aleją. Ar-
chitekt Magdalena Staniszkis o gwałtownym rozwoju tej ulicy i o przeista-
czaniu się terenów rolniczych w miasto pisała: „Popełniliśmy wiele błę-
dów, niestety tak trwałych  jak konstrukcje nowych budowli. (…) Można 
te błędy potraktować jako pouczającą lekcję, jeżeli potrafimy wyciągnąć 
z niej wnioski ucząc się na błędach, chociaż to najbardziej bolesny spo-
sób edukacji”. Zaśmiecony architektonicznie i chaotyczny krajobraz ulicy 
Puławskiej – niechcianego bękarta transformacji ustrojowej po 1989 roku 
– oglądamy na wystawie na fotografiach Jana Smagi. Zaproszeni artyści, 
pochodzący z różnych kontynentów, odnoszą się za to w bardziej abstrak-
cyjny, metaforyczny sposób do „cech szczególnych” środkowo-europej-
skiej stolicy: nie tylko tymczasowości, ale i anarchii, „spadochronowych” 
rozwiązań, palimpsestowej natury miasta, jego nigdy nie dokończonych 
elementów, wernakularnych struktur, materiałów budowlanych rozpa-
dających się z upływem czasu czy też obecności „zmęczonych miejsc” 
(o czym traktują prace Davida Maljkovića). Można powiedzieć, że artyści 
ci tworzą portret pamięciowy Warszawy, nie używając konkretnych nazw, 
statystyk i dat, posługując się w zamian wyabstrahowanymi elementami 
składowymi miejskiego krajobrazu tego miasta, które to jednak zaobser-
wować można również np. w metropoliach Ameryki Łacińskiej, krajów 
bałkańskich czy na Bliskim Wschodzie. 
Jeśli część programu „Warszawy w budowie” zatytułowaną Sklep (w pa-
wilonie meblowym Emilia prezentowane są przykłady polskiego współ-
czesnego wzornictwa przemysłowego i meble z przeszłości) potraktować 
jako świadomość myśli projektowej, to Wystawa byłaby jej podświadomo-
ścią – skupiającą się na podskórnych procesach, chaosie, błędach i miej-
skich aberracjach. Granica pomiędzy tymi częściami programu „Warsza-
wa w budowie” – Wystawą i Sklepem jest jednak rozmyta: budynki spina 
architektoniczny łącznik, który staje się miejscem interwencji malarskiej 
Katarzyny Przezwańskiej, pomiędzy nimi ustawiona jest ławka Karola Żu-
rawskiego, a za szybami na tyłach Emilii znajduje się geometryczna inter-
wencja Toby Patersona.
Tacy twórcy, biorący udział w Wystawie, jak Carlos Bunga, Ariel Schlesin-
ger czy Michał Budny odnoszą się do miasta i jego fenomenów, pozwa-
lając sobie jednocześnie na pracę bez ciężaru użyteczności, który wiąże 
się z (wymaganą na polu projektowania) funkcją obiektu. Również archi-
tektura traktowana jest tutaj jak zestaw przedmiotów, przy pomocy które-
go meblowana jest przestrzeń miasta (często kosztem całościowego my-
ślenia urbanistycznego: dyskutowany jest los pojedynczych budynków, 
zaniedbywana jest refleksja w makro-skali) – może być ona pozbawiona 
swej użyteczności wskutek upływu czasu, zaniedbania czy przemian urba-
nistycznych, jednocześnie pełniąc funkcje symboliczną – stając się na poły 
abstrakcyjnym monumentem w przestrzeni miejskiej. Wiele z prac pre-
zentowanych na wystawie, odwołują się do postulatu (tymczasowej) funk-
cjonalności, która jest zaburzana bądź nieoczywista. Wystawa rozgrywa 
się w konceptualnym „cudzysłowie”, wytyczonym przez prace Cypriena 

Tobias Putrih, 4th Gift (Warsaw), 2009 
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Gaillarda i Tobiasa Putriha. Ze strony Gaillarda są to dwie fotografie View 
over Sighthill i Chateau d’Oiron (2008) – obrazujące dramatyczny rozpad 
architektury seryjnie produkowanych bloków mieszkalnych oraz poten-
cjał wykorzystania „okruchów” po modernizmie do celów dekoracyjnych, 
tym samym przywołując kontemplacyjny charakter współczesnych ruin. 
Gaillard odwołuje się do materiału dowodowego (gruzu z wielkiej płyty), 
symbolizującego klęskę utopii wpisanych w myśl modernistyczną, a jed-
nocześnie podkreśla naszą fascynację destrukcją i „wymazywaniem” części 
miast, na które nadpisywane są nowe warstwy, potencjalnie lepiej odpo-
wiadające wyzwaniom przyszłości. Na drugim biegunie tej narracji, znaj-
duje się złożona z kilkuset drewnianych modułów struktura Tobiasa Putri-
ha, za pomocą której słoweński artysta przypomina sen o funkcjonalności, 
wpisany w postulowaną niejednokrotnie w XX wieku fuzję sztuki, designu 
i architektury. Odnosi się on m.in. do badań prowadzonych w pracowni 
studia Aleksandra Rodczenki i Warwary Stiepanowej, którzy zajmowali 
się problematyką modularności, interaktywności i użytkowego potencja-
łu sztuki. „Gruz” złożony z piramidalnych modułów, który może być prze-
aranżowany przez publiczność (abstrakcyjnej rzeźbie nadana jest funk-
cja) jest odwrotnością gruzu, który fotografował Gaillard (gdzie funkcja 
została zredukowana do kiczowatej dekoracji). Wystawa jest w pewnym 
sensie archiwum wyobrażeń na temat materiału, z którego budowane jest 
miasto, funkcjonalności przedmiotów (którymi są również budynki) oraz 
ich wpływu na nasze emocje i zachowania. Z pozornie abstrakcyjnych ele-
mentów wyłania się obraz środkowo-europejskiej stolicy, gdzie w zmianę 
wpisana jest zarówno destrukcja jak i witalny, niekontrolowany wielopo-
ziomowy wzrost. To co miało być tymczasowe zostaje na dłużej lub na za-
wsze. Chaos się pogłębia, a ruiny współczesnego miasta stają się pożywką 
dla nowych budynków. 

Warszawa w budowie. Wystawa, 3.10 – 22.11 2009 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3 

www.artmuseum.pl

www.warszawawbudowie.pl 

Artyści: Michał Budny, Carlos Bunga, Daniela Brahm, Cyprien Gaillard, David 

Maljković, Bartosz Mucha, Ahmet Ogut, Toby Paterson, Katarzyna Przezwań-

ska, Tobias Putrih, Joanna Rajkowska, Ariel Schlesinger, Magdalena Stanisz-

kis/Jan Smaga, Superflex, Armando Andrade Tudela, Uglycute, Aleksandra 

Wasilkowska, Karol Żurawski

Zdjecie Jana Smagi, ilustrujące esej Magdaleny Staniszkis o ulicy Puławskiej, 2009



104     notes.55 CZYteLniA CZYteLniA notes.55      105

O znaczeniu kolorów w sztuce i architekturze, 
a także o barwnych interwencjach urbanistycz-
nych z Kasią Przezwańską, autorką interwencji 
będącej częścią festiwalu Warszawa w Budo-
wie rozmawia Kamila Rogowska.

*ŁĄCZNIK KOLORYSTYCZNY

Katarzyna Przezwańska, bez tytułu, model, 2009
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W ramach festiwalu Warszawa w Budowie przemalowałaś na intensywne 

kolory łącznik między MSN, a sąsiadującym z muzeum salonem meblowym 

Emilia. Do czego się odwoływałaś?

Ważnym kontekstem jest oczywiście to, jaka to jest architektura. Czyli tak 
ostatnio „wałkowany” modernizm. 
Drugim elementem jest oczywiście kolor. Także w kontekście moderni-
zmu. Dzisiaj architektura jest właściwie pozbawiona koloru.
Kolor jest raczej nieelegancki, może kojarzy się z wsią, a może jest zbyt 
sensualny w mieście, w którym powinien panować porządek. Kolor także 
został prawie całkowicie wyparty przez estetykę kultury wysokiej.
Często mam wrażenie, że obraz modernizmu jaki panuje w tej chwili, jest 
przekłamany. Ciekawe jest to, że na przykład Le Corbusier, stereotypowo 
kojarzony jest jako twórca nieludzkiej, utopijnej architektury, ojciec blo-
kowisk z wielkiej płyty. Tymczasem jest to być może najbardziej przyjazna 
człowiekowi architektura jaką widziałam. W wielu jego projektach w wy-
jątkowy sposób używa właśnie koloru.
Ciekawe będzie dla mnie tez skonfrontowanie się z estetyką wnętrza Emil-
ki – pastelowymi , specyficznie niezdecydowanymi, „nijakimi” kolorami – 
obecnie najpopularniejszymi.

To już twój kolejny projekt, którego ciężar oparłaś o intensywne barwy. 

Poprzednio współpracowałaś ze Sławkiem Pawszakiem, a twoje rozległe 

płaszczyzny koloru były tłem dla jego minimalistycznych prac. Czym jest dla 

ciebie kolor?

Jest bardzo prostym środkiem, który dużo zmienia, humanizuje architek-
turę. Jest czymś pierwotnym, spontanicznym, często stosowanym oddol-
nie, przenosi skojarzenia tropikalne. Kolor wprowadza taki nieoficjalny, 
emocjonalny tryb.
Jest to najprostszy sposób przekształcania architektury, często stosowa-
ny w najbiedniejszych krajach. Nie można kolorem odnowić budynku, ale 
można go oswoić. Lubię też jak widać niedoskonałość ręki człowieka, ja-
kieś niedomalowania, które są skonfrontowane z niewzruszoną formą ar-
chitektoniczną.

Dlaczego do tego projektu wybrałaś właśnie te kolory? Jakie jest ich znacze-

nie?

Te kolory są bardzo konkretnie dobrane. Z zewnątrz jest jasny zielony 
stykający się z sieną paloną – rodzajem brunatnego ciemnego czerwo-
nego.
Są to kolory, których używał Le Corbusier w Cite Fruges w Pessac we Fran-
cji. Swoją drogą historia tego osiedla też jest ciekawa – miało to być osiedle 
dla robotników. Le Corbusier przekroczył budżet  i terminy tak, że zlece-
niodawca wyjechał z załamaniem nerwowym gdzieś do Afryki – dziś na-
tomiast wydaje się ze osiedle funkcjonuje bardzo dobrze.
Później, pytany o to w wywiadzie powiedział, że to życie ma zawsze racje, 
a architekt się myli. Przeżyłam wielki szok, gdy tam byłam, że tak prostym 
środkiem osiągnął tak silny efekt. Ale wracając do kolorów, to Le Corbu-
sier tłumaczył, że użył blado zielonego by zlać te domy z okoliczną roślin-
nością, sieny palonej dla podkreślenia bryły architektonicznej. W mniej-

szych ilościach używał jeszcze trzech innych kolorów – niebieskiego dla 
zdematerializowania ściany, białego jako najczęstszego koloru fasad i cie-
płego beżowego.
W środku łącznika używam różowego i żółtego. Różowy – wiadomo – jest 
to kolor skompromitowany. Ja bym chciała go użyć w sposób naturalny, 
odrywając go od tych wszystkich konotacji (jak Barragan). Intensywny 
żółty jest mało wykorzystywanym, a bardzo energetycznym kolorem.
Dla mnie są to kolory kontemplacyjne, a dla niektórych pewnie opresyjne.

Łącznik w kolorowych barwach to nie jedyny projekt, który zaproponowałaś 

w ramach Warszawy w Budowie – opowiedz o dwóch pozostałych, które nie 

zostaną zaprezentowane.

Pierwszą moją myślą było przemalowanie całej Emilki – w sumie nie jest 
to tak duża powierzchnia bo większość to okna. Chciałam podkreślić jej 
modernistyczną formę: spektakularny pofalowany gzyms, ściany ze szpro-
sów okiennych, daszki nad wejściami
Byłaby to dobra okazja do przekroczenia tej toczącej się obecnie dyskusji 
„wyburzać czy odnawiać”, bo dla mnie oczywiste jest, że jest to super cie-
kawa architektura. Byłaby to okazja do tego by pokazać, że nie trzeba trak-
tować bałwochwalczo raz danej rzeczy. Kiedyś co każdą epokę aktualizo-
wano na przykład kościoły.
Drugim pomysłem było pomalowanie gablot, które stoją przy odcinku łą-
czącym Emilkę ze Złotymi Tarasami. One są jak miniaturowe moderni-
styczne osiedle, w dodatku zdewastowane, zaniedbane, sporadycznie wy-
korzystywane. Idea obu tych projektów była podobna.

Wykorzystam pytanie, które w ramach uruchomionego w ramach festiwalu 

Departamentu Propozycji MSN zadaje mieszkańcom stolicy: jak przeprojek-

tować Warszawę by życie w niej stało się lepsze?

Ciekawym eksperymentem, aktywującym kreatywność byłoby wprowa-
dzenie „prawa ręki”. Wymyślił je Hundertwaser, i tak naprawdę nazywał 
je „prawem twojego okna”. Mówiło ono, że  „Masz prawo kształtować swój 
własny gust, tak daleko jak sięga twoja ręka, twoje okno czy fasada”. Fajnie 
byłoby to wprowadzić na blokowiskach, czy w biurowcach.

Twój projekt jest interwencją. Malujesz istniejące, zmieniasz jego odbiór, 

przekształcasz. Czy właśnie takie działania są właściwe dla Warszawy, czy 

to słuszna strategia?

I tak i nie. Na pewno wiele jest słabej architektury, którą dałoby się pro-
stymi i mało kosztownymi ingerencjami usprawnić, polepszyć, zaktywizo-
wać. Ale też zawsze dobrze jest wymyślać nowe scenariusze.

Katarzyna Przezwańska, rocznik 1984, urodzona w Warszawie gdzie pracuje 

i mieszka kończy studia na wydziale malarstwa warszawskiej ASP. 
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Bas van Beek to jeden z najbardziej zagorzałych 
krytyków współczesnego designu, nazywane-
go przez niego „burżuazyjną farsą” i „cyrkiem”. 
O większości holenderskich projektantów wy-
raża się per głąby i idioci, zwracając uwagę 
na potrzebę prawdziwej i niezależnej krytyki. 
Tworząc analogię do Hollywood twierdzi, iż je-
dyne co holenderski design jest w stanie wypro-
dukować, to komedie romantyczne, a on stara 
się jedynie przypominać o istnieniu innych ga-
tunków filmowych. Przy okazji jego pierwszej 
polskiej wystawy z Basem van Beekiem rozma-
wia Rafał Betlej.

*KRYTYCZNY KREATOR MUTANTÓW

Bas van Beek / www.basvanbeek.com
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Jaka jest twoja diagnoza współczesności?

Zakładasz, że jak lekarz określę problem chorego i na dodatek, że znaj-
dę jego rozwiązanie? Jedno z głównych nieporozumień w dziedzinie de-
signu, przekonanie o możliwości rozwiązywania problemów osadzonych 
gdzieś w procesie sugeruje, że wszystko będzie dobrze, dopóki wszyst-
kie skrajności będziesz potrafić łączyć za pomocą wartości estetycznych. 
Tymczasem okazuje się, że przekonany o znalezieniu rozwiązania wcze-
śniej czy później napotkasz na kolejne problemy, które pojawiać się będą 
znikąd.

Nazywany jesteś demaskatorem współczesnego holenderskiego designu. 

Na czym opierasz swoją krytykę?

Upadek przemysłu tekstylnego, szkła i ceramiki w Holandii wydaje mi się 
początkiem czegoś, co nazywam Nowym Romantyzmem rzemiosła. Klasa 
średnia desperacko poszukuje nowej tożsamości, próbuje zanegować do-
tychczasową poprzez odrzucenie produkcji masowej. To sprowokowało 
kolejne zmiany w myśleniu o projektowaniu przemysłowym.
W latach 90. wszystko wyglądało jak samoloty, miało aerodynamiczną es-
tetykę. Wciąż mam kilka par butów sportowych z tamtych lat, które wy-
glądają tak, jakby za chwilę miały odlecieć z prędkością światła. Problem, 
który dostrzegam polega na tym, że rzeczy te tylko tak wyglądały. Teraz 
z kolei mamy do czynienia z manufakturami pełnymi designerów i staży-
stów, których codzienna rutyna polega na tworzeniu jedynych w swoim 
rodzaju, czy limitowanych edycji przedmiotów. Praca projektanta skupia 
się na tym, by nadać im wygląd ręcznego wykonania. Tymczasem typowi 
rzemieślnicy nie przykładają do tego tak wielkiej wagi, jak robią to obec-
nie designerzy. Kiedy projektowanie zostało zdefiniowane jako profesja, 
powstało pytanie, w jaki sposób designerzy mają wykonywać pracę rze-
mieślnika na tyle alternatywnie, by pozbawiona była nudy i rutyny. Konse-
kwencją tego stała się masowa produkcja przedmiotów wyglądających jak 
wykonane ręcznie. I tu wracamy do problemu, z którym mieliśmy do czy-
nienia we wczesnych latach 90. – sugestia formy nie jest tożsama z przed-
miotem. Ta iluzja, obecna w warstwie słownej, stała się oczywiście o wiele 
bardziej istotna niż sam produkt.

Jaka zatem była rola projektów twoich projektów Royal Rip-Offs i Prequels 

pokazanych we wrocławskiej galerii BWA?

Royal Rip-Offs było konsekwencją projektu Prequels, w którym starałem 
się podsumować estetykę profesjonalnej amatorszczyzny. Projekt miał być 
eksploracją upadku procesu produkcji. Pracując w szkle używałem ist-
niejących wzorów produkowanych przez fabrykę Royal Leerdam – było 
to bardziej praktyczne i prostsze niż tworzenie nowych form produkcyj-
nych. Poprzez stworzenie wariacji na temat istniejących już wazonów sta-
rałem się wykreować współczesnego mutanta. Produkt końcowy stanowi 
tanią kopię unikatowych obiektów. Oryginał podlega transformacji bę-
dąc nieudolną próbą naśladownictwa. Przez użycie standardowych kolo-
rów wzmocnieniu ulega kontrast pomiędzy unikatowym i przemysłowym. 
Dzięki temu uwypuklona zostaje przestrzeń pospolite – banalne.

W latach 90. wszystko  →
wyglądało jak samoloty. Wciąż 
mam kilka par butów sportowych 
z tamtych lat, które wyglądają 
jakby za chwilę miały odlecieć 
z prędkością światła.

Bas van Beek, Prequels: Turkey-Mug Hybrid Dayglow Green, 2007
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Bas van Beek, Royal Rip-offs Lindgrün, 2009
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Czy uważasz, że współczesny product design schlebia gustom konsumen-

tów?

Poprzez interwencję w istniejącą ikonografię celebruję konsumpcjonizm 
będąc świadomym, że w dziedzinie projektowania przedmioty muszą być 
przede wszystkim „ładne”. Ładne mogą być również wojna, zniszczenia 
i śmierć, wszystko może podlegać estetyzacji. Designerzy zdają się nie do-
strzegać w tym problemu. Przebywając w komfortowym otoczeniu, sie-
dząc na sofie Marcela Wandersa, popijąc herbatę z filiżanki Helli Within, 
posłodzoną posrebrzaną łyżeczką Karima Rashida łatwo rozkoszować się 
chwilą oglądania okropności w popołudniowym serwisie informacyjnym. 
Product design odzwierciedla jedynie tak zwane pozytywne emocje, igno-
rując istnienie ogromnej części ludzkiej osobowości. W rezultacie nienor-
malnym jest brak chęci posiadania rzeczy ładnych. Innymi słowy: kupując 
product design potwierdzasz swoje zrównoważenie.

Jakie widzisz wyjście z tej sytuacji? Czy zgodziłbyś się z tymi, którzy nadzie-

ję upatrują w nowych mediach dających szeroki dostęp do informacji?

Członkowie Międzynarodowego Ruchu Sytuacjonistów byli świadomi fak-
tu, że kapitalizm jest w stanie wyprodukować antygen zdolny neutralizować 
każdą krytykę. Z upływem czasu każda antystruktura będzie wspierać struk-
turę. Krytyka ulega instytucjonalizacji tracąc transgresywność. Nowe media 
nie stanowią tu wyjątku i nie będą w stanie uchronić nas przed utowarowie-
niem. Może się wydawać, że jest to możliwe, sugestia ta wystarcza do stwo-
rzenia iluzji, że jednostka ma wpływ na kształt społeczeństwa jako całości.
Spójrz na projekty artystyczne w przestrzeniach miejskich. Często mają 
one na celu zwracać uwagę opinii publicznej na istniejące problemy. Pyta-
nie jednak, co dzieje się z nimi potem, jak długo wywołują one zamierzo-
ny efekt. Początkowo obce obiekty zostają oswojone przez miasto stając się 
jego symbolami i zaczynają funkcjonować jako atrakcje turystyczne. Czy 
nie zatracają w ten sposób swego krytycznego wyrazu?

Możliwość zmiany jest więc dla ciebie złudzeniem?

Wcale nie twierdzę, że świat pozostaje niezmienny. Jednak przeświadcze-
nie o możliwości zaprogramowania transgresji wydaje mi się ryzykowne.

Bas Van Beek – urodził się w 1974 roku w Nijmegen. Ukończył School of Visual 

Arts w Nowym Jorku (1997), architekturę w Kooning Academy w Rotterdamie 

(1998) oraz Królewską Akademię Sztuki Architektury i Designu w Hadze (1995). 

Zaliczył 13 wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt zbiorowych. Wykłada w de-

signLab w Rietveld Academie. Tworzył autorskie prace m.in. dla Pols Potten 

czy Cor Unum. Dizajner, autor obiektów użytkowych, krytyk, naczelny prze-

śmiewca. Do najważniejszych jego projektów należą Reconstructed Oak Table 

(2004), Prequels (2007) i Royal Rip-Offs (2009).

Wystawę Hyper Hybrids można oglądać w galerii Szkła i Ceramiki BWA we  

Wrocławiu do 10 października (www.bwa.wroc.pl).

www.basvanbeek.com

Przekonany o znalezieniu  →
rozwiązania wcześniej czy 
później napotkasz na kolejne 
problemy, które pojawiać się 
będą znikąd.

Bas van Beek, Rooster Vase for Pols Potten, 2008
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Z Rafałem Dominikiem o zaletach nierealizo-
walnych projektów, kompetentnej urodzie di-
sco polo jako narzędzia twórcy, a także o uko-
chaniu polskości, w przedzień obrony przez 
niego dyplomu z malarstwa, rozmawia Bogna 
Świątkowska

*SZUKAM DZIWNYCH METAFOR

Rafał Dominik, Jelonek, 2009 (Mebleks)
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Byłam dzisiaj w restauracji rybnej i zamówiłam sok z ryby, zaproponowany 

kiedyś przez Mebleks. Nie było. Kelnerka zdegustowana. Jak scharakteryzo-

wałbyś swoje działania na polu dizajnu?

Mebleks to taki projekt, jak źle by to nie brzmiało, alternatywnego dizajnu, 
czy nawet nie dizajnu, tylko projektowania rzeczy, które są abstrakcyjne 
i dziwne, ale w których siedzi potrzeba utylitarności. Poza tym chciałem 
stworzyć coś à la firmę, która sprzedaje rzeczy, których nie ma (bo są tyl-
ko konceptem) i swoimi produktami stara się przebić tą nadętość i sztyw-
ność współczesnego dizajnu. Ale oprócz tego wszystkiego, jest to oczywi-
ście też okazja do żartów i zaskakiwania samego siebie wymyślaniem coraz 
to dziwniejszych rzeczy, nazw, itd.

Jak to było, że wymyśliłeś ten sok z ryby? Czy to była jakaś konkretna sytu-

acja?

Pomysł na sok z ryby powstał ze względu na walory zdrowotne ryby i jest 
trochę odpowiedzią na miliardy zdrowych i niezdrowych napojów jak red 
bull, tiger albo sok z buraków, czy marchwi. Dodatkowo pirat na reklamie 
i w ogóle konotacje pirackie dodają mu „fajności” i atrakcyjności – taki 
energizer dla piratów. Paskudny, ale daje kopa.

Jaki smak byłby twoim ulubionym? Dorszowy, okoniowy? A Może uklejowy?

Moim ulubionym smakiem na pewno byłby śledziowy. Ewentualnie, jeśli 
byłaby to cała seria, to jeszcze o smaku smażonej flądry.

Co w dzisiejszym dizajnie najbardziej twoim zdaniem wymaga kwestiono-

wania? Jaka jest twoja definicja dobrego dizajnu?

„Dizajn” jako taki, jako modna ostatnio dziedzina sztuki i styl bycia, w su-
mie nie wymaga modyfikacji, bo spełnia swoje założenia. Natomiast pro-
jektowanie, czy mówiąc akademicko, wzornictwo przemysłowe, nie po-
winno opierać się o mody i płytkie, ograniczone spojrzenie, które nic nie 
wnosi. Dla mnie „dizajn” Mebleksu jest z góry wzięty w nawias i cudzy-
słów i jest napisany kursywą oraz z małej litery, („dizajn”).

A to zamiłowanie do projektów nierealizowalnych? Czy to wynik trauma-

tycznych doświadczeń, nienawiści do funkcjonalności?

Nie mam żadnej nienawiści do użyteczności, raczej wręcz odwrotnie. Pro-
jekty nierealizowalne dają większe pole manewru, domysłów, własnych 
wizji tych „produktów”, nie stawiają cię w sytuacji, w której możesz tylko 
na nie patrzeć i coś tam myśleć o nich – są w pewnym sensie niedokończo-
ne. A poza tym może ktoś wymyśli jak taką rzecz urzeczywistnić.

A jak tam wakacje? Robiłeś coś ciekawego? Widziałeś coś? Jakieś elektryzu-

jące odkrycie, refleksja ostatnich miesięcy?

Hmmm..w pewnym stopniu chyba wszystko mnie elektryzuje. Prawie 
całe wakacje robiłem płytę techno i dyplom i chyba jedyna większa re-
fleksja dotyczy rozmiaru prac, które robię. W rozmowie z kolegą dosze-
dłem do wniosku, że wiele moich prac jest trochę niedokończonych albo 
„krótkich”.
Lubię niedopowiedziane sytuacje i takie obrazy, czy ogólnie dzieła sztu-

Pomysł na sok z ryby  →
powstał ze względu na walory 
zdrowotne . Taki energizer dla 
piratów. Paskudny, ale daje 
kopa.

Rafał Dominik, bez tytułu, 2009
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ki, które pozostawiają dużo miejsca dla odbiorcy, na dopowiadanie sobie 
reszty czy wymyślanie „dalszych ciągów”. Poza tym uwielbiam symbole, 
loga i ikonki i różne takie skumulowania treści w jednym znaku. Może 
przekłada się to na moje działania. 

Kończysz właśnie studia, twoje zainteresowania są rozproszone. Malujesz, 

wymyślasz niemożliwe do zrealizowania urządzenia, a do tego uprawiasz 

działalność muzyczną wykorzystując do tego gatunki ogólnie uznane za 

skompromitowane. Co cię w tym disco polo kręci?

Disco polo ma w sobie bardzo dużo polskości, którą byłem i jestem nadal, 
niesiony robiąc ten projekt. Kusząca jest też szczerość tego gatunku i je-
śli chodzi o temat patriotycznego zachwytu nad Polską, wydaje mi się to 
najlepszym medium – kompetentnym. Z kolei drugim, chyba też skom-
promitowanym gatunkiem, w którym ostatnio działam jest techno. Szyb-
kie, kolorowe i gęste, staram się nim opowiadać różne historyjki, tzn.każ-
dy utwor to krótka historyjka o czymś.

Czy możesz streścić twoją ulubioną historyjkę, żeby czytelnicy nabrali po-

jęcia?

Na przykład historyjka o Generale, który zjawia się na balu noworocznym 
zorganizowanym w Pałacu. Na jego nieszczęście na balu jest też jego znie-
nawidzony młody sierżant, który ma zamiar oświadczyć się tego wieczora 
córce Generała. Generał, wielki przeciwnik tego związku podejmuje więc 
radykalne kroki: gdy na sali maja się rozejść dźwięki melodii, przy której 
młody sierżant oświadczy się córce Generała, ten porywa ją w tan, unie-
możliwiając tym samym oświadczyny.

Czego wynikiem jest forma jaką nadajesz swoim wypowiedziom?

Wypowiedziom? Werbalnym czy materialnym?

Hmmm, raczej materialnym, chociaż może raczej i mentalnym, jeśli wziąć 

pod uwagę teksty piosenek. Sam je piszesz? Czemu są one poświęcone? Ja-

kie tematy najchętniej przywołujesz w tych swoich piosenkach?

Z tekstami to jest tak, że chyba tylko ze dwa napisałem wcześniej, przed 
nagraniem, reszta to improwizacja, więc czasami nie mam pełnej kontro-
li nad tym, co zaśpiewam. Ale nie traktuję tego jako minusa, bo często je-
stem zaskoczony, że śpiewam o rzeczach, o których nie umiem opowie-
dzieć, czyli o tanich uczuciach, jakie czasem mam, o zawodach sercowych, 
o tym, że lubię polską naturę, że czasem jestem nieśmiały, a czasem śmia-
ły. Takie było założenie Galacticsów, że te trzy postaci tworzące zespół, to 
różne wcielenia mnie.

A co jest właściwie z tą miętą do polskości u ciebie? Zwłaszcza, że teraz ra-

czej występuje tendencja do bycia ponad jakieś takie kategorie narodowe. 

Czym ta polskość cię tak wzrusza i porusza?

Tak myślę, że ta miłość do Polski jest wspólna dla ludzi z mojego roku. Ale 
to nie jest, jak lubisz w żartach to przedstawiać, jakiś skrajny ultranacjona-
lizm, czy chyba nawet patriotyzm. Przechodząc obowiązkową estetyczną 
i mentalną fascynację USA i zachodem doszedłem do wniosku, że to cze-

Nie mam żadnej nienawiści  →
do użyteczności, raczej wręcz 
odwrotnie.

Rafał Dominik, Pomnik piguły, 2009
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go tak bardzo nie lubiłem w polskości, albo wydawało mi się bardzo dziw-
ne, np. brak wyczucia estetycznego, upychanie wszędzie reklam i szyldów, 
szaro-bure kolory, nijakość, chamstwo, zamknięcie się w sobie itd., nagle 
zyskało na wartości. To te idealne pejzaże okazały się tanie i nijakie, estety-
ka miast zbyt restrykcyjna, dbałość o szczegóły sztuczna. Ta miłość jednak 
nie jest zawsze taka sama, tzn. nie lubię Polski w całości, nawet nie wiem 
czy ją w ogóle lubię, nie uważam, że jej cechy są fajne, raczej piękne i „za-
kochiwalne”. To jak bycie kibicem słabej drużyny piłkarskiej, która prze-
grywa, ale i tak piszesz na murach, że rządzi. Tymek Borowski opowiadał, 
jak słuchał hymnów różnych państw czytając ich teksty i jedynie Polski go 
na prawdę poruszył – reszta była błaha i naiwna. Polacy są tacy jak Polska, 
przynajmniej ja się tak czuję. Często oglądając wiadomości i słysząc infor-
macje na temat Polski myślę sobie „hmm... to trochę o mnie”. Może to jest 
właśnie prawdziwy patriotyzm – czuć się jak swój własny kraj, niekoniecz-
nie go (siebie) lubiąc.

A twoje obrazy czym są inspirowane? Czy nadajesz im tytuły? Czy one także, 

jak twoja muzyka, mają w tle konkretne historyjki?

Tak, zwłaszcza ostatnio zaczynam nadawać tytuły bo obrazy przedstawia-
ją coraz bardziej konkretne rzeczy – np. przekrój przez kamień. Mam kil-
ka obrazów, które mają w sobie historie, jak np. Surfujące Żabomałpy, ale 
sporo jest po prostu przedstawianiem jakiegoś elementu. Inspirują mnie 
różne zjawiska albo postaci pop-kultury, komiksów, gier, sytuacje realne, 
dla których szukam dziwnych metafor.

Nie jesteś związany z żadną galerią, ale z grupą młodych artystów z twojego 

rocznika tak. Co twoim zdaniem was łączy, czy można mówić o jakiejś specy-

ficznej więzi, charakterystycznej dla was postawie?

„Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić świat”, 
jak mówi tekst zespołu Kombi. Łączy nas na pewno jakaś niechęć do prze-
sadnego dookreślania rzeczy i samych siebie, ironizacja...

Zwykle artyści mówią o swojej twórczości jako „Próbie odpowiedzi na pyta-

nie...”, a ty czego poszukujesz?

Hmmmmm… to dopiero pytanie! Nie mam żadnego celu, do którego po-
woli dążę, a na starość dotrę.

Rafał Dominik, rocznik 1985. Autor i współautor takich inicjatyw twórczych 

jak: Mebleks, Fale Bałtyku (wraz z Ulą Niemirską), oraz projektów muzycznych 

Galaktic (disco polo) i Donkey Donk (techno). Stdiował malarstwo w pracowni 

Leona Tarasewicza na warszawskiej ASP. Mieszka w Warszawie.

www.mebleks.blogspot.com

Często jestem zaskoczony,  →
że śpiewam o rzeczach, 
o których nie umiem 
opowiedzieć.

Rafał Dominik, Galactic
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To coś w rodzaju brudnego sekretu, że luksu-
sowe mieszkanka budowane teraz, są mniej-
sze, niż biedne mieszkania z lat 60. Z Owenem 
Hatherleyem, teoretykiem architektury, kryty-
kiem muzycznym, blogerem, autorem książki 
Militant Modernism (2009, 0books) rozmawia 
Agata Pyzik. 

*NIC NIE JEST ZA DOBRE 
dLa ZWYKŁYCh LudZI

Great Arthur House, Golden Lane Estate, 1957, Londyn, fot. Nina Power
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Aktualny hit Tate Modern to ogromna wystawa Futurism, otwarta w setną 

rocznicę Manifestu Futurystycznego. Mógłbyś się do niej odnieść w kontek-

ście swojej książki?

Przede wszystkim ta wystawa była bardzo nudna. Wydawało mi się, że taki 
styl mamy już za sobą, coś w rodzaju spełnionego marzenia Clementa Gre-
enberga: liczą się tylko płótna, to, co się działo w Paryżu i strategie malar-
skie. Podczas gdy futuryzm, i dlatego jest dla mnie istotny, był pierwszym 
ruchem w sztuce, w którym chodziło raczej o życie codzienne, niż sztukę. 
A właściwie drugim po Arts & Crafts. Jest tutaj jednak coś w rodzaju zło-
śliwego odwrócenia idei Williama Morrisa i pozostałych: chodzi bowiem 
o zniesienie sztuki, która stała się balastem dla świata, a my chcemy prze-
cież ten świat zmieniać! Owszem, nadal istnieje futurystyczne malarstwo, 
czasem bardzo dobre, czasem bardzo nieudane, ale dochodzi też architek-
tura, moda, muzyka. Wszystkie te idee, zwłaszcza te dotyczące architektu-
ry i muzyki, stały się bardzo wpływowe. Sztuka hałasu Russolo, Manifest 
architektury futurystycznej Antonia Sant’Elia i jego szkice są znacznie bar-
dziej interesujące od malarstwa i to odróżnia futuryzm od innych ruchów. 
Po futuryzmie, wedle formuły awangardy, jaką nadał jej Peter Bürger, po-
jawiły się Dada, Konstruktywizm, Bauhaus, De Stijl, które starały się oba-
lić sztukę. Interesują mnie takie ruchy z lat 60., jak Sytuacjonizm, ale także 
punk i post-punk, które funkcjonowały w podobny sposób: tworzyły sa-
mowystarczalne nagranie, obraz, czy budynek.
Naturalnie zdaję sobie sprawę z wielu wątpliwych aspektów futuryzmu, 
jego obsesji nowości i niszczenia tego, co zastane, budowania miast, które 
będą służyły jednemu pokoleniu, a potem niszczenia ich i budowania na 
ich gruzach następnych. Teraz oczywiście wiemy, że jest to krótkotermi-
nowy projekt, choćby przez to, że wykańcza zasoby naturalne. Z tego po-
wodu model futurystyczny nie daje się kontynuować, a żywy pozostaje ów 
potencjał przemiany życia codziennego.

Jedną z głównych propozycji w twojej książce Militant modernism, która 

idzie na przekór dotychczasowym interpretacjom modernizmu, jest, aby 

oceniać modernizm nie na podstawie wysublimowanej artystycznej pro-

dukcji lat międzywojennych, ale po tym, co powstało już po wojnie: bloki, 

autostrady czy właściwie miasta, w których żyjemy.

Tak, ponieważ dopiero wtedy można powiedzieć, że modernizm wygrał, 
przynajmniej na jakiś czas. Mógł zwyciężyć na stałe, jak we wschodnich 
Niemczech czy Holandii, ale w Wielkiej Brytanii trwał przez jakiś czas. 
Idee sprzed wojny zostały wcielone w życie. Dobrym przykładem tego jest 
Berthold Lubetkin i jego biuro projektowe Tecton. W latach 30. Tecton 
chciało budować domy dla klasy robotniczej: były na to odpowiednie pro-
gramy społeczne i fundusze. Koniec końców projektowali wtedy wille dla 
intelektualistów i luksusowe domy dla klasy średniej. Jednak po wojnie 
zaczęły powstawać ich osiedla mieszkaniowe, które z jakiegoś powodu są 
mniej znane. Zmienił się również ich design – białe bryły zastąpiły różno-
rodne materiały, bardziej skomplikowane. Modernizm stał się pluralistycz-
ny. Mnie nie interesuje styl międzynarodowy w modernizmie, właściwie to 
był jeden z jego największych błędów, wręcz katastrofalny. Interesuje mnie 
powojenny modernizm jako bardziej złożony. Co prawda w latach 20. była 

szansa na pluralizm, jeśli weźmie się np. konstruktywizm czy funkcjona-
lizm w Niemczech. W latach 30. następuje kodyfikacja. Łączy się to też 
z konkretnym stylem życia – zwłaszcza podczas boomu ekonomicznego. 
Zaczyna istnieć coś takiego, jak rynek nieruchomości. Ludzie zaczynają 
traktować modernizm jako coś interesującego, jako coś „swojego”.
Mnie natomiast wydaje się interesujący, ponieważ jest dokładnie odwrot-
nie. Ten modernizm międzywojenny: wygładzony, lśniący i minimali-
styczny, jest bardzo nudny. Jeśli ktoś się odwołuje do modernizmu, ma 
najczęściej na myśli ten z lat międzywojennych, dystansując się od tego 
powojennego.

Co masz na myśli mówiąc, że modernizm właśnie nie jest taki, jak my?

Mam na myśli głównie funkcje – ostatni raz projekt osiedla mieszkanio-
wego, który spełniałby założenia funkcjonalistyczne, powstał jakieś 30 lat 
temu. To już po prostu nie istnieje. Ludzie albo wynajmują mieszkania, 
albo mieszkają w przeludnionych osiedlach albo korzystają z jakiejkolwiek 
szansy na mieszkanie komunalne, bo w przeciwnym razie byliby bezdom-
ni lub na granicy bezdomności. Twórcy modernizmu chcieli zbudować 
nowe społeczeństwo, którym my na pewno w tej chwili nie jesteśmy. W la-
tach 90. był jakby nawrot modelu z lat 30.: te wszystkie wieżowce, biurow-
ce, galerie, wille. Mimo projektu społecznego, to, co budowali, okazywało 
się oderwane od społeczeństwa, tak, jak u Lubetkina.

Finsbury Health Center, Berthold Lubetkin & Tecton, 1935, Londyn, fot. Nina Power
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Tak, bo twoja książka to właściwie projekt polityczny, postulujesz zmianę 

społeczną, która wymogłaby zmiany w tym, co się buduje. Jakie są na nią 

teraz szanse i jak taka przemiana miałaby wyglądać?

Oczywiście nie wiem dokładnie, jak powinno to wyglądać, to jest para-
doks krytyka, który zna konstrukcję samochodu, ale nie potrafi go pro-
wadzić. Zdecydowanie nie wygląda to teraz tak jak w latach 60. To co 
się dzieje w architekturze mieszkaniowej, przypomina raczej postmoder-
nizm. To dobrze, ponieważ ja wcale nie chcę retro – idea bezpośredniego 
przenoszenia elementów ze starej architektury nigdy mi się nie podoba-
ła. Zdecydowanie można wyczuć rodzaj odrazy wobec polityki ostatnich 
20, 30 lat, ponieważ zwłaszcza dziś widać, jak bardzo zbankrutowała, 
zwłaszcza tutaj w Anglii czy w Stanach – mieszkańcy krajów anglosa-
skich czują ogromny wstręt do tzw. idei demokracji własności. W kra-
jach o innej polityce własności, jak Niemcy, Francja, Skandynawia, od-
czuwa się to w mniejszym stopniu. Czuje się, że jest publiczna, ale nie 
ma politycznej woli, żeby to zmienić. Prawdziwą tragedią tutaj jest spa-
dek po Thatcheryzmie, odpowiednie organa dofinansowywania budow-
nictwa mieszkalnego zapomniały, co do nich należy. Bardzo smutne jest 
to obserwować, choć z drugiej strony warunki nigdy nie były lepsze – 
partia Zielonych wyszła z tzw. Green New Deal w odpowiedzi na kry-
zys kredytowy, żądając większych inwestycji w ekologię ze strony rzą-
du i stworzenia paktu między zielonymi, przemysłem i związkami, żeby 
przedłożyć autentyczne problemy ekonomiczne ponad czyste finanse. Za 
tym szłyby wielkie projekty zmiany infrastruktury itd. Żadna duża par-
tia w Anglii się ty jednak nie interesuje.

Piszesz o tym, że od lat 50. aż do wygranej Thatcher był w Anglii rodzaj kon-

sensusu miedzy rządem i społeczeństwem. Czy chciałbyś jego powrotu?

Oczywiście, że nie w takiej formie. Piszę w książce, jak bardzo jest on zmi-
tologizowany. Jednak pisze się o nim jako o socjalistycznej katastrofie, 
podczas gdy jakość budownictwa była lepsza niż teraz. W znaczeniu poli-
tycznym poziom równości i jakości życia był znacznie wyższy. 
Po wojnie generalnie chodziło o zablokowanie proletariatu. W różnych 
miejscach przybrało to różne formy. Nawet w Europie wschodniej był to 
swoisty „pakt przeciwko rewolucji”. Na Węgrzech „gulaszowy socjalizm” 
jeśli chodzi o budownictwo polegał na zapobieżeniu powtórki z ’56 roku: 
macie mieszkania i zamknijcie się. Za znacznie bardziej posępną i de-
presyjna formę modernizmu w krajach socjalistycznych odpowiedzialne 
jest to, ze nie było demokratycznych sposobów decydowania. Nie mo-
gliście się w sposób demokratyczny przeciwstawić postawieniu 60 iden-
tycznych bloków wzdłuż szosy, co jest prawdopodobnie stwierdzeniem 
oczywistości.
Obejrzałem dość uważnie bloki w Pradze, Budapeszcie czy Berlinie: te bu-
dynki wzdłuż Karl-Marx Allee są oczywiście całkiem przyzwoite. Standard 
mieszkań z tego okresu jest całkiem wysoki. To coś w rodzaju brudnego se-
kretu, że luksusowe mieszkanka budowane teraz, są mniejsze, niż biedne 
mieszkania z lat 60. 
Główną pomyłką było planowanie i cała ta idea Le Corbusiera, miasta zło-
żone z wież i dróg – to był błąd. Było w modernizmie od początku coś, co 

Barbican Estate, 1965-1976, Londyn, Żółta Linia biegnąca przez cały kompleks fot. Nina Power
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się temu przeciwstawiało. Zawsze było kilka modernizmów, tylko dziś ko-
jarzymy głównie ten zwalisty styl międzynarodowy.

Stałym problemem jest estetyka: ludzie odrzucają estetykę bloków, a marzą 

o zamieszkaniu w strzeżonych zamykanych osiedlach – np. w Polsce wszy-

scy o tym marzą.

Podam ci przykład Barbicanu: to jedno z najdroższych miejsc z Londynie, 
zamieszkałe przez maklerów. Ja nigdy z życiu nie mógłbym sobie na to po-
zwolić. A jest to przecież betonowa wyspa z blokami, zbudowana z podob-
nych materiałów, jak miejsca dla biednych. I jest przecież piękny, czyż nie? 
Ale to nastawienie wobec budynków modernistycznych ulega zmianie. 
Trellick Tower, symboliczny blok w zachodnim Londynie, zwany kiedyś 
Tower of Terror. Teraz chcą go nawet zamknąć i ogłosić zabytkiem. Ponie-
waż sekretem Trellick jest to, że to są tak naprawdę luksusowe mieszkania, 
zbudowane z drogich materiałów, mieszkania są duże, a zostały zbudowa-
ne dla biednych – to fantastyczne.
Partia konserwatywna utrzymała się w Anglii dzięki wysadzeniu na bok 
klasy robotniczej. Na szczęście później mogli oni odkupywać swoje miesz-
kania. Nie szczędzono przy tej okazji ludziom biurokracji.
Z drugiej strony kapitalizm zaczął sprzedawać ideologię eskapizmu: czy 
nie chciałbyś mieć swojego miejsca na ziemi, uciec od wszystkiego? To za-
częło odnosić sukcesy w Anglii, która ma większą obsesję na punkcie klasy, 
niż ktokolwiek inny. W latach 80. socjologowie zaczęli propagować idee, 
iż człowiekiem może/powinien żyć tylko w tradycyjnej architekturze, cho-
dzić po tradycyjnych uliczkach itd. Czy oni nigdy nie byli w Europie? Prze-
cież ludzie mieszkają tutaj w kilkupiętrowych budowlach czy protoblokach 
od kilku stuleci.
I właśnie dlatego wplotłem w narrację książki moją własną historię chło-
paka wychowanego w Southampton w raczej nieciekawej okolicy, syna 
klasy robotniczej i średniej zarazem. Wszystkie osiedla, na których miesz-
kałem, w tym komunalne, miały te same problemy z wandalizmem, prze-
mocą i zanieczyszczeniami. Dlatego chciałem zaznaczyć swoje pochodze-
nie, żeby nikt nie powiedział, że to jakiś dupek z klasy średniej, który nie 
wie, jak to jest. Otóż świetnie wiem, jak to jest. Ale to nie ma nic wspólne-
go z architekturą! 

Co masz na myśli mówiąc, że to nie ma nic wspólnego z architekturą? Myslę, 

że ma wiele wspolnego z brutalizmem. Jeśli weźmiesz produkcję artystycz-

ną tych czasów od lat 50., Młodych gniewnych, filmy, literaturę, to po raz 

pierwszy pojawia się artysta z klasy robotniczej! Filmy i literatura przyczy-

niły się do wprowadzenia tej klasy do sztuki.

To prawda, po raz pierwszy mieliśmy po wojnie do czynienia z wielkimi 
pisarzami z klasy robotniczej, choć pierwszym był D.H. Lawrence. Jak np. 
B.S. Johnson, autor Nieszczęsnych, który zajmował się architekturą i jako 
jeden z nielicznych wplatał te elementy do swojego pisania. On znał to od 
podszewki. Podobnie sprawa ma się z reżyserami, pochodzącymi z cał-
kiem nieoczekiwanych milieu, choć np. Terence Davies, który recytuje 
w O czasie i mieście tym swoim głębokim głosem „Nie interesowali mnie 
Beatlesi, interesował mnie Marlowe i Bruckner”, nie ma pojęcia o archi-

Nowoczesna pagoda – jedna z wież Barbicanu, fot. Nina Power
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tekturze. W Anglii zawsze istniała pewna robotnicza kontr-tradycja, która 
nakazywała wyłamywanie się z kanonu zachowań tej klasy. Po wojnie sta-
ła się ona jeszcze silniejsza. Wcześniej ci twórcy nie mieliby szans zdobyć 
szerszego uznania. To było często pierwsze pokolenie, które poszło na uni-
wersytet. Oni mieli po prostu inne idee, niż główny nurt! Weźmy muzykę 
pop. Została stworzona przez nich i nie jest to sztuka ludowa, to jest sztuka 
masowa. Została doszczętnie utowarowiona przez kapitalizm, ale pozosta-
je silna. Modernistyczny z ducha jest tez post punk, używając technik zna-
nych wcześniej tylko w sztuce i architekturze: dekonstrukcji, demistyfika-
cji, polityzacji sztuki. I dlatego wydaje mi się, że w ostatnich 3 dekadach 
modernizm jest prawie wszędzie martwy, poza muzyką.

Podoba mi się ta figura self-made artist, coś w rodzaju nowego proroka dla 

nowych ludzi, zamieszkałych w tych osiedlach czy industrialnych przestrze-

niach. Z drugiej strony wspominasz w książce o mnóstwie bardzo wyrafi-

nowanej sztuki. Oczywiście stała się ona taką w wyniku działań kanoniza-

cyjnych historii sztuki. Ale jak to się dzieje, że sztuka, w zamierzeniu np. 

konstruktywistów przeznaczona dla mas, stała się obiektem estetycznym? 

Dlaczego projekt zawiódł, a ludzie, dla których był przeznaczony, nie byli 

nim zainteresowani?

Tak, konstruktywistom wydawało się, że mogą zainteresować zwykłych 
ludzi abstrakcją, jednak wszystko to bardzo zależy od konkretnych przy-
kładów i kontekstów. Weźmy np. Finsbury Health Centre. Został zbu-
dowany przez Tecton i Lubetkina w ściśle konstruktywistycznym stylu, 
z kilkoma brytyjskimi detalami. Pytany, czy zwykli ludzie, dla których 
zostało to zbudowane, „pojmą” tę architekturę, odparł: „Nic nie jest za 
dobre dla zwykłych ludzi”. To stało się już trochę kliszą, ale wydaje mi się 
bardzo prawdziwe. Jeśli ktoś pracuje 40 godzin tygodniowo w fabryce, 
trudno oczekiwać, że nabędzie zdolności doceniania sztuki. Ale to i tak 
się dzieje. Nie docenia się możliwości doceniania sztuki przez tzw. zwy-
kłych ludzi. Finsbury jest uwielbiane i służy swoim celom od 70 lat. Po-
daję przykład muzyki tak często, bo jest chyba najbardziej przekonują-
cy. Np. utwór Ghosts zespołu Japan, 4 minuty całkowitej abstrakcji, nie 
ma bitów, nie ma melodii poza śpiewem, nie ma gitar ani basu, tylko ta 
dziwna elektroniczna forma – wygrał Top of the Pops. Tysiące ludzi na 
niego głosowało. Ten problem powraca u Davida Stubbsa w książce Fear 
of Music – ludzie akceptują sztukę abstrakcyjną, ale już nie muzykę, albo 
architekturę. Jednak wydaje mi się, że w przypadku architektury pro-
blem stanowi tylko po części abstrakcja. Chodzi raczej o jej meandrycz-
ność. Zabrzmi to może idealistycznie, ale przecież proste wieżowce były 
budowane wszędzie, od Chicago do Władywostoku. A ludzie pozytyw-
nie reagują na swego rodzaju dbałość o design. Jeśli widać, że coś zosta-
ło zrealizowane drobiazgowo i z wyczuciem, ludzi to angażuje, w przeci-
wieństwie do klonów budowanych wedle jakiegoś algorytmu, do których 
następnie się ich zapakowuje.
Nie można więc generalizować na ten temat, choć postawa z lat 30., żeby 
wcisnąć robotnikom abstrakcję, ponieważ nie mieli własnej kultury, to 
protekcjonalny nonsens. Oczywiście istniała kultura robotnicza, ale nie 
pasowała ona za bardzo do filozofii drapaczy chmur.

No tak, ale najciekawsze jest to, że ta proletariacka, masowa sztuka dla 

nowego człowieka – wygrała, z oczywistych powodów, widać to zwłaszcza 

w muzyce. Muzyka ma zdolność przekraczania granic sztuki wysokiej i ni-

skiej, zwłaszcza ostatnio można obserwować rozwój sound artu i otwarcie 

się instytucji na pokazywanie tej sztuki. Np. obecna instalacja Davida Byr-

ne’a w Roundhouse, Playing the building, przyciąga tłumy i budzi ogromny 

entuzjazm.

Tak, ale ta idea jest obosieczna. Jeśli chodzi o muzykę tworzoną na bloko-
wiskach, zazwyczaj podnosi się argument pt. „mieszkają w ponurej okoli-
cy, więc robią ponurą muzykę”. Nie uważam osobiście jungle albo techno za 
posępne gatunki. Może grime, ale jest w nich też element futurystyczny. Je-
śli chodzi o sound art, dotyka to innej strony, dlaczego uważam muzykę czy 
produkcję dźwiękową za sztukę bardziej zaangażowaną w życie codzienne. 
Ale nigdy nie napotkałem dzieła sound artowego, które dokonywałoby rze-
czy tak głębokich i autentycznych, jak dzieło producenta techno czy jungle. 
W kategoriach samego dźwięku nie jest to po prostu aż tak ciekawe. Produk-
cje z początku lat 90. miały niesamowity aspekt eksperymentu wyzwoliciel-
skiego, znacznie bardziej ekstremalne rzeczy działy się na znacznie bardziej 
masową skalę. Te dwie rzeczy można porównać, posługując się Post-produk-
cją Nicolasa Bourriaud (francuski kurator, autor bardzo modnej na począt-
ku lat 2000-nych koncepcji tzw. estetyka relacyjna, obecnie gwiazda kurator-
ska, która zadebiutowała w Tate Modern wystawą „AlterModernism” w tym 
roku – przyp. AP). Porównuje on w tej książce sampling i dj-ing do współ-
czesnych praktyk artystycznych, np. video artystę Douglasa Gordona, któ-
ry rozciągnął Psychozę Hitchcocka do 24 godzin albo Pierre Huygue. Re-
make, 1994-1995, który zrobił remake Okna na podwórze. Jeśli widziałaś te 
filmy, to możesz co najwyżej zerknąć na to i stwierdzić, że to dość interesu-
jące, i tyle. Natomiast nie musisz znać pochodzenia 20 sekundowego sampla 
z lat 60., który pojawia się w większości nagrań jungle, żeby móc rozumieć 
to nagranie, jakiś nieznany utwór z lat 60. nie ma właściwie nic wspólne-
go z tym nowym kawałkiem, nawet, jeśli cały jest oparty na samplowaniu. 
Gry z historią są bez znaczenia dla jungle i techno, podobnie jak postmo-
dernizm – on przekroczyły go już lata temu. Natomiast w galerii sztuki, je-
śli nie znasz odniesień, nic to dla ciebie nie znaczy. Nic tam nie ma. Ogląda-
nie 24-godzinnego Psycho bez wcześniejszego oglądania Hitchcocka nie ma 
sensu. Tak więc te popularne prądy muzyczne funkcjonują dużo bardziej 
na sposób konstruktywizmu czy futuryzmu, niż tzw. sztuki piękne. Na tym 
właśnie polegała estetyka relacyjna – desperacka próba zrobienia czegoś, co 
nie byłoby aż tak hermetyczne, co się całkowicie nie udało.

Może nie aż tak. Myślę, że w pewnym momencie sztuka wysoka była zainte-

resowana interakcją, co się nie udało. To może bardziej ogólna kwestia doty-

cząca zderzenia sztuki wysokiej pokazywanej w instytucjach i sfery czy też 

przestrzeni publicznej. O to chciałam cię zapytać: w artykule w najnowszym 

numerze „Radical Philosophy” napisałeś o zjawisku tzw. austerity nostal-

gia, nostalgii za surowością życia, która powraca teraz z powodu kryzysu. 

Powracają hasła z dawnych lat, żeby zawierzyć rządowi i oddać się w ręce 

opiekuńczych instytucji. Jednak jak piszesz w książce, w latach 50. aż do 
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końca 70. istniała w Wielkiej Brytanii autentyczna przestrzeń publiczna, np. 

telewizja czy radio pełniło rolę edukacyjną i pokazywało niezwykłe rzeczy. 

Jak te dwie koncepcje przeszłości się zderzają czy dopełniają?

Nostalgia za surowością, o której pisałem w „RP” odnosiła się do despe-
rackich prób przywołania czasów, kiedy rzekomo było dobrze. To fantazja 
– nostalgia klas średnich o tym, jak wygląda tzw. ciężkie życie, nostalgia za 
czymś, czego nikt z nich tak naprawdę nie przeżył. Przywołuje się w tym 
kontekście np. Trellick Tower, słynny brutalistyczny kompleks mieszka-
niowy zbudowany przez Erno Goldfingera, który nie ma nic wspólnego 
z surowością, a obecnie są to superdrogie luksusowe mieszkania.
Jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, wydaje mi się dziwacznym historycz-
nym paradoksem, że podczas gdy w teorii sprawy były kontrolowane przez 
instytucje, rady, samorządy, mieliśmy wtedy więcej przestrzeni rzeczywi-
ście publicznej, która nie była kontrolowana. Dobrym i oczywistym przy-
kładem jest Radio BBC. Także znany serial brytyjski Dr Who, który zaczął 
się w latach 60. Zastanawiający jest sposób, w jaki zmieniła się muzyka 
w nim – w pierwszej fazie istnienia serialu do lat 80. była znacznie bar-
dziej awangardowa, obecnie zaś bombastyczna i orkiestrowa. Zazwyczaj 
podpiera się to populistycznym argumentem: dajemy ludziom tego, cze-
go potrzebują, kiedy tak naprawdę wybór coraz bardziej, dramatycznie 
się zawęża, mimo że oficjalnie ma być większy. Pomysł, że rada miejska 
w Londynie miałaby budować awangardowe budynki, a BBC Radiophonic 
Workshop będzie grać awangardowa muzykę, jest teraz nie do wyobraże-
nia. Jest coś niesamowitego w tym, że biurokratyczne instytucje oferowały 
właściwie większą ilość wolności niż teraz. Np. w Sheffield, gdzie niedaw-
no byłem, 2,5 roku zajmuje samo planowanie i biurokracja, a kompleks 
Park Hill został zaprojektowany, zbudowany i oddany do użytku w mniej 
więcej podobnym czasie, w latach 1957-61. Dziś biurokracja powstrzymu-
je cię raczej przed zrobieniem czegoś, niż pozwala na działania.
Narodowy, zbiurokratyzowany, socjalizm powojenny nie był wystarczają-
co kontrolowany przez warstwy niższe, tzw. socialism from below i dlatego 
tak łatwo został zniszczony, a wraz z nim np. Narodowa Służba Zdrowia. 
W latach 40. mieliśmy albo socjalizm, kiedy sprawy były kontrolowane 
przez robotników, albo kontrolę państwową. Jestem zwolennikiem tych 
modeli. Teraz mamy pokraczną formę nacjonalizmu, kiedy po krachu fi-
nansowym banki są wspomagane przez państwo, a obywatele nie mają na 
to żadnego wpływu. Nic się nie zmieniło, wciąż inwestują w te same podej-
rzane interesy, pomimo, że to my jesteśmy właścicielami tych pieniędzy!

Im więcej rynku i kapitalizmu, tym mniej demokracji?

Tak. Można to zobaczyć choćby na przykładzie zmniejszającej się frekwen-
cji wyborczej. Od upadku Partii Pracy ludzie odkryli, że między partiami 
nie ma praktycznie różnicy i po prostu przestali głosować. Dzieje się tak 
mniej więcej od połowy lat 90. Przyszedł Blair w swoim prawniczym gar-
niturku i zapowiedział: no to teraz zrobimy was wszystkich nowoczesny-
mi. Ale to, co ostatecznie zrobili, było raczej uwstecznieniem. Uczony Se-
bastian Timpanaro powiedział, że ktokolwiek, kto pragnie odkryć na nowo 
socjalizm w EU, odkrywa tak naprawdę coś bardzo starego, czyli kapitalizm. 
I to dokładnie się stało, modernizacja okazała się krokiem w tył. Jednak pro-

blemem angielskiej lewicy jest nostalgia, albo za XIX wiekiem, albo, jak 
ostatnio, za latami 70., kontrkulturą i Sex Pistols. To zarazem słabość i siła. 
Uważam jednak resentyment za siłę, ponieważ gniew może być czymś, co 
pociąga nas dalej. W tym tygodniu odbywa się w Londynie Climate Camp, 
coś w rodzaju wesołego miasteczka i hippisowskiego obozowiska. Sytuacja 
wygląda tak, ze jeśli chcesz osiągnąć cele polityczne i przyciągnąć ludzi, mu-
sisz postawić wesołe miasteczko. Natomiast nostalgia lewicy odmawia przy-
jęcia tego do wiadomości.

Coś jednak sprawia, że ludzie czują się niewygodnie w nowoczesności. Jak 

myślisz, co to jest?

Pamiętaj, że Anglia była pierwszym krajem, który przeżył rewolucję indu-
strialną i już samo to jest powodem nostalgii, ponieważ rewolucja przybrała 
tak skrajną formę. Anglia cała składa się z przedmieść. Dlatego mit wsi jest 
tak silny, bo nie mamy z nim już nic wspólnego. W krajach takich, jak Wło-
chy czy Szwecja ludzie mogą cofnąć się o kilka pokoleń wstecz, żeby przywo-
łać czasy wsi. U nas trzeba by się cofnąć co 200 lat. I ta niepowetowana strata 
jest jedną z przyczyn. Ponieważ kraje, które pamiętają pracę na roli, wiedzą, 
że była zwyczajnie okropna. Jedną z przyczyn angielskiego konserwatyzmu 
jest to, że nigdy nie zostaliśmy pobici na żadnej wojnie. Jednak nawet jeśli 
po II WŚ Anglicy mogli mieć poczucie wygranej, kraj był całkiem wynisz-
czony, ludzie rozpaczliwie biedni i tylko dzięki pomocy amerykańskiej na-
sza gospodarka przetrwała. Ale Anglia nie musiała nigdy zmagać się z oku-
pacją czy z odebraniem jej kolonii. Problemem Anglii jest prawdopodobnie 
to, że nigdy nie została dostatecznie upokorzona (śmiech).

Barbican, widok od wewnątrz, fot. Nina Power
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Klatka schodowa w Bevin Court, architekt: Berthold Lubetkin, fot. Nina Power
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Wracając do przestrzeni publicznej: za 3 lata odbędzie się Olimpiada na 

terenach we wschodnim Londynie. Ten teren już jest zdewastowany i za-

nieczyszczony. Warszawa również w tym samym roku spodziewa się za-

mieszania zwiazanego z Euro 2012, Stadion X lecia, który przez lata służył 

jako targowisko, został rozebrany. Jaka jest postawa Anglików wobec tej 

imprezy?

Nastawienie było do przewidzenia: ale przecież to przyniesie pracę dla 
okolicy. Jaką pracę? Olimpiada trwa 2 miesiące. Generalnie nastawienie 
Anglików jest bardzo niechętne. Sama Lower Lea Valley gdzie się to odbę-
dzie, przypomina Zonę ze Stalkera Tarkowskiego – jest to koszmarnie za-
nieczyszczony teren postindustrialny. Składowano tam dziwne podejrza-
ne chemiczne substancje, śmieci i zwały gruzu. I podobnie, jak w Zonie, 
zaległa się tam niesamowita fauna, a także roślinność, którą przynosili lu-
dzie z doków. Pisał o tym poeta Luke Davies. Wytworzyła się niesamo-
wita przestrzeń, zarazem niebezpieczna. Więc zamiast zastanowić się, co 
zrobić z tą niezwykłością, rząd postanowił zmieść to z powierzchni zie-
mi i urządzić festiwal próżności i kretynizmu. Londyn cierpi na potężny 
kryzys braku mieszkań, ale zamiast zbudować tam np. publiczne osiedle, 
powstanie stadion, który przez następne lata będzie straszył i jakieś bez-
sensowne małe mieszkanka po hotelu dla sportowców. Oczywiście nie je-
steśmy Chinami i zostało nam trochę demokracji – nie będzie więc stawia-
nia tak absurdalnie kosztownych budowli, jak w Pekinie. 
Niepokoi mnie jednak wielość planów budowlanych, mających jeszcze 
bardziej zamknąć Londyn – kolejne centra handlowe i luksusowe domki.

W kwietniu odbyły się w Londynie potężne protesty przy okazji szczytu 

finansowego G20. Uczestniczyłeś w nich i opisałeś to na blogu. Ty i Mark 

„K-punk” Fisher (rozmowa z nim w #51 „NN6T”) pisaliście o „prawie do mia-

sta”, co przypomniało mi manifesty sytuacjonistyczne. Mam wrażenie, że 

Anglicy są dużo bardziej świadomi tego, co się dzieje i może u was zaistnieć 

jakaś zmiana świadomości społecznej.

Odbyły się wtedy w Londynie właściwie 4 protesty, antywojenne i antykry-
zysowe wokół Banku Anglii i dzielnicy finansowej, i okupacja fabryk za mia-
stem. Te protesty zaczynają się łączyć. Protest dotyczył przede wszystkim 
technologii. Jeśli mamy się wydobyć z kryzysu, potrzebujemy inwestycji 
w technologię, których się nie robi, a pieniądze idą na wojnę i zbrojenia.
Potrzebujemy alternatywnych form finansowania. Największy skandal po-
lega na dofinansowywaniu banków. Pieniądze powinny iść np. na nowe 
rodzaje przemysłu. Jednak wszystko co możemy zrobić to tak naprawdę 
gra z istniejącym systemem, a ja jak wiesz nie jestem jego fanem. Mamy 
w Anglii szczególnie skrajną formę abstrakcyjnie finansowanego kapitali-
zmu. Cała ta idea Marksa, że wszystko, co stałe rozpływa się w powietrzu, 
powinna zostać odwrócona, wszystko, co było z powietrza, stało się jak ze 
stali. Problemem jest czerpanie finansów: tutaj zlikwidowano większość 
przemysłu, wiec pieniądze można robić już tylko z samych pieniędzy.

Wspominasz często o tzw. association fallacy, błędnym, oszukańczym skoja-

rzeniu, w odniesieniu do stylów architektonicznych.

Pojęcie błędnego czy też oszukańczego skojarzenia czy też „błądzenia 

etycznego” pochodzi od historyka architektury Geoffreya Scotta, i odno-
si się do pojęcia rzekomej moralności w architekturze: powiedzmy, że bu-
dowla zbudowana dla Medyceuszy zawsze już będzie naznaczona ich ze-
psuciem i niemoralnością. Wspominałem o tym w odniesieniu do idei, 
że budynki zaprojektowane dla konkretnych politycznych klientów, mu-
szą nosić na sobie piętno ich polityki. Niezupełnie zgadzam się ze Scot-
tem, że zachodzi tu oszustwo – jest całkiem prawdopodobne podziwiać 
piramidy nie popierając zarazem niewolnictwa, jednak z powodu względ-
nie bliskiego kontekstu historycznego, ludziom trudno znaleźć upodoba-
nie w pracach Alberta Speera czy Lwa Rudniewa. Chodzi jednak o to, że 
można dostrzec w tych budynkach ich politykę. Pałac Kultury w Warsza-
wie wygląda tak, jak wygląda z powodów pozaarchitektonicznych. W po-
dobny sposób, budynki wyprodukowane przez politykę, którą sam podzie-
lam, jak Marx-Hof w Wiedniu czy Park Hill w Sheffield posiadają rodzaj 
architektonicznej wspólnotowości, której nie można zredukować tylko do 
wyborów estetycznych.

W ramach festiwalu Warszawa w Budowie przygotowanego przez Muzeum 

Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wygłosisz 5 listopada wykład. Opowiedz 

o temacie swojego wystąpienia.

W Warszawie mam zamiar opowiedzieć o przebudowywaniu miast, co 
musi mieć oczywiście szczególny rezonans u was, skoro miasto zostało 
do cna zburzone. Po 1945 miasta, które zostały ciężko zbombardowane 
(tak jak moje rodzinne Southampton) lub całkowicie zniszczone, zosta-
ły odbudowane, na wiele różnych sposobów. Interesuje mnie to, co dzie-
je się później – fala rozbudowywania w latach 60., kiedy rozwiązania z lat 
40. zostały odrzucone, a także następujące później odrzucenie rozwiązań 
modernistycznych w latach 80. i 90. na rzecz historycznych rekonstrukcji, 
a następnie odrzucenie i tego w latach dwutysięcznych na rzecz „nowego 
modernizmu”. Stoi za tym pewna retoryka, rzadko kwestionowana, odbu-
dowywania, odnowy, regeneracji, wiara, że rozbudowywanie przestrzeni 
miejskiej jest lekiem na całe zło, sposobem na wymazanie (szczególnie tej 
najnowszej) przeszłości.

Owen Hatherley (ur. 1981) jest młodym teoretykiem, pisarzem i blogerem, 

który kilka miesięcy temu wydał książkę Militant Modernism, w oficynie Zero 

Books, całkiem nową interpretację modernizmu, postulującego rozpatrzenie 

powojennego dziedzictwa raczej, niż wyrafinowanej sztuki międzywojennej. 

Książka spotkała się ze sporym rezonansem. Hatherley regularnie pisze i robi 

ekspedycje m.i.n dla takich pism jak „Building Design”, „New Satesman”, „New 

Humanist” i wielu innych. Od kilku lat prowadzi 3 blogi, z których najważniej-

szy to Sit down man, you’re bloody tragedy nastybrutalistandshort.blogspot.

com. Na uniwersytecie Birkbeck przygotowuje teraz doktorat Everyday Life, 

Mass Production, Mass Politics and the Avant Garde in Weimar Germany and 

the USSR, 1917-1934. Pisze głównie o architekturze, polityce i kulturze. 

nastybrutalistandshort.blogspot.com
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Gdyby spróbować określić pole jego działania 
– artysty, pisarza, polityka i aktywisty, można 
by wyciągnąć wniosek, że podobnie jak dzie-
więtnastowieczni, wolni myśliciele nie chce on 
rezygnować z żadnej z aktywności kosztem po-
zostałych. Z Ronenem Eidelmanem rozmawiał 
Krzysztof Gutfrański.

*MARKER STAWIA ZNAKI

Ronen Eidelman i jego paszport, autoportret
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Prowadziłeś badania nad poczuciem bezpieczeństwa publicznego w Niem-

czech i Izraelu. Czym jest ono dla ciebie?

To zagadnienie fascynuje mnie od dłuższego czasu. W tym miejscu myślę 
konkretnie o jednej z moich realizacji, która dotyczyła tego wątku. W Brin-
ging Security Back to the People próbowałem odpowiedzieć na pytanie, co 
powoduje, że ludzie czują się bezpiecznie lub też nie i skąd to wynika. I jed-
ną z głównych rzeczy, jakie udało mi się tam powiedzieć jest to, że nad-
mierne środki bezpieczeństwa sprawiają, że ludzie wcale nie czują się dzię-
ki temu bardziej bezpieczni. Kiedy widzisz policję na ulicy czujesz się mniej 
bezpieczny, ponieważ rozumiesz, że zaistniał jakiś problem. Czujesz się bez-
piecznie – co jest bardzo ironiczne –  kiedy jest mniej bezpiecznie, ponie-
waż generalnie, poprzez środki bezpieczeństwa władza pokazuję swoją siłę 
i zasięg kontroli. Poprzez ten projekt, jak także przez akcję Magav in We-
imar, próbuję pokazać tę dziwną zależność, na której opiera się reprezenta-
cja bezpieczeństwa, która właśnie w gruncie rzeczy nie budzi poczucia bez-
pieczeństwa, tylko coś zupełnie odwrotnego. Kiedy spojrzymy wstecz, na 
różne projekty syjonistyczne, jedną z głównych obietnic, jakie proponowały, 
było właśnie bezpieczeństwo w tych nowych państwach żydowskich, gdzie 
chcieli posiadać broń masowego rażenia, silną armię itd. Jeśli zapytasz ludzi 
w Izraelu o to, czy czują się bezpiecznie, większość odpowiedzi nie będzie 
adekwatna względem ilości służb i kamer, jakie możesz spotkać w przestrze-
ni publicznej. Chociaż, kiedy spojrzy się statystycznie, jest to bardzo bez-
pieczny, ale też jednocześnie bardzo militarystyczny kraj. Wystarczy wyłą-
czyć telewizor, przestać czytać prasę i przeglądać Internet, to prywatne życie 
staje się od razu bezpieczniejsze (choć może nie w Izraelu). Strach, którym 
karmią nas różnego pokroju „newsy”, hasła typu, „jeśli to zjesz, to dostaniesz 
raka”, ta cała retoryka strachu bierze się stąd, że dzięki tego typu zagraniom 
sprzedaje się więcej gazet i kręci się cała rynkowa maszyna. Pytanie o to, 
co to jest bezpieczeństwo i gdzie są jego granice, jest dzisiaj bardzo istotne. 
Każdy wiodący polityk wie, że jeśli chce osiągnąć sukces, musi zacząć dys-
kusję o osobistym bezpieczeństwie, „więcej policji na ulicach”, „więcej cięż-
kich wyroków”, itd. My wiemy, że to wszystko nie jest prawdą. To nie jest 
bezpieczeństwo, bezpieczeństwo jest dla mnie tym, że możesz dostać rentę, 
że otrzymasz wypłatę następnego miesiąca, że twoje dzieci będą mogły pójść 
do dobrej szkoły i że nie pójdą tam głodne. 
Muszę tu jednak zaznaczyć, że nie jestem pacyfistą. Wierzę w prawo do 
samoobrony i kiedy widzę zło, to reaguję zdecydowanie. W tym czuję się 
bardzo blisko anarchistycznej tradycji Emmy Goldman, której poglądy 
o odnajdywaniu własnej tożsamości były skrajnie różne od nacjonalistycz-
nego wybawienia, bazującego na tożsamości krwi.

Na czym polega twoja metoda działania, która pozwala łączyć ci wszystkie 

sfery twojej aktywności w jedną całość.

Wydaje mi się, że myślę w bardzo prosty sposób. To jest zmaganie się z zu-
pełnie normalnym, ludzkim zachowaniem, jakim jest chęć życia w lep-
szym miejscu, potrzeba ulepszenia go. Myślę o tym oczywiście na bardzo 
podstawowym poziomie, na przykład, kiedy twojej głowy nie zaprząta za-
stanawianie się nad tym, czy twój sąsiad nie chce czasem zrobić ci jakiejś 
krzywdy. Wniosek jest prosty: kiedy ty i ludzie wokół ciebie – twoi sąsiedzi 

są szczęśliwi, to żyje się lepiej. Na dalszym planie możesz świadomość tej 
prostej zależności skierować w określony kontekst, poprzez politykę, któ-
ra jest dla mnie wiarą w możliwość zmiany stanu rzeczy. Oczywiście me-
tody działania są różne, ja od wielu lat byłem zaangażowany w bezpośred-
nie akcje o wymiarze politycznym, manifestacje, blokady, antyreklamę, itd. 
Patrząc na to z perspektywy czasu, bilans zwycięstw i porażek w akcjach 
bezpośrednich jest raczej na korzyść niepowodzenia. Przez co zaczynasz 
szukać punktu odniesienia, który jest bardziej skuteczny, obejmuje szersze 
spektrum problemu. A kiedy się spojrzy na kontekst tej oficjalnej polityki, 
zarówno w odniesieniu do specyfiki Izraela, ale i do świata w ogólności, wi-
dzimy, że neoliberalna formuła, w którą wepchnięte zostało kontrolowane 
na rozmaite sposoby społeczeństwo, jest obszarem bardzo ciężko dostęp-
nym. Wobec tego polem, które wciąż ma duży potencjał zmiany w kwestii 
przestrzeni publicznej, lub gdzie widzę na to nadzieję i możliwość dotar-
cia do społeczeństwa, jest obszar kultury. W swych pustych gestach polity-
cy zwykle podążają tam gdzie każe im zmysł populistyczny przed kolejny-
mi wyborami. Kultura zaś jest obszarem wolności, gdzie powstające idee, 
które często zmierzają też w stronę mainstreamu, niektóre jednak mogą po 
drodze w bardzo subtelny sposób oddziaływać na świadomość publiczną 
znacznie dłużej niż jakakolwiek kampania wyborcza.

Są na to jakieś dowody?

Chociażby z Polski – ostatni projekt Yael Bartany. Załóżmy, że gdyby ktoś 
z „oficjalnej” polityki wpadł na pomysł, by zaprosić Żydów do powrotu do 
Polski, łatwo by mógł zostać wzięty za szaleńca lub osobę gołosłowną. Prze-
ciwnie artyści, prezentując swój pomysł, są w stanie powoli docierać do ogól-
nego dyskursu i myślę, że miało to miejsce w Warszawie. Oczywiście pełne 
wykonanie tego założenia nie ma obecnie zbyt wiele wspólnego z rzeczywi-
stością, jednak osiągalne jest to, żeby polskie społeczeństwo mogło przyj-
rzeć się na nowo kwestii wyjątku, wykluczenia, sprawie imigrantów. Dzięki 
sztuce możesz wprowadzać w zupełnie inny sposób pomysły, i zagadnienia, 
prowadzić debaty, które są poza zasięgiem języka polityków i w inny sposób 
mogą dotrzeć do przypadkowych osób. I w tym jest też oczywiście element 
poetycki, który zostawia miejsce na wyrażenie własnego siebie.

Pisanie stanowi bardzo ważną część twojej aktywności.

Cóż, wychowałem się w religijnej rodzinie, a judaizm jest aikoniczną prze-
strzenią tekstu, ten wpływ jest oczywisty. W tradycji żydowskiej tekst jest 
święty, ma znaczenie, każda litera oznacza coś niezwykle cennego – życie. 

Nadmierne środki  →
bezpieczeństwa wcale nie 
sprawiają, że ludzie czują się 
bardziej bezpieczni.
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Jednak większość projektów, jakie zrobiłem miały swoją bazę prawie całko-
wicie poza sferą tekstu, ten zaś dopiero obudowywał całą sprawę, pogłębia-
jąc i dodając nowe wątki do całości, może za wyjątkiem Medinat Weimar 
– fikcyjnego państwa w Turyngii. Używam w tych projektach zdecydowa-
nie najwięcej czegoś, co mógłbym określić, jako „oznaczanie”. Można mnie 
nazwać osobą kreślącą znaki (marker), oznaczającą przestrzeń na nowo. 
Za każdym razem, kiedy odwiedzam jakieś nowe miasto i mam okazję 
czytać jego język obrazów jestem zafascynowany, mimo tego, że wcale nie 
znam tamtejszego języka. Plakaty, billboardy są wszędzie, to jest poucza-
jące, ale też przewrotne, że można czytać ze ścian. Tekst bombarduje nas 
ze wszystkich stron, lubię to wykorzystywać i grać z tym w pewien sposób, 
zmieniając akcenty, kreśląc nowe znaki, jednak nie są po to, żeby wprowa-
dzać zamieszanie, tylko zmieniać ustalone sposoby widzenia. 
Sprawę obrazów postrzegam tu analogicznie do tekstu – każda linia, każ-
da forma powinny mieć swój konkretny powód, do tego by być tam, gdzie 
się znajdują – co w przestrzeni publicznej zamieniło się w prawdziwą wie-
żę Babel. Oczywiście optymalizując się radykalnie w takim myśleniu, można 
dojść do poziomu Czarnego kwadratu Malewicza. To jest bardzo interesująca 
i ważna tradycja, jednak nie widzę powodu, by wracać do modernizmu. Trze-
ba patrzeć w przód, nie ma powrotu do Malewicza czy Rothko, choć natural-
nie trzeba być świadomym tradycji, na której bazuje sztuka współczesna.

Co oznacza nazwa internetowego magazynu „Ma’arav”, którego jesteś 

współredaktorem?

 – znaczy tyle, co „zasadzka”, a w innym zapisie – nieco ironicznie ,בראמ
„zachód”. 

Obecnie jesteście jednym z wiodących pism w Izraelu, które koncentrują się 

na sztuce i zagadnieniach polityki. Na czym opiera się wasze działanie?

„Ma’arav” został założony w 2004 r. Galit Eliat, dyrektorka Digital Art Lab 
w Holonie zaprosiła do tego projektu Michaela Kisos-Gedalyovich’a i mnie. 
Wspólnie opracowaliśmy strukturę pisma. Do dziś działamy jako niezależny 
magazyn, oczywiście wspiera nas Art Lab i pozyskujemy publiczne pienią-
dze, jednak nie jesteśmy zobligowani wobec nikogo z zewnątrz, z kim musie-
libyśmy dyskutować kształt tego magazynu. Wcześniej, oczywiście, miałem 
już pewne doświadczenie w pracy nad tworzeniem różnego rodzaju czaso-
pism. Współpracowałem z „42 Ma’a lot”, co po hebrajsku oznacza „42 stop-
nie”, czyli maksymalną ciepłotę ciała, jaką może tolerować człowiek. To było 
zaraz po moich studiach na akademii, w momencie kiedy w latach 90. Izra-
el przeżywał prawdziwy boom w kulturze i sztuce. Magazyn dotyczył spe-
cyficznego połączenia kultury „wysokiej” i „niskiej”. Później miałem okazję 
pracować w dwóch magazynach łączących politykę i sztukę. W „Ma’arav” 
zaczęliśmy od tematów, które były naszym wspólnym zainteresowaniami 
i które dotyczyły miejsca, w którym żyjemy, próbując ujmować je w miarę 
możliwości głęboko. Wspólna praca zaowocowała szerokim spektrum wąt-
ków, od teorii krytycznej, poprzez rozmaite teksty o artystach i wystawach, 
co stało się dobrym punktem do połączenia dziedzin sztuki, mediów i poli-
tyki. Szukamy wciąż różnych rozwiązań, wprowadzamy numery tematycz-
ne, o policji granicznej, mesjanizmie, relacji rynku i sztuki, itd. Oczywiście 

Każda linia, każda forma  →
powinny mieć swój konkretny 
powód.

Ronen Eidelman, oznaczanie Manshii (Tel Aviv-Jaffa), 2007
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jest strona internetowa, którą uaktualniamy każdego dnia tym, co się dzieje, 
recenzjami, podglądami i tego typu rzeczami.

Mówisz, że lata 90. były takie bogate w wydarzenia kulturalne. A co teraz?

To trudna kwestia. Kwitnące w końcu lat 90. i na początku lat 2000. izra-
elskie wydawnictwa wokół sztuki powoli zaczęły słabnąć, bardzo często 
kończąc swą działalność. Do tego stopnia, że zostaliśmy jednymi z nie-
licznych graczy w całym systemie sztuki. Nie ma tam obecnie zbyt wielu 
stron internetowych zajmujących się sztuką, nie mówiąc już o poważnym 
zaniku drukowanych magazynów w tej dziedzinie. Biorąca się stąd pozy-
cja największego magazynu o sztuce w Izraelu nie jest za bardzo komfor-
towa. Musisz być odpowiedzialny i w porządku wobec wszystkich, co jest 
oczywiście niemożliwe, gdyż jesteśmy niewielkim zespołem, który nie dys-
ponuje zbyt wielkimi środkami. Choć z drugiej strony, jasna sprawa, że 
mamy swój smak, zainteresowania, jak również ideologię i myślę też, że 
swego rodzaju jakość. Wierzymy w połączenie pomiędzy polityką i sztu-
ką, co nie jest czysto estetyczna sprawą i może niektóre osoby nie są z tego 
powodu szczęśliwe. Dlatego też strona ma swoją w pełni angielskojęzyczną 
wersję, gdyż nie chcemy zamykać się tylko do lokalnego środowiska. My-
ślę, że optymistyczną wersją będzie dalsze funkcjonowanie portalu i jego 
rozwój, pesymistyczna wygląda tak, że ze względów budżetowych będzie-
my musieli ograniczać zakres działania do tego stopnia, że może stracić to 
swój sens. Mam nadzieję jednak, że ta opcja się nie spełni za szybko.

Jakiś czas temu przeglądałem książkę Rabbi Simcha Weinstein’a, o tym, jak kul-

tura żydowska wpłynęła na kształtowanie się komiksowych superbohaterów 

w latach 20.-30. XX wieku w Ameryce. Ten typ myślenia o historii wydaje się być 

ci bliski. W tym kontekście chciałbym porozmawiać o swego rodzaju rewizji hi-

storycznej, na przykładzie twojego quasi-fikcyjnego państwa w Turyngii.

A to ciekawe! Kilka dni temu rozmawiałem w Berlinie z człowiekiem, któ-
ry porównał Medinat Weimar do afrykańskiego futuryzmu, jak także nie-
których wątków science-fiction, wielkiej matki, która powróci i zabierze 
nas ze sobą do Afryki, pomysłów ludzi takich, jak Africa Bambaataa czy 
Sun Ra. To fascynujące, gdyż wtedy zdałem sobie sprawę z niedostrzega-
nego kontekstu mojego działania, i również teraz, kiedy pytasz mnie o te 
porównanie z ideą Superbohatera, mając na myśli Supermana. Zaznaczam 
– porównanie, ponieważ ludzie pytają mnie często, czy ja w ogóle wierzę 
w ten pomysł z fikcyjnym państwem. Odpowiadam, i tak i nie, ponieważ 
nie jestem w stanie dać tego typu odpowiedzi, myślę, że ta idea jest osią-
galna właśnie poprzez sięgnięcie po te odmrożone fantazje, pozwalające ci 
spojrzeć i dyskutować o polityce w inny sposób. W sytuacji, kiedy dyskurs 
polityki jest tak ograniczony, jedynie ten rodzaj wyobraźni, jak futuryzm 
czy utopizm, czy jak to określiłeś mistycyzm superbohaterów, pozwala 
na odejście od rzeczywistości i jednoczesne spojrzenie na nią świeższym 
okiem, być może też przynosząc nowe brzmienia i tematy do dyskusji.

A konkretnie, czym jest sam projekt poza obfitą stroną internetową?

Medinat Weimar jest działaniem artystycznym w formie ruchu polityczne-
go na rzecz rozwiązania kryzysu i żydowskiej traumy w Niemczech.  Jest 

to ruch w kierunku powołania państwa żydowskiego w Turyngii ze stoli-
cą w Weimarze. Były akcje w przestrzeni publicznej, cała kampania. To jest 
jeden z moich najbardziej tekstualnych i w pewnym sensie konceptualnych 
projektów. Odnoszę się tam do tradycji awangardowego pisania manifestów 
i całej literatury wokół tego zagadnienia, jak także do idei państwa żydow-
skiego. Pracując w ten szczególny sposób, ktoś może powiedzieć o tym, że to 
kompletny anachronizm, bo kto dziś spisuje manifesty i zasady? Owszem, to 
może się wydać na pewien sposób też świeże, gdyż jest to działanie komplet-
nie dzisiaj niespodziewane, wielu artystów zaniechało objaśniania własnych 
prac. Ja raczej przeciwnie, choć jestem bardzo szczęśliwy, kiedy ludzie widzą 
moje działania w zupełnie odmienny sposób. 
W kontekście tego, idea, którą jestem zainspirowany – również patrząc wstecz 
na to, co do tej pory zrobiłem – jest to, co Slavoj Žižek nazywa „naditentyfi-
kacją” z ukrytą przewrotnością ideologii. Twierdzi on bowiem, że każda ide-
ologia posiada wbudowaną w nią krytykę i jest stworzona w ten sposób, by 
czerpać siły z tej krytyki. Przytoczę tu bardzo jasny przykład Izraela. Kiedy 
krytykujesz to państwo, twoje argumenty wzmacniają jego pretensje do tego, 
że jest to jedyna demokracja na Środkowym – Wschodzie, co ma usprawiedli-
wiać niektóre poczynania. Realizując Medinat Weimar doprowadziłem tego 
rodzaju pomysły, jak nacjonalizm, ideologia antysemicka, czy wątki myślenia 
globalnego liberalizmu do ich logicznego ekstremum. Jeśli weźmiesz to po-
ważnie, zobaczysz jak bardzo są one absurdalne i jaka konkluzja za tym idzie.

No właśnie, a co sądzisz o dzisiejszej rewitalizacji Marksa. Czy to widmo 

zmierza bardziej w stronę mody, powtarzania starych błędów, czy może 

gdzieś indziej jeszcze?

Marksistowski sposób postrzegania spraw jest wciąż istotny, by trzeźwo 
patrzeć na świat. Ta teoria ma też wiele odmian i wiele osób tłumaczy je 
sobie na rozmaite sposoby. Myślę, że problem jest tu z lekką dezaktuali-
zacją myśli Marksa, która – choć dająca się przystosować – ma niewie-
le wspólnego z dzisiejszą sytuacją ekonomiczną. Z drugiej strony, to bar-
dzo ważne, by ta myśl była żywa, gdyż jest pomocna w ujmowaniu świata 
według odmiennej optyki, aniżeli serwują nam to środki masowego prze-
kazu. Teorie w obliczu końca historii wciąż będą dyskutowane, zwłaszcza 
w momencie kryzysu, który przywitał nas na początku tego roku. Kapita-
lizm nie jest naturalnym stanem, do jakiego ludzkość dążyła, moim zda-
niem nie jest on też działaniem politycznym. Żeby jednak to było zrozu-
miałe dla większej ilości osób, trzeba dbać o to, żeby patrzeć w sposób 
niezależny i nie ilustrować teorii, tylko czerpać z niej inspirację.

Ronen Edelman (ur. 1971), artysta, pisarz, polityk i aktywista izraelski, urodzo-

ny w Nowym Jorku, wychowywał się w Jerozolimie, obecnie mieszka i pracuje 

w Tel-Awiwie.

www.ronen.dvarim.com; 

www.medinatweimar.org; 

www.maarav.org.il/english
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Często odnosiliśmy wrażenie, że jesteśmy jeśli 
nie w przyszłości, to na pewno w innej logice 
przestrzenno-czasowej. Podróż do dawnych 
republik radzieckich była lekcją pokory, uświa-
domieniem polskiego westocentryzmu, braku 
debaty o dziedzictwie powojnia, a także nasze-
go omamienia tym, co tutaj nazywa się ironicz-
nie „euro-remontem” – z Gruzji i Armenii piszą  
Joanna Warsza i Rene Wawrzkiewicz.

RUINY NASZYCH CZASÓW

Nieistniejące Ministerstwo Nieistniejącego Państwa. Ministerstwo Dróg i Transportu Gruzińskiej 
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Zaprojektowane przez George Chakhavę. Obecnie puste, 
zakupione przez Bank Gruzji, czeka na hipotetyczny remont. Fot Rene Wawrzkiewicz.
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Gruzja i Armenia są pełne chwil zatrzymanych w czasie. Wraz z upad-
kiem Związku Radzieckiego pociągi z zaopatrzeniem stanęły w pół dro-
gi w polu, kolejka linowa w jednym z kanionów w Tbilisi od dwudziestu 
lat wisi nad przepaścią, osiedla przyszłości zaczęły porastać trawą, nowy 
Stadion w Erywaniu wciąż otacza lokalny Jarmark Europa. Oglądając nie-
chciane dziedzictwo socrealizmu na Kaukazie odnosiliśmy często wraże-
nie, że jesteśmy być może w przyszłości, a na pewno w innej logice prze-
strzenno-czasowej. Kino-teatr Rosja w Erywaniu stał się dynamicznym 
targowiskiem, zyskując – jak w przepowiedniach Grzegorza Piątka i Jar-
ka Trybusia – życie po życiu;  nieukończone osiedla na przedmieściach 
Giumri zostały zasiedlone przez mieszkańców, którzy sami zaprojektowali 
kolejne piętra bloków realizując progresywne koncepcje architektury par-
tycypacyjnej; modernistyczne mikro-rejony na osiedlach w Tbilisi obrosły 
skonstruowanymi przez lokatorów tzw. tarasami i loggiami kamikadze.

NIEISTNIEJĄCE MINISTERSTWO NIEISTNIEJĄCEGO KRAJU

Ministerstwo Dróg i Transportu Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej powstało w 1975 roku. Zostało zaprojektowane przez Geor-
gija Chakhavę, Zuraba Jalaghania oraz inżyniera Temura Tkhilava. Cha-
khava jako ówczesny minister transportu był jednocześnie zleceniodawcą 
i wykonawcą projektu. Architektura budynku oparta na koncepcie miasta 
przestrzennego Space City i miała upodobniać budowlę do rozłożystych 
drzew porastających zbocza Kaukazu, wśród których ludzie czują się bez-
piecznie i w zgodzie z naturą. Od roku Ministerstwo przy ulicy Gagarina 
nad rzeką Kurą stoi puste, porastając – jakby na życzenie architekta – wi-
noroślą. Budynek zakupił Bank Gruzji. Podobno ma być remontowany. 
Strona Georgija Chakhavy z podobnymi realizacjami m.in. na terenie Abchazji 
www.chakhava.ge

DAWNE KINO ROSJA W ERYWANIU, OBECNIE TARG ORAZ DWORZEC AUTOBU-

SOWY

Kinoteatr Rosja – kiedyś kompleks sportowy, pałac młodzieży, sala kon-
certowa i muzeum sztuki. Ukończone w 1979 roku kino w centrum Ery-
wania, w kształcie przypominające nieco azjatyckie pagody, po rozpadzie 
Związku Radzieckiego przemianowane zostało na Kino-Teatr Ararat na 
cześć jednej z najstarszych prowincji Armenii oraz góry o tej samej na-
zwie. W budynek z dwoma gigantycznymi salami wbudowano struktu-
rę architektoniczną umożliwiającą rozwój handlu. W holach, na schodach 
i w salach projekcyjnych, a także na zewnątrz mieści się obecnie jedno 
z największych targowisk w centrum miasta. Jednocześnie plac przed ki-
nem służy jako dworzec autobusowy mini-busów odjeżdżających do pół-
nocnej części Armenii. 

OSIEDLE BANGLADESH W ERYWANIU

Jedno z najmłodszych osiedli w Erywaniu, ukończone w latach 80. Zagęsz-
czenie mieszkańców oraz usytuowanie na przedmieściach nadało mu tę 
przewrotną nazwę, która stała się oficjalną nazwą dzielnicy. Pośród bloków 
można dostrzec ciekawe przykłady nowoczesnych dobudówek, tarasów 
przeniesionych z budownictwa wiejskiego czy skonstruowanych domo-

Kamikadze-loggia, charakterystyczne dla lat 90-tych dobudówki do istniejących bloków – 
chruszczówek, spowodowane brakiem legislacji po upadku Związku Radzieckiego, dzielnica 
Saburtalo, Tbilisi, fot. Levan Asabashvili.



152     notes.55 CZYteLniA CZYteLniA notes.55      153

wymi sposobami garaży. W Bangladeshu działa też centrum alternatyw-
nej edukacji – The Suburb Cultural Center and Media Centre of Mekhitar 
Sebastatsi Educational Complex, w którym mieści się też centrum sztuki 
prowadzone przez Evę Khachatrian i Vahrama Aghasyana (gdzie m.in. od-
bywa się coroczna letnia szkoła dla kuratorów).
http://artsnews.am, http://www.aica.am 

NIGDY NIE DOKOŃCZONE SOWIECKIE OSIEDLE MUSH W GIUMRI 

W 1988 r. Giumri, drugie co do wielkości miasto w Armenii przeżyło pusto-
szące trzęsienie ziemi. Władze radzieckie w obliczu klęski zainicjowały budo-
wę nowych obiektów, by ułatwić mieszkańcom powtórne osiedlenie. Najwięk-
sze z nich nazwano Mush na cześć jednego z utraconych miast ormiańskich, 
dziś znajdującego się na terenie Turcji. Prace konstrukcyjne jednak nigdy nie 
zostały ukończone z powodu rozpadu ZSRR, braku funduszy i licznych kon-
fliktów. Porzucone ruiny przyszłości, zostały z czasem pół-legalnie zasiedlane 
przez mieszkańców, którzy sami wykańczali bloki oraz budowali ogrodzenia 
z okolicznego złomu. Mush – niegdyś stracone, potem nieukończone miasto 
obiecane, jest dziś odbiciem ostatnich dwudziestu lat historii Armenii, a jed-
nocześnie możliwym obrazem tego, co może nastąpić w przyszłości.
freenet.am/~dump/

Kino-Teatr Rosja, po 1991 przemianowane na kino Ararat, obecnie targowisko i stacja marszrutek 
(mini-busów), Erewań, Armenia, fot. Joanna Warsza

Kolejka linowa na kampusie uniwersyteckim w Tbilisi, która stanęła w pół drogi po upadku 
Związku Radzieckiego, fot. Levan Asabashvili

Nigdy niedokończone sowieckie osiedle Mush w Giumri. inspiracja projektem Vahrama 
Gghasyana Ghost City, fot. Joanna Warsza
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POMNIK ALFABETU ORMIAŃSKIEGO

Przy wyjeździe z Erywania w kierunku północnym, na pobliskich wzgó-
rzach rozciąga się las liter. Ten pomnik alfabetu ormiańskiego składa się 
z 36 kamiennych liter-rzeźb wielkości człowieka. Alfabet został stworzo-
ny w 405 roku przez mnicha Mesropa Masztoca i jest jednym z najstar-
szych przykładów zapisów językowych na świecie. Pierwotnie jego litery 
służyły także do zapisu cyfr i dat. Alfabet jest w Armenii bardzo ważnym 
nośnikiem tożsamości, kultury, odrębności tego narodu, którego 70% 
mieszka w diasporze poza terenem Armenii i mówi tak zwanym dialek-
tem zachodnio-ormiańskim. Ormianie zamieszkujący od wieków Turcję 
często posługują się alfabetem ormiańskim do zapisu języka tureckiego.
Na początku 2010 roku zostanie zaprezentowany projekt typograficzny 
Rene Wawrzkiewicza zainspirowany pomnikiem ormiańskich liter.

Joanna Warsza i Rene Wawrzkiewicz: relacja z pobytu rezydencyjnego w Gru-

zji i Armenii – sierpień/wrzesień 2009 w ramach festiwalu ArtZone Polska  

– Tbilsi, 25.09-4.10.2009; www.artzona.pl

Pomnik alfabetu ormiańskiego w pobliżu miasta Aparan, Armenia, fot. Rene Wawrzkiewicz Pomnik alfabetu ormiańskiego w pobliżu miasta Aparan, Armenia, fot. Rene Wawrzkiewicz
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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 Galeria Szara, ul. Srebrna 1, www.galeriaszara.pl; Instytut Sztuki, ul.Bielska 66;  Śląski Zamek 

Sztuki i Przedsiębiorczości, ul. Zamkowa 3C, www.zamekcieszyn.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; Delikatesy ul. Sarego 20/1; 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. Tymienieckiego 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; Pan tu nie stał ul. Jaracza 45 , www.pantuniestal.com NOWA SÓL Dom Kultury, ul.Marszałka J.Piłsudskiego 49; Pub 

Teatralna, ul. Piłsudskiego 49, Fabryczna 9,ul. Fabryczna 9, www.fabryczna9.com NOWY WIŚNICZ Państwowe Liceum 

Sztuk Plastycznych, www.bochenskie.republika.pl/nowy_wisnicz.html OLEŚNICA Klub Animatorów Kultury „Kaktus” 

(przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu), ul. Reja 10 OLSZTYN Biblioteka Multimedialna Planeta 11, ul. Piłsudskiego 38,  

www.planeta11.pl; haloGaleria MOK ul. Dąbrowszczaków 3; UWM FM ul. Kanafojskiego 1; OPOLE Galeria Sztuki 

Współczesnej, Pl. Teatralny 12; Kiosk Kulturalny, ul.Piastowska 17 POZNAŃ ASP Wydział Komunikacji Multimedialnej  

Al. Marcin-kowskiego 29; Bookarest Księgarnia, Stary Browar – Dziedziniec, ul. Półwiejska 42, www.bookarest.pl; Café Mięsna, 

ul. Garbary 62, www.myspace.com/cafemiesna; Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 3, www.arsenal.art.pl; Galeria Pies,  

ul. Dąbrowskiego 25 a, www.galeriapies.pl; Galeria Stereo, ul. Słowackiego 36/1 Kisielice klub i galeria, ul. Taczaka 20,  

www.kisielice.com; 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; Miejska Galeria Sztuki 13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 2  

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 Królik, 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; Galeria xx1, al. Jana Pawła ii 36 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; Klub i księgarnia Falanster ul. św. Antoniego 

23; 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; Fabryczna Centrala Twórcza,  

ul. Fabryczna 13b

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
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wolny uniwersytet warszawy 
prezentuje:

zapisy organizacji pozarządowych na egzemplarze bezpłatne: 
bec@funbec.eu

Wolny UniWersytet WarszaWy 2009 / www.wuw2009.pl
Kurator: Kuba Szreder
Organizator: Fundacja Bęc Zmiana / www.funbec.eu

Partnerzy: Fundacja Res Publica, Fundacja InSitu, Stowarzyszenie Komuna Otwock, 
Stowarzyszenie Artanimacje, Stowarzyszenie Duopolis

WUW 2009 finansowany jest z dotacji otrzymanej od Miasta Stołecznego Warszawy
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