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2    notes.57 orientuj się

04 NOTESIK.NA.6.TYGODNI

05–83	 ORIENTUJ	SIĘ!  
 najnowsza kultura i sztuka dzieje się teraz

84–87 ZNIKANIE.	INSTRUKCJA	OBSŁUGI
 Książka towarzysząca serii eksperymentów artystyczno-ekologiczno-

egzystencjalnych Zniknij nad Wisłą, jest czymś w rodzaju leksykonu 
znikania. Podaje znane autorom przykłady, strategie skuteczne i 
wątpliwe. Tekst Marka Krajewskiego Plaża w Pourville pochodziłby z 
tego tomu, gdyby z niego nie zniknął.

88–103 ROZSZCZELNIANIE SYSTEMU 
 Sztuka i twórczość są częścią procesów dziejowych i mogą wpływać 

na całość układu, w którym się znajdujemy. Współczesny świat jest 
plastycznym tworem, wobec którego nie jesteśmy wcale bezradni – 
można go skutecznie zaburzać. Jak? Z Edwinem Bendykiem, ekspertem 
od nowych technologii i mediów, otwartym także na sztukę, rozmawia 
Agata Pyzik.

104–113 NIEBEZPIECZNA TEORIA WSZYSTKIEGO
 W takich dziedzinach jak fizyka kwantowa naukowcy często posługują 

się artystycznymi metodami, tworzą wyimaginowane byty, żeby 
stworzyć jakaś hipotezę, mieć punkt oparcia. Do konstruowania 
wiedzy włączane są również dizajn i sztuka. To, co robię to poniekąd 
inspirowanie nauki poprzez dywagacje. Jestem wielkim fanem bycia 
na pograniczu dyletanctwa - chodzi o to, żeby nie bać się formułować 
prowokujących pomysłów. Z Hagenem Betzwieserem, twórcą Instytutu 
Teorii Wszystkiego rozmawia Piotr Kowalczyk.

114–123 CZYSTA	PODRZECZYWISTOŚĆ
 Jest jednym z najbardziej intrygujących artystów. Kojarzony z surrealną 

poetyką snu, tworzy trójwymiarowe obiekty zaburzające poczucie bez-
pieczeństwa w rzeczywistości. Jego prace często wykonane z delikatnej 
porcelany noszą ślady destrukcji. Jego najnowsza wystawa zniszczyła 
się w transporcie, dlatego obejrzymy ją nie w grudniu, ale w lutym przy-
szłego roku. Z Olafem Brzeskim rozmawia Bogna Świątkowska.
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124–131 FENIKS Z GRUZÓW
 Grupa libańskich artystów przebywała w Warszawie na warsztatach 

ramach projektu Fenix Cities - spotykali się z artystami, kuratorami, 
historykami, poznawali historię miasta i sztukę w przestrzeni 
publicznej. Na temat sytuacji artystów w niespokojnym, zburzonymi 
bombardowaniami Bejrucie rozmawiali z Agatą Pyzik.

132–139 WĄSKA	PUSTELNIA	MIEJSKA
 Najlepszym gruntem do działania architekta są ograniczenia. To 

one, w przeciwieństwie na przykład do praktyki projektanta mebli, 
najbardziej rozbudzają wyobraźnię, kierują w stronę rozwiązań, 
które w innym przypadku nigdy by nam nie przyszły do głowy. Z 
architektem Jakubem Szczęsnym o jego projekcie superwąskiego 
domu-pustelni rozmawia Paulina Sieniuć. 

140–149 MAŁY	DOM,	DOBRY	DOM
 Od jakiegoś czasu mnie osobiście miasto jako duży organizm 

przestało interesować, zdecydowanie bardziej wolę się skupić na 
swoich małych projektach, które mogę ogarnąć w całości i które na 
miasto mogą wpływać sposób kameralny. Z Romkiem Rutkowskim, 
autorem projektu domu o powierzchni 120 m2, rozmawia Paulina 
Sieniuć.

150–155 (...)
 Dzięki współpracy artystek Anny Baumgart i Agnieszki Kurant z 

Muzeum Historii Żydów Polskich powstał w Warszawie niezwykły 
pomnik.. Warto przyjrzeć mu się z dalszej perspektywy, co możemy 
uczynić dzięki zaproszonemu do dyskusji nad (…) wybitnemu 
niemieckiemu krytykowi Jörgowi Heiserowi. Przedstawiamy 
fragment jego wykładu Prawdziwe bękarty wojny. Maski pop-kultury 
i Holokaust, wygłoszonego w Warszawie tuż przed realizacją (…) na ul. 
Chłodnej w Warszawie.
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RÓŻA

zgłębia od lat i poddaje swoistej 
syntezie.
Zamierzeniem projektu Mirosława 
Filonika, prezentowanego na we-
wnętrznym dziedzińcu Zamku Ujaz-
dowskiego, jest przełożenie na ele-
menty świetlne motywu dekoracyj-
nego w kształcie róży, który jest frag-
mentem starego wzoru wyszytego na 
płótnie haftem krzyżykowym. Motyw 
róży pochodzi z tkaniny wyhaftowa-
nej przez babkę artysty, służącej do 
zakrywania prawosławnych ikon. Do 
wykonania pracy użyto lamp jarzenio-
wych rozpiętych na stalowych linkach 
w horyzontalnej płaszczyźnie ok. 2,5 
m nad poziomem dziedzińca. W ten 
sposób powstała monumentalna, 
unikatowa instalacja wpisująca się 
w wewnętrzną przestrzeń barokowej 
architektury Zamku Ujazdowskiego.•

Z perspektywy lotu ptaka na  ɿ
dziedzińcu warszawskiego CSW wi-
doczna jest olbrzymia, świetlista 
forma kwiatu róży, jarzącego się 
purpurowym i błękitnym światłem. 
Z poziomu dziedzińca świetlista 
struktura stworzy niecodzienną sy-
tuację dla widzów odwiedzających 
Zamek Ujazdowski, dając im szansę 
nowego rozpoznania architektury. 
Nigdy wcześniej architektura zam-
ku nie została tak mocno podkre-
ślona, a jednocześnie zanegowana. 
Świetlisty kwadrat, chociaż mocno 
osadzony w konkretnym miejscu, 
zachowa jednak swoją autonomię, 
jako manifestacja duchowego sym-
bolu. Światło jest sugestywnym 
komunikatem, szczególnie ważnym 
w różnych odmianach wschodnich 
filozofii, które Mirosław Filonik 

Mirosław Filonik: Róża, 16.11-31.12.2009, Dziedziniec Zamku Ujazdowskiego, wernisaż, fot. 
Maciej Czerniewski & Mariusz Michalski,  Archiwum Centrum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski

do 31.12 | Warszawa, CsW, wewnętrzny dziedziniec Zamku, ul. jazdów 2
www.csw.art.pl
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HOŻARTY	 
2010

trawniki, ściany kamienic. Organiza-
torzy zastrzegają sobie możliwość 
selekcji zgłoszeń. Impreza odbędzie 
się 24 kwietnia 2010 roku.
Zgłoszenia już teraz można wysyłać 
na adres kasiawyrozebska@gmail.
com •

Organizatorzy festiwalu Hożar- ɿ
ty 2010 - Święto sztuki, święto ulicy 
Hożej szukają artystów, którzy mają 
ochotę wziąć udział w imprezie. Te-
matem przyszłorocznej imprezy są 
emocje i umiejętność ich wyrażania, 
komunikacji, a do wykorzystania jest 
przestrzeń miejska - witryny, bramy, 

www.hozarty.com 

Dworcu Centralnym, streetartową 
akcję fotograficzną Warsaw Super-
hero, wystawę Kiss&Waste czyli 12 
wideo esejów ze wspólnym wątkiem, 
performance z music boxem Jakuba 
Słomkowskiego, akcję w przestrzeni 
miejskiej Oswoić sarnę z udziałem 
tytułowego zwierzątka. Wydarzeń 
w kategorii sztuki wizualne jest na 
ten weekend zapowiedzianych dużo 
więcej, a to i tak tylko ułamek całego 
repertuaru Re:Wizji. •

Re:wizje to największy festiwal  ɿ
warszawskiej sztuki niezależnej 
i największy festiwal tego typu 
w Polsce. To interdyscyplinarne wy-
darzenie prezentujące praktycznie 
wszystkie dziedziny sztuki – muzykę, 
teatr, taniec, film, fotografię, sztuki 
wizualne.
W ramach tegorocznej edycji Re:Wi-
zje pokazują m.in. Projekt Remiks czy-
li odtworzenie przedwojennych przy-
stanków, prezentację galerii 2B+C na 

10.12-12.12 | Warszawa, wiele miejsc| www.rewizjewarszawa.pl

RE:WIZJE

GRY  
O	PRZYSZŁOŚĆ 
MIASTA

i strategii jej tworzenia. Kolejne będą 
analizowały problem funkcjonowania 
miasta na przykładzie dwóch loka-
lizacji. Dokonamy „przybliżenia” na 
Mokotowską (708.12), która jest ulicą 
o potencjale kulturalnym w zdomino-
wanym przez biznes i politykę cen-
trum, a dzielnicy Bródno przyjrzymy 
się, analizując czy kulturalna policen-
tryczność miasta jest jego siłą, czy sła-
bością i jak rozwijać potencjał Bród-
nowskiego Parku Rzeźby (10-11.12). 
Do udziału w warsztatach zapra-
szamy przedstawicieli różnych śro-
dowisk: mieszkańców, urzędników, 
planistów, socjologów, artystów, 
aktywistów i wszystkich, którym na 
mieście zależy, aby dzieląc się swoimi 
doświadczeniami miasta zastanowili 
się nad jego przyszłością. •

Miasto to gra ścierających się in- ɿ
teresów. Kandydatura Warszawy do 
miana ESK 2016 pozwala na debatę 
o mieście jakim, jest dzisiaj, a jakim 
chcielibyśmy je widzieć. Jak wyzwolić 
twórczy potencjał tkwiący w miesz-
kańcach i przestrzeniach Warszawy? 
Czy można efektywnie wykorzystywać 
do tego kulturę i sztukę? Jak pobudzać 
rozwój społeczności lokalnych i two-
rzyć przyjazne mieszkańcom i kultu-
rze enklawy na mapie Warszawy? Cykl 
gier Miasto Przyszłości – Future City 
Game pod nazwą Moja Warszawa ma 
pomóc w odpowiedzi na te pytania. 
Będzie to okazja do refleksji nad mia-
stem i poszukiwania pomysłów na po-
prawę jego wizerunku. Pierwsza gra 
(5.12) będzie poświęcona szeroko ro-
zumianej tożsamości warszawiaków 

5-11.12 | e.org.pl | www.warszawa2016.pl

NOWE  
CIAŁO

infrastruktury.
Za najbardziej palącą potrzebę uwa-
żamy przygotowanie takich zmian le-
gislacyjnych, które umożliwią spraw-
ne funkcjonowanie sfery kultury oraz 
zapewnią jej finansowe bezpieczeń-
stwo. Obecnie najważniejszym celem 
doraźnym staje się praca nad powo-
łaniem Instytutu Sztuk Wizualnych, 
potencjalnego motoru zmian w na-
szej dziedzinie. Obywatelskie Forum 
Sztuki Współczesnej zamierza wyło-
nić zespół roboczy, który mógłby ko-
ordynować takie przygotowania jako 
reprezentant naszego środowiska”.
W grupie inicjatywnej znalazły się 
takie osoby jak: Mirosław Bałka, 
łukasz Gorczyca,  Piotr Krajewski, 
Zbigniew Libera, Dorota Monkie-
wicz, Agnieszka Morawińska, Joanna 
Mytkowska, Andrzej Przywara, Anda 
Rottenberg, Monika Sosnowska, Ja-
rosław Suchan, Monika Szewczyk, 
Aneta Szyłak, Hanna Wróblewska, 
Artur Żmijewski. •

1 grudnia odbyło się spotkanie  ɿ
założycielskie Obywatelskiego Forum 
Sztuki Współczesnej. W liście powołu-
jącym to ciało znalazła się miażdżąca 
diagnoza dotycząca stanu instytucji 
sztuki, jej niewielkiej roli w kształto-
waniu sfery publicznej, prawodaw-
stwa, finansowania, wreszcie sto-
sunku decydentów do tej dziedziny 
współczesnej kultury. Sygnatariusze 
listu piszą: „Uważamy, że nie stać nas 
na dalsze ignorowanie kreatywnej 
części społeczeństwa oraz na marno-
wanie symbolicznego kapitału sztuki 
współczesnej. Naszym obowiązkiem 
jest przeciwstawienie się temu mar-
notrawstwu”. 
W liście sformułowano postulaty Fo-
rum: „Chcemy być partnerami Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, sejmowej i senackiej komisji 
kultury, władz miejskich. (…) Chcemy 
współpracować z wszystkimi środo-
wiskami, którym zależy na podniesie-
niu jakości życia kulturalnego i jego 

h t t p : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / o b y w a t e l s k i e - F o r u m - s z t u k i -
Wspolczesnej/190696197350



8      notes.57 orientuj się orientuj się  notes.57      9

NIEWINNI  
CZARODZIEJE

W latach 2004 - 2009 był asystentem 
w Katedrze Rysunku i Malarstwa, 
a od 2009 r. prowadzi pracownię 
malarstwa I roku na macierzystej 
uczelni. Zdobył wyróżnienie za olej 
Szkoła w finale konkursu „Obraz 
Roku 2003” oraz za obraz „Wejście 
do kopalni Wirek” na festiwalu ma-
larstwa w Szczecinie w 2004 r. Jest 
reprezentowany przez galerię m2 
[m kwadrat]. •

Jakub Adamek (ur. 1975) w latach  ɿ
1990- 1995 uczył się w Państwowym 
Liceum Sztuk Plastycznych w Dą-
browie Górniczej (kierunek – szkło 
artystyczne). Studiował w katowic-
kiej filii Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, gdzie w 2001 r. uzyskał 
dyplom w pracowni projektowania 
graficznego (promotor prof. Ma-
rian Oslizlo). W 2008 r. obronił pra-
cę doktorską w ASP w Katowicach. 

praca Jakuba Adamka

Warszawa, ul. Marka Hłaski | www.m2.art.pl

PUNKOWA  
ARCHEOLOGIA

antyczne i wysoko rozwiniętą tech-
nologię w ciąg skojarzeń napędza-
nych siłą błyskotliwej wyobraźni. Ta 
anarchiczna dezynwoltura ma dzia-
łanie wyzwalające. Apokaliptyczne 
wizje Aids-3D osadzone są w tak 
zwanym realnym życiu. Bombardując 
widza nadmiarem obrazów i wiedzy 
zapośredniczonej technologicznie 
Keller i Kosmas próbują bowiem – 
jakby to poważnie nie zabrzmiało – 
zdiagnozować stan ducha człowieka 
XXI wieku.
Trudno stwierdzić jednoznacznie czy 
twórczość Aids-3D jest krytyczna czy 
afirmatywna – raz po raz wychyla się 
to w jedną to w druga stronę. Wydaje 
się że Keller i Kosmas chcą sformuło-
wać pragmatyczną wizję uczestnicze-
nia w świecie zmienionym przez me-
dia i nowe formy komunikacji. Przy-
świeca jej troska o to, by narzędzia 
jakich technologia dostarcza społe-
czeństwu, były racjonalnie używane.
Fragmenty tekstu Michała Lasoty.•

Język reklamy, z którego Daniel  ɿ
Keller i Nik Kosmas zaczerpnęli, opa-
trując swoje artystyczne działania 
szyldem Aids-3D, nie jest głównym 
punktem odniesienia dla ich sztu-
ki, jednak odpowiednio ustawia 
narrację: mamy do czynienia z ludź-
mi świetnie odnajdującymi się we 
współczesności i bawiącymi się jej 
regułami.
Keller i Kosmas realizują projekt fik-
cyjnej punkowej archeologii – traktu-
ją historię jako zbiór przedmiotów/
eksponatów wymieszanych w po-
jemnym garnku, i podają dania z nie-
przystających do siebie smaków: filo-
zofii antycznej, UFO, mitologii, seksu, 
technologii i teorii spiskowych. Prze-
wodnim wątkiem towarzyszących tej 
mieszance poszukiwań jest tropienie 
rudymentów myślenia religijnego 
oraz niezależnego od epoki rytualne-
go podłoża kultury. (…)
Ich eseistyka wiąże z dużym polotem 
prehistorię i współczesność, motywy 

Aids-3D w ramach wystawy w Galerii Stereo

do 10.12 | Poznań, Galeria stereo, ul. słowackiego 36/ | www.galeriastereo.pl
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WARSZAWA  
ODCZAROWANA

poznał, jest rozczarowana Warsza-
wą – szarą, chaotyczną, smutną. Dla 
Gonçala Franco Warszawa jest czymś 
więcej. To miejsce, które uczy patrzeć 
na nowo, ponieważ „nasze oczy oglą-

Gonçalo Franco, młody portugal- ɿ
ski fotografik, mieszka w Warszawie 
od pięciu lat. W tym czasie odkrył, że 
(czego wciąż jeszcze nie zrozumiał) 
większość warszawiaków, których 

fot. Gonçalo Franco

5.12-4.01.2010 | Warszawa, Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21

dają świat w sposób konwencjonal-
ny i przyzwyczajone są widzieć to, 
co było, a nie to, co jest”. Poprzez tę 
wystawę zdjęć, Gonçalo Franco po-
kazuje nam, gdzie możemy odnaleźć 

czar Warszawy – w tym i poza tym, 
co wydaje się pospolite i szare; poza 
tym, co było kiedyś. •
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…

FIKCJA  
W AKCJI

instytucji i galerii na całym świecie, 
również dlatego, że odbija się w niej 
współczesne doświadczenie życia 
w stanie permanentnej destabilizacji 
militarnej, politycznej i społecznej. 
Ambicją kuratorów wystawy jest skon-
frontowanie niemal w ogóle niezna-
nej w Polsce sztuki libańskiej ze środ-
kowoeuropejskimi realiami. Wystawa 
koncentruje sie wokół zagadnień hi-
storii, archiwum i fikcji, prób dotarcia 
do prawdy i potrzeby swobodnej, ar-
tystycznej ekspresji. Artyści i ich pra-
ce przewrotnie i często zaskakująco 
interpretują relacje pomiędzy prawdą 
a fałszem, budując równoległe światy, 
które często mówią więcej o rzeczywi-
stości niż relacja historyczna oparta 
na ‘obiektywnych faktach’. Napięcia 
pomiędzy rzeczywistością a narracją, 
faktem a fikcją prowadzą do refleksji 
nad pamięcią, aktem twórczym, czy 
„fałszowaniem historii.” 

Liban, który znamy często jedy- ɿ
nie z dramatycznych relacji w me-
diach, jest miejscem odważnych 
eksperymentów artystycznych, któ-
re kwestionują schematy myślenia, 
podważają obiektywizm przekazów 
medialnych i historycznych, stawia-
ją istotne pytania o naturę prawdy, 
o prawomocność innych rzeczywi-
stości. Kraj sprzeczności i różno-
rodności, naznaczony przez wojnę, 
jest też miejscem, gdzie szczególnie 
wyraziście zaznaczają się problemy 
związane z reprezentacją, próbą 
dotarcia do prawdy, fałszowaniem 
historii i potrzebą swobodnej, arty-
stycznej ekspresji.
Artyści libańscy, na co dzień konfron-
tują się ze światem rozdartym mię-
dzy różne wizje historii i życia.
Sztuka z Libanu jak i z całego Bliskiego 
Wschodu znajduje się obecnie w polu 
bacznej uwagi ze strony kuratorów, 

do 16.12 |  Warszawa, Galeria raster, ul. Hoża 42 m 8 | www.raster.art.pl

Pokażemy prace Walida Raada, za-
łożyciela wyjątkowego projektu the 
Atlas Group, jednego z najbardziej 
uznanych na świecie artystów libań-
skich. Jego indywidualne wystawy 
były prezentowane m.in. w Museum 
of Contemporary Art w Australii, Cen-
tre Pompidou w Paryżu, Museum of 
Contemporary Art w Montrealu i na 
licznych wystawach zbiorowych, 
m.in. na legendarnych Documneta X 
w Kassel (1997). Walid Raad wykłada 
także na University of Rochester oraz 
na University of New York. Jest twór-
cą wideo, performansów i projektów 
fotograficznych.
Obok Walida Raada w wystawie biorą 
udział artyści młodszego pokolenia:
Ali Cherri - artysta wideo, performer, 
twórca instalacji wideo. Ukończył 
projektowanie graficzne na Ameri-
can University of Beirut. Współpra-
cował z wieloma znanymi artystami 

libańskimi (m.in. Rabih Mroue, Lina 
Saneh). Wystawiał m.in. w Tate Mo-
dern, w Kasa Galeri w Istambule.
Randa Mirza - fotografka i twórczyni 
projektów audio-wizualnych. Ukoń-
czyła Lebanese Academy of Fine Arts 
oraz University of Paris 8. Laureatka 
złotego medalu w Fotografii na 5. 
Igrzyskach Frankofońskich (2005) oraz 
No Limit Award podczas spotkań foto-
graficznych w Arles (2006). Brała udział 
w wielu wystawach indywidualnych 
i grupowych m.in. w Finnish Museum 
of Photography w Helsinkach.
Mounira al Solh - twórczyni instala-
cji wideo i fotograficznych, a także 
malarka. Ukończyła studia malarskie 
w Bejrucie oraz sztuki piękne w Gerrit 
Rietveld Academy w Amsterdamie. Wy-
stawiała m.in. w Pawilonie Libańskim 
na Biennale w Wenecji (2007) i ostatnio 
na Biennale w Istambule (2009). Laure-
taka Nagrody Uriòt Rijksakademie. 
więcej str. 124. •

Randa Mirza: Gołębia skała, 2003, dzięki uprzejmości artystki
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USTAWIENIA/ĆWICZENIA

pole sztuki. Relacje nauczyciela-ucz-
nia, krytyka-artystki, kolekcjonera 
- sprzedającego. Odniesienie tych 
relacji w kontekst kobiecej twórczo-
ści rozszerza pole dyskusji na temat 
marginalizacji istotnych wątków fe-
ministycznych i nierównych szans. 
Wystawa jest częścią cyklu Femino-
teka, prezentującego postawy wy-
branych fotografek współczesnych
Kuratorka: Małgorzata Taraszkiewi-
cz-Zwolicka •

Ustawienia/ćwiczenia Patrycji  ɿ
Orzechowskiej to instalacja fotogra-
ficzna i film wideo dotyczące psycho-
logii widzenia i zmiennego odczu-
wania emocji. Artystka bada granice 
przyzwyczajeń i możliwości auto-
zmiany, na podstawie doświadczenia 
terapii tzw. ustawień systemowych 
Berta Hellingera. Symulacja rodzin-
nych relacji i sytuacji, które wpływa-
ją na kształtowanie się osobowości 
człowieka zostaje przeniesiona na 

Patrycja Orzechowska: Ustawienia/ćwiczenia, 2009

do 12.12 | Gdańsk, Muzeum narodowe, Gdańska Galeria Fotografii ul. Grobla 
i 3/5 | www.muzeum.narodowe.gda.pl

OBRONA  
CYWILNA

i zdobywały także podstawową wie-
dzę na temat rodzajów broni.
Dla Kobylarza kurs przysposobie-
nia obronnego miał jednak zupełnie 
inne znaczenie: była to rama, w któ-
rej wreszcie młodzi mężczyźni mogli 
bawić się w wojnę.  Wraz z wystawą 
Obrona cywilna artysta pyta o to, co 
się stanie, jeśli nauka pójdzie w złą 
stronę. Jak bardzo nauka może pod-
legać  kompromisowi i poddawać się 
różnego rodzaju wypaczeniom, de-
wiacjom.  Na potrzeby projektu Koby-
larz wcielił się w szalonego naukow-
ca, i odwrócił w ten sposób zastany 
artystyczny model: postawił sztukę 
pomiędzy nauką i Utopią”. •

W anglojęzycznej zapowiedzi wy- ɿ
stawy Szymona Kobylarza czytamy: 
„Główną inspiracją Szymona Kobyla-
rza są paranoiczne marginesy nauki. 
Artystę interesują quasi-naukowe ab-
surdy, granica między racjonalnością 
i obsesją.
W najnowszej pracy zrealizowanej 
specjalnie dla galerii Żak-Branicka 
Kobylarz wykorzystuje doświadcze-
nia ze swoich szkolnych lat.  W cza-
sach Zimnej Wojny we wszystkich 
krajach Układu Warszawskiego odby-
wały się ćwiczenia z obrony cywilnej. 
Tematyką kursów było reagowanie 
na rozmaite zagrożenia i kataklizmy. 
Dzieci uczyły się o pierwszej pomocy 

Szymon Kobylarz: Coca Cola Bottle Gas Mask

do 9.01.2010 |  Berlin, Żak-Branicka, Lindenstrasse | www.zak-branicka.org



16      notes.57 orientuj się orientuj się  notes.57      17

ANTYSEMITYZM  
WYPARTY

manifestowane na murach, ukrywając 
niejako owe gesty nienawiści i wrogo-
ści skierowane ku mniejszościom. Ale, 
zastanawia się artysta, czy da się je do 
końca wytrzeć z naszej podświado-
mości i serc? Przecież za chwilę w to 
miejsce pojawiają się nowe, wcale nie 
odwrotnie brzmiące… Bo czy ćwiczo-
ną przez wieki nietolerancję wobec 
innych kultur da się wyprzeć takimi 
kulturalnymi gestami? Śmiem wątpić” 
– komentuje prace Kamila Kuskow-
skiego Jolanta Ciesielska, przewodni-
cząca jury konkursu. •

Bielska Jesień 2009 to biennale  ɿ
malarstwa organizowane przez Ga-
lerię Bielską BWA w Bielsku-Białej. 
Grand Prix – nagrodę ufundowaną 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego otrzymał łódzki artysta 
Kamil Kuskowski za dwa obrazy z cy-
klu Antysemityzm wyparty (Obraz V 
i Obraz VI).
„Współczesna władza dyktuje normy 
poprawności politycznej, organizując 
dla młodzieży szkolnej tzw. dni tole-
rancji, podczas których jedni, a często 
i ci sami, zamalowują to, co zostało za-

Kamil Kuskowski: Obraz V z cyklu Antysemityzm wyparty

do 29.12 | Bielsko Biała, Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11
www.galeriabielska.pl

DO WIDZENIA  
DO JUTRA

tyczą spraw lekkich i miłych. Ta praca 
natomiast dotyczy pamięci i śmierci. 
Tematem jej jest historia babci i jej 
domu w Aleksandrii pod Częstocho-
wą. Ścieżka dźwiękowa pochodzi 
z amatorskiego filmu, który nakręcił 
szwagier Krzyśka. Szwagier chodzi 
po domu Babci, filmuje opowiadając 
historię miejsca. W narracji jest jed-
nak coś dziwnego, dziwność wynika 
z tego, że nie znał on babci. Historia 
jest zmyślona, a powodem dokumen-
tacji domu jest fakt, przygotowania 
go do rozbiórki. Do tej ścieżki dźwię-
kowej Krzysiek stworzył obraz wideo 
który jest niemal całkowicie czarny 
i tylko w momentach gdy jest odro-
bina światła dostrzegamy kształty 
przedmiotów i proporcje pomiesz-
czeń w których jest nagrany.•

Na wystawie pokazywane są dwa  ɿ
obrazy Marty Tomasik oraz praca 
wideo Krzysztofa Kaczmarka. Oboje 
są młodymi, dwudziestokilkuletnimi 
artystami.
Marta przemalowuje wizerunki do-
mów, które znajduje na stronach 
internetowych. Domy z fotografii 
są niewykończone, często w stanie 
mniej niż surowym - właściciele pró-
bują je sprzedać nie mogąc podjąć 
trudu dalszej budowy. Marta posłu-
guję się wąską skalą chromatyczną 
oscylującą między szarością a czer-
nią. Nadaję to złowrogi, niepokojący 
wymiar. 
Wideo Kaczmarka zatytułowane Alek-
sandria jest dla niego nietypową pra-
cą. Jego filmy mają zwykle element 
humorystyczny, a przynajmniej do-

Marta Tomasik: bez tytułu, 2009, 150x200, akryl na płótnie

do 20.12 | Poznań, Galeria Pies, ul. Dąbrowskiego  25/4a | www.galeriapies.pl
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UNISTYCZNA  
HARMONIA  
JEDNOŚCI

sów większości dokonań artystów 
awangardy, zniszczonych w czasie II 
wojny światowej. Uniknęło zagłady, 
ponieważ na przełomie 1938/1939 
roku artysta wyjechał z łodzi na 
studia do Belgii, zabierając ze sobą 
ważną część artystycznego dorobku. 
Mimo młodego wieku stał się powier-
nikiem idei Strzemińskiego, którego 
twórczość starał się popularyzować, 
m.in. miał przygotować jego indywi-
dualną prezentację ostatniego cyklu 
rysunków-kolaży Moim przyjacio-
łom Żydom (1945). Samuel Szczekacz 
zmarł 27 września 1983 roku w Pary-
żu, w momencie, gdy jego awangar-
dowa twórczość została przypomnia-
na na wystawie Présence Polonaise. 
L’Art vivant autour du Musée de łódź, 
Centre Georges Pompidou (czerwiec-
wrzesień 1983). •

Incydentalnie wspominana  ɿ
twórczość Samuela Szczekacza 
przypomina dokonania najmłodszej 
generacji międzywojennej awan-
gardy, skupionej wokół Władysława 
Strzemińskiego. Szczekacz, wybitnie 
uzdolniony uczeń łódzkiego twórcy, 
zwrócił na siebie uwagę unistyczny-
mi obrazami, rzeźbami i grafikami, 
prezentowanymi w latach 1937-1939 
w łodzi, Krakowie i Lwowie. Krytycy 
podkreślali jego indywidualny spo-
sób rozwiązywania artystycznych 
zagadnień w nawiązaniu do proble-
matyki stawianej przez mistrzów 
sztuki nowoczesnej. Śmiałe analizy 
obrazów awangardowych twórców 
(Pablo Picasso, Kazimierz Malewicz, 
Piet Mondrian i Jean Arp) podporząd-
kowywał doktrynie unizmu.
Dzieło Szczekacza nie podzieliło lo-

Samuel Szczekacz: Konstrukt 19

do 27.12 | Warszawa, CsW. ul. jazdów 2 | csw.art.pl

POSZUKIWANIE  
WYRAZU

cach staje się widoczna redukcja 
przedstawianego przedmiotu i po-
czątek czystej barwy. Zmagania 
Zaręby z przedmiotem obrazu, stop-
niowa rezygnacja z „przedstawienia” 
prowadzą do tego, że artysta traci 
zainteresowanie motywem. Po la-
tach rozwijania swego malarstwa, 
artysta zdecydował, że głównym te-
matem jego twórczości artystycznej 
będzie kolor.
Zaręba w swym malarstwie szuka 
wyrazu na granicach jednobarwno-
ści, materii i faktury. W niektórych 
swoich obrazach kontynuuje kon-
sekwentnie monochromie swojego 
malarstwa i uzupełnia „kolor jako 
autonomiczną jakość” (Winfried Kon-
nertz) o aspekt lustrzanego odbicia, 
czyniąc obserwatora i przestrzeń ele-
mentami obrazu. •

Elbląska wystawa prezentuje  ɿ
dwóch artystów z Polski i Bułgarii 
urodzonych w latach 60. Nicolai An-
gelov pochodzi z Sofii, obecnie miesz-
ka i pracuje w Berlinie. Jest wszech-
stronnie wykształcony artystycznie. 
Studiował w Akademii Sztuki w Sofii. 
W latach 1989-93 uczył się w Wyższej 
Szkole Grafiki i Sztuki Książki w Lip-
sku. 1994/96 uczył się w HdK Berlin.
Paweł Zaręba – urodzony w 1965 roku 
w Warszawie. Artysta malarz, ukoń-
czył Państwowe Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Warszawie.
Początkowo Zaręba maluje ludzkie 
postacie, głowy, twarze, niekiedy 
w połączeniu z elementami archi-
tektonicznymi. Używa intensywnych 
barw kontrastowo połączonych. 
Z nastaniem lat 90. artysta zwrócił 
się w kierunku monochromii. W pra-

Nicolai Angelov, obiekt

do 13.12 | elbląg, Galeria eL, ul. Kuśnierska 6 | www.galeria-el.pl
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100  
SŁOŃC

strzeni kosmicznej ustały. Dlatego 
też, oba kraje zaczęły przeprowadzać 
intensywne podziemne próby jądro-
we.
Stany Zjednoczone przeprowadziły 
łącznie 1054 próby, które objęły 1148 
oddzielnych eksplozji. Ostatnia miała 
miejsce 23 września 1992 roku. Zwią-
zek Radziecki przeprowadził w sumie 
715 prób obejmujących 969 osobnych 
wybuchów, aż do ostatniej – 24 listo-
pada 1990 roku. 13 miesięcy później 
kraj ten przestał istnieć. •

Fotografie prezentowane pod- ɿ
czas wystawy  Michaela Lighta uka-
zują amerykańskie naziemne próby 
jądrowe, które trwały od 16 lipca 
1945 roku do 4 października 1962 
roku. W tamtym czasie, Stany Zjedno-
czone przeprowadziły nad oceanem 
oraz w atmosferze 216 wybuchów 
jądrowych, a Związek Radziecki 217. 
Po podpisaniu przez oba mocarstwa 
5 sierpnia 1963 roku Traktatu o ogra-
niczeniu prób z bronią jądrową, testy 
w atmosferze, nad oceanem i w prze-

Michael Light: Grable 15 kiloton, Nevada, 1953

do 31.12 | Warszawa, Yours Gallery, Krakowskie Przedmieście 33
www.yoursgallery.pl

SUKCES  
SUKCES

terminu sukces, jego kuszący i zwod-
niczy charakter. Z jednej strony per-
spektywa zdobycia uznania moty-
wuje artystów, lecz równie dobrze 
sukces może stać się celem samym 
w sobie – wtedy też staje się pułap-
ką. Po międzynarodowych karierach 
takich artystów jak na przykład Wil-
helm Sasnal czy Paulina Ołowska, 
sytuacja polskiego malarstwa nie 
jest już taka sama. Przede wszyst-
kim przestała być postrzegana przez 
pryzmat lokalności. Młodzi artyści 
zaczęli na swój własny sposób de-
finiować sukces, włączając w tę ka-
tegorię także współpracę z dobrymi 
galeriami, a co za tym idzie także 
sukces finansowy.•

Fancy Success. Positions in Young  ɿ
Polish Painting to tytuł wystawy przy-
gotowanej przez Beatę Nowacką-Kar-
dzis wraz z Lidią Krawczyk na Prague 
Biennale 4. Zaproszone przez Giancar-
lo Politiego i Helenę Kontovą – orga-
nizatorów tej międzynarodowej im-
prezy i zarazem wydawców miesięcz-
nika „Flash Art” – do wzięcia udziału 
w sekcji Expanded Painting, pokazały 
prace dziewięciu polskich, młodych 
malarzy: Basi Bańdy, Agaty Bogackiej, 
Tymka Borowskiego, Eweliny Chrza-
nowskiej, Lidii Krawczyk & Wojtka 
Kubiaka, Przemka Mateckiego, Bartka 
Materki i Karola Radziszewskiego.
Tytuł wystawy – Fancy Success – 
sugeruje wieloznaczność samego 

Karol Radziszewski:  bez tytułu, z cyklu ćwiczenia równowagi, 2009, akryl na płótnie, 
80x80cm

do 3.01.2010 | Kraków, Bunkier sztuki, pl. szczepański 3a | www.bunkier.art.pl
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LETO  
W ARSENALE

terminizm. […] Choć na pierwszy rzut 
oka trudno w to uwierzyć, filmy Nor-
mana Leto to animacje. Przypomina-
ją kręcone kamerą „z ręki” filmowe 
dokumenty, ale w istocie są wykona-
ne za pomocą narzędzi do tworzenia 
grafiki 3D. „Tak zwana rzeczywistość 
jest przereklamowana”, twierdzi ar-
tysta. Dlatego właśnie jego strategia 
artystyczna przypomina działalność 
demiurga posiadającego – jak sam 
mówi – „potencjał tworzenia we-
wnętrznie spójnej, alternatywnej 
rzeczywistości o precyzyjnie obli-
czonej fizyce”. Efekt ten wzmacnia 
również to, że Leto jest narratorem 
swoich filmów. […]
Marcin Krasny fragmenty tekstu 
z katalogu ArtBoom, red. Małgorzata 
Gołębiewska, Krakowskie Biuro Festi-
walowe, Kraków, 2009 •

Norman Leto (ur. 1980 w Bochni)  ɿ
– polski artysta tworzący instalacje 
i obiekty, ale przede wszystkim filmy 
w technice animacji trójwymiarowej. 
Jego filmy są futurologiczną wizją 
sztuki oraz życia, którym nie wy-
starcza przestrzeń fizyczna, dlatego 
realizowane są w całości za pomocą 
algorytmów do tworzenia grafiki 3D, 
sztucznej inteligencji (AI) i sztucz-
nego życia (AL). Są to spacery po cy-
frowych przestrzeniach, w których 
znajdują się instalacje posiadające 
niekiedy unikalne własności fizycz-
ne, jak choćby własna grawitacja 
i gęstość. Większość z nich jest opar-
ta na wątkach autobiograficznych, 
zawiera historie bądź motywy za-
czerpnięte z codziennych obserwacji 
i osobistych przemyśleń na temat 
uwikłania jednostki w społeczny de-

Norman Leto:  Bryła życiorysu Edwarda Krasińskiego wykonana z pianki Normana-Fussa, 
technika: custom software, 3d, fotograficzny druk archiwalny, data: 2009

do 6.12 | Białystok, Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2 
www.galeria-arsenal.pl

MEMLING  
W PASKI

in colour – dialog 1, którą Gdańska 
Galeria Miejska zainaugurowa-
ła swoją działalność w maju 2009 
roku.
Nicolas Bodde (ur. 1962) - urodzony 
w Nowym Jorku, USA 1982-1989 stu-
dia malarskie odbył w Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Bremie, gdzie 
wciąż mieszka i pracuje. •

Konstruktywistyczny tryptyk  ɿ
Nicholasa Bodde, nieoficjalnie na-
zywany Memlingiem w paski, zawi-
śnie obok Sądu Ostatecznego Hansa 
Memlinga, najważniejszego obiektu 
w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Gdańsku. Dzieło Nicholasa Bodde, 
zainspirowane obrazem Memlinga 
zostało stworzone na wystawę lost 

Nicholas Bodde, tryptyk konstruktywistyczny

do 31.12.2009 |  Gdańsk, Muzeum narodowe, oddział sztuki Dawnej, ul. toruńska 
1 | www.muzeum.narodowe.gda.pl
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ORBIS  
PICTUS

pierwsza edycja odbyła się w kwiet-
niu 2009 na krakowskiej ASP.
Tytuł Orbis Pictus przywołuje po-
stać XVII-wiecznego uczonego Jana 
Amosa Komeńskiego, autora nowa-
torskiego podręcznika dla dzieci, 
stworzonego w oparciu o oryginalny 
język (łączący – na równych prawach 
– słowo i obraz), za sprawą którego 
jego Orbis Sensualium Pictus (1658) 
stanowi swoistą „instrukcję obsługi 
świata” dla początkujących. łaciń-
ski tytuł dzieła, oznaczający „świat 
odczuwany/odbierany w obrazach” 
mógłby posłużyć również jako meta-
foryczne określenie sztuki „wizual-
nych esejów”, jaką niewątpliwie jest 
– w swych najciekawszych przeja-
wach – współczesny komiks. •

Długofalowy projekt  ɿ Orbis Pictus 
stanowi propozycję wpisania ko-
miksowej tradycji w szerszy – niż to 
zostało przyjęte – kontekst historycz-
ny i estetyczny, jak również próbę 
odpowiedzi na pytanie o możliwości 
rehabilitacji (a może – recyklingu?) 
tego medium na gruncie aktualnej 
polskiej sztuki, zarówno w praktyce 
artystycznej, jak i kuratorskiej. 
Orbis Pictus to jednak nie tylko próba 
nowego spojrzenia na historię komik-
su, ale także przekrojowa prezentacja 
„komiksowego” trendu w działaniach 
artystów młodej generacji. Obok 
cyklu wystaw, wykładów i dyskusji, 
ważny element projektu stanowią 
cykliczne eksperymentalne warszta-
ty Niepodległość komiksów, których 

Kuba Woynarowski: Hikikomori, z cyklu Stilleben

do końca stycznia 2010 | Kraków, różne miejsca | orbis-pictus-pl.blogspot.com

TRANZYT

łych, odrażających; tych, które nie 
pilnują symetrii i elegancji. Jego fo-
tografie jako nagłe odsłonięcia abs-
trakcyjnych konfiguracji przywołują 
odczucia towarzyszące zaglądaniu 
pod skórę, odsuwaniu szafek, wyj-
mowaniu książek z półki, odrywaniu 
tapet, kasetonów, płytek i boazerii, 
podnoszeniu wykładzin, zdejmowa-
niu obrazów”.•

Z zapowiedzi wystawy Filipa Be- ɿ
rendta napisanej przez Martę Lisok 
można dowiedzieć się, że artystę 
„fascynują »wstrętne« kombinacje 
– takie, na które patrzy się jednym 
okiem, prawie odwracając z niesma-
kiem głowę. Uwodzicielsko wilgotne, 
śliskie i rozkładające się. Prawdopo-
dobnie śmierdzące. Charakteryzują 
go ślepe zaułki zestawień: wybuja-

Filip Berendt: Bez tytułu, z serii Pandemia, 2008/2009

do 19.12 | Kraków, Galeria ZPAF i s-ka, ul. Św. tomasza 24 | www.zpafiska.pl
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UKRYTA  
DEKADA

kształtowania się i rozwoju nowych 
zjawisk artystycznych, pełen prze-
mian, także społecznych, politycz-
nych i cywilizacyjnych. Prowadzi od 
kontestacji rzeczywistości, zastygłej 
po stanie wojennym, do wyłonienia 
się sceny artystycznej w kształcie 
zapowiadającym jej obecny charak-
ter. Rozpoczyna się indywidualnymi 
poszukiwaniami garstki twórców, 
którzy sięgnęli po względnie nowe 
medium; rozproszonych, działają-
cych poza ówczesnymi instytucjami 
sztuki, a kończy uznaniem twórczo-
ści wideo za istotną dziedzinę świata 
sztuk pięknych i zajęciem przez nią 
ważnej pozycji w sztuce współcze-
snej i jej instytucjach. •

Wystawa stanowi część długofa- ɿ
lowego projektu badawczego, edy-
torskiego i wystawienniczego Cen-
trum Sztuki WRO, którego celem jest 
zebranie, opracowanie i udostępnie-
nie prac artystów polskich stworzo-
nych przy użyciu wideo i pierwszych 
technik cyfrowych w latach 1985-
1995. Centrum Sztuki WRO udało się 
zgromadzić i zarchiwizować ponad 
400 materiałów wideo z tego okresu. 
Są to zarówno samodzielne prace, jak 
różnorodne zapisy i dokumentacje, 
materiały robocze, wreszcie nieukoń-
czone fragmenty, destrukty i rekon-
strukcje.
Ukryta Dekada 1985-1995 to czas 
w polskiej sztuce szczególny, okres 

Piotr Bikont: Videoclips 88, 1988, materiały WRO Art Center

10.12.2009-14.02.2010 | Kraków, Bunkier sztuki, Pl. szczepański 3a
www.bunkier.art.pl

BRIESEN  
WĄBRZEŹNO

zumienia samego miasta i celu bycia 
właśnie tam. Niełatwe odpowiedzi 
- ukryte w miejskich pejzażach (czę-
sto przypominających Wąbrzeźno 
z wcześniejszego cyklu Zielińskiego 
pt. Hometown), w filmowych niemal 
ujęciach drzew i w bardzo prywat-
nych kadrach z mieszkania autora 
- zdają się rozmywać w jakimś upo-
rczywym zawieszeniu, rozświetla-
nym jedynie przebłyskami światła 
i czystego koloru.
To pierwsza indywidualna ekspozy-
cja Krzysztofa Zielińskiego w Gale-
rii Starmach. Równocześnie, do 20 
grudnia 2009 r., jego prace z cyklu 
Millennium School można oglądać 
w ramach wystawy Kolekcja. 20 lat 
Galerii Starmach w Muzeum Narodo-
wym w Krakowie.
kurator wystawy: Anna Bujnowska •

Briesen ɿ  to niemiecka nazwa Wą-
brzeźna - rodzinnego miasta Krzysz-
tofa Zielińskiego i zarazem tytuł jego 
nowego projektu fotograficznego, 
składającego się z prac powstałych 
w latach 1995-2009 w Berlinie. Pełny 
cykl łączy archiwalne już i współcze-
sne, wykonane w różnych techni-
kach, odrębne serie zdjęć, które ra-
zem tworzą osobisty obraz doświad-
czania, obserwowania i oswajania 
nie-swojego miejsca. Początkowo 
z pozycji gościa, a od 4 lat już miesz-
kańca.
W Galerii Starmach pokazany zosta-
nie jedynie fragment Briesen  - 18 
kolorowych odbitek pochodzących 
z lat 2008-2009. Każde z tych zdjęć 
stanowi zapis innej sytuacji emocjo-
nalnej artysty, osobne pytanie o jego 
własne miejsce w Berlinie, próbę zro-

Krzysztof Zieliński: Briesen # 2, 2009, c-print/dibond, 70x100 cm

9.12-5.02.2010 | Kraków, Galeria starmach, ul. Węgierska 5 
 www.starmach.eu



28      notes.57 orientuj się orientuj się  notes.57      29

3xTAK

W wystawie „3xTAK” udział biorą: 
Mirosław Bałka, Yael Bartana, Wo-
jeciech Bąkowski, Rafał Bujnow-
ski, Oskar Dawicki, Ion Grigorescu, 
Aneta Grzeszykowska, KwieKulik, 
Deimantas Narkevičius, Jadwiga 
Sawicka, Goran Trbuljak, Krzysztof 
Wodiczko, Andrzej Wróblewski, Ar-
tur Żmijewski. •

Projekt  ɿ 3xTAK prezentuje różne 
strony politycznego i społecznego za-
angażowania sztuki. Zbudowana jest 
wokół prac odwołujących się do języ-
ka propagandy. Artyści prezentowani 
na wystawie są uwodzeni bądź rozcza-
rowani polityką, a niektórzy z nich za 
wszelką cenę starają się wytyczyć au-
tonomiczny obszar dla swoich dzieł.

Realizacja filmu Yael Bartany, "Mur i wieża", fot. Magda Wunsche, 2009

6.12-24.01.2010 | Warszawa, Muzeum sztuki nowoczesnej, ul. Pańska 3
www.artmuseum.pl

FARBEN  
LEHRE

malarskiego w obrazie, oraz konceptu-
alnym językiem umożliwiającym poza-
obrazowe opowiedzenie swej własnej 
historii, oraz relacji między pracami. 
Wychodząc poza obraz, tworzą na 
wpół niezależną strukturę wizualną 
opisującą samą siebie, malarstwo, 
przestrzeń i ich wspólną dynamikę. •

Farbenlehre ɿ  Michała Frydrycha 
jest historią o trawieniu barw na naj-
bardziej podstawowym poziomie po-
strzegania, opowiada o koncentracji 
na oraz używaniu ograniczonej palety 
kolorów, przez dłuższy czas. Barwy 
żółta, czerwona i niebieska stają się 
rodzajem podstawowych słów języka 

Michał Frydrych:  bez tytułu (żółto-czerwony)

5.12-7.01.2010 | Biała Podlaska, Galeria Podlaska, ul. Warszawska 12
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SNY  
NIERZECZYWISTE

w praktyce życia codzienności, być 
użyteczna dla nowego odbiorcy? Czy 
też kształtować jego świadomość? 
Twórcy wystawy skupili się na postu-
latach Mieczysława Szczuki i Artura 
Żmijewskiego - Sztuka a rzeczywi-
stość wobec  Stosowanych sztuk spo-
łecznych.  Każdy z artystów, opisując 
swoją wizję sztuki, prowadzi do innej 
alternatywy  realizującej się w prze-
strzeni publicznej: w Domach-ogro-
dach i Demokracjach. Obok Szczuki 
i Żmijewskiego na wystawie zapre-
zentowane zostały prace młodych 
artystów, włączających się w dyskurs 
sztuki społecznej. •

Druga wystawa z cyklu  ɿ Ideozy 
osnuta jest wokół problemów uto-
pii społecznej z lat 20. XX wieku 
oraz współczesnej kultury biernych 
odbiorców masowego przekazu. 
Stosunki społeczne nawiązywane 
są za pośrednictwem obrazów, two-
rzonych według zasady: maksimum 
zysku przy minimum włożonych 
środków. Obrazy stają się znakami 
panującej produkcji. Nakładają się na 
siebie i przekrzykują tworząc pusty, 
wizualny chaos. W tym kontekście 
pojawiają się pytania o rolę sztuki 
w związku z otaczającą rzeczywisto-
ścią. Czy powinna ona adaptować się 

Artur Żmijewski: Demokracje, Tel Aviv, dzięki uprzejmości Fundacji Galerii Foksal

od 19.12 | Warszawa, instytut Awangardy, Al. solidarności 64 m 118
www.ideozy.blogspot.com

SUKIENKA

Każda dziewczynka marzy o białej 
sukience, każda chce się podobać, 
każda kobieta chce też być bezpiecz-
na i niezawisła w swoich decyzjach. 
Ile może zasygnalizować przez ubiór, 
a jak często strój jest jej narzucony 
przez społeczność, rodzinę, religię. Jak 
wiele sukienek wkładamy na siebie 
automatycznie, bez zastanowienia, 
bo tak robią inne?” – pyta kuratorka 
wystawy Agnieszka Gniotek. 
W wystawie udział biorą: Zbigniew Li-
bera, Anna Baumgart, Agata Michow-
ska, Agata Zbylut, Marta Deskur, Ka-
tarzyna Majak, Beata Ewa Białecka, 
Agata Rościecha, Jadwiga Sawicka, 
Barbara Pilch, Magdalena Moskwa. •

„Wystawa, mimo że dotyczy ubio- ɿ
ru kobiecego, ma być opowieścią 
o stroju i jego roli, a nie o kobiecie 
jako takiej. Ciekawszym punktem 
wyjścia interpretacji wydaje się być 
bowiem ubiór i jego postrzeganie 
w kontekście społecznym, kulturo-
wym, na polu mitu i tradycji. (…) Istot-
nym odniesieniem do prac prezento-
wanych na wystawie jest zapętlony 
fragment filmu Federico Felliniego 
Casanova, ukazujący taniec główne-
go bohatera z manekinem. Czy kobie-
ta to tylko manekin, na który nakłada 
się adekwatne do okoliczności stroje? 
Odpowiedź jest oczywiście przeczą-
ca, choć po głębszym zastanowieniu… 

Anna Baumgart: Dostałam to od mamy, 2002, stiuk polichromowany, rzeźba, 2 figury, 168x162 cm, 

do 10.01.2010 | radom, MCsW elektrownia, ul. Kopernika 1
www.sukienka-art.pl | www.elektrownia.pl
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CHOPIN  
W DRESIE

jektowanie plakatu promującego 
wiedzę o związkach Fryderyka Cho-
pina z Warszawą – miejscem, które 
ukształtowało kompozytora jako 
człowieka i artystę. Jednym z wyróż-
nionych został Piotr Micherewicz za 
Chopina w dresie. •

Piotr Karski zwyciężył w 9. edycji  ɿ
konkursu Galerii Plakatu, organi-
zowanego w tym roku pod hasłem 
Fryderyku! Wróć do Warszawy! 
przez firmę reklamy zewnętrznej 
AMS i Miasto Stołeczne Warszawę. 
Zadaniem uczestników było zapro-

Piotr Micherewicz: Chopin w dresie

Zgłoszenia do 14.11 | www.nowyteatr.org

BLIŻEJ	 
NIŻ	 
SIĘ	WYDAJE

Wł. Strzemińskiego na Wydziale Tka-
niny i Ubioru w łodzi. Prace artystki 
prezentowane były m.in.: w 1999 roku 
na wystawie Harakka, na Międzyna-
rodowym sympozjum w Finlandii, 
w 2001 roku w Monachium na wysta-
wie Talente, International Competi-
tion in Crafts Design And Technology 
for Junior Craft Person, w 2004 roku 
w Strasbourgu na wystawie Made In 
w Foire d’art contemporian de Stras-
bourg. Artystka została zaprezento-
wana także na międzynarodowych 
targach Vienna Fair 2007, Berliner Li-
ste 2007 i 2008, Slick Paris 2009, • 

Wystawa Aleksandry Ska składa  ɿ
się zarówno z instalacji przestrzen-
nej, jak też z dwóch projekcji video. Na 
ekspozycji prezentowane są najnow-
sze prace artystki, charakterystycz-
ne dla całej jej twórczości, obiekty 
o niezwykle zmysłowej i biżuteryjnej 
formie, które wpisują się w podejmo-
wany przez nią od lat problem relacji 
psychiki i cielesności, doświadczania 
ciała i kobiecości. Także w tej realiza-
cji artystka wykorzystuje jej atrybuty 
i symbole przemienione w obiekty 
– fetysze.  Aleksandra Ska ukończyła 
studia na Akademii Sztuk Pięknych im. 

Aleksandra Ska: Matoł, 2009, obiekt

do 19.12 | Poznań, Galeria Piekary, ul. Piekary 5 |  www.galeria-piekary.com.pl
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PRZEŻYJĄ	TYLKO	CI,	
KTÓRZY TO ZAPLANOWALI 

rę wnętrz, a następnie malarstwo 
w Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku. Dyplom w Pracowni Interme-
dialnej prof. Witosława Czerwonki. 
W latach 90. aktywnie uczestniczył 
w gdańskim środowisku artystycz-
nym, będąc członkiem Stowarzysze-
nia Aktywności Społecznej prowa-
dzącego galerię C-14. W 1995 roku zo-
stał współzałożycielem i dyrektorem 
artystycznym grupy CUKT (Centralny 
Urząd Kultury Technicznej). W 1995 
roku otrzymał pierwszą, a w 1997 
drugą nagrodę na festiwalu WRO. Był 
nominowany do Nagrody „Spojrze-
nia” Fundacji Kultury Deutsche Bank 
w 2003 roku. Mieszka i pracuje w Kijo-
wie oraz Gdańsku. •

Podczas wystawy monograficznej  ɿ
Piotr Wyrzykowski zaprezentuje trzy 
prace, które oprócz przenikającego 
obrazu wideo łączy niepokój nie do 
końca sprecyzowany w czasie: Czy 
to przyszłość niesie zagrożenie? Czy 
przeszłość naszpikowała nas niepew-
nością? Może to teraźniejszy strach? 
Wspólna jest również zamknięta 
architektura miejsc powoływanych 
w instalacjach, ich funkcja i betono-
wa konstrukcja.
Piotr Wyrzykowski urodził się w 1968 
roku w Gdańsku. W swych działaniach 
wykorzystuje filmy wideo, wideoper-
formensy, internet, instalacje, projek-
cje wideo w przestrzeni publicznej.
Początkowo studiował architektu-

Piotr Wyrzykowski, fragment pracy Manhunt

Do 3.01 | Białystok, Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2
www.galeria-arsenal.pl

ERRATA

Wystawa odbywa się w nietypowym 
miejscu - oficynie przy ulicy Żydow-
skiej. Podjęto już decyzję o nieuży-
teczności mieszkalnej budynku oraz 
zburzeniu bez odwołania, powieszo-
no tymczasowo na opornych stem-
plach, nie datując jednak finału. •

Trzecia odsłona projektu ɿ  END nosi 
tytuł Errata,zaprezentowane zostaną 
prace wideo, obiekty, instalacje, ma-
larstwo. Uczestnicy : Piotr Macha, 
Ewa Kubiak, Aleksandra Mokrzycka, 
Emilia Wysocka, Paweł Matyszewski, 
Piotr Rymer, Katarzyna Bartkowiak, 
Agata Janicka, Natalia Daszkiewicz, 
Miłosz Wnukowski.

Piotr Macha: ład, obiekt

3-7.12 | Poznań, ul. Żydowska 29/1b | endprojekt.blox.pl
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PÓKI  
NAS NIE  
ROZŁĄCZY

niu, której nic już nie jest takie samo, 
lub z powrotem jest identyczne.
Kuratorzy do udziału w wystawie 
zaprosili artystów, reprezentujących 
różne pokolenia i postawy: inga 
Araya, Tomasz Dobiszewski, Wincen-
ty Dunikowski-Duniko, Natalia LL, 
Rafał Piekarz, Timm Ulrichs, Alicja Że-
browska. Katalog wystawy dostępny 
jest do pobrania na stronie galerii. •

Wystawa jako pierwsza część  ɿ
większego projektu, poświęcona jest 
w największej mierze pojęciu czasu 
w znaczeniu metaforycznym, literac-
kim i filozoficznym. W dziełach wybit-
nych artystów  szukane są  fragmenty 
odpowiedzi i ilustracji problematyki 
ewokowanej przez czas. W szczegól-
ności zajmujący jest problem punktu 
zwrotnego, bariery, po przekrocze-

Alicja Żebrowska, Śmierć hodowcy motyli / The Death of a Breeder of Butterflies, 2008

do 29.01. | Kraków, Galeria Foto-Medium-Art, ul. Karmelicka 28/12 | www.foto-
medium-art.com

PALMA  
W BERLINIE 

malarstwo, rzeźba, film, fotografia, 
instalacja i performance. W projekcie 
uczestniczyć będą twórcy współpra-
cujący z Galerią Beznadziejna oraz ci, 
którzy zgłosili się do kuratora projek-
tu, Marcina Kowalika.
Kto z oglądających zwiedzi wszystkie 
miejsca i odnajdzie 5 szczegółów róż-
niących prezentowane  na nich  pra-
ce,  będzie miał okazję spędzić Święta 
w cieniu palm!
Dodatkowo, rozwijając motyw deja 
vu serwis offart.tv przygotował Chri-
stmas Palm! home version czyli wer-
sję domową ekspozycji. Papierowy 
model każdy będzie mógł wystawić 
we własnym domu. Replikę berliń-
skiej wystawy, wraz z jej otoczeniem, 
należy sfotografować, sfilmować 
lub połączyć wideokonferencją za 
pomocą Skype z pozostałymi ekspo-
zycjami. Z nadesłanych materiałów 
zmontowany zostanie film. •

W grudniu Berlin przez jeden  ɿ
dzień zostanie zainfekowany zmul-
tiplikowaną wystawą. Zwielokrot-
nione prace artystów eksponowane 
będą równocześnie w różnych, od-
powiednio dla nich zaaranżowanych 
miejscach (muzeum, galerie, mieszka-
nia, pracownie).
Christmas Palm - nietypowy projekt 
o charakterze gry miejskiej, ma po-
móc w poradzeniu sobie z depresją 
zimowych wieczorów oraz ma na 
celu demaskowanie tandetnej otocz-
ki, powstałej wokół Świąt Bożego 
Narodzenia. Jego tematem jest pal-
ma świąteczna - symbol egzotycznej 
tandety, multiplikacji, bezmyślnej 
produkcji.
Przez jeden dzień widzowie będą 
mogli obcować z pracami artystów 
pochodzących z kilku krajów (lista 
jeszcze nie jest zamknięta), reprezen-
tujących takie dziedziny sztuki jak: 

Marcin Kowalik: Niebo, wideo, instalacja interaktywna stworzona specjalnie na wystawę 
Christmas Palm, 2009

20.12 | Berlin | www.beznadziejna.org | www.offart.tv
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KALENDARZ  
2010

płótna są zarazem sprawdzianem 
kreatywności artysty jak również 
świadectwem fascynacji mecenasa 
– autora pomysłu, według którego 
opracowany został projekt. 12 obra-
zów niczym $12 zagadek inspiruje 
nas do interpretacyjnej gry, w którą 
wprowadza nas autorka komentarzy 
do poszczególnych płócien – Marta 
Lisok. O oprawę graficzną zadbał 
Honza Zamojski. •

Projekt Radka Szlagi powstał  ɿ
z inicjatywy Tomasza Tworka, miło-
śnika sztuki, kolekcjonera, Prezesa 
firmy Dorbud S.A. Jest to cykl 12 prac, 
które nie tylko wymykają się spod 
przewidywalnej interpretacji, jakiej 
moglibyśmy spodziewać się po ka-
lendarzu, ale wręcz umożliwia nam 
„jazdę bez trzymanki” po pulsującym 
kolorami świecie wyobraźni mala-
rza. Przygotowywane przez cały rok 

Radek Szlaga: Kalendarz 2010, kwiecień

www.leto.pl

GĘBOFON

twórcza, dyskusje, inspiracje. Każdy 
kogo fascynują możliwości wokalne 
naszego aparatu mowy i poszukuje 
nowych form wyrazu, nie zawie-
dzie się tegorocznym programem! 
Wystąpią na nim bowiem muzycy 
z najróżniejszych światów od elek-
tronicznego noise’owca Zbigniewa 
Karkowskiego po bitboxerów ze Ślą-
ska, TikTak. •

Gębofon to impreza dla wszyst- ɿ
kich poszukujących nowych, niety-
powych, szalonych sposobów na 
wykorzystanie ludzkiego głosu. To 
spotkania z muzykami, wokalista-
mi i artystami polskiej i światowej 
awangardy. Gębofon to warsztaty 
dla wokalistów, muzyków posługu-
jących się głosem, ale także aktorów, 
slamerów, poetów; wspólna praca 

5-11.12 | Warszawa | www.turningsounds.pl 

NAUKA / EDUKACJA

ski przywraca na chwilę aurę tego 
miejsca ale zamiast modelki stawia 
szafę a na sztaludze jej malarski wize-
runek. Każdy z widzów może spojrze-
niem objąć modelkę i reprezentację, 
powtarzając spojrzenie malarza. 
W lewym skrzydle prezentowana jest 
Klasa. Ta część realizacji odtwarza 
ideę klasy poprzez układ 12 stołów 
w dwóch rzędach. Na czarnych i bia-
łych blatach stołów stoją przestrzen-
ne napisy. Każdy stół poświęcony jest 
innemu hasłu – pojęciu. Są to modne 
pojęcia używane przez krytykę arty-
styczną oraz pojęcia odnoszące się 
do kuszących i popularnych strate-
gii artystycznych. Wyimaginowany 
uczeń abstrakcyjnej Klassy konfron-
tuje się z hasłami – pojęciami takimi 
jak: tabu, trauma, death, ilussio, noia 
( nuda), art market, skandal, gra, poli-
tyka, neurastenia, narcisismo. •

Jana Mioduszewskiego interesują  ɿ
sposoby tworzenia wiedzy w sztuce 
i sposobach tworzenia wiedzy o sztu-
ce. Interesują go też metody dystry-
bucji wiedzy zdobytej przez artystów 
i teoretyków poprzez system eduka-
cji. W swojej instalacji Mioduszewski 
rozgrywa w sposób wizualny konflikt 
pomiędzy konceptualizacją po którą 
sięga artysta w swojej pracy z mate-
riałem a konceptualizacją jego pracy, 
która dokonuje się poprzez wyraża-
nie jej słowem.
Na wystawie Nauka / edukacja zapre-
zentowane są dwie instalacje: Klasa 
oraz Pracownia. W prawym skrzydle 
galerii artysta umieścił Pracownię. 
Ma to szczególne znaczenie w kon-
tekście miejsca prezentacji. W Oran-
żerii Józef Brandt, XIX w polski malarz 
i właściciel Orońska urządził letnią 
pracownię malarską. Jan Mioduszew-

do 31.12 | orońsko, Centrum rzeźby Polskiej, ul. topolowa 1
 www.rzezba-oronsko.pl
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ILUMINACJA

towany obraz multimedialny staje 
się prowokacją, zaznaczeniem dro-
gi, jaką szkło i ruchome światło od-
bywają wspólnie w zaaranżowanej 
przestrzeni. Nietypowa forma eks-
ponowania prac, zaburzająca kanon 
wystawienniczy, ma na celu zachęce-
nie odbiorcy, aby nie tylko przeszedł 
obok instalacji, ale wszedł w świe-
tliste oddziaływanie, w iluzję oświe-
tlonego szkła, dotknął, zanurzył się 
w wykreowanej przestrzeni.•

Prace Roberta Kucińskiego pre- ɿ
zentowane na wystawie Iluminacja 
w Pracowni miejsce to obiekty ze 
szkła, naświetlane obrazem video.
Artysta wykorzystuje strukturę tego 
nietypowego materiału, jego cechy 
fizyczne, takie jak przezroczystość, 
odbijanie refleksów świetlnych i za-
łamywanie rzeczywistości. Jedno-
cześnie na statyczny obiekt nakłada 
ruchomy obraz cyfrowy, nadając 
mu w ten sposób nowe właściwości. 
Jedno działanie inspiruje drugie. Rzu-

Robert Kuciński: Iluminacja

do 24.01.2010 | Warszawa, Pracownia Miejsce, ul. Poznańska 38/41 | 
pracowniamiejsce.blog.pl

UWAGA!	 
ŚWIATŁO

tego filmu oparł na ścisłej synchroni-
zacji muzyki i obrazu. Film ten powstał 
w wyniku realizacji bardzo rygory-
stycznej, konstruktywistycznej proce-
dury formalnej, podporządkowującej 
linii melodycznej utworu muzycznego 
określone wartości obrazowe. W trak-
cie projekcji wraz z kolejnymi tonami 
kompozycji na ekranie pojawiają się 
odpowiednie kolory, osiem barw, któ-
re odpowiadają tonom brzmiącego 
Mazurka Fryderyka Chopina opus 68 
nr 4. Wibracja zmieniających się barw 
i promieniowanie światła tworzą 
spójną całość z nostalgicznym utwo-
rem kompozytora. Pulsujące w rytm 
muzyki kolorowe pola z jednej strony 
przywołują kino strukturalne Ame-
rykanina, z drugiej pokazują witalną 
niemal energię koloru.•

Józef Robakowski całą swoją  ɿ
twórczość podporządkował zgłę-
bieniu natury medium jakim jest 
film. Robakowskiego interesowała 
dekonstrukcja najbardziej podsta-
wowych tworzyw medium filmo-
wego. Jego słynna praca Test z 1971 
roku przedstawiała emisję testu 
filmowego. Artysta dziurawił kliszę 
filmową i oślepiał widza światłem 
projektora.
Praca tytułowa dla londyńskiej wysta-
wy poświęcona jest pamięci amery-
kańskiego surrealisty Paula Sharitsa. 
Sharits wysłał Robakowskiemu party-
turę filmową z propozycją wykorzysta-
nia jej do produkcji filmu, jednak wy-
buch stanu wojennego uniemożliwił 
realizację tego pomysłu. Film powstał 
dopiero w 2004 r. Sharits strukturę 

Józef Robakowski: Light

do 3.01.2010 | Londyn, lokal_30_warszawa_london, 29 Wadeson street, London 
e2 9Dr | www.lokal30.pl
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NIE / NO

i eksponowania szczelin i pęknięć 
w pozornie jednolitej i spójnej po-
wierzchni przedstawienia. Owo dąże-
nie już na początku jego działalności 
wyprowadziło go daleko poza granice 
malarstwa i tradycyjnie pojmowanej 
rzeźby, w kierunku tworzenia prac 
o charakterze minimalistycznym 
i konceptualnym, w kierunku form ta-
kich jak instalacja i performance.
Wystawa skupia się na ukazaniu 
podstawowych wątków refleksji 
podejmowanych w twórczości Na-
umana dotyczących mechanizmów 
przemocy dyskursywnej wobec ciała 
oraz związanych z nimi form nadzo-
ru prowadzących do unicestwienia 
podmiotowości. „Sztuka jest sprawą 
życia i śmierci” – stwierdził artysta 
w jednym z wywiadów, wiążąc swoją 
twórczość z nurtem refleksji nad kon-
dycją współczesnego człowieka.•

Wystawa  ɿ Nie / No Bruce’a Nauma-
na stanowi przegląd prac powstałych 
w ciągu kilku ostatnich dziesięciole-
ci i odzwierciedla kolejne fazy jego 
rozwoju artystycznego. Obejmuje 
prace artysty z kolekcji Tate w Lon-
dynie oraz Astrup Fearnley Museum 
w Oslo. Punktem centralnym ekspo-
zycji będzie słynna instalacja wideo 
Mapping the Studio II (Fat Chance 
John Cage), 2001.
W sztukę Bruce’a Naumana wpisana 
jest tendencja do pokazywania „wnę-
trza” rzeczy, do ujawniania informacji 
nieoficjalnych, które owo wnętrze 
ukrywa i które nie dają się podporząd-
kować społecznie i kulturowo akcep-
towanym koncepcjom reprezentacji. 
Traktując owe konwencje jako mate-
riał swoich prac, podejmując grę z ję-
zykiem zastanej sztuki, w twórczości 
swojej dąży artysta do wskazywania 

Bruce Nauman:  NIE (czarna wersja), 1981, litografia na papierze, 698 x 1038 mm, © Bruce 
Nauman / ARS, New York. Photo: © Tate, London 2008

15.12-31.01.2010 | Warszawa, CsW, Galeria 1, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl

REPREZENTACJA II

Aleksandry Jachtomy, Koji Kamoji, 
Apoloniusza Węgłowskiego, Tomasza 
Jaśkiewicza, Edwarda Krasińskiego, 
Andrzeja Lachowicza, Natalii Lach-
Lachowicz, Tomasza Leszczyńskie-
go, Krystyny Piotrowskiej, Kajetana 
Sosnowskiego, Andrzeja Szewczyka, 
Tomasza Tatarczyka, Jana Stanisława 
Wojciechowskiego. •

Druga odsłona Kolekcji Galerii  ɿ
Studio jest prezentacją sztuki od lat 
60. do 80. należącej przede wszyst-
kim do kierunku abstrakcji geome-
trycznej, nurtu konceptualnego i me-
dialnego. Zostaną zaprezentowane 
prace: Włodzimierza Borowskiego, 
Leszka Brogowskiego, Zbigniewa 
Dłubaka, Ryszarda Gieryszewskiego, 

Andrzej Lachowicz: Myself

od 30.11 | Warszawa, galeria studio, teatr im.stanisława i. Witkiewicza, Pałac 
Kultury i nauki | www.teatrstudio.pl/galeria
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CZUŁA	 
OSTROŚĆ	 PEJZAŻ	 

CZESKIEGO  
DIZAJNU

kraczając trywialność codzienności, 
przenoszą nas wświaty wewnętrzne; 
wsubtelne niuanse rzeczywistości, 
w senne marzenia. Uczą dostrze-
gać to, co na co dzień niewidoczne; 
mgnienia, szmery, powidoki i prze-
błyski. Są wyzwaniem dla naszej per-
cepcji.
Są komentarzem do rzeczywistości. 
Są czułą ostrością widzenia” - napi-
sała o wystawie jej kuratorka, Ewa 
Ciechanowska. •

W ramach wystawy prezentowane 
będą również Křehký Limited Collec-
tion – prace powstałe specjalnie dla 
tej wystawy (50 egzemplarzy danego 
projektu) i przeznaczone na sprzedaż.
Przedłużeniem wystawy na kartkach 
papieru jest dwujęzyczna (Czech /En-
glish) książka Křehký. An Emotional 
Landscape of Contemporary Czech 
Design. •

Wystawa jest trzecią z kolei, po  ɿ
Fotografach jutra i Interiorze obrazu, 
wspólną inicjatywą Miejskiej Galerii 
Sztuki w łodzi oraz PWSFTViT mają-
cą na celu przedstawienie szerszej 
publiczności najnowszych prac stu-
dentów i absolwentów łódzkiej „Fil-
mówki”. 
„Eksponowane prace są swoistą 
odpowiedzią młodych twórców na 
otaczający nas terror szybkości. Fo-
tografie i prace multimedialne, prze-

Kruchy /Křehký /fragile/ ɿ  jest gale-
ryjnym projektem stworzonym przez 
kuratorów, Janę Zielinski i Jiříego 
Macka, w celu prezentacji czeskiego 
dizajnu na międzynarodowych wy-
stawach. Dokonali oni wyboru naj-
lepszych prac uwzględniając zarów-
no historię i tradycję czeskiego szkła 
jak i zastosowanie w dizajnie nowych 
trendów i technologii.

Jakub Karwowski, z cyklu Summersweed

do 3.01.2010 | Łódź, ośrodek Propagandy sztuki, ul. H. sienkiewicza 44 | 19.12-17.01.2010 | Wrocław, BWA Design, ul. Świdnicka 2-4 | www.bwa.wroc.pl

Designblok, Prague
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MŁODE	 
ORŁY 
I	SOLIDARNOŚĆ

jącej się 30. rocznicy powstania NSZZ 
Solidarność. Zgodnie z regulaminem 
plakat miał odwoływać się do historii 
i wykorzystywać jubileusz Solidarno-
ści jako swój motyw przewodni. •

Aleksandra Zalewska została zwy- ɿ
ciężczynią konkursu Młode Orły dla 
na najlepszy projekt plakatu w ra-
mach konkursu Co za historia. Kon-
kurs zorganizowano z okazji zbliża-

Projekt: Aleksandra Zalewska

zloteorly.com.pl 

SEN  
CZY  
KOSZMAR 

się wielokrotnie poprzez spotkania 
z rezydentami programu a-i-r labora-
tory, interwencje artystów, pokazy 
wideo i filmowe. 
W projekcie udział wezmą: Paweł Al-
thamer, Agnieszka Brzeżańska, Jesse 
Aaron Green, Josh Greene / Michael 
Jason Cavayero, Katarzyna Marszew-
ski i Rudi Steiner. 
Lista artystów uczestniczących w pro-
gramie będzie się systematycznie po-
większać. Projekt towarzyszy wysta-
wie Working Title. Tytuł Roboczy. •

Matthias Böttger i Jennifer Moro- ɿ
ne z kolektywu Raumtaktik stworzyli 
projekt Dream or Nightmare, który 
nadaje przestrzeni galerii dwuznacz-
ny charakter. To przestrzeń prywatno-
ści: łóżka stanowiące główny motyw 
instalacji zostaną na dalszym etapie 
przeniesione do studiów. Kolekcje 
prac wideo, portfoliów, książek arty-
stycznych zostają oddane do użytku 
publiczności. W galerii można napić 
się kawy i skorzystać z Internetu. 
Przestrzeń wystawy będzie zmieniać 

Helene Sommer: C. Mutica's Hypothetical Journey, dvd, 9'50 min, 2005

do 10.01.2010 | Warszawa, CsW, Laboratorium | www.csw.art.pl | www.a-i-r.org
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POBUDLIWOŚĆ

są jedynie elementami mającymi 
zbudować pewną sytuację, swojego 
rodzaju zasadzkę na widza.
(…) Ostatecznie cel prac Mateusza 
spełnia się, kiedy widz przegląda 
się w ich powierzchni jak w lustrze. 
Przedstawienia przyrody są tylko 
narzędziem do zbudowania odczucia 
natury, nie tyle w sensie ogólnym, co 
natury człowieka. Pomimo deklaro-
wanej przez artystę autobiograficz-
ności obrazu, odbiorca ma wrażenie, 
że film mówi o nim samym. 
Fragment tekstu Anny Miczko
Kurator: Michał Lasota •

Pobudliwość z definicji to zdol- ɿ
ność do reakcji na bodźce, które naj-
częściej związane są z warunkami 
środowiska zewnętrznego. 
Sposób w jaki zagadnienie pobudli-
wości bada Mateusz Sadowski jest 
dość specyficzny. Proces zaczyna się 
od eksplorowania tematu na podło-
żu bardzo osobistym. Efektem koń-
cowym są jednak fotografie i wideo, 
stwarzające wrażenie chłodnych, 
neutralnych, wręcz badawczych za-
pisów. W rzeczywistości okazuje się, 
że zarówno intymność, jak i skon-
struowany formalnie obiektywizm, 

Mateusz Sadowski: Dziad, fotografia, 2009

do 10.01.2010 | Kraków, Art Agenda nova, ul. Kochanowskiego 10 | www.nova.
art.pl

POCZĄTEKONIEC

rozważania nad językiem oraz na 
jego fascynację problemem czasu 
i przestrzeni, nieuchwytnym dla nas 
ich początkiem i końcem. Podtytuł 
Pojęciokształty. Poezja konkretna to 
określenia, jakimi Stanisław Dróżdż 
tytułował niemal wszystkie swoje 
wystawy, podkreślając wierność au-
torskiemu terminowi, wymyślonemu 
przez niego w drugiej połowie lat 
60. oraz wierność poezji konkretnej 
– awangardowemu zjawisku w dwu-
dziestowiecznej literaturze.
Elementem wystawy jest również 
utwór muzyczny skomponowany do 
jednego z dzieł Stanisława Dróżdża 
przez Tadeusza Sudnika. Wystawie 
towarzyszy monograficzna książka / 
album. •

Wystawa pokazuje ponad 40 dzieł  ɿ
Stanisława Dróżdża - od pierwszych 
utworów poezji konkretnej powsta-
łych w 1967 do ostatniej pracy z 2007. 
Ekspozycja prezentuje zarówno dzie-
ła, w których podstawowym tworzy-
wem jest język, jak i oparte na cyfrach 
i liczbach oraz prace operujące przed-
miotami-znakami. Obejmuje wielkie, 
skomplikowane technicznie koncep-
cje na przykład słynne, Między oraz 
Alea iacta est, pracę złożoną z ok. 250 
tysięcy kości do gry, przedstawiającą 
wszystkie możliwe 46 656 układy 6 
kostek, reprezentującą Polskę na 50. 
Biennale w Wenecji (2003). 
Tytuł wystawy jest tytułem i zara-
zem fragmentem jednej z prac ar-
tysty. Wskazuje na najważniejsze 
źródło jego twórczości, jakim były 

Stanisław Drożdż: Alea Iacta Est, księga, 2003

22.12-7.02.2010 | Warszawa, CsW, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl



50      notes.57 orientuj się orientuj się  notes.57      51

POLONIA I INNE 
OPOWIEŚCI

krytyki późnego kapitalizmu oraz 
globalizacji. Wystawa pokaże zarów-
no wczesne prace Sekuli z lat 70., jak 
i późniejsze cykle oraz pracę stworzo-
ną specjalnie na pokaz w Zachęcie. 
Przy okazji wystawy we współpracy 
z wydawnictwem uniwersyteckim 
wydany zostanie zbiór tekstów kry-
tycznych Sekuli. •

Monograficzna wystawa Allana  ɿ
Sekuli przedstawia go głóqniw jako 
twórcę fotografii. Artysta wykorzy-
stuje to medium również do kre-
owania instalacji, projekcji slajdów 
oraz filmów. Na wystawę zostały 
wybrane realizacje, w jakich artysta 
koncentruje się na temacie pracy 
w kontekście przemian społecznych, 

Allan Sekula: Polonia i inne baśnie, 2009, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

13.12-28.02.2010 | Warszawa, Zachęta, pl. Małachowskiego 3
www.zacheta.art.pl 

NOWE LEGENDY  
MIEJSKIE	-	ŚLĄSK

siąc i będziemy pracować w dwóch 
miastach.Już po kilku dniach okazało 
się, że Śląsk rządzi się swoimi prawa-
mi i za nic ma nasze plany – kolejne 
miasta zaczęły wciągać nas swoimi 
niezwykłymi krajobrazami, kolejny-
mi legendami, poznawani ludzie po-
kazywali miejsca, których nie można 
było zlekceważyć i projekt nie chciał 
się skończyć.
W sumie byliśmy na Śląsku do końca 
kwietnia 2009 i w projekcie wzięły 
udział dzieci z Bytomia, Katowic, Za-
brza, Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich 
i Świętochłowic. Nowe Legendy o Ślą-
sku, które powstały w wyniku naszej 
pracy z ponad 400 dziećmi (ze trzecich 
klas szkół podstawowych) ukazują 
zupełnie inne oblicze tego regionu, 
niż to, do którego jesteśmy przyzwy-
czajeni w sztuce, filmie czy literaturze. 
Dziesięcioletnie dzieci znają etos gór-
nika z opowieści rodziców – ich świat 
jest inny – dzięki nowym legendom 
śląskim poznamy marzenia, lęki, zabo-
bony i wyobrażenia śląskich dzieci”.
Nowe Legendy Miejskie – Śląsk, Ha-
!Art, Kraków 2009, autor projektu: 
Fundacja Moma Film •

Tak o projekcie  ɿ Nowe Legendy 
Miejskie opowiada jego kuratorka 
Joanna Pawluśkiewicz: „W 2006 roku 
zaproponowaliśmy dzieciom z Pragi 
w Warszawie, żeby wymyśliły nowe 
legendy miejskie dotyczące ich dziel-
nicy. Powstały niezwykłe opowieści, 
przedstawiające Pragę z zupełnie in-
nego punktu widzenia.
Kolejna edycja projektu odbyła w Kra-
kowie w Nowej Hucie, w siedmiu ślą-
skich miastach i ostatnio na Podlasiu. 
W listopadzie 2009 roku warsztaty 
rozpoczęły się też na Podhalu.
W 2008 roku ukazała się pierwsza 
książka z serii Nowe Legendy miejskie 
– z legendami z Krakowa i Warszawy. 
Najnowsza książka przedstawi legen-
dy ze Śląska.
Do tej pory zostały też wyproduko-
wane 4 filmy na podstawie legend 
we współpracy z dorosłymi filmow-
cami – Zęboludy, Pragenia, Pan Sów-
ka i fryzjer z Targówka i „Bohaterska 
papuga z Psem. Realizujemy również 
słuchowiska radiowe – premiery już 
niebawem.
Rozpoczynając pracę na Śląsku plano-
waliśmy, że spędzimy na Śląsku mie-

ha.art.pl 
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WSZYSTKIE  
STWORZENIA  
DUŻE	I	MAŁE

i walka o prawa zwierząt zapoczątko-
wane na fali rewolucyjnych przemian 
tego czasu) do dzisiaj, formułujących 
nowe podejście do nie-ludzkiego 
świata, jego relacji z ludzkim, nowe 
filozoficzne czy etyczne pytania. 
 Pokazywane na wystawie prace 
wizualizują świat ludzko-zwierzęcy 
w jego różnorodnych aspektach zwią-
zanych z mniej lub bardziej zaanga-
żowaną obserwacją, przyjemnością 
patrzenia, dotykania czy posiadania 
przez udomowianie, przyjemności 
doświadczanej przez same zwierzę-
ta w trakcie zabawy, ale i kwestii 
spychania ich egzystencji do getta 
zwanego ogrodem zoologicznym. 
Odnoszą się również do kwestii trud-
nych dotyczących towarowego wy-
korzystywania zwierząt, zadawania 
im bólu i cierpienia, spożywania ich 
ciał. Wiele prac przywraca symbolicz-
ne znaczenie zwierząt w kulturze wy-
parte przez przemiany cywilizacyjne. 
W innych zwierzęta stają uczestni-
kami eksperymentów, poprzez które 
obserwujemy ich wzajemne interak-
cje, albo bywają też częścią jedynie 
formalnych eksperymentów arty-
stycznych. Relację człowiek–zwierzę 
komentują prace mówiące o „zwie-
rzęcym” aspekcie natury ludzkiej 
oraz o pragnieniu utożsamienia się 
z Innym poprzez „stawanie się zwie-
rzęciem”. •

Wystawa rozwija wątek zasy- ɿ
gnalizowany na wystawie Ciepło/
zimno—Letnia miłość pokazywanej 
w Zachęcie w 2007 roku, a odnoszącej 
się do miłości, także miłości człowie-
ka do zwierząt. 
Obecna wystawa koncentruje się wy-
łącznie na problematyce świata zwie-
rzęcego, różnorodnych jej ujęć przez 
artystów oraz na rozmaitych sposo-
bach wizualizacji tego zagadnienia 
w sztuce. Punktem wyjścia jest chęć 
przekroczenia idei antropocentry-
zmu, która sytuuje człowieka w cen-
trum świata jako gatunek uprzywile-
jowany, o najwyższym statusie onto-
logicznym. Takie stanowisko wydaje 
się wciąż dominować we współcze-
snej nauce, a jego konsekwencją jest 
brak postrzegania innych gatunków/
przejawów życia na ziemi w kontek-
ście ich podmiotowości czy przyna-
leżnych im praw.
O ile o współczesnej nauce złośliwi 
komentatorzy mówią, że na ogół spo-
tyka się z Innym przy codziennych 
posiłkach (zwierzęta umieszcza się 
w grupie wszystkich Innych wyklu-
czanych często przez społeczeństwo 
czy egzystujących na jego margine-
sie), to jednak na uwagę zasługuje 
fala nowych książek, rozpraw, tek-
stów wychodzących od lat 60. ubie-
głego wieku (do czego z pewnością 
przyczyniły się ruchy ekologiczne 

20.12-21.02.2010 | Warszawa, Zachęta, Pl. Małachowskiego 3 
www.zacheta.art.pl 

Boyd Webb: Horse & Dog,  2002, kadr wideo, © Boyd Webb

Peter Friedl: Friedl Tiger oder Löwe, 2000, kadr wideo, dzięki uprzejmości artysty i Erna Hecey 
Gallery, Bruksela
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SKRATCH

miejscem artystycznych spotkań (lo-
kal_30/lokal_30_warszawa_london) 
oraz obrosłym już legendą łódzkim 
Manhattanem. 
Nomadyczność projektu ma również 
podkreślać ogromną zmienność, 
płynność idei i wartości w ponowo-
czesnym społeczeństwie. 
Realizacja projektu polegać będzie 
na stworzeniu w możliwie dużej ska-
li kopii wnętrz 3 galerii i prezentacja 
ich innych galeriach biorących udział 
w projekcie. Każdorazowej interwencji 
towarzyszyć będą spotkania z prowa-
dzącymi te miejsca kuratorami i współ-
pracującymi z nimi artystami, których 
celem będzie wymiana intelektualna 
między polskimi środowiskami twór-
czymi oraz folder z tekstem kuratora 
i wizualizacjami autorstwa Kuraka •

Przygotowywany dla lokalu30  ɿ
projekt Macieja Kuraka jest próbą 
zbadania natury aury, jaka rozta-
cza się wokół specyficznej kategorii 
miejsc – galerii, muzeów, project spa-
ces, w których kreowane są wartości 
intelektualne, artystyczne i filozo-
ficzne. 
Próba przeniesienia wnętrza jednej 
galerii do przestrzeni innego miejsca 
prezentacji i powstawania sztuki jest 
utopijnym, zwykle w realizacjach 
Kuraka ironicznym projektem zmie-
rzającym się z legendą, aurą, jaka 
roztaczają wokół siebie takie miejsca 
sztuki. 
Jest to jednocześnie projekt o migra-
cji idei pomiędzy miejscami sztuki 
– project space/ galerią prowadzoną 
przez Kuraka (Niewielka), młodym 

Maciej Kurak: Skratch, projekt rysunkowy

do 8.01.2010 | Warszawa, lokal30, ul. Foksal 17B/30 | www.lokal30.pl

JAK	SIĘ	 
GOI TO  
SWĘDZI	

nie trafiam. Najprościej więc mó-
wiąc, moje zdjęcia są o swędzeniu 
i drapaniu. O tym, że często drapanie 
okazuje się kaleczeniem, kompul-
sywne ocieranie się o innych brane 
jest za dewiację, a swędzenie bywa 
przyjemne. Niewiele jest w tym lo-
giki” - pisze we wstępie do swojej 
wystawy fotograficznej Agata Kali-
nowska. •

„Istnieje wiele rodzajów skale- ɿ
czeń niewidocznych dla oka. Kale-
czymy się o gładkie ściany, emalię 
w zlewie i koszulki 100% bawełny. 
A najbardziej o siebie nawzajem. Od-
noszę wrażenie, że całe życie się dra-
pię. Czasami brakuje mi rąk. Kiedy 
oddzielam mięso od kości robię to 
powoli. Szukam źródła swędzenia, 
ale gdy już chcę się podrapać nigdy 

fot. Agata Kalinowska

5.12-17.12 | Wrocław, Galeria szewska 36m, instytut Historii sztuki uWr, ul. 
szewska 36 | www.szewska36.uni.wroc.pl
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RONNIEISM

putery, game boy'e, stara się uzyskać 
zaawansowane efekty bez ograniczeń 
kreacyjnych, które zdaje się stawiać 
przed nami zbyt rozbudowana i skom-
plikowana współczesna technologia.
Pod pseudonimem Ronnieism na-
grywa zabawne, melodyjne piosen-
ki, używając przedziwnych instru-
mentów, oraz kostiumów, wszystko 
uzupełnione o animacje własnej 
produkcji. Wraz z Piotrkiem Ceglar-
kiem i Jasiem Dybałą  współtworzy 
formację RGBoy - projekt audiowizu-
alny o zacięciu eksperymentalnym, 
inspirującą się głównie brzmieniem 
gier konsoli 8-bitowych. •

Ronnie Deelen pochodzi z Rotter- ɿ
damu, obecnie mieszka i pracuje w Ka-
towicach. Znakiem rozpoznawczym 
jego sztuki są maskotki, wariacje na 
temat przedziwnych kosmicznych 
stworów, wyróżniających się orygi-
nalną dziecinną kreską i wyrażające 
wachlarz emocji od radości, przez 
melancholię po smutek. Deelen działa 
interdyscyplinarnie - robi warsztaty, 
performance, muzykę, video, szyje lal-
ki, jest artystycznym dizajnerem. Nie-
mal wszystkie jego działania cechuje 
dziecięca naiwność. Interesuje go 
prostota, poprzez podstawowe opro-
gramowanie graficzne, 8 bitowe kom-

Ronnie Deelen: Martje aant strand

do 15.01.2010 | Cieszyn, Galeria szara, ul. srebrna 1 | www.galeriaszara.pl | www.
ronnieism.com 

NOCNE  
ZWIEDZANIE

kreowany komputerowo, nieistnieją-
cy świat, będący odbiciem wyobraźni 
i fantazji, łudząco przypomina rze-
czywistość. Konwencja animacji wpi-
suje się w dotychczasowe strategie 
Normana Leto, który często w swojej 
sztuce wykorzystuje wnętrza galerii, 
aby prezentować w nich „dzieła nie-
możliwe”. W tym wypadku artysta za-
inspirował się twórczością Tomasza 
Kowalskiego.Oszczędna forma prac 
miesza się tutaj z bogactwem zna-
czeń; stworzony przez artystów świat 
dedykowany jest temu, co niewidocz-
ne, niedopowiedziane i widmowe.
Otwarciu wystawy (10.12, godz. 19) 
będzie towarzyszyć koncert zespołu 
Anna Dymna w składzie: Tomasz Ko-
walski, Agnieszka Polska, Jan Plater.•

Wystawa prac Tomasza Kowal- ɿ
skiego oraz premiera filmu realizo-
wanego wspólnie z Normanem Leto 
została pomyślana jako pierwszy po-
kaz z cyklu prezentacji sylwetek mło-
dych artystów CSW w Toruniu.
Minimalistyczne, zredukowane for-
my obrazów oraz instalacji Tomasza 
Kowalskiego, są efektem ostatnich 
poszukiwań artysty, który wyszedł 
w swojej sztuce od skomplikowa-
nych, bogatych w detale kompozycji. 
W pracach pojawia się charaktery-
styczna dla Tomasza Kowalskiego 
fascynacja rzeczywistością snu i wy-
rafinowaną metaforyką. Formy po-
wracają w nowych odsłonach.
Film zrealizowany z Normanem Leto 
to podróż do „wnętrza obrazu”. Wy-

Tomasz Kowalski, bez tytułu, 2009,

11.12-14.02.2010 | toruń, CsW, Wały gen. sikorskiego 19 | www.csw.torun.pl
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21 BIENNALE  
PLAKATU  
POLSKIEGO

wystawa, na której prezentowane są 
wybranych artystów. Są wśród nich 
prace artystów uznanych, jak i naj-
młodszych, debiutujących. Zgroma-
dzone plakaty cechuje różnorodność 
tematyczna i warsztatowa. 
Jury uhonoruje autorów najwybit-
niejszych plakatów nagrodami: 
Grand Prix, Złotym, 
Srebrnym i Brązowym Medalem oraz 
wyróżnieniami honorowymi, a tak-
że przyzna nagrodę za szczególny 
wkład w rozwój sztuki plakatowej 
w Polsce. • 

Biennale Plakatu Polskiego w Ka- ɿ
towicach jest najstarszym konkur-
sem w dziedzinie sztuki plakatowej, 
najważniejszym spotkaniem arty-
stów uprawiających sztukę plakatu. 
Zaistniało w 1965 roku, o rok wy-
przedziło Międzynarodowe Biennale 
Plakatu w Warszawie i inne między-
narodowe konfrontacje plakatu na 
świecie.
Ranga wystawy spowodowała, że 
Galeria Sztuki Współczesnej BWA 
stała się znaczącą  instytucją kultu-
rotwórczą. Pokłosiem konkursu jest 

do 24.01.2010 | Katowice, BWA, al. W. Korfantego 6 | www.bwa.katowice.pl

DIZAJN  
=DESIGN

w Berlinie kurator Michael Okraj. 
Na wystawie zostaną zaprezentowa-
ne prace czołówki młodych polskich 
projektantów, takich jak: AZE design, 
beza projekt, brothers in arms | Ty-
mek Jezerski & Jakub Pionty, FUTU, 
Gogo Dizajn, Małgorzata Gurowska, 
studio homework, Jakub Piotr Kali-
nowski, Karina Marusińska, Bartosz 
Mucha, Tomek Rygalik Studio, Rene 
Wawrzkiewicz, Oskar Zięta.•

„Oryginalna improwizacja, ironia  ɿ
i alienacja wynikające z kompletnej 
przemiany w Polsce to główne ce-
chy obecnej rzeczywistości kraju. To 
znajduje odbicie w pracach współ-
czesnych polskich projektantów. 
Ponieważ wystawa chce wydobyć 
przemianę i czasy bezpośrednio po 
niej następujące, pokazuje tylko pra-
ce tak zwanego „pokolenia 2.0” – na-
pisał o prezentacji polskiego designu 

do 12.02.2010 | Berlin, instytut Polski, Burgstrasse 27, Mitte | berlin.
polnischekultur.de

AWANTURA  
W KOSZALINIE

24-25.10.09). Jest oczywiste, że wojna 
wypowiedziana kulturze nowocze-
snej w Koszalinie jest także wojną 
z kolekcją osiecką – najcenniejszym 
zbiorem muzealnym na Pomorzu”. 
Środowisko instytucji artystycznych 
zareagowało oburzeniem – zdaniem 
Wojciecha Krukowskiego, byłego 
dyrektora warszawskiego CSW, Ry-
szard Ziarkiewicz był jednym z naj-
aktywniejszych animatorów życia 
artystycznego w Polsce. Apel o przy-
wrócenie Ziarkiewicza na stano-
wisko podpisali też m.in. Mirosław 
Bałka, Edward Dwurnik, łukasz Gor-
czyca, Grzegorz Kowalski, Katarzy-
na Kozyra, Zbigniew Libera, Joanna 
Mytkowska, Anda Rottenberg, Artur 
Żmijewski. łącznie ponad 500 osób. 
25 listopada kurator dostał oficjalną 
odmowę przyjęcia go z powrotem do 
pracy w koszalińskim Muzeum.
W jednym ze swoich ostatnich wpi-
sów na blogu Prowincjonalny Pro-
blem. O sztuce nowoczesnej w Kosza-
linie Ziarkiewicz napisał: „Manifesta-
cja instrumentalnego traktowania 
kultury w Koszalinie ma swoje drugie 
dno. Jest podręcznikową ilustracją 
poziomu demokratyzacji i postępu 
nowoczesności na prowincji, czyli 
gdzieś poza centrum. A są to, jak wi-
dać dwa różne światy”.•

W bulwersujących świat sztuki  ɿ
okolicznościach doszło do zwolnienia 
Ryszarda Ziarkiewicza z funkcji kie-
rownika Działu Sztuki Współczesnej 
Muzeum w Koszalinie. W instytucji 
odpowiadał m.in. za opracowanie 
kolekcji osieckiej – prac najwybitniej-
szych polskich artystów, powstałych 
na lokalnych plenerach, przekazanych 
koszalińskiemu Muzeum. Animował 
też akcje w przestrzeni miejskiej, pró-
bując zachęcić mieszkańców Koszali-
na do refleksji nad tożsamością tego 
regionu, szczególny nacisk kładł na 
jego modernistyczną spuściznę. Po-
padł jednak w konflikt z prezydentem 
miasta Mirosławem Mikietyńskim, 
co zakończyło się jego dymisją. Cięż-
ko stwierdzić, co było prawdziwym 
powodem zwolnienia Ziarkiewicza 
– oficjalnie chodziło o niepodporząd-
kowanie się poleceniom dyrektora 
Muzeum. Fragment listu otwartego 
Ziarkiewicza do Forum Indeks73 su-
geruje co innego: „Przypuszczam (…) 
że prawdziwym powodem jest wro-
gość do sztuki i kultury współczesnej 
deklarowana wielokrotnie publicz-
nie przez dyrektora muzeum. Ta nie-
chęć narasta i przybiera znamiona 
obsesji (patrz ostatnia wypowiedź 
dyrektora dla >>Gazety Wyborczej 
w Szczecinie<< opublikowanej w dniu 

ziarkiewicz.blogspot.com | forum.indeks73.pl
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TRANSAKCJA

komercyjnej operacji kupna-sprze-
daży, wykorzystuje transakcję jako 
najbardziej realistyczne medium. 
Jego działanie jest jednocześnie 
sprawdzianem dla roli i wizerunku in-
stytucji sztuki – czy istnieje potencjał 
nabywczy dla oferowanego towaru? 
Ten, kto wylicytuje najwyższą cenę 
i dokona zakupu, przez 7. dni będzie 
mógł prezentować swoją wystawę 
w Centrum Sztuki Współczesnej. 
Szczegółowy regulamin projektu 
„Transakcja” oraz obowiązkowa re-
jestracja uczestników aukcji pod 
adresem mejlowym: tdi@csw.art.
pl. Termin zgłoszeń mija 15 stycznia 
2010 r. •

Bartek Kraciuk został zaproszony  ɿ
do piątej edycji festiwalu Temps D'I-
mages w warszawskim CSW. Zapropo-
nowany przez Kraciuka projekt Trans-
akcja jest przedsięwzięciem zarówno 
artystycznym, jak i komercyjnym 
– artysta zamierza sprzedać swoje 
zaproszenie do udziału w festiwalu. 
Projekt-ćwiczenie polega na wyko-
naniu realistycznego performance'u, 
przeprowadzeniu aukcji dóbr warto-
ściowych, takich jak czasowe zajęcie 
nieruchomości. W czasie aukcji zosta-
nie wystawiona możliwość realizacji 
autorskiego projektu w przestrzeni 
wystawienniczej CSW Zamek Ujaz-
dowski. Artysta powtarza strukturę 

22.01.2010, godz. 18 | Warszawa, CsW, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl

PODRÓŻ	 
WSTECZ 

stanie języka dawnych mistrzów 
malarstwa, Hunter zamienia bohate-
rów dnia codziennego w wyjątkowe 
postaci z niezwykłych obrazów.
Tom Hunter (ur. 1965, Dorset) – miesz-
ka i pracuje w Londynie. Jego prace 
pokazywane były zarówno w kraju 
jak i za granicą, podczas wystaw in-
dywidualnych i zbiorowych. W 1998 
Hunter otrzymał John Kobal Photo-
graphic Portrait Award. W 2006 był 
pierwszym artystą fotografem, któ-
rego wystawa  odbyła się w National 
Gallery w Londynie. •

Po pokazie w Warszawie retro- ɿ
spektywna wystawa Toma Huntera 
przenosi się do Krakowa. Światowa 
premiera A Journey Back odbyła się 
londyńskiej The Arts Gallery w czerw-
cu 2009 
roku. Wystawę tworzą wybrane prace 
pochodzące z pięciu serii fotograficz-
nych powstałych przez ostatnie kilka-
naście lat. Hunter  fotografuje to, co 
mu najbliższe i zarazem najbardziej 
znane – mieszkańców  wschodniego 
Londynu, swoich sąsiadów, znajo-
mych i przyjaciół. Poprzez wykorzy-

Tom Hunter: The Way Home, 2000

do 15.12 | Kraków, Galeria Pauza, ul. Floriańska 18/5 | www.galeriapauza.pl

WIZJA  
LOKALNA

storii, odkrywania nowych funkcji 
istniejących obiektów, ciekawych 
przypadków i zbiegów okolicznośc, 
a także treningu zmysłów i wyobraź-
ni. Z entropijnej energii remontu wy-
wodzi się bezpośrednio kilka obiek-
tów i prac prezentowanych na wysta-
wie wpisujących się w wizję lokalną 
w charakterze materiałów dowodo-
wych. Inne konstruują ogląd in situ 
bądź stanowią grę wyobraźni. •

Projekt  ɿ Wizja lokalna dedykowa-
ny jest wyobraźni i miejscu, w któ-
rym znajduje się wrocławska Gale-
ria Etropia. Trwające kilka miesięcy 
prace renowacyjne w budynku przy 
ul. Rzeźniczej 4 spowodowały dość 
istotne zmiany w jego wyglądzie ze-
wnętrznym i fragmentach wnętrza. 
Rzeczywistość remontu, z natury 
swojej przejściowa, stała się sceną 
procesów niszczenia i tworzenia hi-

do 11.12 | Wrocław, Galeria entropia, ul. rzeżnicza 4 | entropia.art.pl
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MIASTO. 
PROJEKT. 
WOLA

"Instalacje artystyczne pojawiają się 
w aktualnym układzie przestrzen-
nym miasta, odnoszą się do archi-
tektury i historii miejsc. Architektura 
determinuje projekt poprzez kształt 
i rozmiar. Sztuka podkreśla i akcentu-
je harmonię, a także przeciwieństwa 
i niezgodności. Synergiczna relacja 
architektury i sztuki wybranych in-
stalacji pozwala odkryć nowe sposo-
by zarówno formowania przestrzeni 
jak i jej postrzegania. Projekty do-
starczają znaków do odkodowania 
i poszukiwania struktur i relacji we 
współczesnym, dynamicznym pejza-
żu miejskim" – napisali we wstępie 
organizatorzy. •

MiastoProjektWola to hasło ko- ɿ
lejnej edycji festiwalu Wola Art, któ-
ra w tym roku odnosiła się do granic 
przestrzeni. Tegoroczny festiwal 
stanowiło sześć indywidualnych 
projektów oraz wykłady teoretyków 
architektury i sztuki. Prezentowane 
projekty artystystyczne to propozy-
cje postrzegania przestrzeni wyni-
kającej z architektury i urbanistyki 
dzisiejszej Warszawy, jak również hi-
storycznych zawirowań Polski. 
Na terenie warszawskiej Woli swoje 
realizacje pokazali tacy twórcy jak 
Koen De Decker, Jerzy Goliszewski, 
Lang/Baumann, Elham Rokni, Slavs 
and Tatars i Jakub Szczęsny.

Koen De Decker: Sztuka zaczyna się w przejściu i wychodzi na ulicę, 2009, instalacja, ul. Chmielna 
73c (podcienia)

do 30.11 | Warszawa | wola.art.pl 

PRZETWORY 2009

Wystawa pokonkursowa odbędzie 
się w styczniu 2010 w lokalu fundacji 
Bęc Zmiana (Warszawa, ul. Mokotow-
ska 65/7).
W ramach tegorocznej edycji od-
będą się Przetwory Domowe – kon-
kurs dla internautów. Organizatorzy 
czekają na zdjęcia autorskich pro-
jektów recyklingowych, licząc na 
wytrenowaną w trudnych czasach 
pomysłowość Polaków i to, że potra-
fią z niczego, z rzeczy zbędnych, zu-
żytych stworzyć nową jakość, cieka-
wy design, użytecznych przedmiot. 
Może to właśnie Twój mąż, Twoja 
mama, dziadek, ciocia lub dziecko 
wymyślili i zrobili coś, co zaskoczy 
wszystkich swoją pomysłowością, 
funkcjonalnością i urodą. Na takie 
domowe, handmade'owe przerób-
ki w postaci zdjęć i krótkiego opisu 
czekają organizatorzy konkursu.10 
najciekawszych prac nagrodzimy 
uniwersalnymi nożyczkami Fiskars.  
Czas: do 10.12 •

W tegorocznych targach designu  ɿ
z surowców wtórnych udział zapo-
wiedzieli m.in. laureaci poprzednich 
edycji: grupa Lampo, Beza, Złotek, Ka-
rina Królak i Tomasz Dybowski, a tak-
że studenci wzornictwa z Warszawy, 
Wrocławia i Katowic. W sumie ponad 
100 artystów, którzy w ciągu dwóch 
grudniowych dni będą przetwarzać 
niepotrzebne, zużyte surowce na 
nowe, designerskie przedmioty. Na 
miejscu będzie można kibicować ich 
pracy, a także kupić stworzone pro-
jekty.
Tak jak w poprzednich latach naj-
lepsze pomysły zostaną nagrodzone 
mianem Przetworów Roku w dwóch 
kategoriach – przetworzonych samo-
dzielnie podczas imprezy oraz prze-
tworzonych samodzielnie wcześniej
Na zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody: 1500 zł ufundowane przez 
PSR, designerskie meble i gadżety 
ofiarowane przez Vitrę, Iker oraz Ilt-
talę, publikacje w prasie. 

Plakat Przetworów

12-13.12 | Warszawa, 1500 m2 Do Wynajęcia, ul. solec 18/20 
www.przetworydesign.com
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TRZY  
KOLORY 

terialnej egzystencji rzeczy. Nie mniej 
istotna jest interaktywność jego prac. 
Stosowane przez Syskę czujniki ruchu 
i ciepła sprawiają, że prace „ożywają” 
dopiero w zetknięciu z odbiorcą. Two-
rzywem sztuki staje się dzięki temu 
przypadek i oparty na przypadku pro-
ces przemiany. Dla Wozowni artysta 
przygotował instalację multimedial-
ną inspirowaną technologią RGB. •

W większości prac Andrzeja Syski  ɿ
niebagatelną rolę odgrywa światło – 
różnokolorowe jarzeniówki stanowią 
element konstrukcji w sensie fizycz-
nym, ale zarazem blask, który emitują 
odkształca i odrealnia ich otoczenie. 
Operowanie światłem jest w przypad-
ku Syski kluczowe dla semantycznej 
warstwy prac – inicjuje między inny-
mi refleksję nad wielością odcieni ma-

Andrzej Syska, z wystawy Trzy Kolory

do  30.12 | toruń, Wozownia, ul. rabiańska 20 | www.wozownia.pl

DO	ŹRÓDŁA,	 
KU	PIĘKNU

działa z przerażającą niemal dawką 
zdrowego rozsądku. Ma wyznaczone 
godziny pracy, nie czeka na natchnie-
nie. Cały proces tworzenia ma w so-
bie nieuchwytny klimat, który na wła-
sny użytek przywykłem nazywać Ra-
dykalnym Mieszczaństwem. I - żeby 
uniknąć nieporozumień - chciałbym 
zaznaczyć, że jest to komplement”. •

Tak o pracach Marii Szkop wyraża  ɿ
się Tymek Borowski: „Swoje obrazy 
maluje powoli. Starannie planuje 
każdy kolejny pejzaż, by potem meto-
dycznie, kreska po plamce, stworzyć 
obraz. Jednym słowem - czysty akade-
mizm. Próżno szukać tu dramatycz-
nych zwrotów akcji, rozchlapniętych 
eksplozji malarskiego szału. Maria 

Maria Szkop: bez tytułu (nokturn), 2007 (fragment)

9.12-30.01.2010 | Warszawa, Galeria A, ul. Bagatela lok. 15A, wejście z podwórka, 
klatka D, domofon 22 | www.galeria-a.pl
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TERAZ  
SERCA  
MAM DWA

w rzeczywistości, która ulega rozkła-
dowi. Tak, jak kilkuletni syn artystki 
próbował zakreślić granice swego 
świata kręcąc kilkuminutowe etiudy 
kamerą w telefonie komórkowym, tak 
i ona sama, wyparta z jego rzeczywi-
stości, określana jako tytułowe nic, 
przejmuje materiał i próbuje naryso-
wać się od nowa, cudzymi oczyma. 
Wystawa bowiem powstała pod wpły-
wem ważnego życiowego wyboru, ja-
kim jest decyzja o urodzeniu dziecka 
w perspektywie samotnego macie-
rzyństwa. Te kilka tygodni to okres 
wahań, czas osnuty wokół wyobrażeń 
i fantazji. Pomimo presji najbliższych, 
decyduję się pożegnać z autonomią 
i dać mu życie - pisała Joanna. Meta-
forą jej decyzji jest ostatni obiekt na 
wystawie fotografia Przytulony, zdję-
cie fragmentów jej ciała, a zarazem 
wizualizacja cielesnej przemiany. •

Joanna Pawlik porusza w swoich  ɿ
pracach malarskich i wideo tematy 
trudne, bazujące na intymnych do-
świadczeniach. Taka też jest jej naj-
nowsza wystawa Teraz serca mam 
dwa. Bohaterowie jej sztuki przecho-
dzą metamorfozę fizyczną i psychicz-
ną.
Przezroczyste, prześwietlone malar-
stwo - jedno z charakterystycznych 
mediów jej twórczości - tu w postaci 
portretów anonimowych dzieci-du-
chów buduje niepokojącą atmosferę 
rozbitą mocnymi pracami rysunko-
wymi przedstawiającymi anonimowe 
dziewczynki skonfrontowane z do-
świadczeniem dorosłych kobiet. Szoł 
o niczym to z kolei seria abstrakcyj-
nych, niepokojących obrazów, seria 
wymazań i powołań do życia bytów 
rzeczywistych i nierzeczywistych. To 
próba odnalezienia swego miejsca 

Joanna Pawlik, bez tytułu, 2009

do 16.01.2010 | Kraków, Delikatesy, ul.sarego 20/1 | www.delikatesy.org.pl
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FOKUS  
NA  
SZWAJCARIĘ

performance Maria La Ribot (akcja 
Laughing Hole połączona z wystawą-
instalacją, prezentacją filmu doku-
mentalnego o artystce, promocją po-
wstałej o niej publikacji i spotkaniem 
z publicznością) oraz choreograf 
Marco Berettini. Polska publiczność 
obejrzy także artystyczne dokumen-
ty i filmy Vincenta Plussa oraz mu-
zyczno-teatralną akcję kolektywu 
Minimetal. Projektowi towarzyszyć 
będą także tygodniowe warsztaty 
dla młodych choreografów z krajów 
byłego Bloku Wschodniego (Polski / 
Litwy / łotwy / Estonii / Czech / Sło-
wacji i Węgier) prowadzone przez Jo-
bina i La Ribot. Finałowym akcentem 
festiwalu będzie natomiast akustycz-
ny koncert legendarnego zespołu The 
Young Gods. •

Na format festiwali Focus (bę- ɿ
dących w założeniu panoramą naj-
ciekawszych zjawisk artystycznych 
danego kraju, miasta, miejsca) skła-
dają się wystawy, koncerty, pokazy 
multimediów, filmów oraz spektakli 
współczesnego tańca. Po prezenta-
cjach awangardowych artystów ber-
lińskich i fińskich, w styczniu 2010 
roku czaas na prezentację artystów 
szwajcarskich. Gilles Jobin, który 
przywiezie do Poznania swój najnow-
szy spektakl Black Swan, W Starym 
Browarze zaprezentowani zostaną 
także twórcy, którzy nigdy nie gości-
li w Polsce, a znacząco wpływają na 
kształt nie tylko szwajcarskiej, ale 
i europejskiej sztuki.
W ramach Focus Switzerland po raz 
pierwszy w Polsce zaprezentuje się 
zatem czołowa europejska artystka 

La Ribot: Laughing Hole C Lucy Cash

Paweł Borkowski, bez tytułu, dzięki uprzejmości artysty

8.01-6.01.2010 | Poznań, stary Browar, ul. Półwiejska 42 | www.starybrowar.pl 

PANKI  
BANKI

dysleksja — motyw psujących się 
neonów tworzących językowe lapsu-
sy pojawia się w pracach pokazywa-
nych na wystawie nieprzypadkowo.
Ulubioną techniką artystyczną le Fafe 
jest rysunek. Na ścianach zawisły 
obrazy w syntetyczny sposób przed-
stawiające fragmenty eklektycznego 
pejzażu stolicy. Pojawia się w nich za-
bawa ze słowem oraz element „analo-
gowej interakcji” (niektóre fragmenty 
kompozycji widz może wprawić w 
ruch dzięki prostemu pociąganiu za 
sznurek). Wewnętrzną przestrzeń 
galerii wypełniają formy rzeźbiarskie 
udające bloki mieszkalne z ułożonych 
jedna na drugiej drewnianych pa-
let. Estetyka tej instalacji (zderzenie 
miejskiej, murowanej architektury z 
prowizorycznością drewnianych kon-
strukcji) przywodzi na myśl maj 2005 
roku, kiedy to witryny sklepów w cen-
trum Warszawy zabite zostały płyta-
mi ze sklejki dla zabezpieczenia przed 
atakiem przeciwników globalizacji; 
atakiem, który nigdy nie nastąpił.•

Debiut artystyczny Pawła Borkow- ɿ
skiego (le Fafe) przypadł na początek 
nowego tysiąclecia — epokę, kiedy 
Polskę zalała fala globalizacji. Biurow-
ce o nowoczesnych formach architek-
tonicznych pojawiły się wśród nie-
licznej zachowanej, starej zabudowy 
centrum Warszawy. Chaos pogłębiła 
agresywna reklama; billboardy zaczę-
ły wchodzić w interakcję z zastanym 
pejzażem. Najwięcej przybyło ban-
ków, co znajduje swoje odzwiercie-
dlenie w ilości reklam różnego rodza-
ju finansowych usług. Kierowane są 
one do coraz szerszej grupy klientów. 
Niepostrzeżenie ciężar kredytu zaczął 
doskwierać także byłym punkowcom 
czy anarchistom, którzy często bez-
powrotnie wsiąkają w świat komercji 
i reklamy. To doświadczenie ma za 
sobą i le Fafe. 
Wystawa w Kordegardzie została 
przygotowana w ramach cyklu Pokój 
z widokiem poświęconemu tematyce 
miejskiej.  Jednym ze źródeł inspiracji 
dla artysty jest trapiąca jego samego 

do 30.12 | Warszawa, Galeria Kordegarda, Krakowskie Przedmieście 15/17  
www.zacheta.art.pl
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FESTIWAL  
AKTUALNEJ  
ANIMACJI FIRMA

tej części odbędzie się performance 
Wilkanoc 10: Mariusza Wilka Wilczyń-
skiego oraz koncert zespołu Pogod-
no, czyli seans rysowania i animacji 
na żywo z improwizowaną muzyką. 
AN! to także wykład Zbigniewa Ryb-
czyńskiego na temat pionierskich 
osiągnięć technologicznych w dzie-
dzinie animacji i obrazu cyfrowego 
i prezentacja powstawania animacji 
krótkometrażowej Drzazga Wojcie-
cha Wawszczyka oraz kulisów po-
wstawania nowej superprodukcji Jeż 
Jerzy.•

Firmy-fabryki a autonomią dzieł. 
W większości ostatnich wystaw pre-
zentowanych przez artystę autono-
mia obrazów – mebli była ważniejsza 
niż wątek Firmy. W Galerii Białej wą-
tek Firmy będzie głównym tematem 
wystawy. Mioduszewski zaaranżuje 
za pomocą obiektów, obrazów i foto-
grafii wnętrze Firmy meblarskiej. Wy-
stawa będzie eksploatować składniki 
tej konstrukcji jaką jest Firma, jej wi-
zualne aspekty: druki, identyfikację, 
siedziby, samochody, obecność na 
rynku międzynarodowym, strategie 
marketingowe.•

W ramach Animation Now! zapre-
zentowany będzie kuratorski wybór 
nagrodzonych na festiwalach filmów 
z ostatnich kilku lat. W Pomorskim 
Parku Naukowo-Technologicznym 
odbędą się warsztaty animacji pro-
wadzone przez Roberta Turło. Jednym 
z najciekawszych modułów festiwalu 
jest Sound & Vision, w czasie które-
go wydarzenia muzyczne urozmaicą 
program filmowy i nowatorski spo-
sób połączenia technik animacji i gra-
fiki komputerowej z nowoczesnymi 
brzmieniami muzycznymi.W ramach 

Jan Mioduszewski od 2002 roku  ɿ
wszystkie realizacje sygnuje Fabryka 
Mebli. Posługuje się trademarkiem 
odbitym w krzywym zwierciadle. Na-
zwa Fabryka Mebli, przeniesiona z po-
rządku pozaartystycznego, opisuje 
obiekty sztuki: obrazy, instalacje, per-
formance, fotografie, interwencje. Od 
2002 roku autor tworzy historię firmy 
nieistniejącej. Fabryka Mebli produ-
kuje obrazy-meble oraz prowadzi 
korespondencję firmową z galeriami 
i podejmuje się „meblowania galerii”. 
W pracy Mioduszewskiego istnieje 
stałe napięcie pomiędzy mitologią 

Blu, www.blublu.org Jan Mioduszewski: Regał ze skrzynką na pościel z kompletu Odra

9-13.12 | trójmiasto | www.akukusztuka.eu 12.12-15.01.2010 | Lublin, Galeria Biała, ul. Peowiaków 12 | www.biala.free.art.pl
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KUBEK  
Z GRAFIKIEM FORMA JEST FAKTEM 

SPOŁECZNYM

Graficy zaproszeni do projektu, za-
proponowali swoje interpretacje 
tamtych lóg. I tak powstała pierw-
sza, bardzo krótka seria, w której 
zrealizowane zostały znaki zrobione 
przez (na zdjęciu od lewej z góry): 
Gurugomeza czyli łukasza Kosego 
aka Bucky, Maurycego Gomulickiego, 
Magdę Piwowar, Janka Bersza, Agatę 
Bańkowską.
Seria tegoroczna nie jest duża, a do-
stępna jest w miejscach takich jak 
Zoom oraz Bęc w Warszawie, a w Kra-
kowie Miejsce.
W następnych edycjach mają pojawić 
się nowe wzory i oraz dłuższa lista 
nazwisk grafików. •

nym. Symultanicznie do tego typu 
działań, szczególnie bezlitośnie pięt-
nowali konformizm, bezideowość, 
cynizm i hipokryzję, które to jakości 
były podstawowym lepiszczem życia 
wspólnotowego PRL-u. Tytuł wysta-
wy Forma jest faktem społecznym 
odnosi się do tych ciągle obecnych 
w działalności KwieKulik prób wza-
jemnej stymulacji artystycznego 
języka i form społecznej organizacji. 
Prób, które przypomniane dzisiaj, 
inicjują bardzo aktualny współcze-
śnie namysł nad zagadnieniami: co 
tworzy społeczeństwo, jakie formy 
wyznaczają jego funkcjonowanie, jak 
można użyć form artystycznych do 
budowy demokratycznej wspólnoty? 
Fragment tekstu łukasza Rondudy, 
kuratora wystawy •

Mikołaj Długosz, znany jako autor  ɿ
projektów fotograficznych, jest też 
sprawcą faktów z dziedziny obiektów, 
powiedzmy dizajnerskich. Ceraty z ma-
pami lotniczymi miast są znane bywal-
com alternatywnych butików nie tylko 
krajowych, ale i zagranicznych. Teraz, 
dzięki kolejnej realizacji Mikołaja Dłu-
gosza, będzie co na tej ceracie posta-
wić, a konkretnie oldskulowe kubki jak 
z PRL-owskich barów mlecznych.
- Generalnie idea jest taka, żeby na-
wiazać do polskiego dizajnu logoty-
pów z lat 70. Sfotografowałem kolek-
cję PRL-owskiej porcelany Konrada 
Wirkowskiego i pokazałem ją różnym 
grafikom – wyjaśnia Mikołaj.

Wystawa Forma jest faktem spo- ɿ
łecznym to pierwsza poważna próba 
ukazania jednego z najważniejszych 
fenomenów polskiej sztuki XX wieku 
jakim był duet tworzony przez Zofię 
Kulik i Przemysława Kwieka (KwieKu-
lik) w latach 1971 – 1987. 
KwieKulik, studenci Oskara Han-
sena na przełomie lat 60. i 70., byli 
pierwszymi, którzy nadali jego For-
mie Otwartej radykalnie polityczny 
zwrot. Od początku lat 70. byli pio-
nierami procesu zamiany pola sztuki 
w laboratorium społecznej samoor-
ganizacji, partycypacji, oddolnego 
tworzenia grup i wspólnot zdolnych 
realizować złożone cele, niezależne 
od intencji dominującej władzy poli-
tycznej. Programowo łączyli działal-
ność artystyczną z życiem codzien-

   17.12-7.02.2010 | Wrocław, BWA Awangarda, ul. Wita stwosza 32
www.bwa.wroc.pl

KwieKulik, 1970: Wycieczka, Kadr z grupowej akcji plenerowej pn. "Wycieczka". Udział: 
Zofia Kulik, Przemysław Kwiek, Jan S. Wojciechowski, Barłomiej Zdrojewski, Urszula Kwiek.  
Fot. P. Kwiek.  Warszawa 1970
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EKSPEKTATYWA.  
NAUKA/SZTUKA

Dziaczkowski oraz Kasia Fudakowski, 
pracują z naukowcami badającymi 
odpowiadające im dziedziny wiedzy. 
Efekty kooperacji prezentowane są 
podczas wykładów, spotkań, wystaw 
i eksperymentów. Podsumowanie 
cyklu stanowi seria 6 publikacji doty-
czących każdej części projektu.
Koniec grudnia to prezentacja efek-
tów trzech części cyklu. Janek Simon 
i Szymon Wichary - artysta oraz psy-
cholog, wyjaśniają zawiłości ludzkiej 
psychiki, dającej wiarę niezliczona 
ilość metod mających umożliwić prze-
widzenie wyników gier liczbowych. 
Jak to jest, że ludzie próbują rozgryźć 
totolotka i to z przeróżnych stron - 
od pseudonaukowych teorii liczb, 
przez ezoterykę, odkurzoną magię, 
techniki przewidywania numerów na 
podstawie snów, itp. Upór i pasja jaka 
towarzyszy grze osiąga epicentrum 

Jak podaje słownik Michała Arcta  ɿ
z 1921 r., termin ekspektatywa oznacza 
„oczekiwanie, wyczekiwanie, ubiega-
nie się, nadzieję”. Ekspektatywa jest 
więc dosłownym odzwierciedleniem 
stanu oczekiwania i ciekawości wobec 
możliwych scenariuszy rozwoju przy-
szłości, których pomyślność zależy od 
innowacyjnego potencjału przedsta-
wicieli danego społeczeństwa. Przed-
sięwzięcie to świadomie odnosząc 
się do niezrealizowanych wcześniej 
koncepcji podbudowywanych wiarą 
w technologię ma na celu wymianę 
doświadczeń dotyczących postępu na-
ukowego oraz dialogu nauki ze sztuką.
Cykl Ekspektatywa prezentuje stano-
wiska, metody badawcze oraz posta-
wy twórcze wynikłe z dialogu arty-
stów z naukowcami. Zaproszeni arty-
ści: Kasia Krakowiak, Magda Starska, 
Ola Wasilkowska, Janek Simon, Jan 

do 31.12 | Bęc Zmiana, Mokotowska 65, Warszawa | www.ekspektatywa.pl

we wszelakich systemach, mających 
zapewnić wygraną poprzez odkrycie 
tajemnicy losujących maszyn. Szuka-
nie sensu w bezsensie, wiary, nadziei 
jest tu zarówno światełkiem w tune-
lu, jedyną nadzieją dla osób, którym 
nie pozostała już żadna inna opcja 
poprawienia swojego statusu, jak 
również próbą znalezienia drogi na 
skróty, pozwalającej zdobyć nieskoń-
czoną przewagę nad innymi.
Grezgorz Piątek, Jan Dziaczkowski 
i geograf Marek Pieniążek w projekcie 
Góry dla Warszawy! sprawdają czy 
płaski krajobraz Mazowsza da się wy-
piętrzyć. I nie chodzi tylko o wrażenia 
estetyczne, o uromantycznienie pro-
zaicznego pejzażu. Góry Warszawskie 
zostały pomyślane jako publiczny 
grand projet – wyniosły i piękny jak pi-
ramidy, ale praktyczny jak autostrady 
i zapory. W rzeczy samej będą zaporą, 

która zatrzyma sprawl – bezładny roz-
rost przedmieść – i zmusi miasto do za-
gęszczania się w obecnych granicach.
Natomiast architektka Ola Wasil-
kowska wraz z psychologiem prof. 
Andrzejem Nowakiem, specjalistą od 
teorii systemów złożonych, badają 
Warszawę jako strukturę emergent-
ną. Efektem ich pracy będzie prototyp 
wirtualnej platformy P2P umożliwia-
jącej obserwację, kumulację danych, 
analizę struktury miejskiej w czasie 
rzeczywistym - film wideo ilustrują-
cy te starania pokazywany będzie 
w przestrzeni publicznej Warszawy.
Projekt realizowany przez Fundację 
Bęc Zmiana finansowany jest z dota-
cji otrzymanej od m.st. Warszawy. •
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jan Dziaczkowski: bez tytułu, z cyklu Góry dla Warszawy!, ekspektatywa 2009
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LITERĄ	 
W MIASTO

stanie m.in. najnowszy font opraco-
wany przez Fontarte: Golonka FA. Ten 
oparty na kroju „barowym“, pocho-
dzącym z lat 80. font można pobrać 
zupełnie za darmo ze strony www.
fontarte.com
W grudniu można także oglądać 
wystawę plakatów Magdy i Artura 
Frankowskich w księgarni pro qm 
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie. Składają się na nią pla-
katy, które nie trafiły do szerszej dys-
trybucji, będące próbami materiału 
i druku, a także nowa propozycja 
plakatu do hipotetycznej wystawy 
w przyszłym gmachu Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie.

Projekt Dizajnwawa realizowany jest 
przez Fundację Bęc Zmiana dzięki do-
tacji otrzymanej od m.st. Warszawy.•

Studio Fontarte, prowadzone  ɿ
przez projektantów i typografów - Ar-
tura i Magdę Frankowskich, jest boha-
terem ostatniej już w tym roku odsło-
ny cyklu Dizajnwawa. Prezentowana 
jest w nim twórczość młodych dizaj-
nerów warszawskich zapraszanych 
do udziału ze względu na szczególnie 
interesujące wyniki prac projekto-
wych, zastosowanie nowatorskich 
rozwiązań, związek projektu z prze-
strzenią publiczną miasta lub z War-
szawą jako stolicą kraju. Wszystkie te 
warunki spełnia Fontarte.
Dla Dizajnwawa Magda i Artur przy-
gotowują projekt typograficzny in-
spirowany miastem i przestrzenią 
miejską. Powstaje płaskorzeźba z li-
ter, prowadzone są eksperymentalne 
próby wytworzenia liter z dymu, mgły 
oraz materii organicznej i bardzo oży-
wionej. Powstaje też seria koszulek, 
breloczków, stempli, które pozwolą 
literom przedostać się w miasto.
W przedsięwzięciu wykorzystany zo-

od 14.12 | Bęc Zmiana, Mokotowska 65, Warszawa
 www.dizajnwawa.pl | www.fontarte.com

NAGŁA	 
ŚMIERĆ

kolekcję opętanego śmiercią szaleń-
ca. Zdeformowane, martwe ludzkie 
twarze zestawione są z rozpadają-
cymi się szczątkami zagłodzonych 
psów czy pieczonymi głowami świń. 
Szokujący zbiór zdaje się bezwarun-
kowo konstatować: bezrefleksyjnie 
zabijamy siebie i innych. Ale jeszcze 
bardziej uświadamia nieuchronną 
przynależność człowieka do świa-
ta kruchej, przemijalnej materii. 
Żadna teoria filozoficzna ani religia 
nie przekreślą tego faktu. Podobnie 
współczesna kultura medialnego ha-
łasu, zagłuszania strachu i kłamstw 
photoshop. •

W serii prezentowanej serii ry- ɿ
sunków Unnatural Death Pola Dwur-
nik podejmuje temat brutalnej, nagle 
zadanej śmierci. Dziesiątki miniatur 
zostały ułożone i naklejone na duże 
kartony niczym uroczyste, pamiąt-
kowe tableau, eleganckie plansze 
dydaktyczne lub ilustracyjne tablice 
ze staroświeckiego bestiarium. Uka-
zują zabite istoty: muchy, jelenie, 
psy, szczury, gołębie, świnie, ryby… 
a pomiędzy nimi ludzi. Wysublimo-
wany dobór technik i dekoracyjny 
walor prac zostają zderzone z pre-
cyzją tablic przywodzącą na myśl 
policyjny materiał dowodowy lub 

Pola Dwurnik: Unnatural Death 

16.01-20.02.2010,  śr.- pt. w godz. 16-19 lub po umówieniu telefonicznym 
Warszawa, lokal30, ul. Foksal 17B/30 | www.lokal30.pl
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PRAWIE  
POŻARŁ	 
MNIE TYGRYS

w drugiej. Te tropikalno-arktyczne 
baśnie, pełne wabików, ferii barw, 
blefów i fałszywych proroctw, dają 
się rozciągać i kawałkować jak wata 
cukrowa. Buczek eksperymentuje 
z tekstem sklejając własne opowia-
danie ze skradzionych fragmentów. 
Stworzona przez niego postać chło-
paka w bluzie zatruwa źródło, daje 
się przypalić rozgrzaną do czerwo-
ności pieczęcią, wpada w literackie 
tarapaty, z których zawsze wychodzi 
obronną ręką. Wzorce, na których 
żeruje malarstwo Szlagi, docierając 
z odległych miejsc na peryferiach, są 
znacznie wygniecione. Zmutowana, 
karykaturalna historia i geografia wy-
bucha na jego płótnach, naruszając 
rutynę i zamknięte struktury poszu-
fladkowanego postrzegania i usys-
tematyzowanej wiedzy. Pogrążeni 
w stanie wzmagającej się nadpobu-
dliwości i euforii Buczek i Szlaga bez-
karnie wypruwają skrawki. Wrzucają 
do betoniarki wykradzione składniki. 
Patrzą jak pulsuje fajerwerk zmikso-
wanych cytatów, symulacji i erzacu.
Tekst: Marta Lisok •

Tytuł wystawy z cyklu  ɿ Przypad-
kowe przyjemności brzmi jak cytat 
z książki przygodowej, podróżnicze-
go filmu albo szamańskiej opowieści 
inicjacyjnej, której nieodłącznym ele-
mentem fabuły jest epizod pożarcia 
przez dzikie zwierzę. 
Wystawa Radka Szlagi i Bartka Bucz-
ka wskazuje na pokrewne wątki w ich 
twórczości. Używając różnych środ-
ków wyrazu, artyści kolekcjonują wy-
darte z kontekstu frazy, zaskakujące 
zestawienia postaci i sytuacji, jakby 
przeskakiwali z kanału na kanał, 
nurkowali na wysypisku, gdzie ryje 
się gorączkowo w poszukiwaniu su-
rowców pierwotnych i wtórnych. Ich 
prace, jak odbicia widziane w studni, 
odsyłają do następnych powieleń, 
które odkrywa się jak kolejne szka-
tułki umieszczone jedna w drugiej. 
Te tropikalno-arktyczne baśnie, pełne 
wabików, ferii barw, blefów i fałszy-
wych proroctw, dają się rozciągać 
i kawałkować jak wata cukrowa.
Ich prace, jak odbicia widziane 
w studni, odsyłają do następnych 
powieleń, które odkrywa się jak ko-
lejne szkatułki umieszczone jedna 

17.12-14.02 | Katowice, Galeria BWA, al. Korfantego 6 | www.bwa.katowice.pl

SZTUKA  
W EPOCE 
POSTARTYSTYCZNEJ

punktów widzenia, uściślając albo 
korygując w polemice z samym sobą 
i ze słuchaczami, których opinie sza-
nował i traktował bardzo poważnie. 
W swoich przełomowych tekstach, 
m.in. w artykule Sztuka w epoce po-
startystycznej (1970), proponował 
całkowicie nową aparaturę pojęcio-
wą do opisu sztuki najnowszej. Au-
torem pionierskiej w skali światowej 
koncepcji Muzeum Sztuki Aktualnej 
(1967). Dopiero teraz ukazał się zbiór 
jego esejów Sztuka w epoce postar-
tystycznej (i inne teksty). •

Jerzy Ludwiński (1930-2000),  ɿ
wybitny historyk sztuki rzadko pu-
blikował swoje teksty; nie tylko 
z powodu nieprzyjaznego klimatu 
politycznego, swojej konsekwentnie 
opozycyjnej postawy czy zakazów 
wszechobecnej cenzury. Lubił mó-
wić i rozmawiać. Chętniej je zatem 
wygłaszał - w galeriach, klubach, na 
spotkaniach i warsztatach artystycz-
nych, sympozjach, konferencjach 
czy plenerach. Budował swoje wy-
powiedzi na żywo, stawiał hipotezy, 
rozpatrywał je krytycznie z różnych 

www.csw.art.pl

Podpis: Jerzy Ludwiński (1930-2000), fot. ze zbiorów Archiwum Jerzego Ludwińskiego CSW
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Bartek Buczek: Filosofem, z wystawy Prawie pożarł mnie tygrys
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Książka towarzysząca serii eksperymentów ar-
tystyczno-ekologiczno-egzystencjalnych Znik-
nij nad Wisłą, jest czymś w rodzaju leksykonu 
znikania. Podaje znane autorom przykłady, 
strategie skuteczne i wątpliwe. Tekst Marka 
Krajewskiego Plaża w Pourville pochodziłby 
z tego tomu, gdyby z niego nie zniknął.

Claude Monet: Plaża w Pourville, jeszcze zanim zniknął z Muzeum Narodowego w Poznaniu, 
fot. Agencja Gazeta

-kanie. instrukcja ob
-sługi
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Obraz Claude’a Moneta Plaża w Pourville, o wymiarach 60x73 cm i war-
tości kilku milionów dolarów, zniknął z Muzeum Narodowego w Pozna-
niu, prawdopodobnie we wrześniu §2000 roku. Prawdopodobnie, ponie-
waż dokładnie nie wiadomo, kiedy wycięto z ram i zamieniono oryginał 
na reprodukcję, nie wiadomo też jak dużo czasu minęło od momentu tej 
podmiany, do jej dostrzeżenia przez pracowników tej instytucji.
Obrazu dotąd nie znaleziono, nie ustalono też sprawcy tego przestępstwa. 
W 2007 roku podinspektor Jarosław Ast z Wydziału Dochodzeniowo-
Śledczego poznańskiej Komendy Wojewódzkiej, po długoletnim śledztwie 
miał tylko dwa przypuszczenia. Jedno dotyczyło sprawców: „Złodzieje byli 
inteligentni, bez dwóch zdań. To nie był taki skok, że jeden klient wchodzi 
do muzeum z bronią, zdziera obraz ze ściany i ucieka, a my go potem goni-
my przez pół miasta. Choć obraz był, według mnie, kiepsko zabezpieczo-
ny, ktoś, kto go ukradł, musiał przechytrzyć strażników i pracowników”.
Krąg potencjalnych podejrzanych jest więc dosyć szeroki, spośród milionów 
osób spełniających podane przez policjanta kryteria przesłuchano dotąd 
garstkę: wszystkich pracowników muzeum, dwie osoby starające się o pra-
cę w tej instytucji w roli ochroniarzy, którym pokazano sale muzealne oraz 
„mężczyznę w golfie” (w kolorze piaskowym), którego poszukiwano listem 
gończym, a który w muzeum wykonywał szkice obrazów wiszące na jego 
ścianach. Żadna z tych osób się nie przyznała do kradzieży obrazu Moneta.
Drugie przypuszczenie dotyczyło losów obrazu. Na pytanie dziennikarza 
„Gazety Wyborczej”; „Jak pan myśli, co się stało z tym obrazem? Wypły-
nie za kilka lat na aukcji na drugim końcu świata?”, podinspektor Ast od-
powiedział „Wątpię. Raczej wisi w kiblu u jakiegoś szejka”.
W tym wypadku krąg potencjalnych podejrzanych był już nieco węższy, 
ale biorąc pod uwagę upodobanie szejków do architektonicznego rozma-
chu, również to przypuszczenie nie ułatwiło pewnie jakoś znacznie poszu-
kiwań dzieła.
Ponieważ przyroda nie znosi próżni, w 2006 roku lukę powstałą po obra-
zie Moneta, próbowali podczas poznańskiego Triennale Rzeźby uzupełnić 
dziennikarze „Faktu”. W tajemnicy przed organizatorami tej imprezy i jej 
kuratorami, umieścili w przestrzeni jednej z wystaw swoje własne dzieło - 
stary katalizator samochodowy i podpisali je w sposób następujący „Bogu-
sław Cieślar. Katalizacja. Metal, ceramika. Bielsko Biała”.
Prowokacja, która miała prawdopodobnie na celu skompromitowanie or-
ganizatorów wystawy i zademonstrowanie, iż sztuką może być wszystko 
(a więc też, że współczesne zjawiska artystyczne nie są nic warte, ale prze-
ciwnie są blagą i oszustwem), nie powiodła się. Nowy obiekt natychmiast 
zauważono i zdemaskowano zamiary bulwarówki. Żart „Faktu” (którego 
polskiego pierwowzoru należy szukać w Nie lubię poniedziałku Stanisła-
wa Bareji, w którym to filmie jeden z bohaterów poszukuje w stolicy Ma-
szynohurtu produkującego treblinek do kombajnu. Przypadkowo trafia 
do galerii sztuki, zaś przywieziona przez niego cześć tej maszyny zostaje 
uznana za wybitne dzieło rzeźbiarskie), należał nie tylko do kategorii tych 
„z brodą”, ale też wyrażał stare resentymenty. Polegają one na podskórnej 
i powszechnej niechęci do sztuki, której nie wypada wyrażać wprost, bo 
jej lubienie i rozumienie jest obowiązkiem kulturalnych. Ta ukryta nie-
chęć znajduje jednak swoje ujście przy każdej nadążającej się okazji.

Tym, co łączy zniknięcie obrazu Moneta i pojawienie się obiektu Cieślara 
jest nieobecność traktowania sztuki na serio. A ona przecież, nawet wtedy, 
gdy jest zabawna, figlarna i rubaszna, jest też śmiertelnie poważna i walczy 
o nasze uznanie dla przyjmowania takiej właśnie takiej postawy.

Marek Krajewski  - urodzony w 1969 r. Socjolog, pracownik naukowy Instytu-

cie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie 

Socjologii Wiedzy i Świadomości Społecznej. Specjalizuje się w socjologii 

sztuki i kultury, w szczególności zaś zajmuje się takimi aspektami społeczne-

go świata, jak konsumpcja, kultura popularna i media. Od 2001 roku wspólnie 

z Jerzym Kaczmarkiem prowadzi Pracownię Socjologii Wizualnej, zajmującą 

się popularyzacją tej dziedziny oraz realizującą filmy i prezentacje multime-

dialne analizujące współczesne życie społeczne w Polsce. Oprócz tego był 

kuratorem kilku wystaw oraz dyrektorem projektu Zewnętrzna Galeria AMS, 

której celem była popularyzacja sztuki publicznej i humanizacja przestrzeni 

miejskiej.Twórca akcji „Niewidzialne miasto” www.niewidzialnemiasto.pl

Znikanie. Instrukcja obsługi / Disappearing. A User’s Manual

pod redakcją: Katarzyny Chmielewskiej, Mateusza Kwaterko, Kuby Szredera, 

Bogny Świątkowskiej

Autorzy haseł: Paweł Althamer, Max Cegielski, Sebastian Cichocki, Katarzyna 

Chmielewska, Hubert Czerepok, Kuba Dąbrowski, Paweł Dunin-Wąsowicz, Ro-

man Dziadkiewicz, Marcin Grynberg, Grzegorz Jankowicz, łukasz Jastrubczak, 

Katarzyna Kosieradzka, Marek Krajewski, Katarzyna Krakowiak, Maciej Kurak, 

Agnieszka Kurant, Mateusz Kwaterko, Jarosław Lubiak, Ewa Majewska, Jakub 

Majmurek, Lopez Mausere, Daniel Muzyczuk, Aranzazu Calderon Puerta, Kon-

rad Pustoła, Joanna Rajkowska, Natalia Romik, Robert Rumas, Piotr Siemion, 

Paulina Sieniuć, Kuba Szreder, Agnieszka Taborska, Jan Topolski, Honza Zamoj-

ski, Tomasz Żukowski. 

Język polski i angielski, Fundacja Bęc Zmiana 2009

Projekt Zniknij nad Wisłą zostal zrealizowany w ramach Festiwalu Sztuki nad 

Wisłą Przemiany dzięki dotacji otrzymanej od m.st. Warszawy
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Sztuka i twórczość są częścią procesów dziejo-
wych i mogą wpływać na całość układu, w któ-
rym się znajdujemy. Współczesny świat jest 
plastycznym tworem, wobec którego nie jeste-
śmy wcale bezradni – można go skutecznie za-
burzać. Jak? Z Edwinem Bendykiem, ekspertem 
od nowych technologii i mediów, otwartym tak-
że na sztukę, rozmawia Agata Pyzik.

-szczelnianie systemu
roz

Szymon Kobylarz: Superman, 2009
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Co skłoniło cię do sprzymierzenia się z artystami? Jesteś wraz z Agnieszką 

Kurant, Jankiem Simonem, Oskarem Dawickim, Olą Wasilkowską, Łukaszem 

Rondudą i prof. Andrzejem Nowakiem współautorem wystawy Niezwykle 

rzadkie zdarzenia pokazywanej latem tego roku w CSW Zamek Ujazdowski 

w Warszawie. Co takie działanie daje ekspertowi? Jak poszerza język kogoś 

zajmującego się technologiami, mediami, przemianami społecznymi, filozo-

fią?

To nie jest moja pierwsza wycieczka w te rejony. Wzięła się z pokusy po-
szerzania wrażliwości, języka, może też nasłuchiwania, co się dzieje gdzie 
indziej, zrozumienia, co jest teraz i co będzie w przyszłości, jak rzeczy-
wistość będzie się rozwijać. Ta ciekawość nie może zostać zaspokojona 
tylko poprzez metody naukowe. Interesuje mnie przyszłość, która prze-
cież jako kategoria ontologiczna w ogóle nie istnieje, więc intuicja z każ-
dego pola jest dla mnie cenna. Z Łukaszem Rondudą współpracowałem 
już wcześniej, ale dopiero ten projekt nabrał realnych kształtów. To była 
suma przypadków, decydujące było seminarium z profesorem psycholo-
gii Andrzejem Nowakiem ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Na-
sze wzajemne porozumienie wcale nie było oczywiste, a to przez pewien 
imperializm nauki, jaki reprezentował Nowak. Na pewnym etapie zaczę-
ło więc dochodzić do nieporozumień, swego rodzaju podziałów teryto-
riów, napięć między dziedzinami reprezentowanymi przez różnych uczest-
ników projektu.

Stworzyliście Manifest Nooawangardy, którego prof. Nowak nie podpisał. 

Treść manifestu, gdzie odwołujecie się np. do szeroko dziś dyskutowanego 

pojęcia kapitalizmu kognitywnego, może budzić rozmaite wątpliwości. Pod-

czas wystawy miały miejsce spotkania z filozofami, podczas których można 

było odczuć pewną słabość sztuki w zderzeniu z „twardszym” dyskursem 

np. filozofii. Gdzie, jeśli w ogóle, może leżeć specyfika sztuki?

Nasz Manifest jest czasem przeciwstawiany Stosowanym sztukom społecz-
nym Artura Żmijewskiego. Sam Żmijewski podjął próbę dyskursywizacji 
sztuki w Powtórzeniu eksperymentu Dr. Zimbardo. Prowadziłem na SWPS-
ie spotkanie, gdzie artysta konfrontował się z psychologami. I razem z ku-
ratorką Joanną Mytkowską zostali przez nich niemal zmasakrowani. Przy-
znali później, że nie przypuszczali, jak duży może być poziom wrogości ze 
strony środowiska naukowego. A zarzuty wahały się od posądzenia o nie-
etyczność, aż po brak wartości poznawczych. Widać było, że nauka w ogó-
le nie była w stanie otworzyć się na ich pomysł, natomiast moim zdaniem 
problemem kuratorki i artysty była raczej ich ambicja uznania sztuki za 
równoprawne narzędzie produkcji wiedzy. Jednak przybrali złą taktykę, 
chcąc przywdziać szaty nauki za wszelką cenę, co było fałszywe i naukow-
cy od razu im to udowodnili.
W naszym przypadku, jako że materia była inna, inny był konflikt: nastą-
pił brak zrozumienia się, tzn. celów, jakim służy badanie naukowe i meto-
dy sztuki, choć nie bez wzajemnej fascynacji. Andrzej Nowak pokazywał 
swoje badania, m.in. takie, gdzie usiłował w sposób naukowy zdefiniować 
pojęcie piękna, zracjonalizować estetykę przy badaniu reakcji psycholo-
gicznych. Tymczasem artyści próbowali mu wytłumaczyć, że w sztuce już 
od jakiegoś czasu nie chodzi o piękno, że estetyka nie jest tożsama ze sztu-

ką, a piękno jako umiejętność wzbudzania pewnych emocji, owszem, po-
winno leżeć w warsztacie artysty, ale nie to jest jego głównym celem. Po-
jawił się więc podstawowy problem niezrozumienia własnych warsztatów. 
Toteż nasz Manifest był swego rodzaju reakcją obronną, żeby nie dać się 
zawłaszczyć przez proces zainicjowany przez Nowaka i odpowiedzieć swo-
im językiem. Zaproponowaliśmy mu podpisanie go, jednak on odrzucił tę 
propozycję.

Artur Żmijewski w swoim manifeście chciał podciągnąć sztukę pod swego 

rodzaju socjologię czy politykę, jako rodzaj działania, które ma przynosić 

określony skutek.

Nam nie chodzi o udowadnianie, że sztuka jest poza społeczeństwem. Ma-
nifest był próbą określenia pozycji sztuki i aktu twórczego w kontekście 
tego, co wiemy dzisiaj: współczesnej, epistemologii, tego, co daje przełom 
posthumanistyczny, wszystkich czynników zmiany kontekstu, które się 
pojawiły, wobec których trzeba zająć jakieś stanowisko. Co to znaczy, że 
dzisiaj nie ma podmiotu, czym wobec tego jest twórca, czy jest kolekty-
wem i jakim – to wszystko trzeba jeszcze przemyśleć i Manifest jest w fazie 
przejściowej. Zaczęliśmy urządzać seminaria w CSW i ściągnęliśmy no-
wych ludzi, np. Andrzeja W. Nowaka z Poznania, który wprowadził temat 
zmian wynikających ze wspomnianego uwikłania posthumanistycznego.
W Manifeście twórca występuje jako aktor w działaniu, ale można na to 
różnie spojrzeć. Wiemy, na czym dziś polega zmiana społeczna i jej dy-
namika, na co mamy wpływ, a na co nie mamy, i ta wiedza może służyć 
różnym celom, np. legitymizacji pewnych działań politycznych, ponieważ 
uzasadnia pewien ład. W naszym Manifeście natomiast mówimy, że nie 
można istnieć poza systemem, że niezależnie kim jesteśmy, nie możemy 
stanąć na zewnątrz i jesteśmy zawsze jakoś uwarunkowani. Jednak może 
zaistnieć moment kluczowy, czyli powstawanie czegoś nowego. Należy 
zbadać, jak to nowe się materializuje i wchodzi do historii i tu podstawo-
wy wydaje mi się Alain Badiou, ze swoją koncepcją „wydarzenia”. Mówi-
my, że trzeba się pogodzić z tą paradoksalną sytuacją, że jest ten moment, 
nad którym nie panujemy – odwrotnie od postulatów Żmijewskiego: nie 
jesteśmy w stanie zaplanować wydarzenia, dopiero później, poprzez ak-
tywność społeczną, można coś modelować czy mieć wpływ na dynamikę 
zmiany. Owym impulsem, wydarzeniem, może być akt sztuki, dzieło czy 
odkrycie naukowe lub zdarzenie polityczne, jak Andrzej Lepper wysypu-
jący zboże na tory. Nie on jeden wysypał zboże, ale to on stanął we właści-
wym czasie i miejscu i „przeorał się” przez politykę w Polsce, co czyni tę 
sytuację „wydarzeniem”.

Powrócę do specyfiki sztuki: kiedyś sztuka miała np. dostarczać wrażeń es-

tetycznych, najpierw mecenasom, potem się to zdemokratyzowało. Jednak 

współcześnie, kiedy sztuce odmawia się funkcji estetycznej, traci na tym 

jej specyfika, ponieważ wbrew teorii kłącza i innym, najmocniejszą pozycję 

wciąż mają dobrze okopane dyskursy. Jeśli sztuka traci dawną rację bytu, 

staje wobec nowych wyzwań, a chce pozostać wierna sobie, czyli nie uda-

wać funkcji estetycznych, których już nie może pełnić, jej pozycja jest za-

grożona.
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Dokładnie taką samą tezę postawiła seminarium podczas wystawy dr Ba-
sia Markowska: że taka jest logiczna konsekwencja i coś w tym niestety 
jest. Jednak mnie nie interesuje dziedzina instytucji, w jakich istnieje sztu-
ka, ale sam fakt wytwarzania czegoś nowego, a potem języka, w jakim się 
to wyraża. Ciekawsze jest to, co powstaje przeciwko instytucjom. Na przy-
kład obecnie w nauce zaistniał ruch Open Source. Na skutek zmiany tech-
nologicznej odkryto, że artykuły naukowe można publikować w inter-
necie, a nie tylko w „Nature” i „Science”. Dynamika tego rodzaju zmian 
wygląda w ten sposób, że najpierw coś zaczyna się logiką kłącza, a potem 
się legitymizuje. System wymaga autoryzacji i legitymizacji wiedzy, więc 
pisma internetowe też musiały obudować się instytucjonalnie. Powstał za-
tem drugi obieg tego systemu, który musiał się dostosować, przyjąć np. 
metody rangowania, czyli punktacji etc. Powracają więc elementy stare-
go systemu.

Ale pojawiło się nowe medium – internet.

Tak i ono umożliwiło samo rozszczelnienie systemu i zburzenie mono-
polu czy też oligopolu. Okazało się, że była to szansa dla naukowców np. 
z Trzeciego Świata, którzy nie mieli dostępu do obiegu nauki zdominowa-
nego przez system kolonialny, ponieważ system nauki reprezentuje struk-
turę kolonialną. Nagle okazało się, że istnieje nauka w np. Ugandzie, ale też 
nowe jej formy, np. w genetyce, że istnieją zrzeszenia sieciowe nad poszuki-
waniami nowych leków właśnie w Open Source. Interesują mnie tego typu 
działania, podobnie w sztuce i w kulturze. Na ile jakaś zmiana może spo-
wodować coś ważnego, co potem wraca do społeczeństwa, ukazując nowe 
formy wrażliwości i zmienia całą tkankę? System jest jeden i zamknięty, ale 
on się zmienia, rekonfigurują się jego układy, powstają nowe więzi. 

Tak, ale też ta zmiana została inkorporowana przez kapitalizm kognitywny. 

Destrukcja jest stałą funkcją kapitalizmu, który nie może bez niej funkcjo-

nować. Przez to sama instytucja zmiany, zamiast być ożywcza, zostaje tym 

łatwiej wchłonięta przez system.

Istnieją dwa błędy w myśleniu o społeczeństwie: nostalgia i utopia, głoszą-
ca, że dobrze dopiero będzie. Możemy jednak przyjąć, że życie jest pro-
cesem: procesem ciągłego uciekania. Afirmując zmianę, legitymizujemy 
system, ale też jest to mimo wszystko jedyna szansa na emancypację. Nie-
stety, i dotyczy to także sztuki, wadą wszystkich projektów rewolucyjnych 
jest następujący po nich Thermidor, czyli pragnienie stabilizacji systemu. 
A jak zaczynamy stabilizować system, przyjmujemy jego reguły, co gro-
zi powrotem do najgorszych wad starego systemu. Nasza teza jest taka, że 
nie ma stanu idealnego, stale poszukuje się tych ziaren emancypacji, nato-
miast czy można wymyślić system końca historii, tak jak uczynił to Fukuy-
ama? Wydaje mi się, że jest to ślepa uliczka. I dlatego tak ważne jest zrozu-
mienie zmiany, która jest niezbędna samemu systemowi do jego trwania, 
ale jakoś go przekracza.

Powiedziałeś, że nie interesują cię instytucje, ale to, co jest oporem wo-

bec nich. Jednak sztuka wysoka jest w specyficzny sposób od nich uzależ-

niona, praktycznie nie istnieje poza nimi. Dlatego szansą jest popkultura. 

Nawet sztuka konceptualna, która próbowała podważyć rekuperację idei 

i przemysł kulturowy, np. Hans Haacke, który ustawił urny do głosowania 

w MoMA, czy Richard Serra, który postawił Tilted Arc w poprzek publiczne-

go placu, nie opuszczają w żaden sposób sfery sztuki i nie przechodzą do 

sfery społecznej. Zdarza się jednak to, co nazwaliście Niezwykle rzadkimi 

zdarzeniami, w popkulturze, takim zjawiskiem jest np. film kultowy, który 

dokonuje transgresji wobec tego, jakim go zamierzono.

Z pewnością popkultura jest teraz ciekawsza niż sztuka wysoka. To pewna 
konsekwencja rozwoju: jeśli przeszliśmy przez lata społeczeństwa maso-
wego, umasowienia demokracji, to trzeba patrzeć, co rządzi językiem, co 
tworzy debatę: i ewidentnie jest to kultura popularna, którą trzeba spro-
blematyzować. Jest kultura popularna będąca pokłosiem kultury masowej, 
przede wszystkim telewizja, która ma charakter ubierniania społeczeń-
stwa, w sposób Luhanowski, i tutaj się nic nie zmieniło…

Ale już internet zaczyna wypierać telewizję…

Tak, bo pojawiła się kultura, zwłaszcza młodych, mająca wszelkie znamio-
na kultury popularnej, która jest jednocześnie kulturą bardzo wymagają-
cą. Choćby Matrix, który można oglądać jak film akcji, ale też jako po-
ważny komentarz na temat rzeczywistości. Trzeba mieć studia skończone, 
żeby przebrnąć przez szereg odwołań, mieć przeczytanego Baudrillarda, 
etc. Pełne obcowanie z tymi produktami wymaga kompetencji intelektu-
alnych.
Socjolożka Eva Illouz zwraca uwagę na ten paradoks, że dzisiaj kultura po-
pularna zdominowana jest nie przez emocje, ale hipertekst, i że jest hiper-
racjonalna. Nadal istnieje obszar emocjonalny, telewizyjny, masowy, który, 
co interesujące, został przejęty przez sferę polityczną, i to rządzi w dyskur-
sie publicznym. Natomiast ci, którzy weszli w internet, musieli przyjąć, że 
rdzeniem tej rzeczywistości jest hipertekst, a nie obraz, obraz jest wtórny. 
Zaczęliśmy w prywatnej komunikacji posługiwać się bardziej racjonalnym 
kodem niż w dyskursie publicznym, a zawsze było na odwrót. Illouz po-
daje przykład wchodzenia w związki intymne: kiedyś odwoływaliśmy się 
do kodów romantycznych, teraz coraz więcej związków jest zawieranych 
na podstawie autodeskrypcji, np. w profilu na serwisie społecznościowym. 

Nie da się żyć w nadmiernie  →
innowacyjnym społeczeństwie, 
bo to oznacza ciągły chaos.
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To zmiana, której skutków jeszcze nie znamy.
Gdzieś wokół tego krąży kapitalizm i ma swój interes. Sama kategoria 
przemysłu kultury jest nie tyle nieaktualna, ile się zmienia. Pojęcie kapi-
talizmu kognitywnego nie jest bez sensu; kiedy Marks pisał swój Kapi-
tał, też tylko 10% ludzi pracowało w przemyśle. Trzeba zrozumieć, gdzie 
leży hegemonia. Nie ma racji Richard Floryda, piszący, że hegemonia jest 
w branży przemysłów twórczych. Rdzeniem systemu są takie formy, jak 
Google, które żyją nie z produkcji, tylko z przetwarzania znaków i za-
rządzania infrastrukturą. Z punktu widzenia takich form, jak Google, 
nie ma znaczenia, czy istnieje przemysł kulturowy, oni mogą przetwa-
rzać cokolwiek: blogi, dane medyczne etc. I takich firm jest stosunkowo 
niewiele. Monopolizacja w sektorze niematerialnym jest znacznie więk-
sza niż w sektorze przemysłowym i to jest główne zagrożenie. Weszli-
śmy w społeczeństwo pragnienia kontroli. Wszyscy zdają sobie sprawę, 
co Google robi, ewentualnie nie zdają sobie sprawy, że ta problematyka 
wartości nie zależy od jakości, ale od ilości, zdolności do personalizacji 
profilu. Jednak najgorsze jest to, że mimo iż to wiemy, nie mamy powodu 
buntować się przeciwko temu. Chcemy w tym systemie uczestniczyć, bo 
to jest wygodne: dostajemy za darmo mnóstwo usług. Korzystają z tego 
też artyści. Kiedyś były jakieś nisze. Google jednak do tego stopnia zdo-
minowało sferę komunikacji, że cokolwiek robimy, korzystając z sieci, 
a nawet nie korzystając bezpośrednio z Google, działamy na jego rzecz, 
np. tagując blogi.

Jesteśmy wszyscy pracownikami Google.

Stąd pomysł płacy obowiązkowej dla wszystkich, za życie, pisał o tym Ne-
gri, a wcześniej Gorsh, już pod koniec lat 70., sformułował pojęcie płacy 
powszechnej. No bo rzeczywiście, wszyscy pracują; do reprodukcji sys-
temu jest potrzebna konsumpcja, czyli np. reprodukcja komunikatów re-
klamowych, najwięcej czasu mają bezrobotni, więc uczestniczą bardzo 
aktywnie w tym systemie, toteż należałoby im płacić, chociaż są bezpro-
duktywni.
Można do systemu podejść na zasadzie Luddystycznej, czyli: wychodzi-
my z niego, palimy maszyny, ponieważ nawet działania, które pozornie 
wydają się emancypacyjne, np. Open Source – są takie w sferze ekspresji, 
ale są bardzo funkcjonalne z punktu widzenia systemu. Dobrym przykła-
dem jest zawłaszczenie Linuxa przez armię amerykańską – nawet machina 
wojenna jest w stanie się tym posiłkować. Baudrillard napisał, że rzeczy-
wistość schodzi do kolejnych warstw, i rzeczywiście, oddaliśmy już chy-
ba ostatni bastion. Więc jeśli ta sytuacja nam się nie podoba, to powstaje 
pytanie, jak w sposób realistyczny z tym walczyć. I dlatego w Manifeście 
wspominamy o używaniu tego narzędzia, które jest najcenniejsze z punktu 
widzenia systemu, czyli twórczości. To jest jakiś sposób na ucieczkę, tylko 
z koniecznością ucieczki ciągłej, bez takiej możliwości, że można raz uciec 
i mieć święty spokój. Jednak tu brakuje ciągle odpowiedniej refleksji, choć 
już się ona zaczyna pojawiać.
Obecny kryzys ekonomiczny ujawnia pewne tendencje w tej formie ka-
pitalizmu: jest pewna hegemoniczna forma wytwarzania wartości, tam, 
gdzie jest największy poziom akumulacji, czyli w tych sektorach kre-

atywnych, ale na skutek tego podziału emancypacyjnego, społeczeństwa 
sieci etc., paradoksalnie nagle ta produkcja komercyjna musi się kon-
frontować nieustannie z mnóstwem produkcji niekomercyjnej, co powo-
duje, że walor polegający na rzadkości traci na znaczeniu. Dzieje się to 
w przemyśle muzycznym: z jednej strony złodziejstwo, z drugiej – podaż 
produkcji amatorskiej. Podobnie dzieje się w filmie, są blogi, prasa, za-
czyna się to w nauce. Efekt jest bezpośredni: w Ameryce płace informa-
tyków zmalały ostatnio o 15%, maleją płace Ph.D. – warstwa kluczowa 
dla systemu ulega nagle pauperyzacji. Struktury ulegają też wewnętrzne-
mu rozwarstwieniu: istotny jest hiperkreatywny rdzeń. Wartość rynko-
wa Google i Wal-martu jest podobna, tylko, ze Google zatrudnia 20 tys. 
osób, a Wal-mart 2 mln. A tych 20 tys. pracowników Google też się we-
wnętrznie dzieli: tam jest ok. tysiąca ludzi, którzy są miliarderami, któ-
rzy tym zarządzają, reszta to jest jakiś kognitariat, ale uprzywilejowany, 
i cała banda koderów. Tu jest bardzo negatywna polityka płacowa, po-
zycję zachowują tylko ci, którzy są w rdzeniu, reszta leci w dół, co np. 
w Stanach poskutkowało strajkiem scenarzystów. System zaczyna pękać 
od dołu, jeśli nie wymyśli się sposobu jego reprodukcji. Dlatego Oba-
ma próbuje ratować np. nie tylko banki, General Motors, ale też olbrzy-
mi strumień pieniędzy idzie na innowacyjność i rewolucję techniczną, 
żeby z kasy państwowej zasubwencjonować warstwę, która jest zagro-
żona pauperyzacją na skutek zachodzącego obecnie procesu dziejowe-
go. Przez zwiększenie podaży grantów dla nauki, zwiększają się automa-
tycznie przychody.

Więc musiało dojść do interwencji polityków. Czy nie można pomyśleć np. 

o przeformułowaniu statusu pracy?

Oddolnie nie dało się powstrzymać tych procesów. Widać, że na końcu 
jest polityka, tego nie da się obejść. Trzeba przemyśleć koncepcję pań-
stwa, i to państwa jako instytucji. Obecna sytuacja jest analogiczna do 
tego, co było przed i po New Dealu. Mieliśmy niezwykłą kreatywność 
od końca XIX wieku aż do II wojny, świetnie opisał to Pynchon w Aga-
inst the Day.
Innowacyjność jako motor gospodarki stanowi podstawowy problem spo-
łeczno-psychologiczny: pisali o tym klasycy, ekonomista Joseph Schumpe-
ter w pierwszej połowie XX wieku i socjolog Gabriel Tarde jeszcze w wieku 
XIX. Jednak nie da się żyć w nadmiernie innowacyjnym społeczeństwie, 
bo to oznacza ciągły chaos. Paradoks polega na tym, że gdyby kapitalizm 
był wierny swojej zasadzie, rozsypałby się. Dla jego podtrzymania potrze-
ba hamulca z zewnątrz i staje się nim właśnie bezpośrednia interwencja 
polityczna. New Deal polegał na podziale pracy: scedujmy innowacje na 
korporacje, wprowadźmy się system patentowy, który nie promuje inno-
wacyjności, lecz ją kontroluje, dlatego że tylko korporacje były w stanie go 
utrzymać, uznajmy związki zawodowe za legalnego partnera, a państwo 
niech zagwarantuje redystrybucję, tak żeby robotnicy, którzy przyjmują 
ten układ, nie buntowali się. Odpowiedzią na to był pewien wariant so-
cjalizmu, który wtedy niespecjalnie się sprawdził, ale widać, że taka po-
kusa może się teraz pojawić, bo nie sposób bez niego przeprowadzać re-
dystrybucji.
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98     notes.57 CZYteLniA CZYteLniA notes.57      99

Czyli kapitalizm paradoksalnie nie może sobie poradzić bez interwencji nie-

kapitalistycznej. Może to jest jakaś szansa, żeby go zaburzyć?

Absolutnie. Dlatego właśnie Obama patrzy na modele europejskie, weźmy 
np. interwencje państwa w infrastrukturę, żeby odejść od absurdów, do ja-
kich doszła Ameryka w modelu wolnorynkowym, których ofiarami padły 
m.in. transport publiczny i służba zdrowia. Ta ostatnia jest nie do ruszenia 
niestety, jednak zaistniała tęsknota, a przynajmniej świadomość tamtej-
szej elity politycznej, że coś z tym trzeba zrobić. Europa pokazała, że inter-
wencja może działać, co potwierdził kryzys, i że to jest mechanizm z dość 
dużym potencjałem adaptacyjnym. Tak działają modele skandynawskie, 
w tym momencie już mniej etatystyczne, ale z silnym udziałem państwa, 
godząc innowacyjność, rozwój i państwo socjalne. To można wypracować. 
Jednak w Polsce te modele zbywane są zarzutem o zbyt dużym wydatku 
państwa, na który nas nie stać.
W wydanej teraz po polsku książce Manuela Castellsa Społeczeństwo in-
formacyjne i państwo dobrobytu jest jedna rzecz, na którą zwraca uwagę 
współautor, Himanen, który napisał książkę Etyka hakerska. Odnosi się 
tam do Webera i pokazuje, że dzisiaj etyką kapitalizmu są wartości haker-
skie, w pierwotnym znaczeniu Robin Hooda, wolnościowym i emancypa-
cyjnym: kult dzielenia się, dużej wewnętrznej dyscypliny, ale braku jej wo-
bec systemu zewnętrznego, kult merytokracji i kult majsterkowania przy 
systemie. Sukces Finlandii polegał na tym, że zdano sobie sprawę, że samo 
państwo ani korporacje nie mogą nic zrobić, natomiast trzeba uwznioślić 
chęć ludzi do hakowania systemu, włączyć weń możliwość kwestionowa-
nia przez aktorów społecznych. Więc anarchia poza systemem jako impuls 
do modyfikacji. Jeżeli to wszystkim pasuje, a efekt społeczny nie jest naj-
gorszy, to warto się nad tym pochylić.
Zadajemy sobie dziś pytanie o możliwość rewolucji, jednak nawet sta-
ry maoista Badiou, chociaż pisze dziś o „hipotezie komunizmu”, to pisze 
również, że kapitalizm jest światem. Po rewolucji kulturalnej skończyło się 
marzenie o rewolucji i teraz jest odwieczne pytanie, czy reformizm, czy 
stabilizacja. Tradycję ruchów i stowarzyszeń, anarchosyndykalizmu, Po-
lacy mają akurat dobrze opanowaną. Chodzi o działanie przeciwko sys-
temowi, ale konstruktywne, przeciwstawienie w sensie ekonomicznym 
kapitałowi spółdzielni. To było bardzo skuteczne, przed i już po odzyska-
niu niepodległości, budował na tym PPS. Nie unieśliśmy tego w kontek-
ście nowego kapitalizmu. Rewolucja 1905 r. to był zryw emancypacyjny, 
który został w ogóle z historii wykreślony, no i Solidarność, którą trzeba 
by opisać z tej perspektywy, a nie katolicko-konserwatywnej. Był to ruch 
rewolucyjny w tym sensie, że zaproponował nową formę stowarzyszania 
i upodmiotowienia.

Dodatkowo w Polsce istnieje silny opór przed lewicowością.

To wynik naszej transformacji, która wymagała, żeby wyprodukować jak 
najszybciej weberowski, protestancki kapitalizm posłuszeństwa, dyscypli-
ny, samoograniczenia, i wyrugowaliśmy tradycję lewicową. Kiedy opowia-
dałem o zmianie postaw etyki pracy w Polsce na zagranicznych konferen-
cjach, sam byłem tym zaskoczony. Nastąpiła błyskawiczna, w ciągu 10 lat, 
absorpcja wartości XIX-wiecznych, w przeciwieństwie do Holandii, o któ-

rej nie można powiedzieć, żeby była krajem słabo rozwiniętym. W Pol-
sce zabito ducha samoorganizowania się czy też owego hakerstwa, „etyka 
Solidarności”, jak nazywał to Tischner, gdzieś wyparowała. Bez tego pań-
stwo stało się dysfunkcjonalne, co pokazują kolejne afery. Jest w Polsce ja-
kiś aparat redystrybucji zasobów, plus enigmatyczny kapitał, z którym nie 
wiadomo do końca, co się dzieje, plus normatywny podmiot zewnętrzny, 
Unia Europejska, która nie pozostawia dużego marginesu działania.

Wróćmy do „zdarzeń”, niezbędnych, żebyśmy nie zasklepili się w pojedyn-

czym układzie, zdarzeń, które wy jako eksperci staracie się przewidzieć.

Sęk w tym, że ich nie da się przewidzieć. Tak, jak w 1979 r. nie dało się 
przewidzieć roku 1980. Jednak w tym jest nadzieja. Wskaźniki społeczne 
pod koniec lat 70. aż do przyjazdu papieża, który był bardzo istotny, uka-
zywały społeczeństwo anomii. Istniało społeczeństwo bez więzi. I nagle 
stworzyła się więź. Pytanie, czy to jest zawsze możliwe. W Polsce obecnie 
ponad połowa społeczeństwa jest wykluczona, tzw. milcząca większość, 
której nie ma w statystykach pracy czy w statystykach wyborczych, bo nie 
głosują, przestają też brać zasiłki, ponieważ już stracili uprawnienia. Ujaw-
niają się tylko przy badaniach telemetrycznych, ponieważ oglądają tele-
wizję. Pracuje 13 mln ludzi na 38, wyłączając dzieci, które mają dysfunk-
cjonalnych rodziców. Nikt o tym niestety nie pisze. Ze statystyk wynika, 
że w Polsce jest lepiej, a zgodnie z tą wiedzą przecież nie może być lepiej. 
Powszechność dostępu do internetu też niczego nie zmienia. Technokra-
ci myśleli, że problemem jest brak dostępu, ale okazało się, że dostęp nie 
rozwiązuje sprawy.

Ci ludzie zostali odstawieni na boczny tor przez partie polityczne, które nie 

potrafiły i nie chciały ich zagospodarować.

Na przykład w Anglii jest troszkę lepiej, są modele partycypacyjne, to, co 
chce teraz robić Obama, a zaczął Blair…

Ale Tony Blair jest teraz bardzo krytykowany, intelektualiści, z którymi roz-

mawiałam w Anglii, są oburzeni, Partia Pracy się skompromitowała, ludzie 

tam również przestali głosować. A teraz doszedł kryzys i dofinansowywanie 

Sukces Finlandii polegał na  →
tym, że zdano sobie sprawę, że 
samo państwo ani korporacje 
nie mogą nic zrobić, natomiast 
trzeba uwznioślić chęć ludzi 
do hakowania systemu, włączyć 
weń możliwość kwestionowania 
przez aktorów społecznych.
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banków. Dlaczego reprodukujemy system kapitalistyczny, przedłużając ży-

cie upadłych banków, które mają nasze pieniądze? Unicestwienie przemy-

słu spowodowało, że powstała biała plama, ludzie przestali uczestniczyć 

w życiu politycznym.

Pytanie, jakie przemysły można jeszcze wymyślić, i tutaj zgadzam się z kry-
tykami kapitalizmu kognitywnego, że ta niematerialna infrastruktura jest 
wciąż nadbudową do materialnie produkowanych dóbr. Jednak one by nie 
funkcjonowały, gdyby nie ta nadbudowa. Jest to sprzężenie dwukierunko-
we. Ilu ludzi w kraju, w którym zlikwidowano przemysł, może pracować 
w usługach? Tylko część usług ma wysoką wartość dodaną.
Musimy sobie odpowiedzieć, jaka jest pozycja Polski w tym wszystkim, 
czy jest w środku, czy jest peryferyjna. Bo jeśli jest peryferyjna, to, co się 
dzieje w polityce, jest słuszne, to to jest polityka spektaklu, która świetnie 
zdaje sobie sprawę, że nie ma żadnej sprawczości, więc robi tak, jak robi 
to Berlusconi.

Zwłaszcza konserwatyści są dobrzy w stosowaniu środków tego spektaklu 

Baudrillardowskiego. Dlaczego tak jest?

Jest taka świetna książka Teoria metafory George’a Lakoffa, który włączył 
do swojej teorii kognitywizm, powołując się m.in. na Antonio Damasio. 
Pokazuje on, w jaki sposób metafory odzwierciedlają uzwojenie mózgu, 
które są dość trwałe, a zarazem plastyczne. Proces przezwajania to proces 
kulturowo-biologiczny, o pewnych przesłankach biologicznych, niektóre 
metafory oddziałują mocniej, a inne słabiej, bardziej oddziałują oczywi-
ście te związane z procesem ewolucji, związane z ciepłem, poczuciem bez-
pieczeństwa. Konserwatyści się tego nauczyli.
Jeśli chodzi o konserwatyzm, weźmy przykład Stanów Zjednoczonych, 
gdzie nastąpiła zmiana dominującego dyskursu politycznego. Jeszcze na 
początku lat 70. w USA dominował całkowicie liberalny dyskurs, czyli le-
wicowy w sensie amerykańskim – potem nastąpiła transformacja do kon-
serwatywnego, którego apogeum nastąpiło za Reagana i Busha. Dzieje się 
tak, ponieważ zachodzą pewne zmiany społeczne i są fizyczne zasoby, któ-
re to uzasadniają. Kiedy interesy ekonomiczne struktur społecznych w ro-
dzaju klasy robotniczej wyparowują, znikają pewne odwołania, które kul-
turowo powodowały, że klasa robotnicza była zawsze konserwatywna, co 
stwierdził już Lenin.

Czego zresztą dowodzą fiaska awangard, które próbowały stworzyć dla nich 

sztukę.

Tak, dopóki klasa robotnicza miała w tym interes ekonomiczny, dopóty 
łańcuch ekwiwalencji pozwalał lewicy na nią oddziaływać, mimo że była jej 
ona zawsze kulturowo obca! Nagle rozsypał się ten konglomerat, zniknęło 
silne zaplecze ekonomiczne, a pozostała warstwa kulturowa, dla której to 
konserwatyści mieli gotowy język. Zapełnili robotnikom pustkę, nie tylko 
na poziomie pojęć, ale też głęboko zakorzenionych potrzeb. Dlatego dawni 
wyborcy partii demokratycznych dziś głosują na konserwatystów. W Sta-
nach obrazuje to fenomen Kansas, czyli backlash. To samo w jakimś sensie 
zrobił PiS w Polsce, czyli przejął elektorat typowo postkomunistyczny.
Musimy zdawać sobie z tego sprawę, żeby móc temu przeciwdziałać, czy 

jako eksperci czy jako artyści. Dlatego potrzebny jest eksperyment, szu-
kanie nowych języków, czyli, wracając do początku rozmowy, poszukiwa-
nie nowości i nowych form komunikatów. Stąd np. fenomen Partii Piratów 
w Szwecji, z kilkuset tysiącami wyborców, to przykład partii populistycz-
nej, ale już w nowym wydaniu: tak, jak konserwatyści się zmodernizowa-
li i zaczęli mówić Baudrillardem, populiści również znaleźli nowe sposo-
by artykulacji.

Powróćmy do posthumanizmu. Wasza grupa występuje jako „kolektyw ciał 

i języków”, co zaczerpnęliście z Badiou. Może używanie tych kategorii jest 

szansą na wyjście z impasu w dyskutowaniu o sztuce?

Tak, tylko w Polsce taki dyskurs jest na razie nie do przyjęcia. We Francji 
zaczyna się to przyjmować, m.in. dzięki Bruno Latourowi i jego „polity-
ce natury”. Zaczyna być obecne już na poziomie praktyki politycznej, wni-
ka do praktyki zarządzania regionami. Polityka natury staje się elementem 
rzeczywistej polityki rozwiązywania problemów ekologicznych i włącza-
nia innych „aktorów” do polityki. Zaczyna się to też dziać w Anglii, za 
sprawą choroby wściekłych krów. W tych krajach rozwija się strategia Ac-
tor-Network-Theory [czyli podejście, gdzie bierzemy pod uwagę agencyj-
ność także tzw. nieludzi, czyli również zwierząt, komputerów i maszyn. 
Istotne stają się sieci materialno-semiotyczne, a nie same przedmioty – 
przyp. AP]. W Polsce absolutnie nie da się tego zrobić, nawet elita nie ma 
o tym pojęcia, Latour dopiero został opublikowany, książka przeszła bez 
echa albo jest uznawany za dziwoląga. We Francji dwa lata temu była ka-
pitalna wystawa w paryskim La Villette, Ludzie i zwierzęta, która pokazy-
wała nowe możliwości epistemologiczne i poszerzenie wrażliwości. U nas 
problemem jest dodatkowo pozycja kościoła, tradycyjnego humanizmu, 
ale też bezsilność lewicy, która posługuje się językiem marksistowskim – 
kiedyś też radykalnego humanizmu, ale nie potrafi wyjść poza niego.

Żeby nie skończyć banalną konstatacją, że Polska zawsze jest w tyle – wczo-

raj, przy lekturze esejów o kulturze afrykańskiej Coetzee, pomyślałam, że 

może to poczucie winy, nieprzepracowanej wobec rdzennych mieszkańców 

Afryki, którzy wymierają na AIDS i innych kolonizowanych terenów, każe 

przemyśleć na nowo te problemy.

Tak, i z pola może nie tyle samej nauki, ile wiedzy jako zestawu praktyk 
potrzebnych do rozwiązywania problemów, nadchodzi refleksja. Mamy ze-
staw konkretnych problemów związanych z ekologią, demografią, Afryką 
i chorobami. Jest szansa na przełom. Byłem w tym roku na świetnej kon-
ferencji w Brukseli, dotyczącej wyzwania dla badań rozwoju wobec zmia-
ny klimatycznej. Widać, że nastąpiła radykalna zmiana: Komisja Europej-
ska zamówiła raport rolnictwa wobec nowych wyzwań. W sferach kapitału 
i władzy dominowało przeświadczenie, że należy zwiększać przemysł i pro-
dukcję: nastąpiła „zielona rewolucja”, która wyzwoliła nas od głodu, więc 
kontynuujmy tę ścieżkę. Najpierw pojawił się opór Unii wobec GMO, czyli 
żywności modyfikowanej. Okazało się, że ten sam problem może być róż-
nie rozwiązywany, jeśli podejdziemy do tego w kategorii problemu złożo-
nego, tzn. jeśli uznać, że jest to problem nie tylko techniczno-ekonomicz-
ny, ale też społeczny, kulturowy itd. Jeśli stwierdzimy, że w 2050 r. będzie 9 
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mld ludzi, którym trzeba będzie dostarczyć żywności, którą wyprodukują, 
powiedzmy, USA i Kanada, to będzie o wiele większy głód, ale dlatego, że 
wyłączy się z produkcji Indie i Afrykę, które stracą podstawę utrzymania, 
jaką jest rolnictwo. Fabryk już więcej nie potrzeba, w Chinach zatrudnie-
nie maleje, a nie rośnie, jesteśmy w epoce postprzemysłowej, przemysł nie 
będzie generować więcej zatrudnienia. Niektórzy politycy już sobie uświa-
damiają, że trzeba szukać innych sposobów uprzemysławiania.
To brak wiedzy jest powodem biedy. W Afryce telefony komórkowe nagle 
umożliwiają poprawę przemysłu! W krajach takich jak Uganda, komór-
ki to jest podstawa komunikacji, ma je 90% mieszkańców. Rozwiązań jest 
wiele, wielkoprzemysłowe i takie, które polegają na uspołecznieniu. No-
wość stanowi brak jednej trajektorii: potrzebujemy różnych zestawów na-
rzędzi w zależności od tego, jakie czynniki chcemy zmobilizować. Tym się 
trudno zarządza, więc politycy tego nie lubią. Łatwiej jest zbudować elek-
trownię, niż zadbać o rozproszone źródła energii, chociaż te budują dodat-
kowy kapitał społeczny. W Danii zarządzają tym spółdzielnie. W Polsce je 
zabiliśmy, a Stanach 40% obywateli jest zrzeszona w spółdzielniach. A by-
liśmy przecież pionierem rozwiązań spółdzielczych!
Logika neoliberalizmu jest porowata i często działa wbrew sobie, jest neu-
tralna w tym sensie, że w zależności od tego, kto jest skuteczniejszym ak-
torem, można tym zarządzać. Jeśli pojawi się sprawny aktor, jak Muham-
mad Yunus z Bangladeszu, który wynalazł mikrokredyty, rezultatem są 
pozytywne efekty społeczne. Powstają technologie platformowe, na któ-
rych można realizować swoje pomysły na akumulacje. Tak, jak w Somalii 
i Afganistanie, gdzie nie ma rządu, a są sieci komórkowe, Talibowie zwal-
czają rząd, ale nie komórki. To dialektyczny mechanizm: początkowy im-
puls daje kapitał, powstają sieci, które wymagają inwestycji, jest kontrola, 
ale oddolnie uruchamia się coś, czego on nie jest w stanie kontrolować, co 
stanowi zagrożenie i co on potem próbuje zawłaszczyć.

Kapitalizm jest więc systemem porowatym, w którym zdarzają się te nie-

zwykle rzadkie zdarzenia.

Tak, ale sztuka jest ze swoimi problemami immanentnie w tyle. 

Może jest jakieś wyjście dla sztuki. Baudrillard używa pojęcia uwodzenia 

jako przeciwieństwa produkcji, ponieważ „w uwodzeniu nie chodzi o wyło-

nienie przedmiotów czy ich produkowanie, lecz ich uwiedzenie, innymi sło-

wy, o pozbawienie ich wartości, w celu włączenia ich w wymianę symbolicz-

ną”. I wydaje mi się, że sztuka nadal może uwodzić, dokonywać sublimacji 

systemu.

Tak to trochę jest, sztuka podważa logikę produkcji. Tylko z tej techniki 
i mocy uwodzenia zaczyna korzystać władza. Władza Platformy Obywa-
telskiej polega na uwodzeniu. Platforma nie mówi wprost Baudrillardem, 
ale go stosuje. Uwodzi hasłami o zaufaniu i wspólnotowości, przy braku ja-
kiejkolwiek produktywności uskutecznianego przez nich systemu. Na po-
kaz wchłania się marginesy niezgody, utrzymuje się, że wszyscy są włącze-
ni do wspólnoty, a zarazem się pokazuje, że właściwie i tak nic nie można 
w tym kraju zrobić.

W jaki zatem sposób możemy uratować specyfikę sztuki, która, wychodzi 

na to, chce po prostu zarabiać kasę, zatrzymując wszystkie przywileje Bour-

diańskiej dystynkcji, w tym uprzywilejowany dostęp do prawdy?

W tym miejscu zaczyna się cała socjologia sztuki, jej ekonomia. Nie ba-
nalizujmy tej dyskusji zarzucaniem artystom tego, że chcą zarabiać. Waż-
niejsze, że istnieje zjawisko komunikacji, która jest wartością samą w so-
bie, stąd np. efekt telefonów komórkowych, które okazały się enablerem 
komunikacyjnym, który jest produktywny społecznie, ekonomicznie etc. 
Tworzy więzi. Można te więzi następnie zmobilizować w różnych celach. 
A sztuka jest istotna jako jeden z czterech postulowanych przez Badiou 
pól, obok polityki, miłości, pól, gdzie jest szansa na wydarzenie. Jeśli kon-
serwatywny ład instytucjonalny to uniemożliwia, to należy to badać. I tu-
taj zaczyna się dyskusja. Tutaj jest miejsce na refleksję krytyczną.

Edwin Bendyk – dziennikarz, publicysta, zajmujący się problematyką cywili-

zacyjną i wpływem technologii na życie społeczne. Pracuje w tygodniku „Po-

lityka”. Opublikował książki: Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności, 2002; 

Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, 2004 i Miłość, wojna, rewolucja. Szkice 

na czas kryzysu, 2009, wszystko w WAB. Wykłada w Collegium Civitas, gdzie 

kieruje Ośrodkiem Badań nad Przyszłością Collegium Civitas oraz Centrum 

Nauk Społecznych PAN.

Początkowy impuls daje  →
kapitał, powstają sieci, 
które wymagają inwestycji, 
jest kontrola, ale oddolnie 
uruchamia się coś, czego on 
nie jest w stanie kontrolować, 
co stanowi zagrożenie i co on 
potem próbuje zawłaszczyć.



104     notes.57 CZYteLniA CZYteLniA notes.57      105

W takich dziedzinach jak fizyka kwantowa na-
ukowcy często posługują się artystycznymi 
metodami, tworzą wyimaginowane byty, żeby 
stworzyć jakaś hipotezę, mieć punkt oparcia. 
Do konstruowania wiedzy włączane są również 
dizajn i sztuka. To, co robię to poniekąd inspi-
rowanie nauki poprzez dywagacje. Jestem wiel-
kim fanem bycia na pograniczu dyletanctwa - 
chodzi o to, żeby nie bać się formułować prowo-
kujących pomysłów. Z Hagenem Betzwieserem, 
twórcą Instytutu Teorii Wszystkiego rozmawia 
Piotr Kowalczyk.Hagen Betzwieser: Helium_3. Akademie Schloss Solitude, 2005

-bezpieczna teoria ws
-zystkiego

nie
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Obszar swojej działalności nazywasz „szarą strefą między nauką, sztuką 

i rzemiosłem, niezależną pracą i wyzyskiem, między grą, eksperymentem 

i płatnym zleceniem, między eksperymentalnym studio, muzeum i uniwer-

sytetem”. Jak to credo właściwie odnosi się do twoich projektów?

Nie mogę już wyznaczyć granic między tymi kategoriami. W dzieciństwie 
interesowałem się naukami przyrodniczymi, byłem fanem popularyza-
torskich form, rodzice sądzili, że zostanę astronomem. Decyzję podjąłem 
w wieku 20 lat. Poszedłem na studia dizajnerskie, dlatego że bardziej fascy-
nowało mnie to, jakiego typu obrazy nauka wytwarza. Większość z nich 
to czysta fikcja. Chodzi o całą ikonografię - w jaki sposób nauka stara się 
być komunikatywna, wiarygodna i zrozumiała. Atom nie wygląda przecież 
tak, jak się go przedstawia - to tylko sposób na poruszenie wyobraźni. 
Przez kilka lat pracowałem jako dizajner. Zawsze gdy kończyłem jakiś pro-
jekt, uświadamiałem sobie, że jednak to, czym się zajmuję to bardziej sztu-
ka. Mam umiejętności projektanta, ale praca dla wielkich korporacji była 
dla mnie frustrująca, nie wciągała mnie. Postanowiłem wrócić do sztu-
ki, mimo że czasem muszę dla pieniędzy zajmować się wciąż komercyj-
nym dizajnem. 
W 2001 r. otworzyłem swój Instytut Teorii Wszystkiego. Idea powstała na 
konferencji poświęconej sztuce i nauce. Teraz Instytut jest elementem mo-
jego doktoratu na wydziale sztuk pięknych i dizajnu, wymyśliłem moją au-
torską metodę badawczą. 

Zacznijmy więc od fikcji. Czy łączenie precyzyjnego języka nauki i subiek-

tywnego języka sztuki nie jest jednak karkołomnym zadaniem? Czy one 

w ogóle mogą się spotkać? 

Wiele wieków temu te dwa języki zaczęły się rozdzielać. Ale jeśli wrócimy 
do Kopernika czy Leonarda da Vinci, oni byli fenomenalnymi artystami. 
Potem te dwa języki się rozdzieliły, powstała metoda naukowa, ekspery-
menty, wszystko zaczęło być udowadnialne poprzez serie eksperymentów. 
W pewnym momencie rozwoju nauki jednak te rezultaty stały się czymś 
zupełnie arbitralnym. Myślę, że to stało się to w czasach formułowania 
zasady nieoznaczoności Heisenberga. Potem Nils Bohr stworzył model 
atomu, Max Planck termodynamikę, powstała fizyka kwantowa, wszyst-
ko stało się coraz bardziej teoretyczne. To, co dzisiaj dzieje się na obszarze 
astrofizyki, próby ustalenia początków Wszechświata - jest to po prostu 
czysta fikcja, sztuka, której nie da się zmierzyć, sprawdzić.

To, co łączy te dwa języki to kategoria eksperymentu.

Na więcej można sobie pozwolić w sztuce, gdzie wolno ci być bardziej eks-
perymentalnym. Szansa niepowodzenia nie ma takich konsekwencji w sa-
mym systemie sztuki. Nauka jest zbiorem bardzo ścisłych reguł - jeśli robisz 
eksperyment, to musi być on tak dobrze zarejestrowany i udokumentowany, 
odnosić się do innych rezultatów, że właściwie nie masz możliwości manew-
ru. Niedawno odbył się największy eksperyment naukowy w historii ludz-
kości - uruchomienie Wielkiego Zderzacza Hadronów czyli próba znalezie-
nia brakujących cząstek elementarnych. Pomijając to, że eksperyment mógł 
się skończyć zagładą Wszechświata, to był on dla mnie sam w sobie bardzo 
interesujący. Na stronie CERN można znaleźć film z Jonathanem R. Ellisem, 

głównym szefem eksperymentów, który w niezwykle zabawny, zrozumiały 
dla 7-latka sposób opowiada czym ten eksperyment będzie. I ten mini-wy-
kład był jednym z najlepszych wystąpień jakie widziałem w życiu. 

Czyli można powiedzieć, że fascynuje cię pop-nauka, nauka jako jeszcze jed-

na forma rozrywki?

Absolutnie. Sposób w jaki ten gość to przedstawiał. Powinieneś to usły-
szeć, jak pod koniec prezentacji ten jeden z najwybitniejszych naukowców 
na świecie przemawia do równie tęgich mózgów oraz zgromadzonej pu-
bliczności spokojnym, znudzonym głosem „bąble fałszywej próżni znisz-
czą Wszechświat”. I wyjaśnia to wszystko za pomocą kilku klików w po-
werpoincie. Efekt humorystyczny był natychmiastowy. Tym bardziej, że 
facet wygląda tak jak popkulturowe wyobrażenie naukowca z różnych fil-
mów - ekscentryczny nerd, siwa broda, włosy, t-shirt z napisem „nie je-
stem za to odpowiedzialny” czy czymś w tym rodzaju. 

Rozrywka, nauka, edukacja – edutainment. Czy tutaj widziałbyś wspólne 

pole do wykorzystania dla nauki i sztuki czy szerzej, estetyki?

Nie powiedziałbym, że chodzi o edukację. Bardziej zależy mi na tym, żeby 
pokazać co się dzieje w polu nauki, co jest na swój sposób oczywiście po-
uczające, bo wyjaśnia jej mechanizmy, ale z drugiej strony przenoszę to na 
poziom rozrywki czy humoru. Lubię przekraczać granice między prawdą 
i fikcją. Jednocześnie, nie zmyślam, wszystko, co przekazuję ma pokrycie 
w faktach naukowych.
Wielki Zderzacz Hadronów to największy eksperyment w dziejach ludz-
kości, a wiele osób nie zdawało sobie nawet sprawy z tego, że on się odby-

Hagen Betzwieser: Shelf No. 1, upper cabinet: prototype of the Solar System set. Lower cabinet: 
uncompleted instrument. Akademie Schloss Solitude, 2006
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wa. Poprzednim wydarzeniem tej rangi było lądowanie na Księżycu, któ-
re oglądało mnóstwo ludzi. 
Media oczywiście wzbudzały wokół tego aurę sensacji, pojawiały się na-
główki w stylu czy dziś będzie koniec świata, itd. Ty może śledzisz takie 
wydarzenia na bieżąco. Ale gdybym zadzwonił do mojej mamy i zapytał 
jej o to, co się dzieje, to by powiedziała że musi zebrać truskawki z ogrodu. 
A jeśli zapytałbym ją o lądowanie na Księżycu, to powiedziałaby z dumą 
„oglądałam to w telewizji”.

Może lądowanie na Księżycu po prostu jest bliższe zmysłom, bardziej wi-

dowiskowe i porusza popularne fikcje „podbój kosmosu”, „odyseja kosmicz-

na”.

Czy zastanawiałeś się, co by się stało gdyby ostatnia nieznana cząstka ele-
mentarna została namierzona? Gdyby ta hipotetycznie istniejąca cząstka, 
zwana też „boską cząstką”, została odkryta, to by oznaczało umożliwienie 
z naukowego punktu widzenia stworzenia dowolnego bytu. To by ozna-
czało, że mamy możliwość wyjaśnienia jak wszystko jest skonstruowane 
i uczyniłoby każdą religię niepotrzebną. Każda tajemnica Wszechświata - 
Wielki Wybuch - byłaby wyjaśniona.

A to przecież dokładnie to, czym się zajmujesz w swoim Instytucie Teorii 

Wszystkiego. Pomysł godny stereotypowego szalonego naukowca.

To zabawne, ale teoria wszystkiego sama nie może zostać wyjaśniona, 
choć jej skonstruowanie to ogólny cel nauki w ogóle. Jeszcze wrócę do 
Zderzacza Hadronów - gdy w 2001 r. zakładałem Instytut, istniały dwie 
rzeczy: Instytut i teoria wszystkiego. Założyłem Instytut w ostatnich 5 
minutach swojego bycia studentem - zrobiłem swoją końcową prezenta-
cję, na temat teleportacji. Jeszcze pod koniec lat 90. ten temat był bardzo 
modny. Wtedy naukowcy udowodnili, że teleportacja jest możliwa. Uda-
ło im się wprawdzie przetransportować tylko pojedyncze fotony, ale jed-
nak.

Czyli bilokacja też jest możliwa? 

Tak jak najbardziej. 

To jest to do czego zmierzamy w Bęcu.

Powodzenia. Zależało mi więc, żeby pomysł, który wziął się z science-fic-
tion, przenieść do świata nauki, a potem stworzyć z tego fikcję. W ostat-
nich dniach moich studiów miałem problemy z zakończeniem tego pro-
jektu od strony technicznej. To było zbyt skomplikowane. Stwierdziłem, 
czemu nie stworzyć swojego Instytutu. Byłem dizajnerem z zawodu, ale 
chciałem jednocześnie być naukowcem - jeździć na ekspedycje, seminaria, 
posługiwać się tym fantastycznym instrumentarium. W tym samym cza-
sie dokonał się przełom w teorii strun, który doprowadził do eksperymen-
tów w Genewie, i to był pierwszy moment, gdy jakaś teoria została nazwa-
na teorią wszystkiego.
Instytut nie ma siedziby, posiada malutkie biuro. Przez ostatnie 8 lat, znaj-
dowało się ono na Friedenstrasse, ulicy Pokoju. Instytut jest wszędzie, tam 
gdzie ja się znajduję.

Jak podchodzą do ciebie naukowcy? Nie mieli protekcjonalnego podejścia?

Zawsze gdy pracuję z naukowcami są bardzo otwarci, bardzo wciągają 
ich moje pomysły. Jeden z moich ulubionych pomysłów zrobiłem z astro-
fizykiem i astronomem w państwowym obserwatorem blisko Weimaru. 
Zaczęło się od mojego pytania, czy można podpalić świeczkę światłem 
z gwiazd. Jeśli weźmiesz lupę i zogniskujesz promienie słoneczne to nie 
jest to trudne. Jak wielkiego szkła potrzebowalibyśmy, żeby zapalić świecz-
kę za pomocą światła emitowanego przez Syriusza! Energia wciąż istnie-
je, jest tak naprawdę o wiele większa niż energia naszej rodzimej gwiazdy, 
ale zostaje wytracona zanim dotrze do Ziemi. Zapytałem się więc astrofi-
zyka, jak wielki musiałby być teleskop, żeby wytworzyć punkt skupienia 
wystarczająco silny, żeby coś podpalić. I ten austriacki naukowiec, dr Gün-
ther Wuchterl, zupełnie jak nasz ekscentryczny umysł z historyjki o LHC 
podekscytował się tym projektem całkowicie. Kazał mi zaczekać, podzwo-
nił po znajomych, jednocześnie coś kreślił na tablicy i mamrotał do siebie; 
„Teleskop musiałby mieć… 10 kilometrów średnicy - wtedy mógłbyś za-
palić świeczkę”. Największy teleskop ma 10 metrów i znajduje się w Peru, 
jest zarezerwowany na 10 lat wprzód. W tym samym czasie dostałem za-
proszenie z programu popularnonaukowego na temat astronomii, żebym 
wziął udział w jednym z odcinków, polegającym na tym, że przez rok miał-
bym realizować jakiś projekt, a oni potem zrobiliby z tego film dokumen-
talny. Pan Wuchterl tak się w to zaangażował, że stworzył naukowy me-
chanizm generowania tej energii. Na potrzeby filmu musieliśmy niestety 
trochę sztucznie przyspieszyć zbieranie energii, bo mogliśmy skorzystać 
tylko z małego teleskopu. Ja dodałem do tego otoczkę artystyczną – na 
tym małym teleskopie operacja podpalania świeczki zajęłaby jakieś 45 ty-
sięcy lat, za pomocą największego na świecie – jakieś 12. No więc na po-
trzeby programu telewizyjnego wspomogliśmy się wodorem. Udało nam 
się w jednej milionowej napełnić baterię słoneczną i podpalić świeczkę. 

Hagen Betzwieser:  Model of an unstable molecule on top of book pile. New York, 2006
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Do studia po programie przyszedł tłum ludzi tylko po to, żeby przechwy-
cić ten ogień z gwiazd, ludzie przyjeżdżali z małymi kuchenkami gazowy-
mi. To była niesamowicie piękna chwila, to było niemal jak kościół, a ja by-
łem jak kapłan. Projekt, który miał charakter naukowo-artystyczny, stał się 
nagle czymś niemal religijnym.

Widziałem, że zapaliły ci się oczy, gdy mówiłeś o tym, jak nieznana siła czą-

steczki elementarnej spowoduje, że wszystkie religie przestaną mieć sens 

istnienia. 

Chodzi o to, że wszystkie te systemy traktuję podobnie – sztukę, religię, 
naukę. Jest to po prostu pewien społeczny sposób pozyskiwania wiedzy.

Twoja strona jest pełna intrygujących zbitek – na przykład czym jest fashion 

of science / naukowa moda?

Chodzi o Narzędzia, których używają naukowcy i całe otaczające ich śro-
dowisko, sfera wizualna – to jest coś. Ona posiada oczywiście swoją estety-
kę – ale można wręcz mówić o modach badawczych. Np. Wielki Zderzacz 
Hadronów czy Bozon Higgsa, a więc wspomniana cząsteczka Boga, są nie-
zwykle modne. Ale oczywiście chodzi o wygląd i estetykę instrumentów 
naukowych, ale też imitowanie naukowości, czy żartowanie z tego. 

Kolejna intrygująca sentencja znaleziona na twojej stronie jest autorstwa 

rektora Akademie Schloss Solitude: „Im bardziej precyzyjne są instrumenty 

pomiarowe i pewniejsze dane, tym bardziej Instytut będzie dążył do niesta-

bilnej konsystencji rzeczywistości”.

Myślę, że chodziło mu to, że im więcej wiemy, im bardziej jesteśmy w po-
siadaniu precyzyjnej wiedzy, tym mniej jesteśmy w stanie pokusić się 
o prowokacyjne wnioski, nie ma miejsca na wyobraźnię i fantazję. Czasem 
próbuję grać wokół stabilnych danych, podważać je na różne sposoby, tak 
żeby przestały być oczywiste.

Czy trudniej jest ci uzyskać tę część artystyczną czy naukową? Wydawałoby 

się, że jednak być wiarygodnym jako naukowiec to dużo trudniejsze zada-

nie.

Jeśli nauczysz się języka nauk ścisłych, możesz zacząć się nim bawić, żarto-
wać z niego, tak jak to się dzieje w sztuce. Np. w mojej pracy doktorskiej mu-
szę być w połowie naukowcem – napisać pracę, a w połowie mogę być artystą. 
W Merz Akademie w Stuttgarcie od pierwszego dnia to było zawsze i natural-
ne, że studia artystyczne, kulturoznawcze, czy dziennikarskie są ze sobą po-
wiązane. To jednak dość rzadkie podejście, nawet w Niemczech. Doktorat ro-
bię w legendarnym Bauhaus Universitat w Weimarze, jego temat to New New 
Media - chodzi właśnie o sytuację, kiedy naukowiec zachowuje się jak artysta, 
a artyści przejmują metody naukowców. Skupiam się na biotechnologii i na-
notechnologii oraz fizyce kwantowej. To bardzo nierozpoznane jeszcze ob-
szary wiedzy. Dlatego naukowcy często posługują się w nich artystycznymi 
metodami, tworzą sztuczne wyimaginowane byty, żeby skonstruować jakaś 
hipotezę, mieć jakiś punkt oparcia. W ten sposób do konstrukcji wiedzy nie 
można używać tylko nauki, ale ważne są również też dizajn i sztuka.
Od początku musiałem sobie uświadomić, że tam mają dużo bardziej kon-

Im więcej wiemy, im  →
bardziej jesteśmy w posiadaniu 
precyzyjnej wiedzy, tym mniej 
jesteśmy w stanie pokusić 
się o prowokacyjne wnioski, 
nie ma miejsca na wyobraźnię 
i fantazję.

Hagen Betzwieser: Prometheus Returns, we współpracy z: Dr. Günther Wuchterl, Wolfram 
Hoehne, Markus Schlaffke, Studio Bauhaus 
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serwatywne podejście, podział na art, dizajn i nauki ścisłe. Dla mnie to 
archaizm. Zabawne, że w tym momencie przedstawiciele tych dyscyplin 
mnie nie znoszą – naukowcy, bo mogę ich językiem przedstawić moje po-
mysły, ale w dość zabawny, lekki sposób i niekoniecznie im się to podo-
ba. Zawsze jak mam prezentację, jest ktoś kto mówi, że to o czym opo-
wiadam to bzdury i jest to niemożliwe. A potem się okazuje, że jednak 
jest możliwe.

Na czym polega twoja metoda, którą sam opracowałeś i o której wspomi-

nasz na początku?

Metoda nazywa się Independent Field Research. Zbieram dane na trzy 
sposoby, tworzę ich wypadkową. Te trzy drogi to: nieświadoma precyzja, 
arbitralne stwierdzenia i niebezpieczna „pół-wiedza”. W nauce zajmującej 
się najdrobniejszymi cząstkami elementarnymi badacz stara się zaobser-
wować jak najdokładniej i uzyskać jak najbliższe prawdzie wyniki, stosując 
te 3 właśnie instrumenty. Esencjonalną częścią Independent Field Rese-
arch jest strategia zapisywania obserwacji, przemyśleń i problemów – no-
towanie werbalnych komunikatów, które powstają w czasie badania, i este-
tyzowanie wyników badań.

Jakie jeszcze miałeś doświadczenia z „prawdziwymi” naukowcami?

Wszystko zależy od osoby. Moje doświadczenie jest takie, że jeśli potrafisz 
wytłumaczyć, o co ci chodzi, jaki jest twój cel, to odbiór jest bardzo dobry. 
Częścią mojej pracy jest tak naprawdę inspirowanie nauki. To, co ja robię 
to poniekąd dywagowanie, myślenie w kompletnie nowy sposób – eksper-
ci są od bardzo wąskich działek, a ja staram się działać interdyscyplinarnie, 
szukam niekonwencjonalnych wyjść z sytuacji. Jestem wielkim fanem cze-
goś takiego jak „pół-wiedza”, w której chodzi o prowokujące pomysły.

Byłeś jakiś czas temu na rezydencji twórczej w Detroit, gdzie poddawałeś 

badaniu przestrzeń miejską. Czy to jakoś łączy się z twoją pracą na rzecz 

Instytutu Teorii Wszystkiego?

Detroit nie ma nic wspólnego z Instytutem. Przebywałem tam jako współ-
producent www.cityoneminutes.org, serii krótkich filmików z wybranych 
miast świata. W Detroit przestrzeń miejska jest niesamowicie zdegrado-
wana, a jednak powstają tam działania oddolne. Rezydencja, na której by-
łem, została zorganizowana z pieniędzy artystów w nią zaangażowanych. 
Miała zupełnie inny charakter niż dobrze osadzone instytucjonalnie rezy-
dencje w Europie. To był praktycznie obóz survivalowy. Moim zdaniem 
Detroit to najciekawsze miasto w Ameryce. Czasem jestem bardzo kry-
tyczny w stosunku do projektów artystycznych, które mają cele społeczne 
– wielki artysta robiący coś z lokalną społecznością. To czasem strasznie 
mnie irytuje, bo często wygląda jak budowanie swojego profilu, cv. Nato-
miast w Detroit ci ludzie wchodzą w czysto socjalną robotę – oni tego na-
wet już nie nazywają sztuką – sklep, miejska farma, w ogóle bardzo silnie 
rozwinięte miejskie rolnictwo. Tyle, że właśnie to jest tam potrzebne. Or-
ganizowaniem tej oddolnej infrastruktury zajmują się kreatywni ludzie, 
którzy zresztą co pół roku muszą zmieniać miejsce działalności, bo są wy-
rzucani z czasowo zajmowanych lokali. Co do miasta – byłem w szoku 

w jakim stanie rozpadu jest tam przestrzeń miejska. Opuszczone kwarta-
ły w samym centrum, słynna 8 Mila, czyli najbardziej niebezpieczna dziel-
nica, opuszczone domy jednorodzinne, kompletnie zdezelowany transport 
publiczny, kolejka miejska biegnąca przez miasto, którą już nikt nie jeź-
dzi do fabryk, bo cały przemysł samochodowy upadł, kompletny upadek 
służby publicznej. Ludzie, z którymi mieszkałem pokazywali mi np. awarię 
wodociągu w jednym z opuszczonych domów – od 3 lat tryska tam woda 
i jej poziom stale się podnosi, w końcu ten dom się rozpadnie z wilgoci. 
Jednak nikt nie usuwa awarii, a wyłączanie tej rury powoduje zamknięcie 
dopływu wody dla okolicy. Totalny surrealizm. Stacja kolejowa w Detro-
it wygląda jak warszawski Pałac Kultury z powybijanymi oknami. Spalone 
w majestacie prawa domy przejęte wcześniej przez banki od zadłużonych 
właścicieli – zrównane z ziemią, bo i tak nikt się do nich nie wprowadzi.
A jednocześnie odbywa się tam drugi proces - zaczyna się tam pojawiać 
nowa bardzo modna scena artystyczna, cała grupa społeczna przemysłów 
kreatywnych. Artyści kupują puste domy po to, żeby realizować tam swo-
je projekty. Detroit to zdecydowanie amerykańska stolica gentryfikacji. 
Nie mam pojęcia czy ci artyści mogą na ruinach tego industrialnego mia-
sta zbudować coś pop-ekologicznego, pop-art, ale wyobrażam sobie, że to 
w takim kierunku będzie musiało ewoluować.

Hagen Betzwieser (ur. 1974) pisze o sobie: „Dorastałem w środowisku fizyków, 

informatyków i pobliżu warsztatu mojego ojca, karmiony grecką mitologią, 

którą do snu czytała mi siostra. To wszystko  było zmieszane z nauką i nie-

bezpieczną pół-wiedzą – tak wyglądała zupa pierwotna w której zostałem 

ukształtowany”. Betzwieser obecnie pisze doktorat na wydziale sztuki i desi-

gnu Uniwersytetu Bauhaus w Weimarze. Ma na koncie 6 wystaw indywidual-

nych i kilkanaście zbiorowych.

www.iat-research.com
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Jest jednym z najbardziej intrygujących arty-
stów. Kojarzony z surrealną poetyką snu, two-
rzy trójwymiarowe obiekty zaburzające po-
czucie bezpieczeństwa w rzeczywistości. Jego 
prace często wykonane z delikatnej porcelany 
noszą ślady destrukcji. Jego najnowsza wysta-
wa zniszczyła się w transporcie, dlatego obej-
rzymy ją nie w grudniu, ale w lutym przyszłe-
go roku. Z Olafem Brzeskim rozmawia Bogna 
Świątkowska.

Olaf Brzeski: bez tytułu, 2009, dzięki uprzejmości artysty i galerii Czarna -sta podrzeczy
-wistość

czy
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Posłuchaj czy ty czasem nie zaaranżowałeś tego zniszczenia swojej wysta-

wy?

Której?

Tej najnowszej.

Nie, skądże. Nie, nie, nie.

Zastanawiałam się czy czasem nie jest to właśnie doprowadzeniem do eks-

tremum twojego działania.

Ja jestem tego ofiarą. Czasem planuję takiego rodzaju działanie i robię to 
sam. Ale ta wystawa nie miała być zniszczona. Po prostu miała się udać. 
Miała być taka fajna. I się rozwaliła po prostu.

A może to jest jakiś taki znak.

Doszliśmy do wniosku, że skoro ona się rozwaliła i pokażemy ją taką roz-
waloną, bo przecież to się wszystko wpisuje w konwencję…

To nikt się nie zorientuje?

Pewnie by przeszła w takiej formule rozpadu i zniszczenia, ale to zupełnie 
bez sensu, bo nie takie było założenie.

No dobra. To powiedz jakie było założenie, zanim zobaczymy tę wystawę 

w lutym.

Ona nie ma jakiegoś konceptu zwartego. Na początku myślałem, że może 
w końcu pokażę rysunki. Ale później zacząłem rysować, wybierać to, co 
mógłbym pokazać. I się okazało, że z tego się nie składa jakaś całość, że to jest 
dużo różnych rozerwanych rzeczy, wyrwanych z notesu szkiców, projektów 
i tak dalej. I zacząłem to wszystko gromadzić jakoś do kupy, szukać co może 
z tego wyniknąć. Okazało się, że wszystko, czym dysponuję to są projekty 
rzeźb. Duża ilość projektów rzeźb, które mógłbym wykonać, a których nie 
wykonałem, bo są za drogie, za duże, absurdalne. I pomyślałem, że być może 
to jest dobry moment na to, żeby zrobić wystawę projektów rzeźb, których ni-
gdy nie zrealizuję. Są więc, tylko, że rysowane na talerzach porcelanowych.

Wprowadzasz do świata trójwymiarowego obiekty, które są na pograniczu 

realnego i nierealnego. Mógłbyś robić jeszcze większe zamieszanie, gdybyś 

zamiast działać w galerii, w zamkniętym pudełku, zaburzał rzeczywistość, 

dawał jej nową jakość, a przy tym możliwość odbioru na poziomie szerzej 

dostępnym, otwartym. Nie myślałeś o tym?

Myślałem, tylko, że galeria daje ci kontekst taki, który jest łatwo zaburzyć: 
ustawiania rzeczy w centrum, dobrze zakomponowanych. To przyzwycza-
jenie jest chorobą galerii, muzeum, to jest coś od czego się nie możemy 
uwolnić. To rzecz złotego podziału, który nas totalnie blokuje i trzyma. 
Bo rzeczywiście jest świetny, jest świetnie przemyślany, świetnie obliczony 
i bardzo trudno się uwolnić od doskonałości.

Wiesz, ja bym chętnie widziała park twoich rzeźb. Byłeś kiedyś w Oslo, 

w parku z rzeźbami Gustawa Vigelanda?

Nie, ale słyszałem o tym rzeźbiarzu.

Powinieneś zrobić park moim zdaniem.

Aha. Jest już jeden park rzeźby.

Ten w Warszawie zainicjowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej na Bród-

nie?

Słyszałem, że dewastują.

Dewastacja jest wpisana w przestrzeń publiczną.

Wiem, wiem.

Ten twój park byłby super ciekawy, jestem pewna.

To jest coś, co bym chciał zrobić. Nie mówię o parku, ale o wyjściu w prze-
strzeń publiczną. Tylko, że rzeczywiście, to się już kwestia większych kosz-
tów.

To może przejdźmy do tematu prozaicznego, że rzeźbiarz jest dużo bardziej 

zanurzony w ekonomii niż malarz. Czy myślisz o tym kiedy projektujesz 

rzeźbę, że musisz stosować rozwiązania, które są realne finansowo?

Trochę tak. Ale ja też niewiele potrzebuję do przeżycia. Przez długi czas 
mieszkałem sam, nie mam rodziny, mam psa. Niski czynsz za pracownię, 
za mieszkanie, więc niewiele potrzebuję. Wszystko co miałem, wszystko 
co udało się zarobić, sprzedać, wszystkie przychody z rzeźb szły na na-
stępne.

A gdybyś miał nieograniczone środki to…

Jakbym miał nieograniczone środki? Nie mam takiego myślenia, że ogra-
niczenia mnie rozwijają. Wiadomo, że gdybym wygrał milion w totolotka, 
to bym się trochę przeraził, gdybym wygrał sześć milionów w totolotka to 
bym się przeraził bardziej. Tego bym nie chciał akurat, ale nieograniczo-
ne środki…

Pisze się o tobie jako o surrealiście, artyście, który mając w pogardzie rze-

czywistość zwraca się ku wnętrzu, swoim snom, wyobrażeniom, jakimś 

traumom.

No jest tak.

Galeria daje ci kontekst  →
taki, który jest łatwo 
zaburzyć: ustawiania 
rzeczy w centrum, dobrze 
zakomponowanych
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Jest tak?

Jest tak, nie? Nie wiem czy traumy. Sikania do łóżka nie można nazwać trau-
mą z dzieciństwa. Skądś te bodźce muszą przychodzić. Nawet jak śnisz mu-
sisz mieć bodźce, które później są przetwarzane. Jakieś nowe, jakieś świeże. 
Z rzeczywistości rzecz jasna. One nie są świadome, ja chyba nie zrobiłem 
żadnej pracy, która by tak świadomie opisywała rzeczywistość. Raczej po-
drzeczywistość. Tak jest. Jest wiele idei, które przychodzą. Po prostu je bio-
rę i nic z nimi dodatkowo nie robię, już tak są. Ja dużo o tym myślę. Nakrę-
cam te sny i gotowe rzeczy przychodzą. Nie wiem czy jestem surrealistą, ale 
raczej eksploruję te rzeczy, które są pod powierzchnią, niż te realne.

Porządnego snu nie daje się opowiedzieć. Przeniesienie świata snów do 

tego, co się dzieje tutaj jest bardzo trudne. Przetwarzasz inspiracje, które 

przychodzą do ciebie spoza rzeczywistości, w której jesteśmy zanurzeni. To 

przetwarzanie mnie bardzo interesuje.

Tu nasuwa się pytanie na ile te rzeczy są moje. Bo wiesz, dużo ludzi wysyła 
w przestrzeń różne rzeczy. Ktoś gdzieś coś wymutował i to leci i po prostu 
wpada ci do głowy. Ja miałem kiedyś coś takiego, że śnił mi się rzeźbiarz, 
taki rzeźbiarz automobilista. Wyglądał jak automobilista, miał wąsy zakrę-
cone, kaszkiet, szal taki długi, powiewający, bryczesy, wysokie buty wią-
zane, monokl. Klasyczny bardzo gość, taki macho też trochę, z lat 20. co 

Olaf Brzeski: Sen-samozapłon, zdokumentowano w Norwich w ramach EAST09, dzięki 
uprzejmości artysty
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to Bugatti jeździł. Widziałem jego rzeźby jadące gdzieś na wagonach, taki 
transport rzeźb. I ja po prostu je wziąłem, te rzeźby, z tego snu. Zrobiłem 
je. I też się zastanawiałem na ile mogę tak zrobić, bo jest to trochę kradzież, 
tak? Znaczy ja nie wiem czy one są moje. Mogę tylko sobie myśleć, że nikt 
w tę rzeczywistość nie ma wstępu z zewnątrz i się nie kapnie.

Wszystko jest możliwe we śnie, ale na ile twoja relacja z tych snów jest wia-

rygodna?

To jest prawdziwe, pozbawione wymóżdżania, naginania, czyste doświad-
czenie. Ja przyjmuję te rzeczy bez kwestionowania. W moim przypadku na-
prawdę niewiele bierze się z wiedzy. Moje prace są skonstruowane na bazie 
skojarzeń. To jest jak z poezją - cała jej siła polega na zestawianiu za sobą 
odpowiednich słów, chociaż one mogą być odległe znaczeniowo i w ogóle 
nie łączyć się w żadną opowieść to gdzieś tam się zagrają i to po prostu dzia-
ła. I nie wiesz jak. To jest chyba najprzyjemniejsze. To nieuchwytne.

A jak to się dzieje, że te twoje prace, które są tak bardzo zniekształcone, 

zdeformowane. Zachowują cały czas bardzo dobre proporcje i jeśli chodzi 

o formę…

Tak. Trudno jest uwolnić się od złotego podziału.

…estetykę to są absolutnie…

Wyważone.

...elektryzujące. Tak, dlatego, że po prostu są piękne.

Takie było założenie zestawienia: w 100% rzeczy złych i w 100% rzeczy do-
brych. Deformacji i doskonałego, no i ich proporcji. Żeby jakby zderzyć 
ze sobą te wartości. Żeby były w takim samym stopniu natężone. Ale jest 
to trudne, bo tak jak powiedziałem trudno się uwolnić od złotego podzia-
łu, że tak to ujmę.

Ale ten złoty podział jest widocznie ci dany?

Jest nam dany.

Nie wiem czy wiesz, ale jest wiele osób, które nie potrafią go zachować, czy 

nawet zobaczyć.

No tak, to prawda. Ale fakt jest faktem, ja zdaję sobie sprawę z jego istnie-
nia i jego wszechobecności i totalnego władania. Nie takiego umownego 
złotego podziału, ale takiego, który jest.

A czy myślałeś o projektowaniu budowli?

Budowli?

Rzeźb w takiej bardzo dużej bardzo skali, wiesz.

Właśnie ostatnio taki projekt przyszedł mi do głowy. Był właśnie jednym 
z projektów bardzo głupich, którego nigdy bym nie zrealizował, ale chcia-
łem go pokazać na wystawie w lutym. Wojskowe duże, zielone, ciężkie he-
likoptery powiązane grubą stalową liną długości 100 metrów. I ta lina jest 
przeciągnięta między tymi dwoma helikopterami. Wyobrażasz to sobie?

Tak, myślę już od razu o naprężeniach, o tym, że nie da się…

Suną bardzo wolno takie helikoptery, z tą liną z tą taką stalową. Zbliżają się 
do takiej hałdy, wiesz, ogromnej góry ziemi, albo gliny, albo czegoś. Zbli-
żają się do tej jakiejś góry, nie wiem, czegoś takiego, wysokości 50 metrów. 
I one za pomocą tej liny tną tę górę, rzeźbią ją, tak ją obierają jak kartofla, 
albo jak jabłko nożykiem. Wiesz o co chodzi? Rzeźbią, tworzą w ten sposób 
jakiś kształt. To jest głupie i nie do zrealizowania…

Trochę to naprężenie stalowej liny byłoby niemożliwe.

Ale jesteś w stanie sobie to wyobrazić. Jak sobie ją wyobrazisz, to ona ma 
potencjał, mogłaby się wydarzyć. Dla samej przyjemności obierania góry. 
Z drzew na przykład.

Zapytałam cię o budowle dlatego, że w architekturze proporcje są szalenie 

ważne, a dzisiaj rzadko można oglądać ten złoty podział, proporcje są roz-

chwiane. No i ciekawa byłam czy ty myślałeś…

Myślałem, myślałem. Studiowałem architekturę przez pół roku.

I?

No to jest interesujące, interesujące rzeczywiście. To jest dosyć podobne 
do rzeźby, ale rzeźba daje dużo więcej wolności. Jeżeli to co robię nazywać 
rzeźbą. Bo ja sam nie wiem gdzie są granice rzeźby, rzeźby, instalacji, ar-
chitektury. Nie wiem gdzie jest granica.

A masz taką potrzebę, żeby się i to co robisz nazywać?

Nie, nie, nie. Ale ja się z tym często stykam, że to co robię jest jakoś na-
zwane, być może z potrzeby nazywania, ale też z potrzeby też tego, żeby to 
uzasadnić, że rzeźba jest dziś tak bardzo w odwrocie. Byłem ostatnio na 
wystawie rzeźbiarzy zrzeszonych w Związku Polskich Artystów Plastyków 
okręgu Warszawa. Tam było dużo prac, chyba ze sto. Jest to niesłychane, 
naprawdę, no niesłychane, na tych sto prac naprawdę jest jedna może, któ-
ra jakoś cię przyciąga, coś robi. Byłem zadziwiony naprawdę.

Słuchaj, a czytałam gdzieś, że na szkolnych zajęciach z Przysposobienia 

Obronnego, a może Wiedzy o Społeczeństwie miałeś projektowanie schronu 

przeciwatomowego. Jak wyglądał ten twój schron?

Było w nim dużo jedzenia, dużo puszek. Był też taki mikrosamolot, taka 
trochę motolotnia, że zawsze możesz jak już ten cały pył radioaktywny 
opadnie po prostu otworzyć ten właz podwójny i…
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A masz tamte projekty, masz te rysunki?

Nie. Nie mam chyba w ogóle żadnych. Moi rodzice się wielokrotnie prze-
prowadzali i niewiele rzeczy zostało z moich wczesnych rzeczy, ale pamię-
tam, że to było takie jak budowanie domku na drzewie. Na tej samej za-
sadzie, projektowanie, że tu będę miał sypialnie, tu będę miał kącik na 
zabawki. Trochę w tym było lęku oczywiście, dlatego miałem te podwójne 
drzwi ołowiane, one mnie chroniły przed tym lękiem. 

Na lęk z PRL-u jeszcze się załapałeś.

Tak. Na przekaz od dziadków o drugiej wojnie taki super intensywny. Na to, że 
w przedszkolu się mówiło „Wpadła bomba do piwnicy, napisała na tablicy SS 
głupi pies”. Jak byłem dzieckiem to nie wiedziałem skąd to się wzięło. Nie mia-
łem zielonego pojęcia czemu my to powtarzamy. Później dopiero sobie uświa-
domiłem o co chodzi. No i rok 1980, Czarnobyl, jod. To było, wiesz, dziwne.

To pewnie pamiętasz, że kiedyś nie było takiego wyboru, który dziś nas para-

liżuje. Jak więc w tym gąszczu możliwości szukasz materiałów, które chciał-

byś wykorzystać w swoich pracach? Jak je znajdujesz?

One po prostu pasują do wzoru. Wiesz co chcesz uzyskać, a „jak?” to nie-
wiadome x, y. Musisz je znaleźć. Dokładnie na tym to polega. Na znale-
zieniu x i y.
No wyobraź sobie, że chcesz zrobić pożar w galerii. Chcesz go wyrzeźbić. 
Zróbmy chmurę dymu, która się unosi gdzieś z załomu w ścianie w galerii, 
widać, że coś się fajczy. Jasne, że ma to być zrobione solidnie, wyrzeźbione. 
No to z czego to zrobić? Przecież nie zrobisz tego z marmuru ani z brązu, 
bo to głupie. I nagle wśród wielu danych jest też sadza. I ona idealnie pasu-
je i okazuje się, że znalazłeś x. Jeżeli naprawdę rozwiązałeś wzór idealny, je-
żeli wszystkie dane się zgadzają i ich wynik się zgadza i znalazłeś to rozwią-
zanie, jedyne właściwe, to ta praca naprawdę będzie zawsze działać. Bo one 
mają działać. Wytrącać, przekręcać po prostu wizualnie, podpuszczać na-
szą podświadomość, taka jest tych obiektów misja. Ja kojarzę obrazy. Nie 
kojarzę znaczeń, te znaczenia się później jakoś tworzą, ale kojarzę po pro-
stu obrazy ze sobą, taka jest technika procesu powstawania moich prac.

To co wydaje się być skomplikowane, jest dla ciebie takie naturalne.

Co jest najcudowniej uwarunkowane do tego, żeby to zniszczyć? Tylko cera-
mika, porcelana, to jest coś, co jest delikatne i od tysięcy lat pęka. My znajdu-
jemy skorupy, bo te skorupy cały czas istnieją. Idea tej najnowszej wystawy 
jest podobna: rysunek jest bardzo efemeryczną formą, delikatną. Możesz go 
rozmazać poślinionym palcem. Ale te same rysunki wypalone na talerzach 
w temperaturze 1400 stopni są wieczne. Po prostu już nie do zdarcia.

Olaf Brzeski - Urodził się w 1975 r. Autor obiektów, instalacji i filmów. W la-

tach 1995-2000 studiował rzeźbę na ASP we Wrocławiu. Zadebiutował wygra-

ną w konkursie na pomnik Pomarańczowej Alternatywy. W 2009 roku został 

nominowany do konkursu „Spojrzenia” - Nagroda Fundacji Deutsche Bank. 

Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Współpracuje z warszawską Galerią Czarna / 

www.czarnagaleria.art.pl

Poprzedni właściciel nie sprostał zadaniu.

Przejeliśmy jego siedlisko, a jest to najpiękniejsze 

miejsce jakie widziałem w życiu.

Gdzie będzie nam lepiej niż tu, na tych resztkach

dawnego prześladowcy.

Olaf Brzeski, tekst do wystawy Czarne charaktery, czyli długo oczekiwana 

zmiana ról (Galeria Szkła i Ceramiki, BWA, Wrocław, 2008).

Olaf Brzeski: Oddech, 2009, żywica, sadza, ok. 1 m szer., dzięki uprzejmości galerii Czarna
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Grupa libańskich artystów przebywała w War-
szawie na warsztatach ramach projektu Fenix 
Cities - spotykali się z artystami, kuratorami, hi-
storykami, poznawali historię miasta i sztukę 
w przestrzeni publicznej. Na temat sytuacji ar-
tystów w niespokojnym, zburzonymi bombar-
dowaniami Bejrucie rozmawiali z Agatą Pyzik.

-iks z gruzów
fen

Randa Mirza: Pigeons Rock

Randa Mirza: Pigeons Rock
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Co było dla was najciekawsze podczas warsztatów?

MARWA ARSANIOS (98WEEKS PROJECT): Podobieństwo dwóch miast, Bejrutu 
i Warszawy: przechodziliście przez to samo, co my. Wasze miasto zosta-
ło całkowicie zniszczone podczas wojny i stanęliście przez podobnym wy-
zwaniem odbudowania wszystkiego na nowo.

RANDA MIRZA: Zaciekawiła mnie sytuacja Starówki, która miała zostać odbu-
dowana po wojnie według dawnego wzorca, stało się to 60 lat temu, a ludzie 
nadal odczuwają ją jako coś w rodzaju sztucznego wesołego miasteczka.

MA.A.: Zbliżają nas pytania odnośnie przeszłości i wojny, nad którymi pra-
cują przecież artyści. Kwestia odradzania się społeczeństwa po wojnie. Na-
wet po 60 latach, jak ze Starówką, macie problem z przynależnością do tej 
przestrzeni miejskiej. W Bejrucie rekonstrukcja dopiero co nastąpiła po 
atakach z 2006, więc zderzamy się w tej chwili.

RAYYA HADDAD: Ale to jest nieporównywalne. Tutaj wojna zdarzyła się 60 lat 
temu, a w Libanie, po iluś latach od wojny domowej Bejrut został ponownie 
zniszczony zaledwie 3 lata temu. Wydomowienie, zniszczenie, sztuczność mia-
sta to rzeczy, z którymi ciągle musimy się zmagać. Tutaj macie silną tożsamość, 
jeden język. Bejrut jest miastem z wieloma emigrantami, kilkoma językami.

ALI CHERRI: Tytuł warsztatów, czyli Fenix Cities – jest od dość dawna koja-
rzony w Bejrucie i niesie odruchowe skojarzenia z dyskursem politycz-
nym. Często używa się tego sloganu wobec wiecznie niszczonego Bejrutu. 
To nie jest więc niewinne porównanie.

Co jest najtrudniejsze w harmonijnej rekonstrukcji Bejrutu?

MA.A.: Co masz na myśli, mówiąc harmonijna? Nie było masterplanu. Np. fir-
ma, która miała się tym zajmować, zaczęła rekonstruować tylko centrum mia-
sta, a pominęła inne tereny, gdzie też dotknięte przez bombardowania. Proble-
mem jest raczej własność: osoby, które posiadały domy w centrum, wpływały 
na firmę. Wiele przebudów jest wstrzymywana z tego powodu. Rząd próbuje 
interweniować, ale nie ma na nie wpływu. Więc miasto jest podzielone.

W waszej praktyce jako 98Weeks realizujecie projekty w przestrzeniach, 

które nie mają nic wspólnego ze sztuką. Jak reagują mieszkańcy?

MIRENE ARSANIOS: Ludzie przychodzą na otwarcia. W tej chwili w Bejrucie 
scena artystyczna rozrasta się. Jest więc coraz więcej publiczności i zainte-
resowania działaniami artystów. Oczywiście nie jesteśmy pierwsi, galerie 
były w Bejrucie od lat 60. Istniała wtedy już interesująca scena artystyczna. 
My natomiast mówimy o przestrzeniach non-profit. Ciągle pojawiają się 
nowe inicjatywy, jest zaangażowanie. Chcemy wyjść poza art-system, spo-
tykamy się w szkołach i na uniwersytetach.

Mówiliście dużo o podziałach wewnątrz miasta. A jak to wygląda wewnątrz 

samej sceny artystycznej, która też jest strukturą społeczną? Czy ona spaja 

społecznie tez inne grupy? Czy istnieje tożsamość artystyczna, tak jak reli-

gijna czy etniczna?

R.H.: Tak, chociaż to heterogeniczna scena. Ale wiele zależy od lokalności. 
Nie ma publicznego dofinansowania, artyści zmagają się z problemami fi-
nansowymi.

MI.A.: To coś w rodzaju religii. Ludzie zbierają się pod hasłem sztuki, po-
nieważ naprawdę wierzą, że coś się pod jej wpływem zmieni, że może to 
otworzyć nowe kanały komunikacji, zwłaszcza wśród starszej generacji. 
Istnieje potrzeba posiadania sceny artystycznej jako przestrzeni swobod-
nego oddychania.

Czyli sztuka może być alternatywną tożsamością?

MI.A.: Przynajmniej w relacji do tematów związanych ze sztuką.

A.CH.: Ale przemawia do ludzi, którzy nie mają bardzo silnego poczucia wię-
zi społecznościowych. To im daje namiastkę bycia razem, ale też uciecz-
ki od sztywnych podziałów etnicznych czy tła politycznego. Czyli wła-
śnie jest apolityczna w tym wymiarze. Osobiście jednak nie wierzę, żeby 
w obecnej sytuacji w Libanie sztuka miała jakikolwiek wpływ na istniejące 
podziały. Zaszliśmy już zbyt daleko, a ludzie nadal chcą się zabijać.

MA.A.: Ale sztuka przepracowuje te powojenne kwestie, traumy, pozwala na 
przemyślenie niedawnej przeszłości narodu. Problemem jest jednak to, że 
ta praca pozostaje w niszy świata sztuki.

Rayya, mieszkałaś do 24. roku życia w Stanach, jaka jest twoja tożsamość?

R.H.: Nie dorastałam w Libanie, urodziłam się tam, ale jako dziecko wyje-
chałam z rodzicami do Stanów. W Libanie istnieje potrzeba silnej tożsa-
mości, ponieważ mieliśmy dużą emigrację – z kraju wyjechały 4 miliony 
ludzi, przy czym jest to połowa populacji. Jednak wielu z tych ludzi wra-
ca, albo wracają ich dzieci, żyją między dwoma krajami. Mamy więc w Li-
banie, a zwłaszcza w Bejrucie, wielość wpływów, co sprawia, że pojawia 
się pytanie o tożsamość. Jest wiec wielu artystów libańskich, którzy tworzą 
poza Libanem i znani są bardziej zagranicą, niż w kraju, jak Walid Raad, 
Rabih Mroue, Akram Zataari.

Zagraniczni kuratorzy i galerie od kilku lat bacznie obserwują scenę libańską, 

oczywiście m.in. dlatego, że jest tam wielu świetnych artystów, mam jednak 

wrażenie, że tworząc popyt na sztukę komentującą wojny i konflikty, tworzą 

niezdrowy klimat wokół waszej sztuki. A co wy artyści o tym myślicie?

R.H.: Tak, niestety „arabski artysta” jest teraz bardzo modny. Przypomina 
mi to boom na latynoamerykańskich pisarzy i artystów w latach 90. Ma 
to zresztą związek z interwencjami zachodniego świata, z postkoloniali-
zmem, imperialnym stosunkiem np. Stanów do tych części świata, w Ni-
karagui czy Salwadorze. Zdecydowanie widzę tu paralelę: ludzie z Libanu, 
Palestyny, Iraku, tworzą bardzo ciekawą sztukę, dlatego, że wpłynęły na 
nich dramatyczne wydarzenia, jakie miały miejsce w ich krajach. Nawet je-
śli ktoś niekoniecznie żył wtedy w swoim kraju, wiedział o wojnach, śledził 
wydarzenia na bieżąco, albo poprzez członków jego rodziny wpływały one 
na niego. A w Palestynie sytuacja trwa w tej chwili od 62 lat.
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Artyści więc w naturalny sposób przyjmują rolę nawołujących ywaczami 
do reakcji wobec budzących sprzeciw rzeczy, które dzieją się w ich kraju 
wobec innych społeczeństw. Co z kolei wywołuje zainteresowanie tymi re-
gionami w zachodnim świecie sztuki.

Czy wy jako artyści świadomie wykorzystujecie tę strategię zwracania uwa-

gi i nawoływania o tym, co się dzieje?

R.H.: Oczywiście, robi to zwłaszcza Randa Mirza i Ali Cherri, ze zgroma-
dzonych w Rastrze artystów, albo Akram Zataari czy Ahlam Shibli. Zro-
biłam cykl fotograficzny o opuszczonych budynkach, przeważnie w Bej-
rucie, ale też w reszcie kraju, który stal się prawdziwym polem walki. 

Uciekali bardzo różni ludzie, w zależności od tego, z kim toczył się kon-
flikt. Jestem zwłaszcza zainteresowana Palestyńczykami, których imigra-
cja do Libanu w dużej mierze wpłynęła na Wojnę Domową. Ale zrobiłam 
też cykl o ludziach zarabiających tańcem, który uważany jest za niepo-
ważny, patrzy się na tancerzy z podejrzliwością – to też unaocznia jakiś 
problem społeczny.

Czy zdarza się, ze robisz coś jako artystka robisz coś intuicyjnie, a potem się 

okazuje, ze to jest o Libanie?

R.H.: Czasami dzieje się tak nawet nieświadomie. Zaczęłam fotografować 
opuszczone budynki i dopiero w trakcie zdałam sobie sprawę, dlaczego to 

Randa Mirza, Untitled #4, 2008, z cyklu Parallel Universes, dzięki uprzejmości artystki
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robię. Artysta ma tę przewagę, że może używać różnych środków, doku-
mentalnych, ale też innych, żeby opowiadać o konfliktach w swoim kraju 
czy o problemach społecznych.

Nie ma jednej społeczności artystów w Libanie, scena jest coraz bardziej 

skomplikowana. Ale są rzeczy, które was jednoczą. Kiedy pokazywałam 

wam sztukę publiczną w Warszawie, która, tak się składa, wiąże się w kilku 

przypadkach z traumą polsko-żydowską, i odwołuje się do państwa Izrael, 

wywołało to u was wielkie poruszenie. Zobaczyłam, jak wiele zależy od kon-

tekstu, że przemarsz Public Movement mimo, że ma odwracać jest krytycz-

nym odniesieniem się do Marszów żywych, razi was, bo to wasz agresor.

R.H.: Liban jest bardzo upolitycznionym państwem, a Bejrut jest centrum, 
apogeum tego upolitycznenia. To spaja artystów. Jednak przez to wszystko 
ma tło polityczne, religijne albo etniczne. To bardzo delikatny temat. Liban 
uczestniczył w wielu konfliktach, od 1975 roku przez 15 lat była tu woj-
na domowa, trzykrotnie zostaliśmy najechani przez Izrael, a 10% popula-
cji stanowią Palestyńczycy. Wielu ludzi twórczych, intelektualistów, świat 
akademicki, stara się podtrzymywać świadomość tych kwestii, komento-
wać, uwrażliwiać etc.
Rola artysty jednak jest teraz ważna także ze względu na bardzo stronni-
cze światowe media. Artyści zapewniają więc rodzaj alternatywnej infor-
macji. Jest też dla nas trudne do przyjęcia, że ludzie mówią abstrakcyjnie 
coś o „jakimś” konflikcie bliskowschodnim czy palestyńskim, a nie precy-
zują, o jaki chodzi, bo sytuacja jest na Bliskim Wschodzie bardzo skompli-
kowana. Zareagowaliśmy początkowo niechęcią wobe Palmy Joanny Raj-
kowskiej, ponieważ myśleliśmy, że wyróżnia ona jeden konflikt kosztem 
innych, a przecież jest też Irak, Iran i inne.

A czy istnieje jakaś wymiana libańsko-izraelska na poziomie spotkań arty-

stów?

R.H.: O ile mi wiadomo, zdarza się coś takiego. Istnieją takie spotkania po-
nad podziałami. Ale niektórzy artyści libańscy są temu z zasady przeciwni.

Między 21 a 27 listopada 2009 trwały w Warszawie warsztaty z udziałem 14 

artystów libańskich i polskich, służące wymianie artystycznej między dwoma 

miastami o podobnych doświadczeniach. Bliźniaczy projekt będzie mail miej-

sce w Bejrucie w lutym 2010. Kuratorkami są Marta Bogdańska i Magda Kępka 

z pomocą galerii Raster, w Libanie partnerami są Zico House i 98weeks Rese-

arch Project www.98weeks.org. Warsztatom towarzyszą wystawy – w war-

szawskim Rastrze między 21.11 a 16.12.2009, potem w Bejrucie, planowana 

jest publikacja.Walid Raad, Zaginione wojny libańskie, 1996-2002, plansza 139, 10.08.1990, dzięki uprzejmości 
galerii Sfeir-Semler Hamburg / Beirut
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wąs
Najlepszym gruntem do działania architekta 
są ograniczenia. To one, w przeciwieństwie na 
przykład do praktyki projektanta mebli, najbar-
dziej rozbudzają wyobraźnię, kierują w stronę 
rozwiązań, które w innym przypadku nigdy by 
nam nie przyszły do głowy. Z architektem Jaku-
bem Szczęsnym (tak, to znowu on!) o jego pro-
jekcie superwąskiego domu-pustelni rozmawia 
Paulina Sieniuć. 

jakub szczęsny: ermitaż, 2009

-ka pustelnia miejska
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Zaprojektowałeś dom na warszawskiej Woli dla znakomitego izraelskiego 

pisarza Etgara Kereta. Projekt powstał w ramach festiwalu WolaArt i nosi 

nazwę Ermitaż. Czyli pustelnia, miejsce przeznaczone do samotnych roz-

myślań. Czy w środku miasta, między budynkami, w domu, który w najszer-

szym miejscu ma 155 centymetrów, można stworzyć przestrzeń idealną dla 

odosobnienia?

Od kilku lat kłębiły mi się w głowie pomysły na różne miejsca schronienia, 
małe nisze przypominające gniazda tarantuli, niecki, różne formy komór 
deprywacyjnych. Jednocześnie dzielę z innymi architektami fantazję na 
temat projektowania w miejscach ekstremalnych, na uskokach skalnych, 
w jaskiniach czy na dachach wieżowców (odsyłam do prac Richarda Hor-
dena oraz amerykańskich cliff houses rodem z Zabriskie Point Antonio-
niego). Zresztą pisząc te słowa, siedzę w domu z lat 60. XX wieku, przytu-
lonym do zbocza granitowej góry w norweskim Dale.
Idąc kiedyś ulicą Chłodną, stanąłem oko w oko z wąską jak kaniony Doli-
ny Śmierci przerwą między budynkami. Pomysł zaczął się układać w jed-
ną całość. Zresztą z Centralą ku naszemu zdziwieniu projektujemy domy 
tylko w miejscach o silnej charakterystyce: na superwąskich jak na polskie 
warunki działkach w Wilanowie (9,5 metra szerokości) i Siekierkach (11,5 
metra szerokości) oraz w środku gęstego lasu, gdzie praktycznie nie może-
my wyciąć ani jednego drzewa.

Czy projekt domu dla pisarza będzie inny niż projekt domu dla, dajmy na 

to, robotnika? Na ile projektujesz „pod zleceniodawcę”, abstrahując od jego 

możliwości finansowych? Co w największym stopniu determinuje twoje 

projekty – funkcja, przestrzeń do wykorzystania, zleceniodawca, teza/idea? 

Jaka jest hierarchia tych determinantów?

W wypadku domu Kereta sytuacja była odwrotna niż w „zwykłym” życiu. 
Wiedząc, że chcę zrobić miejsce dla samotnie oglądającego nas obserwato-
ra-myśliciela, zacząłem grzebać w głowie w poszukiwaniu takowego. Szu-
kałem różnych przykładów samotniczych praktyk duchowych, oczywiście 
pojawiła się pustynia egipska, Atanazy, św. Antoni, Szymon Słupnik. Po-
trzebowałem kogoś, kto będzie na nas patrzył z boku, może lekko z uko-
sa, ale nie stanie w pozycji wywyższającej się. Wtedy wyłonił się Keret, któ-
ry wylądował w mojej świadomości gdzieś na początku lat 90. ubiegłego 
wieku, pojawiając się jak mieszkaniec innej galaktyki w Warszawie i mó-
wiąc, że tu jest ciekawie i w sumie cool. Osobnym elementem, który wpły-
nął na zaproponowanie przestrzeni, tudzież udziału w projekcie Etgarowi, 
jest zastanawiająca sytuacja sprzed pół roku, kiedy to pojawiła się plotka, 
że Etgar Keret kupił w Warszawie mieszkanie, czego dowodem miał być 
fakt, że jakoby w lipcowy poranek widziano w pewnej kawiarni człowie-
ka łudząco do niego podobnego w towarzystwie dziewczyny przypomi-
nającej Shirę Geffen oraz psa-mopsika (który podkreślał ich zakorzenie-
nie w Warszawie, bo przecież kto przy zdrowych zmysłach lata na wakacje 
z mopsem…), spożywających leniwie croissanty z kawą. Pomyślałem wte-
dy, że – niezależnie od tego, czy to rzeczywiście był Keret czy nie – my tego 
Kereta bardzo potrzebujemy, tak jak potrzebujemy lekko rugającego nas, 
acz przychylnego Normana Daviesa. Ale wracając do pytania: dom pisa-
rza jest w tym przypadku zestawem rozrzuconych na półpiętrach, odsepa-

jakub szczęsny: ermitaż, 2009

Dzielę z innymi  →
architektami fantazję na temat 
projektowania w miejscach 
ekstremalnych, na uskokach 
skalnych, w jaskiniach czy na 
dachach wieżowców.
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rowanych funkcji, gdzie najważniejszą jest znajdująca się na szczycie scho-
dów funkcja biurka-stanowiska pracy z widokiem na wolską ulicę.
Nie jestem pewien, czy byłbym w stanie myśleć o domu robotnika bez 
modernistycznych obciążeń typu: podwieszenie na środku salonu worka 
bokserskiego rodem z rysunków Le Corbusiera lub podporządkowanie ca-
łego domostwa naprawdę dużemu zestawowi medialnemu oraz pstrokate-
mu „wypoczynkowi narożnemu”. Niewątpliwie momentem, w którym po-
twierdza się „służebność” zawodu architekta, jest konkluzja, że jednak to 
nasz klient, że to on a nie my, będzie w projektowanym przez nas domu 
mieszkać. Co do pytania o element determinujący: najlepszym gruntem 
do działania architekta są ograniczenia, to one, w przeciwieństwie na przy-
kład do praktyki projektanta mebli, najbardziej rozbudzają wyobraźnię, 
kierują w stronę rozwiązań, które w innym przypadku nigdy by nam nie 
przyszły do głowy. Osobowość zleceniodawcy też może być tu znacząca, 
bo długotrwałość procesu projektowania i budowy oznacza bycie „skaza-
nym” na dobre relacje z kimś, kogo intymność, chcąc nie chcąc, pozna-
jemy. Dlatego dobrze jest umieć się zawczasu rozstać z klientami, którzy 
nam nie odpowiadają, jeśli to oczywiście możliwe.

A co z estetycznym wymiarem projektu? Czy obecnie mamy do czynienia 

z innym pojmowaniem formy?

Mam wrażenie, że pływamy w wielkiej, coraz bardziej gęstniejącej zu-
pie różnych ingrediencji, z których dopiero wyłoni się jakiś smak, może 
oczywisty, może wielowarstwowy. Nadmiar ekspresji zionącej z koloro-
wych zdjęć milionów nowych realizacji może być nużący, ale myślę, że 
powoli udaje nam się „rozpracować” dogmaty modernistyczne, tak by 
stały się sensowną, nieparaliżującą podstawą nowego smaku wspomnia-
nej już zupy. Myślę, że trudno jest mówić o nowej estetyce, bo radykalnie 
nowe pojęcia pojawią się dopiero w wyniku jakiejś dramatycznej przemia-
ny dziejowej (albo ją zapowiedzą). To dramatyczne wydarzenie stanie się 
pożywką nowej sztuki lub architektury. Na razie mamy do czynienia z wa-
riacjami różnych form sublimacji form oraz technologii i nawet wyznawcy 
„kościoła parametrycznego” nie oferują według mnie niczego przełomo-
wego w sferze pojęć podstawowych, dając nam za to nowe narzędzia, któ-
re pod wpływem zewnętrznego impulsu któregoś dnia mogą dać coś na-
prawdę nowego. Pamiętajmy, że dzisiejsza architektura, również w sensie 
estetycznym, jest wynikiem wielkich procesów przemian ostatnich dwóch 
wieków, a nie czyichś intencjonalnych gestów. Zmieniły nas wojny, upadek 
arystokracji, wzrost nowej klasy średniej, łatwiejszy dostęp do technologii 
na co dzień, zanikanie stałej służby domowej, konieczność zapewnienia 
tanich mieszkań milionom powojennych bezdomnych itd. Być może to 
„nowe” przyniosą wielkie zarazy i kataklizmy. Mimo małych, ekonomicz-
nych trzęsień ziemi jesteśmy tak pewni siebie, że aż wołamy o jakąś wiel-
koskalową niespodziankę.
Teraz z kolei mamy do czynienia z powrotem do przedsocjalistycznej bez-
względności XIX wieku, z galopującymi cenami nieruchomości, rozwar-
stwieniem społeczeństw, zagęszczaniem centrów miast i tworzeniem ni-
by-miast-ogrodów wokół większych aglomeracji itd. Oglądając foldery 
reklamowe nowojorskich wieżowców i podlondyńskich deweloperskich 

miasteczek z lat 20. poprzedniego wieku, odnoszę wrażenie, że wrócili-
śmy do tej samej retoryki, która pozwalała sprzedać sto lat temu ciemne 
mieszkanie na siódmym piętrze Librado Romero na Manhattanie, a któ-
ra dziś niezmiennie wysyła nas w przestrzeń lepszego życia na osiedlu Li-
powa Aleja. Co do estetyki: nie ma ona specjalnego znaczenia, jeżeli rozu-
mieć ją jako „styl”. Do funkcjonowania i do przeżywania uczuć, zwłaszcza 
uwznioślenia naszego marnego życia, potrzebujemy znaków i pojęć, które 
wymagają odpowiednich konfiguracji. Dzięki Bogu, już nie musimy ukła-
dać ich wobec jakiejś jednej, narzuconej formy organizującej.

Czy taki architekt-wizjoner jest zarazem krytykiem?

Uważam, że architektura krytyczna istnieje, ale wymaga odwrócenia rela-
cji zamawiający – klient (chyba, że projektant jest nośnikiem krytycznego 
przekazu zamawiającego). To odwrócenie pcha też nas w stronę poszerze-
nia pojęcia architektury do rozumienia jej jako działania harmonizujące-
go ludzi z przestrzenią, a nie faktu budowania domów. Do tego zazwyczaj 

jakub szczęsny: ermitaż, 2009
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potrzeba inicjatywy projektanta, który wypowiada się poprzez zapropo-
nowanie przy pomocy narzędzi architektonicznych medium mającego do 
rzeczywistości odnieść się albo wręcz ją zmienić. Tu z kolei zaczynamy 
wchodzić w przestrzeń sztuki, bo większość teoretyków i samych archi-
tektów rozumie architekturę jako działalność ściśle służebną. Przykładem 
tworzenia architektury krytycznej są według mnie realizacje Sami Rintala, 
N55, Dotleniacz i Wulkan Umea Joanny Rajkowskiej, Dom Hermana czy 
wreszcie moje ostatnie dwa projekty. Chodzi tu o proponowanie medium 
służącego przemianie poprzez dostarczenie nowych doznań i wywołanie 
refleksji, które nie pojawiłyby się w przypadku obcowania z większością 
obiektów pełniących funkcję z już dostępnego zestawu przy pomocy stan-
dardowych rozwiązań. Nie wiem, czy Joanna Rajkowska się ze mną nie 
zgodzi, ale uważam, że wymienione powyżej jej projekty spełniają określo-
ne (i to zwłaszcza przez samych użytkowników) funkcje.

Skoro, jak twierdzisz, nowe trendy są często modyfikacją lub wariacją na 

temat starych metod konstrukcji przestrzeni, to architekta nazwiemy rein-

terpretatorem…

Jestem przekonany, że nic się tu nie zmieniło – powinniśmy tworzyć or-
ganizujące się w taki czy inny sposób harmoniczne struktury czyniące na-
sze życie lepszym, wbrew inercji osiągniętego status quo, ograniczeniom 
finansowym i pazerności. Organizatorzy przestrzeni czy jak wolę – syn-
chronizatorzy – muszą mieć wizję efektu, pośrednich efektów bądź zasad 
rządzących „nowym”. Rzecz w tym, że postawa modernistyczna, w istocie 
czerpiąca z renesansowego przekonania o wyższości człowieka wobec na-
tury, pozwalającego na ingerencję w nią w imię dobra ludzi, doprowadziła 
do postawy dogmatycznie intencjonalnej. Wobec widocznych ograniczeń 
lub wad świata zastanego projektant i polityk narzucali jedyne możliwe 
rozwiązanie docelowe, niebiorące pod uwagę organiczności przemian rzą-
dzących jednostkami, społecznościami czy całymi cywilizacjami. Postawa 
taka doprowadziła do tworzenia sztywnych struktur, jedynych możliwych 
lepszych stanów, do których „sprzedaży” służyły argumenty higieniczne, 
ergonomiczne, komunikacyjne, same w sobie zresztą zazwyczaj sensowne. 
Problem w tym, że w połączeniu z normalizacją, realiami ekonomicznymi, 
brakiem respektu dla przeszłych dokonań i wielką skalą działania rozwią-
zania te z idealnych systemów zamieniały się w niezdające egzaminu, ogra-
niczające nas, maszyny do życia. Jednak fakt funkcjonowania w nieudanej 
wizji modernistów nie zwalnia nas od wyobrażania sobie przyszłości i re-
alizacji tych wyobrażeń. W Polsce z jakichś powodów słowo „wizjoner” ma 
negatywne konotacje, a to właśnie ludzi z wizją (i rozsądkiem) temu inte-
lektualnie uwtórnionemu krajowi potrzeba.

W takim razie, czy jest możliwe skonstruowanie tej harmonii ludzi z prze-

strzenią miejską? Da się zapanować nad architekturą miasta?

Nie wydaje mi się, żeby możliwe, pożądane i zgodne z naszym tempera-
mentem było przesadne panowanie nad przestrzenią miast. Lepiej spojrzeć 
na nas jako tych, którzy potrafią budować nowe pojęcia zgodne z naszymi 
potrzebami oraz uwarunkowaniami i kierują się w stronę lepszej przyszło-
ści. Dla przypomnienia dodam, że inaczej niż w Belgii, Niemczech czy Ho-

landii, mamy wciąż mocno zalesiony kraj, gdzie większość współczesne-
go, „zbudowanego” świata jest brzydka, tandetna i nieprzemyślana, mamy 
kilka nieuregulowanych rzek, jak chociażby Wisłę, mamy zbytnio scentra-
lizowany kraj, a jego miasta są na skraju niewydolności komunikacyjnej 
wynikającej z ich monocentrycznej organizacji i nieprzemyślanej oraz nie-
doinwestowanej infrastruktury. Mimo tego, że mamy ciekawy potencjał 
naturalny, nie potrafimy z niego korzystać. Kraj organizowany jest (w naj-
lepszym wypadku) według powstających w zbyt krótkim czasie projektów 
i pod wpływem ścigania się z jak najtańszą ofertą planów miejscowych, 
które unikają rozwiązywania podstawowych problemów i podejmowa-
nia dalekosiężnych celów. Mamy raczkujący samorząd, umierający system 
emerytalny, dla którego jedyną alternatywą jest często przydomowa pro-
dukcja warzyw na działkach. Mamy wciąż aktualną postawę roszczeniową 
wobec państwa oraz do bólu upolitycznioną i skorumpowaną rzeczywi-
stość, w której odpowiedzialni za cokolwiek, w tym za przestrzeń, urzęd-
nicy, mimo dobrej woli, w imię utrzymania stanowisk powinni nie podej-
mować żadnych ważnych, a co za tym idzie – kontrowersyjnych decyzji. 
Mamy ciekawy, zróżnicowany klimat, w tym chimeryczny klimat konty-
nentalny w Warszawie. Tkwimy między Wschodem i Zachodem i właśnie 
przeżywamy magiczne pięć minut po zalegalizowaniu nas jako Europej-
czyków. To wspaniały moment do tworzenia wizji nowych przestrzeni, tyl-
ko po jakiego diaska miałyby one być jednolite?

Jakub Szczęsny (ur. w 1972 r.) należy do grupy Centrala, która projektuje bu-

dynki, plany urbanistyczne, wnętrza, wystawy oraz instalacje przestrzenne. 

Ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, studiował w szkole 

Paris La Défense i na Wydziale Architektury Escola Tècnica Superior D’Arqu-

itectura w Barcelonie. Wykłada na barcelońskim Institute for Advanced Ar-

chitecture of Catalonia i jerozolimskiej Bezalel Academy of Art and Design, 

kuratoruje wystawy dotyczące przyszłości Warszawy, rysuje komiksy. Od 

2007 r. realizuje wraz z Fundacją Bęc Zmiana projekt Synchronicity. W 2009 r. 

w ramach warszawskiego Festiwalu Wola Art w szczelinie między budynkami 

przy ul. Chłodnej 22 i ul. Żelaznej 74 zaprojektował instalację pt. Ermitaż. To 

najwęższy dom w Warszawie, który w najszerszym miejscu ma 155 cm. Ermi-

taż będzie miejscem pracy, samotnią, stworzoną dla wybitnego izraelskiego 

pisarza Etgara Kereta

www.centrala.net.pl

W Polsce z jakichś powodów  →
słowo „wizjoner" ma negatywne 
konotacje.
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Od jakiegoś czasu mnie osobiście miasto jako 
duży organizm przestało interesować, zdecy-
dowanie bardziej wolę się skupić na swoich ma-
łych projektach, które mogę ogarnąć w całości 
i które na miasto mogą wpływać sposób kame-
ralny. Z Romkiem Rutkowskim, autorem projek-
tu domu o powierzchni 120 metrów kwadrato-
wych, rozmawia Paulina Sieniuć.

romek rutkowski, dom własny we Wrocławiu, 2004-2009

-y dom, dobry dom
mał
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Nawiązując do artykułu o twoim projekcie wrocławskiego domu, zamiesz-

czonego w „The New York Times”, zapytam: co rozumiesz przez hasło: dom, 

który jest czymś innym? Co to jest inny dom, odmienny dom (a home that’s 

something different)?

Joel Weickgenant, który napisał artykuł o moim domu do „New York Ti-
mesa”, jest Amerykaninem mieszkającym w Holandii i wychowanym we 
Włoszech. Nie mam pojęcia, czy on, będąc pierwszy raz w Polsce, miał 
szansę dokładnie mnie zrozumieć. Ja próbowałem mu tylko wytłumaczyć, 
że to, co w Holandii jest powszechne, czyli architektura spokojna, roz-
sądna, wręcz skromna, w naszym kraju należy do dziwolągów. U nas po-
wszechne jest „postaw się, a zastaw się” – czyli architektura rozbuchana, 
której podstawowymi składnikami są: skośny dach ze stadem grasujących 
lukarn, okien połaciowych, kominów i anten, żółty tynk na elewacji, dwie 
kolumny na wejściu, balkon z kutą balustradą i okrutnie marmurowane 
płytki z Opoczna. O ile estetyka architektury mnie nie do końca interesu-
je, o tyle logika usytuowania budynku i rozwiązania jego przestrzeni we-
wnętrznych interesuje mnie już bardzo. Przeciętni Polacy kupują typowe 
projekty domów, tzw. gargamele, które kompletnie nie uwzględniają – bo 
przecież uwzględniać nie mogą – ani potrzeb użytkowników, ani też tego, 
co decyduje o charakterze działki i jego otoczenia: stron świata, otwarć wi-
dokowych, warunków akustycznych, istniejących lub przyszłych sąsiadów. 
Skutkiem tego jest kompletny bezsens przestrzenny, który obecny jest wo-
kół i wewnątrz przeciętnego, nowo wybudowanego domu w Polsce. Od 
tego bezsensu nikt oczywiście jeszcze nie umarł, ale też nikt chyba nie po-
wie, że nie podobałoby mu siedzenie z lampką wina w pokoju z widokiem 
na Wawel – a szansę na takie magiczne wieczory zaprzepaścił, kupując tani 
projekt typowy, pewien znajomy mojej żony.
Tak naprawdę mój dom jest prostą, wręcz banalną chałupą, zbudowaną na 
319 metrach kwadratowych działki w świetnym otoczeniu, blisko centrum 
Wrocławia. Ja tylko zmieściłem się w tej małej przestrzeni, odseparowa-
łem się całym domem od hałasu ruchliwej drogi, otworzyłem duże okna 
na starodrzew i wykorzystałem niedrogie, ale całkiem trwałe materiały: 
drewno na elewacji i płyty OSB we wnętrzu. Tylko tyle. 

Czy projekt twojego domu wynikał jedynie z tzw. realiów? Mała przestrzeń 

do wykorzystania, niski koszt realizacji… Co w największym stopniu deter-

minuje twoje projekty – funkcja, przestrzeń do wykorzystania, zlecenio-

dawca, teza/idea? Ułóżmy twoją osobistą hierarchię determinantów, abs-

trahując od kwestii finansowych.

No właśnie – to są pytania, których w odniesieniu do architektury nie lubię 
i których się w sumie boję. Co jest ważne? Ważne jest dosłownie wszystko, 
a to „wszystko” skonstruowane jest z ogromnej liczby składników. W przy-
padku mojego domku na etapie kupowania działki ważna była przede 
wszystkim lokalizacja, a nie jej wielkość. Dla mnie, jako przyszłego użyt-
kownika tego budynku, istotna była bliskość do infrastruktury miasta oraz 
fakt, że otoczenie jest już gotowe, że nie jest niewiadomą. Innymi słowy – 
że przy działce były już poprowadzone media, stali sąsiedzi (bardzo faj-
ni: poniemieckie wille i szare kostki z lat 60., a nie współczesne gargame-
le!), drzewa były wyrośnięte, było mnóstwo sklepów, w pobliżu od dawna 
działały przystanki tramwajowe i autobusowe. Trochę musiałem się posta-

rać i przekonać do tego żonę, która chciała większą działkę poza miastem 
i która teraz, już po zbudowaniu domu, tę naszą wspólną decyzję błogosła-
wi, mając do pracy 15 minut spacerem przez park.
Dom był stosunkowo łatwą rzeczą do zaprojektowania, choć – co może 
się wydawać nieprawdopodobne – długo zastanawiałem się nad wybra-
niem jednej z dwóch opcji lokalizacji budynku na tej naszej mikroskopijne 
działce. Jego założona i zrealizowana wielkość to 120 metrów kwadrato-
wych (komu by się chciało sprzątać większy metraż?), prostota wykona-
nia (wykonawcy mówili, że nigdy nie budowali tak prostego domu), mak-
symalne wykorzystanie walorów działki i zneutralizowanie jej wad. Cała 
okolica jest cudownie spatynowana, taka szaro-bura, więc i mój dom taki 
właśnie ma się stać: jego drewniana elewacja nie została niczym pomalo-
wana, ma jak najszybciej zszarzeć, a najlepiej zrobić się srebrno-grafitowa 
jak wiejska stodoła. I to już się powoli dzieje!
Co determinuje moje projekty? Wiele rzeczy: potrzeby inwestora, z któ-
rym spotykam się wiele razy, zanim cokolwiek narysuję, jego możliwości 
finansowe, potencjał działki i moje własne patrzenie na architekturę. Jeżeli 
komuś nie po drodze z moją architekturą, jeżeli ktoś chciałby, żebym wy-
szedł poza założony przez siebie margines, jeżeli ktoś nie rozumie tego, co 
robię – to ja wtedy natychmiast rezygnuję ze współpracy. Inaczej męczył-
bym się ja i męczyłby się inwestor. Chyba z moimi umiejętnościami nego-
cjacyjnymi nie jest całkiem źle, skoro w tej chwili mam w trakcie realiza-
cji kilkanaście domów. 

Jak rozumiesz pojęcie „estetyka”? Czy obecnie tworzy się „nowa estetyka”?

Estetykę rozumiem w sposób jak najbardziej tradycyjny – jako wizualną 
stronę projektu. W architekturze estetyka jest ważna – choć, jak powiedzia-
łem wcześniej, są składowe architektury ważniejsze od niej – i ja, w prze-
ciwieństwie do wielu innych architektów, do dbałości o estetykę, czy też 
dokładniej mówiąc – o stylistykę moich projektów, mam odwagę się przy-
znać. Chciałbym, żeby moje projekty miały ze sobą coś wspólnego w sferze 
wizualnej, żeby – to by było już w ogóle idealnie – one były rozpoznawalne 
jako moje. Są architekci na świecie, którzy rozpoznawalność osiągnęli, nie 
patrząc na miejsca, w których budują – to są architekci po prostu robiący 
wszędzie ten sam budynek, niezależnie od wielkości wymaganego progra-
mu i położenia geograficznego. Są też architekci, którzy potrafią zachować 
rozpoznawalność, znakomicie wyczuwając charakter miejsca i często pro-
ponując coś naprawdę nowego, co powstaje jako swoista mutacja lokalno-
ści położenia z indywidualizmem projektanta. Czy ja coś takiego potrafię 
już teraz lub czy będę umiał w przyszłości – nie mam pojęcia. Ja się tylko 
mogę o to starać.
Tak naprawdę bardziej niż architekturą interesuję się sztuką, w szczegól-
ności sztuką konceptualną lub, szerzej na to patrząc, konceptualizującą, 
która w pierwszej kolejności stawia na intelekt. Doktorat popełniłem, pi-
sząc o wątku konceptualnym we współczesnej architekturze, gdzie idea 
w rozumieniu słynnych paragrafów Sol LeWitta staje się maszyną generu-
jącą materię architektoniczną. Bardzo zazdroszczę artystom, którzy mają 
możliwość pominięcia kwestii wizualnych na rzecz uderzenia między oczy 
odbiorcy sztuki skutecznie zwizualizowaną refleksją na temat świata. Jed-
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nak nie jest tak, że tego rodzaju artyści o estetyce nie myślą. Niedawno ku-
piłem od Oskara Dawickiego jego Inwokację, a właściwie plik kompute-
rowy, który sam sobie wydrukowałem na dużych rozmiarów płycie PVC. 
Oskar przyjechał do mnie do domu tę płytę podpisać i ku mojemu zasko-
czeniu dobre pół minuty stał przed swoją pracą i dokładnie przyglądał się 
jej jakości wizualnej. Niedawno też miałem okazję przez krótki moment 
współpracować też ze śp. Stanisławem Dróżdżem, którego precyzję myśle-
nia i zespolenie inteligencji z estetyką od dawna podziwiałem. Tu nie ma 
mowy o przypadku, o niedopracowaniu czegokolwiek, także w sferze es-
tetycznej.

Nie mam pojęcia, czym miałaby być nowa estetyka architektoniczna. 
W ogóle uważam, że o nowość w architekturze jest bardzo trudno. Poda-
jąc bardzo banalny przykład, jeżeli ktoś podnieca się projektami Franka 
Gehry’ego i Zahy Hadid, to polecam stuletnie już szkice Hermanna Fin-
sterlina, wizje architektury alpejskiej Bruno Tauta też z początku XX wie-
ku albo Endless House Frederica Kieslera z lat 60. Jak to się mówi, wszyst-
ko już było. Nowa estetyka? Nie wiem, może masz na myśli powstające 
teraz przy pomocy silnych obliczeniowo komputerów różne przedziwne 
struktury popularnie nazywane blobami. Jeżeli cnotą artysty jest umiejęt-
ne korzystanie z własnych możliwości, swoiste cyzelowanie swojej pracy, 

romek rutkowski, dom własny we Wrocławiu, 2004-2009
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to tego rodzaju architektura jest tej cnoty pozbawiona – biorąc z kompute-
rów, ile fabryka dała. Jeżeli już miałbym mówić o czymś autentycznie no-
wym w architekturze, to byłyby to prace Philippe Rahma, pawilon Blur 
duetu Diller & Scofidio albo Villa Nurbs Enrica Ruiza Geli. Pewnie też te 
projekty, które w poważny sposób pod uwagę biorą środowisko naturalne 
i gospodarowanie jej zasobami, tyle że one mogą wyglądać zupełnie tra-
dycyjnie, wręcz bardzo konserwatywnie. No i też propozycje takie jak ta-
nia mieszkaniówka Alejandro Araveny, który w sprytny sposób potrafił 
połączyć kontrolę twórcy architektury ze spontanicznością i zaradnością 
jej użytkowników.

Czy istnieje coś takiego jak architektura krytyczna? I jeśli tak, jak byś wyja-

śnił to pojęcie?

Jeżeli w odpowiedzi na to pytanie odwołać się do sztuki krytycznej, któ-
ra była – i chyba wciąż jest – popularna w Polsce w latach 90., to moim 
zdaniem takiej architektury nie ma. Myślę, że istnieje zasadnicza różni-
ca między współczesną sztuką i architekturą. O ile w czasach modernizmu 
obydwie te dziedziny próbowały razem coś stworzyć, próbowały wymyślić 
nowy, lepszy, bardziej sprawiedliwy świat, o tyle teraz sztuka – oczywiście 
ta przez duże „S” – stała się dziedziną niebywale pesymistyczną, nieustan-
nie szturchając i dźgając swoich odbiorców, zwracając uwagę na przedziw-
ne zasady rządzące światem, ciągle przypominając o różnych absurdach 
i niesprawiedliwościach. Architektura zasadom świata poddała się niemal 
całkowicie, z modernistycznych energii i optymizmu niewiele już tu zo-
stało. Jeżeli ktoś teraz robi w Warszawie czy innym Wrocławiu budynek 
wielorodzinny z płaskim dachem, elewacją ozdobioną ręcznie obrabianym 
kamieniem i ceną metra kwadratowego w okolicach kilkunastu tysięcy 
złotych i jednocześnie gada głupoty o modernistycznych korzeniach swo-
jego projektu, to we mnie się gotuje. Gdy ktoś zamawia projekt u wspo-
mnianych wcześniej Gehry’ego albo Hadid, to w dziewięciu na dziesięć 
przypadków robi to z powodów marketingowych – czyli żeby zarobić wię-
cej kasy. Gdzie tu krytyczność takiej architektury? Ona ma być jak cie-
pła kołdra, dostarczająca zysku deweloperom, biorąca pod uwagę interes 
uśrednionego ogółu i zapewniająca maksymalny komfort swoim użytkow-
nikom. Tylko artysta ma prawo tę kołdrę pociąć, podziurawić albo obró-
cić na drugą stronę. Gdy architekt zrobi coś takiego, następnego zlecenia 
już nie otrzyma.
W jakimś sensie na pewno jest tak, że budynki Gehry’ego i Hadid są kry-
tyczne w stosunku do mierności zdecydowanej większości powstającej te-
raz architektury, a mój dom jest krytyczny w stosunku do gargameli z ka-
talogów domów typowych. Być może po prostu każdy starannie skrojony 
budynek jest architektonicznym wyrzutem sumienia?

Kim jest architekt, który zamiast – jak to bywało dotychczas – zagarniać 

przestrzeń, podporządkowywać ją swojej wizji, dostosowuje się do zasta-

nych warunków? 

Kiedyś Rem Koolhaas napisał piękne zdanie, że architektura to specyficzna 
mieszanina omnipotencji i impotencji. Z jednej strony słowo „architekt” 
brzmi niezwykle romantycznie i pociągająco, z drugiej strony człowiek ten 

Jak w większości przypadków  →
różnych ludzkich działań, 
miasto powinno być dynamicznie 
kształtowaną mieszaniną 
kontroli i jej braku, 
a architekci mogą jedynie 
starać się mieć wpływ na tę 
mieszaninę.

romek rutkowski, dom własny we Wrocławiu, 2004-2009
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powinien twardo stąpać po ziemi i wszystko wiedzieć, znać zasady kształ-
towania przestrzeni, dokonywać analizy psycho- i socjologicznej, dobrze 
poruszać się w obowiązujących przepisach, nie dać się zjeść na budowie, 
posiadać umiejętność prowadzenia biznesu i motywowania ludzi oraz 
umieć jeszcze całą masę innych rzeczy. Jednocześnie tak naprawdę nie-
wiele może, tłamszony decyzjami polityków, wyobrażeniami inwestorów, 
niepełnosprawnością urzędników i możliwościami wykonawców. Moim 
zdaniem w Polsce brakuje odwagi architektonicznej, większość z tego, co 
w naszych miastach powstaje, projektowane nawet w uznanych i nagra-
dzanych pracowniach, to takie jedno wielkie – za przeproszeniem – pi-
tolenie. Lamentujemy nad niszczoną wszędzie polską architekturą lat 50., 
60. i 70. ubiegłego wieku, sami nie potrafiąc zaproponować czegokolwiek 
równie lekkiego, swobodnego, może nawet radykalnego, co do którego nie 
miałbym wątpliwości, że rzeczywiście jest architekturą przez wielkie „A”. 
Chyba to po prostu zwykły strach przed tzw. rynkiem jest powodem tego, 
że współczesny polski architekt podkulił ogon i ogólnie rzecz biorąc po 
prostu się dostosowuje…

Czy nad miastem, nad miejską przestrzenią można zapanować? Czy można 

w ogóle coś takiego stworzyć? I czy warto?

Nad miastem nie można i nie powinno się nawet próbować do końca za-
panować. Jak w większości przypadków różnych ludzkich działań, mia-
sto powinno być dynamicznie kształtowaną mieszaniną kontroli i jej bra-
ku, a architekci mogą jedynie starać się mieć wpływ na tę mieszaninę. Jako 
polski architekt z jednej strony podziwiam starannie zaprojektowane prze-
strzenie miejskie choćby wspomnianej wcześniej Holandii, w której nie 
ma miejsca na jakąkolwiek niekontrolowaną działalność architektonicz-
ną i jakiekolwiek zakłócenie metodycznie wypracowanego rytmu urba-
nistycznego, jednak z drugiej strony moim znajomym holenderskim ar-
chitektom podoba się polska swoboda, której ja często nie trawię. Gdy 
wjeżdżam do Warszawy, niekończący się tunel chaotycznie rozmieszczo-
nych reklam i beznadziejnej zabudowy w najlepszym przypadku wpro-
wadza mnie w stan przygnębienia, natomiast dla niektórych Holendrów, 
zmęczonych nadzorem nad wszystkim, ten podwarszawski syf kojarzy się 
jak najbardziej pozytywnie z energią społeczną i bardzo ciekawą nieprze-
widywalnością przestrzenną. 
Od jakiegoś czasu mnie osobiście miasto jako duży organizm przestało in-
teresować, zdecydowanie bardziej wolę się skupić na swoich małych pro-
jektach, które mogę ogarnąć w całości i które na miasto mogą wpływać 
sposób kameralny. Gdybym miał w stosunku do miasta jako całości jakie-
kolwiek ambicje, to pewnie starałbym się zostać politykiem. No ale to nie 
jest zawód, który byłby moim marzeniem.
Czy warto stworzyć pełną kontrolę nad miastem? Już nie pamiętam, kto 
powiedział, że sztuka jest zbyt poważną sprawą, żeby oddać ją w ręce ar-
tystów, ale to samo można powiedzieć o mieście i architektach. Niewąt-
pliwie jesteśmy specjalistami, ale władzy nad przestrzenią nie można 
nam oddać do końca. Ale też nie umiem sobie wyobrazić fanów Radzia 
Majdana i Edzi Górniak jako odpowiednich dyskutantów w tej dzie-
dzinie.

Roman Rutkowski (ur. w 1972 r.) w 2000 r. założył pracownię Roman Rutkowski 

Architekci, a od 2006 r. wraz z łukaszem Wojciechowskim współtworzy grupę 

ReWritable Research Team. Jako krytyk architektury współpracuje z kilkoma 

pismami architektonicznymi w kraju i za granicą. Na Wydziale Architektury 

Politechniki Wrocławskiej prowadzi wykłady i zajęcia z projektowania budyn-

ków użyteczności publicznej, podstaw projektowania oraz teorii architektury. 

Od 2006 r. jest wiceprezesem oddziału wrocławskiego Stowarzyszenia Archi-

tektów Polskich. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej 

(dyplom – 1996, doktorat –2005). Brał udział w wielu warsztatach i konferen-

cjach jako tutor i wykładowca. W 2004 r. zaprojektował we wrocławskiej dziel-

nicy Krzyki dom o powierzchni 120 m² na działce liczącej 320 m². 

www.rr-a.pl

www.rewritable.pl

www.romanrutkowski.wordpress.com

Nie mam pojęcia, czym  →
miałaby być nowa estetyka 
architektoniczna. W ogóle 
uważam, że o nowość 
w architekturze jest bardzo 
trudno.

romek rutkowski, dom własny we Wrocławiu, 2004-2009
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Dzięki współpracy artystek Anny Baumgart 
i Agnieszki Kurant z Muzeum Historii Żydów 
Polskich powstał w Warszawie niezwykły po-
mnik.. Warto przyjrzeć mu się z dalszej perspek-
tywy, co możemy uczynić dzięki zaproszonemu 
do dyskusji nad (…) wybitnemu niemieckiemu 
krytykowi Jörgowi Heiserowi. Przedstawiamy 
fragment jego wykładu Prawdziwe bękarty woj-
ny. Maski pop-kultury i Holokaust, wygłoszone-
go w Warszawie tuż przed realizacją (…) na ul. 
Chłodnej w Warszawie.

Anna Baumgart i Agnieszka Kurant: (…), projekt miejski, ul. Chłodna w Warszawie, współpraca
architektoniczno-konstruktorska: Józef Heliński, Jan Sukiennik, szkic: Jan Sukiennik / 137kilo.pl, 
realizacja: Muzeum Historii Żydów Polskich, grudzień 2009

(...)
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Propozycję pomnika na Chłodnej autorstwa Anny Baumgart i Agniesz-
ki Kurant można nazwać anty-pomnikiem. Nawet, jeżeli zaprojektowa-
ny jest jako obiekt duży i widoczny. Na sznurze, rozciągniętym w miej-
scu, w którym nad Chłodną przebiegała kładka zawiśnie rząd ogromnych 
srebrnych balonów z mylaru, układających się w znak „(…)” – zawierający 
trzy kropki nawias. Używany powszechnie w druku w miejscu zastosowa-
nego w wywiadzie czy cytacie skrótu znak wskazuje, że to, co czytamy jest 
fragmentem większej całości. Sugeruje, że pominięty fragment tekstu nie 
pasował do danego kontekstu. Tak oznaczona zostaje nieobecność. Nie-
obecność ta prowokuje do zastanowienia z czego brakiem mamy do czy-
nienia, do prób „wypełnienia” go, zależnych od kontekstu w którym poja-
wia się znak (…).
Wyobraź sobie, że przechodzisz pod takim, stworzonym z lśniących 
balonów znakiem. Mógłbyś pomyśleć, że to konceptualna kampania 
reklamowa dla marki odzieżowej (Martin Margiela robi się na Guc-
ciego?), której autorem jest dyrektor kreatywny zainspirowany An-
dym Warholem (unoszące się nadmuchiwane srebrne chmury), po-
dobnie jak, dajmy na to, tekstami na murach Lawrence’a Weinera z ich 
ekscentryczną interpunkcją. Czy wykorzystanie srebrzystego, lekkiego 
obiektu rodem ze świata komercji nie jest zbyt frywolne? A jeżeli tak, 
to jak inaczej oznaczyć to miejsce, tak, by trudno było je przeoczyć? 
Albo, bardziej ogólnie - czy istnieje właściwy sposób upamiętnia-
nia wydarzeń historycznych i okazywania, że jesteśmy ich świadomi? 
Żeby odpowiedzieć na to trudne pytanie, zanim rozpatrzymy propo-
zycję Baumgart i Kurant, należałoby przyjrzeć się szerzej sposobom, 
jakimi próbowano odpowiedzieć na nie w historii powojennej, czy to 
za pomocą publicznych pomników, czy innych form wyrazu artystycz-
nego.
Zapytajmy zatem raz jeszcze – czy istnieje właściwy sposób upamiętnia-
nia wydarzeń historycznych i okazywania, że jesteśmy ich świadomi? 
W odniesieniu do historii unicestwienia europejskich Żydów przez na-
zistowskie Niemcy, zorganizowanych prześladowań mających miejsce 
w warszawskim getcie, uprzemysłowionej zagłady w obozach koncen-
tracyjnych, pytanie to naznaczone jest skazą. Ten, kto poważnie zaan-
gażuje się w poszukiwanie odpowiedzi, doświadczy, że pojęcia „właści-
wy sposób” i „okazywać” same w sobie są problematyczne. Wyrażenie 
”właściwy” staje się w tym kontekście niewłaściwe – implikuje przed-
wczesne decydowanie się na powszechnie uznane konwencje i rytuały, 
które oddalają pamięć o wstrząsających wydarzeniach i refleksje będą-
ce częścią życia, stanowiące żywotny, współczesny proces upamiętnia-
nia. To właśnie ugrzecznione rytuały mogą niszczyć pamięć o wyda-
rzeniach. „Okazywanie” świadomości z kolei staje się problematyczne, 
gdy sam publiczny wyraz zaangażowania i przekaz wiedzy (tekst, wy-
powiedź, działanie czy dzieło sztuki) przyciąga większą uwagę odbior-
ców niż wydarzenie historyczne, do którego się odnosi. Wykorzystanie 
historycznej traumy dla własnych korzyści zostało opisane w prawdo-
podobnie najbardziej prowokujący sposób w książce „Holocaust indu-
stry”. Gorzką ironią jest fakt, że zdaje się ona powielać dokładnie tę hi-
perbolę, którą potępia. 

Zbiegiem okoliczności znak (…), trzech kropek w nawiasie, okazał się 
pierwszą spośród wyszukiwanych przez Kurant „nieistniejących” prac in-
nych twórców, takich które z pewnych powodów utraciły lub jeszcze nie 
otrzymały statusu dzieła sztuki. Artystka skontaktowała się z członkami 
grupy Art & Language, weteranami brytyjskiej sztuki konceptualnej – a ci 
przesłali jej fotografię znaku (…). Poczuła, że prośba nie została właści-
wie odczytana. Obraz sugerował co prawda nieobecność, ale nadal stano-
wił przedmiot artystyczny. Lata później Agnieszka Kurant i Anna Baum-
gart zaczęły rozmawiać na temat projektu pomnika przy ulicy Chłodnej. 
Po wstępnych planach zrekonstruowania identycznej (ale pozbawionej już 
swojej dzielącej funkcji) kładki, artystki zdecydowały się umieścić tam 
znak przestankowy.
Projekt świadomie cytuje historię sztuki od lat sześćdziesiątych: srebrna, 
nadmuchiwana struktura przywołuje Silver Clouds (1966) Andy Warhola 
- wypełnione helem uformowane na kształt poduszek, zawieszone w prze-
strzeni galeryjnej balony, czy nawiązujący do Silver Clouds, stworzony 
z unoszących się pod sufitem balonów Magic Bullet (1991) kolektywu Ge-
neral Idea, (‘Magic bullet’ to termin określający doskonały lek, dosięgają-
cy tylko wirusa np. HIV, nie naruszając organizmu). Projekt przywołuje 
też Królika Jeffa Koonsa (1986) - słynną stalową rzeźbę w kształcie kró-
lika zrealizowaną również w postaci ogromnego, zakupionego przez sieć 
sklepów Macy’s balonu, będącego częścią nowojorskiej parady z okazji 
Święta Dziękczynienia w 2007; Speech Bubbles (1997) Philippe Parreno – 
masę balonów uformowanych na kształt białych, komiksowych dymków, 
stłoczonych pod sufitem niczym zbyt duża ilość pustych fraz. Już w tym 
przeglądzie historycznych prac, do których Baumgart i Kurant otwarcie 
się w swojej propozycji odwołują, można dostrzec jak za pomocą jednego 
i tego samego medium – nadmuchiwanego mylaru, w zależności od kon-
tekstu można wypowiadać się o różnych sprawach: kryzysie spowodowa-
nym AIDS, masowej celebracji zakupów czy braku właściwych słów. Nie 
wynika to jednak z obojętnego, bezmyślnego ich zrównywania; przyzwala 
na to sama „konwencja gatunku” – nadmuchiwana jarmarczna atrakcja. 
Historia jej funkcjonowania jako obiektu pop-art skłania do przemyśla-
nego wykorzystywania, tak jak ma to miejsce w przypadku realizacji przy 
Chłodnej. Istotnym jest, że w przypadku tego projektu Baumgart i Kurant 
scalają popartowską konwencję z właściwym sztuce konceptualnej wyko-
rzystaniem typografii. Pod tym względem (…) przypomina prace two-
rzącego rzeźby z wykrzykników Richarda Artschwagera, który zmieniał 
znak językowy w obiekt rzeźbiarski. Jak wspomniano na wstępie, jesteśmy 
w stanie wyobrazić sobie dyrektora kreatywnego agencji reklamowej, któ-
ry tworzy taki sam obiekt jako reklamę dla designerskiej odzieży. Można 
by postawić na tej podstawie zarzut instrumentalizacji Zagłady, wykorzy-
stanej, by przykuć uwagę na targowisku. Ja jednak ujmę to inaczej. W tym 
przypadku zinstrumentalizowane zostają same środki przyciągania uwa-
gi na targowisku, którym niewątpliwie jest ze swymi sklepami i Trade To-
wer Chłodna. Celem jednak jest zwrócenie uwagi na Holokaust. „Perwer-
sja” wynikająca z użycia do tego celu błyszczącego, zabawnego obiektu 
jest środkiem mającym na celu zaznaczenie nieobecności, braku wcze-
śniejszego jasnego wskazania na kładkę i jej historię; braku wspólnoty 
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żydowskiej; długiej nieobecności spowodowanej przedłużającą się tabu-
izacją w epoce socjalizmu, braku otwartej debaty na temat złożonej hi-
storii polskiego bohaterstwa, ale i współudziału w mordowaniu polskich 
Żydów. I tego, co ukazuje Borowski czy Wertmüller za pomocą innych 
środków: braku jasnej linii podziału między bohaterami i zdrajcami. 
Obecnie trudności towarzyszące angażowaniu się w odnoszące do Zagła-
dy działania artystyczne nie mają związku z przyznaniem się do fascyna-
cji sprawcami (tak jakby kiedykolwiek miały). Wynikają raczej z rozzie-
wu między dzisiejszym pokoleniem, a pokoleniem naocznych świadków 
i ocalałych. Związane mogą być one z doborem medium, odniesieniem 
się do z góry założonej perspektywy ofiar, ścieraniem z autorytetami 
czy poczuciem upoważnienia artystów takich jak Lanzmann, Eisenman, 
Spiegelman czy nawet Wertmüller. Ten nieuchronny proces narastają-
cego odłączenia owocuje również tym, co Freud określa terminem Na-
chträglichkeit, opóźnionym działaniem, spóźnioną rejestracją znaczenia 
traumatycznego wydarzenia. Jak przekonująco argumentuje Hal Foster, 
wytwory awangard historycznych, same w swoich czasach przeżywa-
ne jako traumy, jako jedyne mogły być zrozumiane i przepracowywane 
przez późniejsze pokolenia1.W odniesieniu do artystycznych odpowie-
dzi na Holokaust oznacza to, że dwa rodzaje odroczonej akcji – właści-
wy sztuce i historii - nakładają się w zawikłany sposób na siebie. Obecnie 
artyści pracują nad tym, co Spiegelman, Wertmüller i paru innych zapo-
czątkowali w latach siedemdziesiątych. Zdali sobie sprawę, że „trywialna”, 
awangardowa forma wyrazu, dajmy na to komiks, wodewil czy jarmarcz-
ne balony, może być nie tylko postrzegana jako trauma, ale i sama reje-
strować historyczną traumę.
Jak można odnieść  to do pomnika publicznego? Film i komiks są pół-
publicznymi środkami wyrazu, konsumowane są w przestrzeni, która jest 
zarazem wspólna i intymna. Daje to większe poczucie przebaczenia win 
niż ma to miejsce w odniesieniu do materiału niejednoznacznego, doko-
nującego transgresji, znajdującego się w przestrzeni publicznej. Komer-
cja przekształciła sferę publiczną, rozczłonkowując ją na cząstki doświad-
czeń indywidualnych konsumentów. Największym osiągnięciem realizacji 
propozycji Anny Baumgart i Agnieszki Kurant dla pomnika na Chłodnej 
może być stworzenie w środku ruchliwej ulicy otoczenia, które przemienia 
społeczne rozczłonkowanie w doświadczenie osobiste.
Tłumaczenie: Maria Tuszko

Pełna wersja tekstu dostępna jest na stronie internetowej 
www.jewishmuseum.org.pl

PRZYPIS:
1 Hal Foster, The Return of the Real: Art and Theory at the End of the Century, October 
Books/The MIT Press, Cambridge MA 1996

Anna Baumgart i Agnieszka Kurant: (…), projekt miejski, ul. Chłodna w Warszawie, współpraca 
architektoniczno-konstruktorska: Józef Heliński, Jan Sukiennik, realizacja: Muzeum Historii 
Żydów Polskich, grudzień 2009.

Jörg Heiser jest współwydawcą magazynu „frieze”, krytykiem związanym 

z dziennikiem „Süddeutsche Zeitung”. Autor esejów do katalogów wystaw Imi 

Knoebel (Deutsche Guggenheim, 2009), Sterling Ruby (Gamec Bergamo, 2009) 

i Markusa Schinwalda (Kunsthaus Bregenz, 2009). Kurator wystaw m.in. Ro-

mantic Conceptualism (Kunsthalle Nuremberg and Bawag Foundation, Vien-

na, 2007). W 2008 została opublikowana jego książka All of a Sudden. Things 

That Matter in Contemporary Art (Sternberg Press). Profesor wizytujący na the 

University for Art and Industrial Design in Linz, Austria.
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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.w.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 GRĘBODZIN Fundacja Świątynia 

Sztuki ul. Szkolna 31; GRUDZIĄDZ Centrum Kultury Teatr, ul. Marszałka Focha 19; JELENIA GÓRA Biuro Wystaw 

Artystycznych, ul. Długa 1; 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; KONSTANCIN-JEZIORNA Galeria f150, ul. Ścienna 150, Bielawa KRAKÓW Artpol, Zacisze 14, www.

art-pol.org; Delikatesy ul. Sarego 20/1; Galeria Pauza, ul. Floriańska 18/5; Galeria ZPAF i S-ka, ul. Św. Tomasza 24, 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; Policealne Studium Plastyczne Anima Art ul. Zamoyskiego 

29/8; Punkt, ul. Sławkowska 24, I piętro, www.punkt.sklep.pl; 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; Kofeina Kosciuszki 31a 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 Przychodnia ul. Przybyszewskiego 39, www.galeriaprzychodnia.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; RADOM Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” ul. Kopernika 1 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, ul. Bagatela 10 lok. 15A 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; Kępa Cafe Finlandzka 12a/12; 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); Lokal_30, ul. Foksal 17b/30, www.lokal30.pl; 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; ; Piksel, ul. Noakowskiego 12/43, www.

piksel.art.pl; Pasta Café, ul. Kamionkowska 48a, www.pastacafe.pl; planB, al. Wyzwolenia 18, www.planbe.pl; Pochwała 

Niekonsekwencji ul. Grójecka 118, Powiększenie, Nowy Świat 27, Powiśle, Kruczkowskiego 4; 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; Galeria xx1, al. 

Jana Pawła II 36 Yours Gallery, Krakowskie Przedmieście 33, www.gallery.yours.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

GALERIA 
MURRR
ODSŁONA 4: 
IWONA ZAJĄC
BEREK
Warszawa
ul. Zamojskiego 24/26
start 16.12.

A TO WSZYSTKO DZIĘKI: 

www.galeriamur.pl
Współpraca: Fundacja Bęc ZmianaProjekt WUW 2009 finansowany jest 

z dotacji otrzymanej od Miasta Stołecznego Warszawy
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