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04 NOTESIK.NA.6.TYGODNI

05–91	 ORIENTUJ	SIĘ!  
 najnowsza kultura i sztuka dzieje się teraz

92–97 NARZĘDZIA	ZMIANY
 Biennale Architektury w Wenecji w tym roku odbędzie się po raz 12. 

Wciąż nazywane jest największym światowym świętem architektury, 
chociaż ten kto szuka nowoczesnego myślenia o projektowaniu, bywa 
raczej na Biennale w Rotterdamie. Hasłem przewodnim tegorocznych 
wystaw w Wenecji jest Ludzie spotykają się w architekturze /
People meet in architecture. Czy ten temat coś zmieni w rozumieniu 
architektury? Z Krzysztofem Nawratkiem, anty-architektem i meta-
urbanistą, rozmawia Bogna Świątkowska.

98–111 SIŁA	MARGINESÓW 
 Zainteresowanie pozainstytucjonalną awangardą i geografią 

artystyczną kierowały moją uwagę ku marginesom, gdzie spotykały 
się różnego rodzaju artystyczne „nie-tożsamości” – z profesorem 
Andrzejem Turowskim o miejscu sztuki w dzisiejsze przestrzeni 
publicznej, postkolonializmie antropologii śmieci i współczesnym 
piractwie rozmawia Krzysztof Gutfrański.

112–121 NIE	ZASŁANIAĆ	TREŚCI	BZDURAMI
 O roli przypadku w tropieniu zdarzeń rzeczywistych i domniemanych, 

z Honzą Zamojskim, autorem książki Jak spotkałem diabła, 
założycielem mikrowydawnictwa Morava specjalizującego się 
w wydawaniu artystycznych książek autorskich, rozmawia jego siostra 
Marika. 
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Bęc Zmiana przedstawia:

NERWOWA DRZEMKA
O poszerzaniu pola w projektowaniu.

Premierowe prezentacje krytycznych tekstów poszerzających 
horyzont myślenia o dizajnie:  Charles Eames, Tom Holert, Mark 
Wigley, Francisco Laranjo, Marek Krajewski, Tomek Bierkowski
 
www.dizajnwawa.pl

Zamów: www.funbec.eu/sklep lub szukaj w dobrych księgarniach
Bęc Zmiana, Mokotowska 65, Warszawa

Publikacja została wydana dzięki dotacji otrzymanej od m.st. Warszawa

WOLNY UNIWERSYTET WARSZAWY PRZEDSTAWIA: 

CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI. 
ZESZYT 1:  

KULTURA NIE DLA ZYSKU
TEORETYCY, AKTYWIśCI I ARTYśCI 

O pRODUKOWANIU I fUNKCjONOWANIU KULTURY.

Kompendium wiedzy dla aktywistów kultury: produkcja 

wiedzy i kultury w późnym kapitalizmie, analiza kondycji 
życia aktywistów, twórców i animatorów kultury, 

wywieranie wpływu na politykę kulturalną,  na obecny 
i przyszły kształt społeczeństw.

www.wuw2009.pl

ZAMÓW: www.funbec.eu/sklep lub szukaj w dobrych księgarniach
Bęc Zmiana, Mokotowska 65, Warszawa

Publikacja została wydana dzięki dotacji otrzymanej od m.st. Warszawa
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122–129 TROCHĘ	CHULIGANI,	TROCHĘ	ERUDYCI
 Słowa, których nadużywam to na pewno: namnażanie, zacieranie śla-

dów, prywatne rytuały, zaburzenia, pęknięcia – o nowym języku opisy-
wania sztuki z Martą Lisok rozmawia Bogna Świątkowska.

130–139 ZOBACZYĆ	MIEJSCE
 Nie przynosi gotowych prac do galerii. Zaczyna od badań, obserwacji, 

by stworzyć pracę specjalnie dla konkretnego miejsca. Używa 
prostych materiałów: tektury, papieru, drewna i koloru – jego prace 
są zawsze białe. Realizację dla CSW w Toruniu nazwał Plamka żółta na 
cześć części naszego oka odpowiedzialnej za widzenie barw i ostrość 
wzroku. O mutacjach widzialnej przestrzeni z Tilmanem Wendlandem 
rozmawia Kasha Bittner, kuratorka jego wystawy.

144 GDZIE	BYWA	NOTES  

WYDAWCA:   Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
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TEKSTY:   Kasha Bittner, Krzysztof Gutfrański Piotr Kowalczyk, Pani Bogna 
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  „Na rozwój FNKBZ”) darowizną minimum 10 PLN, prześlij nam  
  o tym wiadomość na adres nn6t@funbec.eu, podaj adres pod jaki  
  mamy wysłać wybrany przez ciebie numer nn6t, a my wyślemy  
  ci go pocztą priorytetową natychmiast. Większe wpłaty  
  przyjmiemy entuzjastycznie!

WYCZERPANiA:  Uprzejmie informujemy, że nakład numeru 1, 2, 4, 7, 8, 9, 15, 20,  
  24_26, 27, 28, 29, 37, 41, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56,57 został 
  przez was wyczerpany. Bardzo nas to cieszy. Dziękujemy!

REKLAMA:  zamów cennik nn6t@funbec.eu

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

SZEFOWA FNKBZ:  Bogna Świątkowska bogna@funbec.eu

BĘC:   Drążek (ostre koło), Piotr Kowalczyk, Piotr Zastróżny (opieka nad  
  www.lomo.art.pl), Paulina Witek, Paulina Jeziorek, Monika 
  Rendzner, Szymon Żydek. Departament Publikacji: Ela Petruk, 
  Paulina Sieniuć.
  Wolontariusze: Zofia Borysiewicz, Julia Dziubecka, Dagmara 
  Kowasz, Asia Grzybowska, Natalia Grzywalska, Ewa Gumkowska, 
  Zofia iwanicka, Cezary Koralewski.
RADA FNKBZ:  Maksymilian Cegielski, Kuba Bałdyga, Przemek Bogdanowicz, 
  Kamil Dąbrowa, Paweł Dunin-Wąsowicz, Grzegorz Dyduch 
  i Marcin Świetlicki, łukasz Gorczyca, Robert Majkut, 
  Ewa Moisan, Sławomir Pietrzak, Jacek Poremba, 
  Kuba Wojewódzki

ZNAK FNKBZ:  Małgorzata Gurowska m_box@tlen.pl

www.funbec.eu

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

Zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

58



orientuj się  notes.58       5

58
02 20/sb

 21/nd

 22/pon

 23/wt

	 24/śr

 25/czw

 26/pt

 27/sob

 28/nd

03 01/pon

 02/wt

	 03/śr

 04/czw

 05/pt

 06/sob

 07/nd

 08/pon

 09/wt

	 10/śr

 11/czw

 12/pt

 13/sob

 14/nd

 15/pon

 16/wt

	 17/śr

 18/czw

 19/pt

 20/sob

 21/nd

 22/pon

 23/wt

	 24/śr

 25/czw

 26/pt

 27/sob

 28/nd

 29/pon

 30/wt

	 31/śr

złodzieja obrazu oraz samo dzieło, 
w nienaruszonym stanie. Był nim fa-
natyk Moneta z południa Polski.
Nas najbardziej poruszył fakt, że ob-
raz nie trafił - jak przewidywał podin-
spektor Ast z tekstu Krajewskiego – do 
toalety „jakiegoś szejka”, tylko przez 
ponad 9 lat cieszył oko gorzej sytu-
owanego wielbiciela malarstwa. •

Odnaleziono skradziony prawie  ɿ
10 lat temu z poznańskiego Muzeum 
Narodowego obraz Claude’a Moneta, 
Plaża w Pourville! Tym samym nieak-
tualne są już domysły na temat miej-
sca, gdzie trafiło dzieło, które znala-
zły się w tekście Marka Krajewskiego 
opublikowanego w NN6T#57. Po pra-
wie dekadzie poszukiwań znaleziono 

PLAŻA	 
W	POURVILLE

 

MENEDŻER	 
KULTURY

Od 1 października 2010 Fundacja  ɿ
Roberta Boscha zaprasza dwunastu 
menedżerów kultury z Europy Środ-
kowo- i Południowowschodniej do 
udziału w odbywającym się w Niem-
czech trzynastomięsiecznym progra-
mie szkoleniowym z dziedziny zarzą-
dzania kulturą. Stypendyści podejmą 
się zaprezentowania kultury swoje-
go kraju poprzez realizację innowa-
cyjnych projektów artystycznych. 
Stypendyści będą pracować w insty-

zgłoszenia do 14.03 | www.moe-kulturmanager.de 

tucjach na terenie całych Niemiec 
(z wyjątkiem Berlina), posiadających 
doświadczenie we współpracy mię-
dzynarodowej w zakresie kultury 
i sztuki oraz pragnących pogłębić 
kontakty z naszą częścią Europy. 
istotnym elementem programu są 
szkolenia dotyczące planowania pro-
jektów, pracy zespołowej, gromadze-
nia funduszy, kontaktów z prasą oraz 
działań PR, jak również marketingu 
kultury. • 
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PRZESZŁOŚĆ	 
JEST  
OBCYM	KRAJEM 

gromadzenia wspomnień i znaczeń. 
Zaproszeni do projektu artyści do-
kumentują różnego rodzaju miejsca, 
m.in. miejsca utopijne (np. Przywró-
cony raj Jaspera Rigole), archetypicz-
ne (np. Kalendarz Agnieszki Polskiej), 
bliskie (np. dyptyki z serii Briesen 
Krzysztofa Zielińskiego), historyczne 
(np. Przepowiednia spełnia się De-
imantas’a Narkevičius’a). Obrazują 
także przestrzenie niczyje, opisane 
przez antropologa Marc’a Augé jako 
nie-miejsca (np. Tutaj jest wszę-
dzie Persijn’a Broersen’a i Margit 
Lukács). Mówią też o doświadcza-
niu tęsknoty za swoim miejscem 
na ziemi, jak otwierająca wystawę 
praca HomeSICK Šejli Kamerić.(…) 
Przeszłość jest obcym krajem nakre-
śli mapę odtworzonych lub wymy-
ślonych miejsc, kumulacji różnych 
emocji – nostalgii, zwątpienia, ironii, 
radości – stawiając przed widzem py-
tanie: czym dzisiaj jest miejsce? •

Z różnych krajów Europy arty- ɿ
stów materializuje miejsca ze wspo-
mnień, ożywia wymyślone geogra-
fie i analizuje i przedstawia naturę 
procesów pamięci i zapominania.  
Przestrzeń wystawy, zaaranżowana 
przez holenderskiego artystę Jero-
ena de Vries, nawiązuje do frenologii 
- powstałej na przełomie XViii i XiX 
wieku malowniczej teorii naukowej, 
wiążącej geografię i ludzki umysł.  
Chociaż dziewiętnastowieczna me-
tafora ludzkiego rozumu nie została 
potwierdzona naukowo, przywodzi 
na myśl fenomenologiczne podej-
ście do miejsca, upowszechnione 
przez geografię humanistyczną 
w latach 70. XX wieku. Geografia 
humanistyczna definiuje miejsce 
jako obszar akumulacji emocji, 
przyzwyczajeń i nawyków. Miejsca 
rodzą się stopniowo, nabywając „wy-
pukłości”, złożoności i charakteru 
wraz z upływem czasu, w procesie 

do 7.03 | toruń, CsW, Pokój z kuchnią, ul. Wały gen.sikorskiego 13 | www.csw.
torun.pl

w.ww umelec.org
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HOŻARTY 
2010

a do wykorzystania jest przestrzeń 
miejska - witryny, bramy, trawniki, 
ściany kamienic. Organizatorzy za-
strzegają sobie możliwość selekcji 
zgłoszeń. Festiwal odbędzie się 24 
kwietnia.
Zgłoszenia wysyłajcie na: kasiawyro-
zebska@gmail.com •

Organizatorzy festiwalu  ɿ Ho-
żarty 2010 - Święto sztuki, święto 
ulicy Hożej zapraszają artystów do 
wzięcia udziału w imprezie. Będzie 
to już iV czwarta edycja Hożartów. 
Tegorocznym tematem przewod-
nim imprezy są emocje i umiejęt-
ność ich wyrażania, komunikacji, 

Warszawa | www.hozarty.com 

DMY 
BERLIN 
2010

oraz szkoły artystyczne), Allstars 
(design komercyjny, marki designer-
skie), a także Extended – wystawy 
organizowane spontanicznie i oddol-
nie w czasie trwania festiwalu. Do 
udziału zaproszeni są artyści z Polski. 
impreza odbędzie się między 9 i 13 
czerwca. •

Najbliższa edycja international  ɿ
Design Festival odbędzie się w Berli-
nie w między 9 i 13 czerwca 2010. DMY 
to jeden z najbardziej prestiżowych 
i progresywnych festiwali współcze-
snego projektowania na świecie. Mo-
duły składające się na imprezę w tym 
roku to Youngsters (młodzi twórcy 

do 28.02.2010 |  dmy-berlin.com

CAFE MIĘSNA / POZNAŃ  
ul. Garbary 62  - wejście od ul. Mostowej

http://www.myspace.com/cafemiesna

FOTOSTORY

z Uł, znajdowały się na terenie uczel-
ni, dokumentowały lub portretowały 
jej życie. Nagrody stanowi sprzęt fo-
tograficzny o łącznej wartości 8000 zł 
oraz fotoksiążki.•

Uniwersytet łódzki  oraz Fotofe- ɿ
stiwal zapraszają do udziału w kon-
kursie Uniwersyteckie fotostory. Kon-
kurs ma charakter otwarty – jedynym 
wymogiem jest, aby wszelkie obiekty 
na zdjęciach pozostawały w związku 

do 8.03 | uni.lodz.pl/promocja  | www.fotofestiwal.com
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PALAIS-ROYAL 
OPEN	 
AIR

mym sercu Paryża nieopodal Luwru. 
Ponadto, laureat konkursu będzie 
miał okazję prezentacji swojej twór-
czosci na indywidualnej wystawie 
zorganizowanej na czas rezydencji. 
Edycja 2010 poświęcona jest ar-
tystom z następujących państw: 
Bułgarii, Czech, Danii, Esto-
nii, Polski, Wegier i Rumunii. 
Rezydencja dla polskiego laureata 
została wyznaczona od 15 listopada 
do 17 grudnia 2010.•

Program Palais-Royal Open Air  ɿ
ma na celu promocję sceny arty-
stycznej młodego pokolenia i skie-
rowany jest do zawodowych arty-
stów sztuk wizualnych do 40. roku 
życia. Jego pierwsza edycja trwać 
będzie od marca do grudnia 2010. 
Palais-Royal OpenAir daje możliwość 
miesięcznego pobytu i pracy twór-
czej. Galeria położona jest w presti-
żowym Jardin du Palais-Royal, w sa-

do 3.09.2010 | www.propenair.com 

INSPIRACJE: 
GLAMOUR

lub wręcz kiczowate. W połyskliwym 
przepychu glamour możemy pławić 
się także bez świadków w czterech 
ścianach naszych domów.
Artyści, którzy pokażą swoje prace na 
festiwalu to m.in.: Karim Rashid, Ragme 
Sigmond, Kobas Laksa, Maurycy Gomu-
licki, Janaina Tschap, Yuliya Babich, igor 
Omulecki. Projekty kuratorskie pokażą 
też: grupa Luksusowe Kury czyli 5 arty-
stek i kuratorek oraz Adam Mazur, któ-
ry przygotowuje wydarzenie o nazwie 
Fashion Invasion. Współczesna moda 
i fotografia z Polski. Będzie można zo-
baczyć też zwycięskie projekty indy-
widualne z konkursu dla artystów oraz 
projektantów mody. •

Festiwal inSPiRACJE co roku ma  ɿ
myślą przewodnią. W roku 2010 jest 
nią glamour.
Glamour w dosłownym znaczeniu to 
urok, czar, blask, przepych lub coś 
błyszczącego, świecącego, świetliste-
go, promieniującego. Życie w stylu 
glamour to spełnianie surrealistycz-
nych marzeń, które sprawia nam dużo 
satysfakcji. Glamour charakteryzuje 
dzisiejsze celebrities. Bycie glamo-
ur, to bycie czarującym, urokliwym, 
błyszczącym, sławnym a jednocze-
śnie często przerysowanym. Nierze-
czywisty świat glamour prezentuje 
swój ideał poprzez media. Przepych 
i pragnienie oczarowania widza stały 
się najistotniejszym celem, a użyte 
środki bywają często pseudoarty-
styczne, całkowicie pozbawione stylu 

18-21.03 | szczecin | www.inspiracje.art.pl
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piotr bosacki
mateusz sadowski
magdalena starska
iza tarasewicz
piotr żyliński

piotr żyliński                     19.02>21.03 2010
korzenie / roots

galeria stereo
ul.słowackiego 36/1
60-825 poznań, poland
+48 509099786, +48 503178965
galeriastereo@gmail.com
www.galeriastereo.pl

ZGŁOŚ	SIĘ 
NA	SURVIVAL	

zmiany nazwy wydarzenia Przegląd 
Sztuki Survival - przez nadanie tego-
rocznej edycji wątku przewodniego, 
aż po zmianę konwencji prezentacji 
dzieł i mocną oprawę merytoryczną 
działań artystycznych. Survival 8 bę-
dzie, bardziej niż poprzednie edycje, 
klasycznym projektem wystawienni-
czym. Nawiąże też do tradycji twór-
czości konceptualnej.•

Tegoroczny festiwal Survival  ɿ
odbędzie się we wrocławskim Bun-
krze Strzegomskim. Organizatorzy 
zapraszają artystów do zgłaszania 
prac i projektów. Konkurs wyłoni 
artystów, których projekty zostaną 
zaprezentowane podczas Przeglądu 
w czerwcu tego roku.
Ósma edycja zaprezentuje Przegląd 
w nowej odsłonie: począwszy od 

do 2.04 | survival.art.pl 

MUZYKA 
WSPÓŁCZESNA,	 
ARCHIWUM	UTOPIA

Projekt Pawła Mościckiego Archi-
wum i utopia w XX wieku ma na 
celu przemyślenie związku pojęcia 
archiwum z pojęciem utopii. „Ana-
lizując praktyki sztuki XX wieku, 
odwołujące się do archiwum, doku-
mentu, materiałow historycznych, 
znajdziemy w nich ślady utopii i na 
nowo zdefi niujemy utopię jako pe-
wien stan skupienia archiwum ubie-
głego wieku” - zapowiada Mościcki, 
członek zespołu Krytyki Politycznej, 
a także filozof, eseista i tłumacz 
książek Alaina Badiou, Dereka At-
tridgea, Slavoja Zizka, Jacquesa 
Ranciere’a, redaktor tomu Maurice 
Blanchot.
Literatura ekstremalna (2007) oraz 
autor książki Polityka teatru. Eseje 
o sztuce angażującej (2008).
Terminy wykładów: 4.03, 25.03, 
15.04, 6.05, 20.05, 3.06 i 24.06, 
czwartki, godz. 18. •

Dwaj krytycy młodego pokolenia,  ɿ
zajmujący się różnymi dziedzinami 
sztuki, zaprezentują w nadchodzą-
cych miesiącach program wykładów 
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Pocztówki z muzyki współczesnej to 
cykl organizowany przez Jana Topol-
skiego, redaktora naczelnego maga-
zynu „Glissando”. Będzie on teoretycz-
ną i praktyczną prezentacją najnow-
szych zjawisk muzyki współczesnej oraz 
innych sztuk prezentowanych poprzez 
jej pryzmat i w związku z nią. Cykl ma 
na celu przybliżenie, bez uciekania się 
w muzyczną, techniczną terminologię 
i żargonowy język, ani w emocjonalny 
infantylizm broszur koncertowych, nur-
tów i tendencji tej sztuki, od dziesiątek 
lat egzystującej na marginesie kultury. 
Spotkania będą miały formę wykładów, 
słuchowisk, minikoncertów i spotkań 
z muzykami. Terminy: 23.02, 23.03, 
27.04, 25.05, 26.06.

23.02, 23.03, 27.04, 25.05, 26.06 | Warszawa, Muzeum sztuki nowoczesnej, ul. 
Pańska 3 | www.artmuseum.pl | www.glissando.pl
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W	MOIM 
KONTEKŚCIE	

kurioza. i wobec wybranego konkretu-
symptomu formułuje Świdziński wy-
powiedź w formie napisanego tekstu 
lub mówionego performansu. Taka 
wypowiedź nie jest po prostu komen-
tarzem,to raczej interwencja poddają-
ca wybrany konkret przekształceniu 
w nowy fakt. Zaczerpnięte z różnych 
kontekstów fotografie Świdziński 
umieszcza wśród własnych spostrze-
żeń i refleksji. Tekst wraz z fotografią 
tworzą prostymi środkami przestrzeń 
dyskursu. Świdziński posługuje się 
znakami łatwo rozpoznawalnymi, ale 
o znaczeniach otwartych i uzależnio-
nych od kontekstów, jakie przywołane 
zostaną przez widzów w zetknięciu 
z pracami artysty.
Kurator: Grzegorz Borkowski •

Jan Świdziński traktuje fotografie  ɿ
w sposób szczególny: przeprowadza 
z nimi rodzaj materialnego i intelektu-
alnego działania. Można powiedzieć, 
że posługuje się fotografiami jak re-
kwizytami w performansach. Fotogra-
fie są dla niego obiektami, detalami 
zaczerpniętymi z otaczającej rzeczy-
wistości, i to rzeczywistości pojmowa-
nej na tyle całościowo, że nieistotne 
stają się podziały na sferę sztuki i po-
toczności, na fakty i artefakty. W dzia-
łaniach Świdzińskiego walory formal-
ne fotografii nie są istotne, traktuje 
je bowiem jako symptomy rzeczywi-
stości, konkrety, które równie dobrze 
mogą kierować uwagę na ogólniejsze 
zjawiska, jak i być traktowane jako 
jedynie jednostkowe, niepowtarzalne 

Jan Świdziński: Anomia, 1998, fragment

do 28.02 |  Warszawa, CsW, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl

BIOLOGIA	 
CHEMIA	 
FIZYKA

nicy i Krzysztofa Solarewicza odwo-
łuje się zarówno do samej fotografii, 
jako pewnego procesu opartego o te 
trzy „naukowe” dziedziny, jak i do zna-
czących tropów - życia, a więc i śmier-
ci. Nie uciekając od złudzenia real-
ności fotografii, artyści zmuszają do 
czytania, a nie jedynie oglądania go-
towych obrazów. Każdy z nich w inny 
sposób interpretuje temat - czy to 
wychodząc od samej pracy z medium 
i tworzenia iluzji, czy to szukając śla-
dów miłości w ciele, jedynie pozornie 
anonimowym, czy to raczej skupiając 
się na bezruchu, przesiąkniętym dra-
matyzmem, gdzie „nic się nie dzieje”. 
Fragment tekstu kuratorskiego Beaty 
Barteckiej.•

Pozytywistyczne nastawienie za- ɿ
kładało, że wszystko można poznać 
dzięki możliwościom nauk przyrodni-
czych, a więc też biologii, chemii i fi-
zyki. Te trzy dziedziny, tak mocno po-
wiązane z człowiekiem, już choćby na 
poziomie funkcjonowania ciała, mia-
ły dostarczyć wiedzy wszechstronnej 
i absolutnej. Z czasem rozdrobnienie 
nauki na coraz bardziej szczegółowe 
treści, a co za tym idzie coraz bardziej 
fragmentaryczny obraz, przyczyniło 
się do zachwiania wiary w możliwość 
poznania człowieka i świata, a tym 
bardziej poznania jego przez biolo-
gię, chemię i fizykę. (…)
Wystawa Biologia Chemia Fizyka Wal-
demara Pranckiewicza, łukasza Rusz-

fot. Krzysztof Solarewicz

20.02-14.03 | Wrocław, BWA, Galeria Design, ul. Świdnicka 2-4 | 
www.bwa.wroc.pl
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SP/PS

w której znajduje się m.in. ostatnia 
przeprowadzona z Jerzym Ludwiń-
skim rozmowa autorstwa Rafała Ja-
kubowicza. Wystawa SP/PS ujawnia 
silny wpływ teorii tego nonkonfor-
mistycznego krytyka na twórczość 
Jakubowicza i stawia ją w nowym 
świetle.Rafał Jakubowicz (ur. 1974) 
jest twórcą instalacji, filmów wideo, 
malarzem, krytykiem sztuki. W 2002 
roku zrealizował mocną w wymowie 
pracę Arbeitsdisziplin, za sprawą 
której jego nazwisko stało się gło-
śne. Jakubowicz przywołuje pamięć 
o tematach trudnych, ale z drugiej 
strony dał się poznać jako artysta 
świetnie poruszający się na gruncie 
konceptualizmu i przekuwający go 
na własny styl paradoksalnego my-
ślenia. Podejmuje wątek autoreflek-
sji nad miejscem i rolą sztuki, ostat-
nio zwłaszcza nad jej nadbudową 
instytucjonalną (niezrealizowany 
projekt Miejsce).•

Tytuł najnowszego projektu  ɿ
Rafała Jakubowicza SP/PS to skrót 
od słów „sztuka pojęciowa” i „post 
scriptum”. Sztuka Jakubowicza, od 
początku bliska była konceptuali-
zmowi; warstwa pojęciowa odgrywa 
w niej rolę ważniejszą niż warstwa 
materialna. Najnowsza, minimali-
styczna realizacja, rozwija szeroki 
wachlarz odwołań i uruchamia wie-
le kontekstów. Wypływa z lektury 
polskiej sztuki lat 70., a zwłaszcza 
pism i działań Jerzego Ludwińskie-
go, jednego z najwybitniejszych teo-
retyków i animatorów sztuki współ-
czesnej, zmarłego w 2001 roku. 
Jerzy Ludwiński był założycielem 
galerii Pod Moną Lisą we Wrocławiu 
i pomysłodawcą stworzenia w tym 
mieście Muzeum Sztuki Aktualnej. 
W listopadzie 2009 ukazała się anto-
logia tekstów Ludwińskiego Sztuka 
w epoce postartystycznej w opra-
cowaniu Jarosława Kozłowskiego, 

Rafał Jakubowicz, projekt "SP / PS"

do 6.03 | Warszawa, Galeria Le Guern, ul. Widok 8 | www.leguern.pl

PRACE 
LIBERY 
1982-2008

i publikacji. Wystawa zrealizowana 
w ścisłej współpracy z artystą, pra-
gnie wypełnić tę lukę, prezentując 
obok prac znanych, nigdy dotych-
czas nie upublicznione fotografie 
i filmy z lat 80., a także niektóre 
urządzenia korekcyjne z lat 90., któ-
re nie były dotąd wystawiane w Pol-
sce. Wystawie towarzyszy obszerny 
polsko-angielski katalog prac Libery 
z lat 1982-2008, wydany przez BWA 
Wrocław i Zachętę Narodową Galerię 
Sztuki dzięki wsparciu finansowemu 
instytutu Adama Mickiewicza.•

Wystawa Zbigniewa Libery,  ɿ
wspólny projekt warszawskiej Za-
chęty i BWA Wrocław, jest drugim po 
amerykańskim, a pierwszym w Pol-
sce retrospektywnym przeglądem 
twórczości artysty obejmującym 
trzy dekady jego aktywności w sztu-
ce. Paradoksem jest, że twórczość 
Libery, czołowego artysty polskiej 
sztuki krytycznej, autora głośnych 
i powszechnie znanych prac: Lego. 
Obóz koncentracyjny czy Pozytywy 
nie doczekała się dotychczas wyczer-
pującej monograficznej prezentacji 

Zbigniew Libera: Dla sztuki, 1982 (2006), fotografia, 38 x 48 cm, dzięki uprzejmości Galerii Raster, 
Warszawa

19.02-14.04 | Wrocław, BWA, galeria Awangarda, ul. Wita stwosza 32 | 
www.bwa.wroc.pl
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NOCNY 
JEŹDZIEC

do poruszenia tematów bardziej 
uniwersalnych. Na wystawie można 
zobaczyć m.in. film wideo dokumen-
tujący niecodzienną konną prze-
jażdżkę, która zdarzyła się pewnej 
letniej nocy.•

Pierwsza indywidualna wysta- ɿ
wa Pauliny Semkowicz koncentruje 
się wokół postaci, jaką jest ojciec 
autorki. Projekt jest portretem ojca 
widzianego oczami dorosłej już córki. 
Ta osobista analiza jest pretekstem 

Paulina Semkowicz: Nocny jeździec

do 4.03 | Warszawa, Fundacja Atelier, ul. Foksal 11 | www.atelier.org.pl

SZTUCZNA	 
FAUNA

między nimi i skrupulatnie punktuje 
różnice. Najbardziej intrygującym 
momentem jest dla niego trudny do 
zdefiniowania obszar, który ginie 
bezpowrotnie podczas wykonywania 
kopii, czy przekładu z języka na język. 
Gdzie znajduje się granica autentycz-
ności? Co jest esencją danego me-
dium, uniemożliwiającą przełożenie 
na inną formę? Powstający obecnie 
projekt podejmuję między innymi 
taką próbę transpozycji jednego me-
dium w inne. Na wystawie są prezen-
towane projekcje slajdów, zaaranżo-
wane tak, by układały się w kolejną 
bryłę/obiekt malarski. Radek Szlaga 
podejmuje też karkołomną próbę 
rozstrzygnięcia sporu na temat iko-
noklazmu, eskaluje absurdalność 
problemu i mierzy się z nim na swój 
przewrotny sposób. •

Twórczość Radka Szlagi to, jak  ɿ
sam mówi o tym artysta, zapis pew-
nego procesu, stanu świadomości, 
swoista mitologia, którą wciąż kreu-
je. To świat tajemniczy, pełen sprzecz-
ności i wciąż zmieniających się reguł. 
Zestawia w nim różne porządki narra-
cyjne, kody kulturowe, powszechne 
i mniej znane mity, zasłyszane histo-
rie i motywy. Zgrzyty i absurd takich 
połączeń nie są jednak sprawą przy-
padku. Szlaga umieszczając je w nie-
oczekiwanych kontekstach, świa-
domie buduje z nich nowe historie, 
opowieści i mity. Brak w tym świecie 
typowej logiki, precyzyjnych zasad, 
dlatego też oczekuje od odbiorcy 
szczególnej wrażliwości i czujności. 
W najnowszej realizacji artysta po-
dejmuje nurtujący go od dawna te-
mat kopii i oryginału. Docieka relacji 

Radek Szlaga: iconoclasm

12.02-4.03 | Poznań, Galeria Miejska Arsenał, rynek 3 | www.arsenal.art.pl
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OBRAZY	 
UJAWNIONE	

skiego przeszła bardzo krętą ewolucję, 
od konceptualno-minimalistycznych 
fotografii (wyludnione krajobrazy, 
weryzm otoczenia, „przypadkowy” 
para-reportaż uliczny) do projektów 
natury bardziej osobistej, intymnej, 
gdzie silnym akcentem jest odwoła-
nie się do tradycji oraz pamięci (wideo 
Streszczenie, Urlop 1939) oraz para-
publicystyczne projekty odnoszące 
się do aktualnych wydarzeń politycz-
nych (Barwy walki, Opowieści lewan-
tyńskie). Obok czarno-białej fotografii 
w postaci klasycznego bromu, której 
to technice pozostał wierny aż do dzi-
siaj, w swoich realizacjach nie waha się 
użyć innych mediów: wideo, fotografii 
cyfrowej, wydruku komputerowego 
czy innych materiałów pozwalających 
tworzyć obiekty przestrzenne.•

Krzysztof Wojciechowski jako je- ɿ
den z niewielu polskich fotografów 
nie znalazł do tej pory należytego 
zainteresowania dla swoich doko-
nań, często promując i prezentując 
dokonania innych. Już w latach 70. 
zaczął współpracę z kręgiem artystów 
skupionych wokół Galerii Remont 
w Warszawie, koncentrujących się 
nad wypracowaniem koncepcji ar-
tystycznych, u podłoża których leżał 
konceptualizm. Z racji długoletniej 
współpracy i współtworzenia progra-
mu Małej Galerii w Warszawie, oprócz 
własnej twórczości zajmował się 
promocją i upowszechnianiem twór-
czości innych artystów, związanych 
środowiskowo z kręgiem Małej Galerii.   
Na przestrzeni ponad 40 lat twórczość 
fotograficzna Krzysztofa Wojciechow-

Konrad Wojciechowski: Leżak, początek lat 90. XX w.

do 28.02 | Warszawa, CsW, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl

MALARSTWO. 
BEZ 
RAM

dycyjnie pojętych granicach malar-
stwa technikach jak: wideo, proces, 
instalacja czy mural. W Ośrodku Pro-
pagandy Sztuki w łodzi na wysta-
wie pokonkursowej można obejrzeć 
cykle prac dwudziestu pięciu na-
grodzonych na konkursie twórców, 
w tym zwycięską pracę Zbigniewa 
ZBK Czajkowskiego. •

Konkurs im. Eugeniusza Gepper- ɿ
ta organizowany jest przez Akade-
mię Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
oraz wrocławską BWA. 9. edycja kon-
kursu pod hasłem Malarstwo. Bez 
ram jest wyrazem formalnych po-
szukiwań nowych środków wyrazu 
i inspiracji, również za pomocą tak 
pozornie nie mieszczących się w tra-

Justyna Adamczyk: Szminia. seria zawiera 20 prac malarskich, technika  
własna, wymiary 60x70cm, rok 2009

do 21.02 | Łódź, Miejska Galeria sztuki, ośrodek Propagandy sztuki, Park im. H. 
sienkiewicza | www.miejskagaleria.lodz.pl
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w Wiedniu i Zalesiu. Ukończyła Aka-
demię Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Obecnie kontynuuje studia na wy-
dziale wideo i fotografii Wiedeńskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Uczest-
niczka wystaw zbiorowych (m. in. 
Nie ma sorry, MSN Warszawa 2008, 
Improvisation Of a Faun, Waking Do-
ubting Rolling Shining And Musing, 
Semperdepot, Wiedeń 2006). W 2009 
roku była nominowana do nagrody 
Gepperta. •

Wystawa  ɿ Pollywood podsumo-
wuje dotychczasową działalność Ju-
lii Zborowskiej. To równocześnie jej 
pierwsza wystawa indywidualna. Na 
miesiąc galeria za sprawą aktywno-
ści Zborowskiej zamienia się w kino. 
Regularne pokazy, ustalony repertu-
ar, premierowy wieczór – atrybuty 
kinowych pokazów zostaną poddane 
weryfikacji artystki. 
Julia Zborowska urodziła się w 1985 
r. w Poznaniu. Mieszka i pracuje 

POLLYWOOD

6.02-13.03 | Kraków, Galeria Delikatesy, ul. j. sarego 20/1 | 
www.delilkatesy.org.pl 

ZACHODY

cyjnymi interwencjami artystki. Być 
może jednak najważniejsze są śla-
dy rozpuszczalnika, zakreślacza 
i transparentnych farb naniesione 
na fotografie pochodzące z przed-
stawień cyrkowych, rodzinnego 
archiwum artystki i muzeów ma-
kiet w Putbus, Straslundzie i Albe-
hecku. Zachody to propozycja kilku 
przestrzeni wieloznaczności, gra 
o niezliczonej ilości rozwiązań, 
w której władza sądzenia ustępuje 
pod naporem emocji, gdzie na fan-
tastycznej, ciepłej i hipnotycznej 
powierzchni naniesiono subtelny 
ale agresywnie nieodwołalny zapis”- 
możemy przeczytać w zapowiedzi 
wystawy. •

„Zachody ɿ  Bianki Rolando to seria 
fotografii poddanych alchemicznym 
transformacjom. To także obiekty, 
z których aromatyczna kalafonia 
wylewa się na podłogę galerii od-
twarzając półmrok zmierzchu, ze 
złotą poświatą ciepłego blasku za-
chodzącego słońca, ścierającą się 
z nadchodzącym mrokiem. Być może 
bohaterem zachodów jest czas, któ-
ry się naprawdę nie odbył i miejsce, 
którego nigdy nie było, a za którymi 
tęsknimy tak jakby były naszym do-
świadczeniem. Możliwe, że siłą wy-
stawy jest jej radykalna nostalgia, 
każąca wyobraźni wydobywać spod 
rys i zniekształceń świat dziecięcych 
wspomnień migoczący pod destruk-

Bianka Rolando: Zachody

6.02–28.02 | Poznań, Galeria Miejska Arsenał, rynek 3 | www.arsenal.art.pl

Julia Zborowska: Trwała parowa, kadr z filmu, 2009
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CZYTANIE  
POMIĘDZY	 
LINIAMI

brzmi: „czytać pomiędzy liniami”. 
Linie odnoszą się właśnie do linii 
siatek, które znajdują się na obra-
zie, a artystę interesowała właśnie 
ta dosłowność. Jednocześnie, słowo 
„pomiędzy” jest słowem kluczem. Co 
się znajduje pomiędzy tymi liniami, 
czy istnieje jakaś przestrzeń, czy są 
to płaskie rytmy fragmentów jakiejś 
rzeczywistości? Czy każdy może 
odnaleźć, czy tylko autor widzi tam 
coś ciekawego oprócz formy, oprócz 
kompozycji. Czy inna osoba może 
znaleźć coś własnego w liniach, czy 
pomiędzy liniami? •

Na wystawę Jakuba Ciężkie- ɿ
go składa się kilkanaście obrazów 
skupionych na obserwacji indu-
strialnych fragmentów siatki ogro-
dzeniowej. Ten prosty wydawałoby 
się motyw układa się w rozmaite 
rytmy i kombinacje. Pomimo foto-
graficznego wręcz realizmu odda-
nia detali, płaskie białe tło wnosi 
do prac pierwiastek abstrakcyjny. 
Angielski tytuł wystawy To Read Be-
tween The Lines w języku polskim 
oznacza „czytać pomiędzy wier-
szami”. Tytuł w oryginalnej wersji, 
czyli według dosłownego przekładu 

praca Jakuba Ciężkiego

do 26.02 | sanok, BWA Galeria sanocka, rynek 14 | www.galeriasanocka.pl

PROGNOZY  
DLA	 
SZTUKI

Stanowią one początek kolekcji two-
rzonej w MCSW „Elektrownia” przez 
inicjatorkę i kuratora wszystkich Ple-
nerów – Bożenę Kowalską.
Artyści biorący udział wystawie to 
w wielu przypadkach klasycy nurtu geo-
metrycznego. Choć łączy ich zbliżony 
kierunek poszukiwań, manifestują jed-
nak różne postawy. Obok stanowiska 
pojmującego abstrakcję geometryczną 
jako formę przekazu, gdzie istotną rolę 
odgrywa czynnik duchowy, nie brak 
traktowania obrazu jako przedmiotu 
matematyczno-formalnych analiz lub 
jedynie jako dekoracji. •

Sympozjum dla Artystów Posługu- ɿ
jących się Językiem Geometrii odbyło 
się w Domu Pracy Twórczej w Radzie-
jowicach we wrześniu 2009 r. 
Historia plenerów sięga 1983 r. Od-
bywały się one kolejno w Białowieży, 
Okunince i Orońsku i zaowocowały 
stworzeniem dwóch międzynarodo-
wych kolekcji nurtu geometrycznego: 
w Muzeum Okręgowym w Chełmie 
i Centrum Rzeźby Polskiej w Oroń-
sku. Na wystawie eksponowane są 
prace  uczestników tegorocznego 
Sympozjum (artyści m.in. z Polski, 
Rosji, Niemiec, Francji i ze Szwajcarii). 

praca Ryszarda ługowskiego

do 14.03 | radom, Mazowieckie Centrum sztuki Współczesnej „elektrownia”,  
ul. Kopernika 1 | www.elektrownia.art.pl
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SKA

ny za pomocą galerii sztuki 13 muz 
charakterystycznych dla jej twórczo-
ści obiektów oraz realizacji wideo. 
Przedmioty - fetysze, symbole stano-
wią dla artystki nowy język wizualny, 
jak i specyficzny rodzaj energii.•

Tytuł wystawy  ɿ SKA pochodzący 
od pseudonimu artystycznego Alek-
sandry Ska jest jednocześnie hasłem 
wywoławczym prezentacji. Obszar 
dwóch odmiennych energetycznie 
przestrzeni jest na niej zbudowa-

Aleksandra Ska: Garotłuk

do 5.03 | szczecin, Klub 13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2 | galeria.13muz.eu

ZESPÓŁ	 
„RANO”

niecki oraz Graża, wokalistka znana 
z takich składów jak Los Trabantos 
i Betty Be. Wśród swoich inspiracji 
muzycy wymieniają Annę Jantar oraz 
inny formację Kraciuka i Bonieckie-
go, reprezentującą styl terror-noise, 
Disco Cunt Discount. Obecnie zespół 
odbywa trasę koncertową po kawiar-
niach warszawskich centrów handlo-
wych. Koncert finałowy już 27 lutego 
w warszawskim Hard Rock Cafe o 12 
w południe! •

Warszawska formacja Rano specja- ɿ
lizuje się w koncertach granych dla ni-
czego niespodziewająch się klientów 
warszawskich kawiarni sieciowych. 
Formuła jest prosta: zespół sponta-
nicznie zajmuje stolik w kawiarni, 
zamawia poranną kawę i rozpoczyna 
trwający najczęściej kilkadziesiąt se-
kund koncert, zakończony efektowną 
interwencją pracownika ochrony.
Zespół tworzą artysta Tomek Saci-
łowski, Bartek Kraciuk, Staszek Bo-

 

fot. archiwum zespołu
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POKÓJ

na, istambułu i Lyonu są do siebie po-
dobne pod względem formalnym. Mo-
notonia serii pokojów i ograniczenie 
się artystki do jednej grupy społecznej 
funkcjonuje jako rama, dzięki której 
uwypuklają się różnice kulturowe, 
a także indywidualny gust mieszkań-
ców w urządzaniu własnego wnętrza. 
Fotografiom nie towarzyszą dodat-
kowe informacje na temat poszcze-
gólnych lokatorów – jedynie nazwy 
miast, w których zamieszkują. Au-
torka proponuje widzom, żeby sami, 
na podstawie własnych spostrzeżeń 
i skojarzeń, wykreowali obraz miesz-
kańców. Drobne różnice widoczne na 
fotografiach i przesunięcia w relacji 
do powszechnie rozpoznawanych 
przedmiotów budzą w widzu chęć 
zdefiniowania pokoju w odniesieniu 
do statusu społecznego, kulturowego 
i narodowości. W ten sposób prace 
nakłaniają obserwatora do refleksji 
i zbadania jak nasze zaplecze kultu-
rowe wpływa na sposób postrzegania 
tego, co dla nas obce.

W projekcie fotograficznym  ɿ The 
Room, duńska artystka Annette Mer-
rild (ur. 1972) obiera za punkt wyjścia 
pozycję „obcego”, nieznajomego 
gościa, przybysza z obcego kraju – 
stan, którego doświadczyła będąc 
studentką Akademii Sztuk Pięknych 
w Hamburgu. Zastanawiając się, czy 
z serii migawek i przelotnych spojrzeń 
byłaby w stanie złożyć obraz oddają-
cy charakter mieszkańców Niemiec 
i lepiej ich przez to poznać, zaczęła fo-
tografować pokoje swoich sąsiadów. 
W latach 2001-2005, w wielu krajach 
i w wielu miastach, Annette Merrild 
fotografowała pokoje dzienne w apar-
tamentowcach i blokach zamieszki-
wanych przez przedstawicieli klasy 
średniej. Kryterium wyboru salonu 
był przede wszystkim wymiar pokoju, 
stąd wszystkie fotografie są kwadra-
towe i prowadzą wzrok oglądającego 
poprzez pokój aż do okna na końcu 
ściany. W ten sposób fotografie z Ham-
burga, Nowego Jorku, Kopenhagi, Bar-
celony, Warszawy, Manchesteru, Talli-

Arnette Merrild: The Room, Lyon

do 28.02 |  Gdańsk, CsW Łaźnia, ul. jakółcza 10 | www.laznia.pl
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CARPE	 
DIEM

końca nie jest całkowicie pewny” –  
pisze o swoich pracach Jacek Jagielski 
Jagielski urodził się w 1956 roku 
w Wyrzysku. W latach 1984 - 1989 stu-
diował w PWSSP w Poznaniu, gdzie 
uzyskał dyplom z wyróżnieniem 
z zakresu rzeźby i rysunku. Pracuje 
na Wydziale Rzeźby i Działań Prze-
strzennych oraz na Wydziale Edu-
kacji Artystycznej, gdzie aktualnie 
prowadzi pracownię rzeźby. Obecnie 
pełni funkcję prorektora ds. arty-
stycznych Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu. Mieszka w kraju, wysta-
wia w kraju i zagranicą. •

„Poruszam się w kręgu nieustają- ɿ
cego ciągu pytań o człowieka, jego 
miejsce, rolę, jakość. Te pytania ni-
gdy nie tracą nic ze swej aktualności, 
a wręcz przeciwnie tworza kolejne 
– o odmiennym i niespotykanym do-
tąd zabarwieniu. W swoich pracach 
próbuję postawić pytania o człowie-
ka jako całość, z jego wrażliwością , 
emocjami, oczekiwaniami, niepew-
nością i marzeniami. interesuje mnie 
człowiek z całym swoim indywidu-
alnym wnętrzem, z nieustającą ko-
niecznością podejmowania decyzji 
co do słuszności, których nigdy do 

Jacek Jagielski: Przejście

do 31.03 | Katowice, Górnośląskie Centrum Kultury, Galeria sektor i, Pl. sejmu 
Śląskiego 2 | www.gck.org.pl

funkcji nośniki, stały się przedmio-
tem budzącym nostalgię, atrybutem 
minionego czasu. 
Projekt był okazją do namysłu nad 
zmianami dokonującymi się w kultu-
rze (i technologii) mediów. Dotyczył 
transformacji zachodzących szybko, 
na przestrzeni kilku lat, na naszych 
oczach. Obecnie możemy dosko-
nale zaobserwować takie zjawisko 
na przykładzie kaset magnetofono-
wych. Jednak kasety stanowią tylko 
pretekst, punkt wyjścia dla narracji 
i tematów podejmowanych przez za-
proszonych artystów.
W projekcie wzięli udział: Piotr Bo-
sacki, Marcin Dymiter (Emiter), Da-
niel Koniusz, Wojciech Kucharczyk 
(The Complainer), Paweł Kulczyński 
(Tropajn), Przemysław Sanecki, Artur 
Tajber, Adam Witkowski, Radosław 
Włodarski (Radar).
Kuratorka: Wiktoria Szczupacka.•

Zazwyczaj nie piszemy o zakoń- ɿ
czonych wystawach, ale wyjątkowo 
warto wspomnieć o projekcie który 
miał miejsce na przełomie stycznia 
i lutego w Poznaniu. Projekt Koniec 
kasety poświęcony był zjawisku 
znikania. Rok 2003 to, jak podaje 
Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Przemysłu Fonograficznego, czas 
upadku przemysłu audio. W 2007 
elektroniczne sklepy z sieci Currys 
zakończyły sprzedaż kaset. Zaprze-
stano również produkcji walkma-
nów. Nastąpiła transformacja tech-
nologiczna. Dni kaset są policzone. 
Tymczasem trendsetterskie maga-
zyny i portale internetowe w 2008 
roku ogłosiły wielki comeback stylu 
lat 80.
Wszechobecny motyw kaset magne-
tofonowych pojawił się jako element 
nieodłącznie związany z tą dekadą. 
Bezużyteczne w swej pierwotnej 

z wystawy "Koniec kasety", materiały organizatora

KONIEC 
KASETY

do 7.02 |  Poznań, Galeria Przychodnia,ACK Klub eskulap, ul. Przybyszewskiego 
39 | www.galeriaprzychodnia.pl
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ZIMOWY 
PARK 
RZEŹBY WYSPA	 

NA  
ŚWIECIE

Honza Zamojski,  Jakub Czyszczoń, 
Juliette Bonneviot, Katarzyna Bura, 
Magdalena Starska, Magnus Clausen, 
Peter Larsen, Piotr łakomy, Samuel 
Francois. Kurator: Piotr łakomy. 
Pod koniec lutego 2010 ukaże się 
katalog wydarzenia, jako pierwsza 
publikacja wydawnictwa Morava 
Books, założonego przez Honzę Za-
mojskiego, z którym wywiad można 
przeczytać na stronach 116 – 125.•

21 stycznia w Parku Wilsona  ɿ
w Poznaniu miał miejsce start Dust 
Snow - Zimowego Parku Rzeźby. Dust 
Snow to twór bez budżetu, bez dnia 
wernisażu i dnia zakończenia. Jego 
efemeryczny charakter sprawia, że 
większość realizacji obróci się w pył 
prędzej niż śnieg stopnieje. Artyści 
biorący udział
w Zimowym Parku Rzeźby Dust Sno-
w:Daniel Keller/Nik Kosmas (Aids-3D), 

starter.org.pl challenge.bfi.org | www.synchronicity.pl

ju budzonego poprzez skojarzenia 
z fizjologiczną substancją. Autorka 
sprawdza nasze przyzwyczajenia 
percepcyjne i uwidacznia pułapki 
jakie kryje w sobie tradycyjne pojmo-
wanie piękna.
Bogna Burska w Kryształach, konty-
nuuje swoje poszukiwania dotyczące 
schematów pojmowania i estetyki 
cierpienia. Projekt odwołuje się też do 
projektów, w których artystka łączyła 
witraż ze współczesnymi materiałami 
przepuszczającymi światło (poprzed-
nie realizacje to na przykład Witraże 
w Kościele Mariawitów w Pogorzeli 
czy Witraże – Frankfurt Oder, Frieden-
skirche w Frankfurcie nad Odrą). •

na rozwój i realizację projektu. Osta-
teczne wyniki konkursu już w maju!
Tymczasem w Warszawie trwają 
już przygotowania do realizacji eks-
perymentalnej realizacji projektu. 
Urządzenia uzdatniające wodę dzia-
łają tylko dzięki wysiłkowi chcących 
skorzystać z czystej wiślanej wody 
mieszkańców miasta - napędzane są 
przez urządzenia gimnastyczne za-
montowane na platformie.
Projekt powstał w 2009 r. w ramach 
festiwalu Synchronicity 2, realizo-
wanego dzięki dotacji otrzymanej od 
m.st. Warszawy. Opisywany jest sze-
roko w mediach zagranicznych, nie 
tylko zajmujących się architekturą 
i projektowaniem, ale także ekologią 
i odpowiedzialnym biznesem. •

Prace Bogny Burskiej z serii  ɿ Krysz-
tały to cykl zdjęć – zbliżeń makrofoto-
graficznych – pokazujących szczegó-
ły bogatych lodowych ornamentów 
przypominających formy roślinne. 
Czerwony kolor lodu sugeruje jed-
nak, że to nie zwykła para wodna za-
marzła na szybach. Charakterystycz-
ny dla prac artystki kolor krwi jest 
atrakcyjny wizualnie i jednocześnie 
pełen znaczeń. Rozświetlona słoń-
cem czerwień przywołuje symbolikę 
życia, śmierci i transgresji.
Proste, ujmujące wizualnie flory-
styczne fotografie, są próbą połącze-
nia rzeczy pozornie przeciwstawnych 
– przyjemności estetycznej i niepoko-

Wyspa Synchronizacja – prezen- ɿ
towany przez Bęc Zmianę projekt 
Jakuba Szczęsnego unoszącej się na 
wodzie platformy do punktowego 
uzdatniania wody z Wisły zakwalifi-
kował się do półfinału konkursu The 
Buckminster Fuller Challenge. 
Konkurs ogłaszany co roku przez no-
wojorski The Buckminster instytute 
ma na celu wyłonienie i popularyza-
cję projektów mogącego w przyszło-
ści przyczynić się do rozwiązania 
najpoważniejszych problemów ludz-
kości.
Wszystkie projekty zakwalifikowane 
do półfinałów zostaną włączone do 
programu badawczego instytutu, au-
torzy zwycięskiej koncepcji otrzyma-
ją grant w wysokości 100 000 dolarów 

KRYSZTAŁY	

do 14.03 | Gdańsk, Muzeum narodowe, Gdańska Galeria Fotografii, ul. Grobla 
i 3/5 | www.muzeum.narodowe.gda.pl

Jakub Szczęsny Wyspa. Synchronizacja, 2009
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DZIAŁANIA	
Z	DOBROMIERZEM

Po narodzinach syna, Maksymiliana 
Dobromierza, KwieKulik przez dwa 
lata (1972-74) używali dziecka do 
działań artystycznych, których efek-
ty określali terminem „czasoskutku 
estetycznego”. Artyści pisali: „łą-
cząc obowiązki rodzicielskie z pracą 
artystyczną, robimy najróżniejsze 
zestawy naszego syna z przedmio-
tami codziennego użytku, pojem-
nikami, płaszczyznami – w sytuacji 
przestrzennej naszego mieszkania 
oraz w sytuacji spacerów – każdy 
taki zestaw notując na przezrocze”. 
Na projekcji zaprezentowanej w ga-
lerii ŻAK BRANiCKA oglądać można 
dziesiątki kompozycji z niemowlę-
ciem siedzącym w muszli klozeto-
wej czy wiaderku, leżącym wśród 
warzyw, sztućców i innych przed-
miotów codziennego użytku.•

KwieKulik to duet pary artystów  ɿ
Zofii Kulik i Przemysława Kwieka, 
działający w latach 1971-1987. W tym 
okresie KwieKulik wykonywali perfor-
mensy, akcje artystyczne, obiekty, fil-
my i fotografie. W swoim mieszkaniu 
założyli prywatną galerię – Pracownię 
Działań Dokumentacji i Upowszech-
niania, w ramach której organizowali 
wykłady i wystawy oraz wykonywali 
dokumentacje życia artystycznego lat 
70. Wszystkie zdarzenia artystyczne 
były przez nich archiwizowane. ich 
twórczość miała radykalnie społecz-
no-polityczny wymiar, była rodzajem 
laboratorium form sztuki współcze-
snej. Do wielu cykli wydarzeń zreali-
zowanych przez KwieKulik należały 
m.in: Chałtury, Zarabianie i tworzenie, 
Gry wizualne, Spektakle polityczne 
i prezentowane w berlińskiej galerii 
Działania z Dobromierzem.

KwieKulik: Działania z Dobromierzem, 197-1974

do 13.03 | Berlin, Galeria Żak-Branicka, Lindenstrasse 35 | zak-branicka.org 

HAFCIARKA 
O	ZMIERZCHU

prostym, nieskomplikowanym mon-
tażem przedstawiające aranżowane, 
na poły groteskowe sytuacje, ba-
lansujące często na granicy zgrywy 
bądź żenady, skupiające uwagę na 
zdawałoby się banalnych obrazach 
i zdarzeniach. Z drugiej natomiast, 
filmy poetyckie, egzystencjalne, 
konsekwentnie prowadzone według 
przyjętej koncepcji formalnej, usiłu-
jące oddać wewnętrzny obraz rze-
czywistości. •

Hafciarka  ɿ to filmowa inicjatywa 
osób, które poprzez krótkie filmy 
wideo dają wyraz swemu odmien-
nemu spojrzeniu na świat. Działają 
wspólnie we Wrocławiu od 2005 
roku. Trzon grupy stanowią Jakub 
Gryzowski alias Pan Dziadek oraz 
Jakub Zasada, nieraz zapraszając do 
swych realizacji bardziej bądź mniej 
świadomych uczestniczenia w nich 
gości. Z jednej strony to kilkuminuto-
we etiudy filmowe, odznaczające się 

Hafciarka O Zmierzchu: Film chodzony

18-25.02 |  Wrocław, galeria studio BWA, ul. ruska 46a | www.bwa.wroc.pl
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NIESKOŃCZONOŚĆ

jest jedynym śladem ich istnienia. 
Często też dokumentacja wideo 
stanowi integralną część wieloeta-
powego projektu malarskiego. Tym 
razem, w projekcie Nieskończoność, 
zostaje powstrzymany sam proces 
twórczy. Obrazy zostają zeń wycię-
te niczym kadry z filmów i można 
się im przyjrzeć jako formom przej-
ściowym, jeszcze nieskończonym. 
Kilka z tych obrazów zostało rozpo-
czętych podczas stypendium w USA. 
Gilewicz przenosi spojrzenie z abs-
trakcyjnych faktur tkanki miejskiej 
na billboardy i reklamy, w sferę 
przedstawienia, w której dostrzega 
ślady destrukcji. Przedstawia coś, co 
już przedstawione, dokumentując 
jednocześnie ingerencje przypadku.•

Na swojej najnowszej wystawie  ɿ
Wojciech Gilewicz odkrywa oblicze 
swojego malarstwa in progress. Pro-
ces jest nieustannie obecny w malar-
stwie tego autora czy to jako temat 
przedstawienia, czy jako metoda 
tworzenia, czy sposób istnienia ob-
razu zmierzający do jego zaniku 
i stopienia się z otoczeniem. Zdarza 
się, że obrazy Gilewicza powstają 
jako efekt czynności technologicz-
nych rozmaitych profesji. Bywa, jak 
w ostatnim projekcie realizowanym 
w Entropii, że obrazy są wystawio-
ne na wielomiesięczne działanie 
czynników atmosferycznych i trud-
nych do przewidzenia działań ludz-
kich w przestrzeni miasta. W wielu 
przypadkach rejestracja filmowa 

Wojciech Giliewicz: Nieskończoność

do 26.02 | Wrocław, galeria entropia, ul. rzeźnicza 4 | www.entropia.art.pl

FUTURE 
SHORTS

zobaczycie, jak upadają stereotypy 
dotyczące starości, a Voyage D‘Affa-
ires Seana Ellisa udowodni, że także 
wyjazd służbowy może obfitować 
w nieoczekiwane propozycje… Gdyby 
komuś wciąż było mało, rozrusza go 
miłosno – taneczna Laska Michała So-
chy oraz historia rywalizacji o piękną 
kobietę przy dźwiękach kwartetu jaz-
zowego w Playing Hard To Get Tima 
Bullocka. 
Ponadto kuratorzy Future Shorts 
przygotowali współczesną historię 
Adama i Ewy (Lost Paradise, reż. Mihal 
Brezis & Oded Binnun) oraz opowieść 
o romansie w trakcie eksperymentu 
naukowego (The Ganzfeld Procedure, 
reż. Keith McCarthy). •

Future Shorts kontynuuje pre- ɿ
zentowanie najciekawszych zjawisk 
w międzynarodowym kinie krótko-
metrażowym. W programie pokazów 
znajduje się zarówno dokument, 
fabuła, jak i animacja. Oderwanie 
się od szarej codzienności zapewni 
między innymi wyprawa po Japonii 
oglądanej przez obiektyw aparatu 
przy dźwiękach LCD Soundsystem 
w This Is Japan Erica Testroete. Bo-
haterka animowanego Mei Ling (reż. 
Stephanie Lansaque, Francois Leroy) 
demonstruje, że nudę można zwal-
czać na wszelkie możliwe sposoby 
– jednym z nich jest adoptowanie 
ośmiorniczki.
Dzięki Bye Bye, C‘est Fini Tory Martens 

Mei Ling, reż. Stephanie Lansaque, Francois Leroy

11-27.02 | Gliwice, Poznań, Białystok, Warszawa, Częstochowa, Lublin, Łódź, 
Kraków, tychy, radom, Katowice | www.futureshorts.pl
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HAXENABKRATZEN 
CINEMA

wania Sławomira Rumiaka. – „Magia 
projekcji działa bez zarzutu i – po-
mimo dużej ilości czysto umownych 
elementów, składających się na ob-
raz filmowy – uładzająca konwencja 
całkowicie wciąga widza wewnątrz 
„świata przedstawionego”. Celem 
kina jest iluzja. Wystarczy jednak 
rozluźnić tę konstrukcję, odjąć albo 
poprzestawiać parę klocków, a iluzja 
straci swoją „przeźroczystość” i spa-
cer pomiędzy czasem utrwalonym na 
nośniku wideo a „tu-i-teraz” czasem 
projekcji – pomiędzy halucynacją 
a konkretem migotającego światłem 
projektora – staje się możliwy – uwa-
ża Sławomir Rumiak. •

Premierowy pokaz w Galerii Biel- ɿ
skiej BWA wideoinstalacji Sławomira 
Rumiaka – artysty znanego głównie 
z niepowtarzalnych cyklów fotogra-
ficznych. Na wystawę składają się 
trzy instalacje wideo, dla których 
główną inspiracją jest kino – kino nie 
jako film, ale jako projekcja, a raczej 
zależności między jednym i drugim. 
Swego czasu artystę zainspirowały 
słowa Billa Morrisona, amerykań-
skiego filmowca eksperymentalnego: 
„Chcę zająć się filmem jako punktem 
odniesienia. Chcę pozwolić wędro-
wać widzom pomiędzy tym, co dzieje 
się na ekranie i faktem, że sami siedzą 
w kinie”. idea ta oddaje zaintereso-

5.02-3.03 | Bielsko Biała, Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11 | 
www.galeriabielska.pl

Sławomir Rumiak: Haxenabkratzen, 2010, wideoinstalacja, fragment kadru 
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GOŚCIE

py; jest istotny dla polityki unijnej, 
w której dyskurs akceptacji i legaliza-
cji łączy się z procedurami regulacji 
ruchów migracyjnych.
Autor współpracował z imigranta-
mi przebywającymi w Polsce i we 
Włoszech, pochodzącymi z rożnych 
regionów świata: z Czeczenii, Ukra-
iny, Wietnamu, Rumunii, Sri Lanki, 
Libanu, Bangladeszu, Pakistanu czy 
Maroka. W Gościach Wodiczko łączy 
doświadczenia wcześniejszych pro-
jekcji we wnętrzach galerii lub mu-
zeów otwierających zamknięty świat 
sztuki na świat zewnętrzny, z perfor-
matywnym charakterem projekcji ze-
wnętrznych, które pozwalały uczest-
nikom animować fasady budynków 
publicznych obrazami swoich twarzy 
lub rąk i ożywiać je dźwiękami swo-
ich głosów. •

Tytułowymi bohaterami projekcji  ɿ
Krzysztofa Wodiczki, pokazywanej 
rok temu na Biennale w Wenecji, są 
imigranci, którzy – nie będąc „u sie-
bie” – pozostają „wiecznymi gośćmi”. 
„inni”, „obcy” – to pojęcia kluczowe 
w praktyce artystycznej Wodiczki, za-
rowno w projekcjach, pojazdach, jak 
i w zaawansowanych technologicz-
nie instrumentach dających możli-
wość komunikowania, wypowiedze-
nia się, zaznaczenia swojej obecności 
w przestrzeni publicznej tym, którzy 
pozbawieni praw, pozostają niemi, 
niewidoczni, bezimienni.
Temat pracy związany z zagadnie-
niem wielokulturowości i obcości, 
dotyka jednego z najbardziej żywot-
nych problemów współczesnego 
świata, zarówno w skali globalnej, 
jak w ramach jednoczącej się Euro-

Krzysztof Wodiczko: Goście, instalacja wideo

do 7.03 | Łódź, Atlas sztuki, ul. Piotrkowska 114/116 | www.atlassztuki.pl

SZALIK 
NA	METRY

ży, w odcinkach metrowych, półtora 
metrowych i wielometrowych. Po od-
cięciu jest gotowy do użytku. Projekt 
przygotowany na wystawę Available 
Art 4, Museumsquatiere. Dostępny 
w Galerii Delikatesy ul. Sarego 20/1 
Kraków •

Szalik na metry  ɿ Moniki Drożyń-
skiej, to obiekt, który kwestionuje 
definicję szalika. Szalikiem można 
otulić około 100 osób, razem lub poje-
dynczo. Ma długość 135 metrów, zwi-
nięty w rolę o wysokości około 1 me-
tra. Obiekt przeznaczony do sprzeda-

Monika Drożyńska: Szalik na metry

monika.drozynska.pl | www.delikatesy.org.pl
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CHRZEST

haterek, które z niewinnego wieku 
dziecięcego przechodzą niejako na 
naszych oczach w dużo bardziej 
problematyczny okres dojrzewania. 
Prace tworzące wystawę Chrzest 
można zapewne porównywać z twór-
czością takich gwiazd jak Sally Mann 
czy Rineke Dijkstra, ale chyba lepiej 
skupić się na tym, co o momencie ini-
cjacji ma do powiedzenia sam autor. 
Michał Jelski ma 28 lat, mieszka i pra-
cuje w Glasgow w Szkocji. 
Kurator: Adam Mazur•

Debiutancka wystawa  ɿ Chrzest 
Michała Jelskiego składa się z dzie-
sięciu fotografii i filmu przedsta-
wiającego tytułowy rytuał przejścia 
organizowany przez młodzież na 
koloniach letnich. Fotografie Jelskie-
go wymykają się łatwym podziałom 
na, mający swe źródła w etnologii, 
dokument fotograficzny i, typową 
dla skomercjalizowanej kultury wi-
zualnej, fotografię inscenizowaną. 
Niezwykle piękne zdjęcia Jelskiego 
ogniskują się wokół nieletnich bo-

Michał Jelski: Chrzest

do 28.02 | Warszawa, CsW, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl 
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Michał Jelski: Chrzest Michał Jelski: Chrzest
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SPOJRZENIA	 
2009

lerii WRO grupową wystawą młodej 
polskiej sztuki, wynika właśnie z tej 
mocnej obecności obrazów wideo, 
obrazów medialnych w twórczości 
artystów aktywnych na scenie sztuki 
współczesnej. Wystawa zaprezentuje 
się we Wrocławiu w nowym kształ-
cie, proponując inną narrację i inny 
zestaw prac, które zaistnieją także 
w przestrzeni miejskiej.
Specjalnie na wystawę nową, wy-
produkowaną przez WRO, pracę 
przygotował wrocławski artysta 
Olaf Brzeski. Ten wielkoformatowy 
wydruk, eksponowany na fasadzie 
sąsiadującego z Centrum Sztuki 
WRO budynku, koresponduje z rzeź-
bą Brzeskiego. •

Spojrzenia ɿ  – przyznawana od 
2003 roku Nagroda Fundacji Deut-
sche Bank – to obecnie najwyższe 
(w 2009 roku było to 15 tys. euro, któ-
re otrzymał Wojciech Bąkowski) i jed-
no z najbardziej prestiżowych wyróż-
nień w dziedzinie sztuk wizualnych 
w Polsce. Nominacje konkursowe co 
dwa lata wskazują „najbardziej inte-
resujących twórców młodej polskiej 
sceny artystycznej”, których dokona-
nia w ciągu ostatnich lat przyciągnę-
ły szczególną uwagę krytyków i ku-
ratorów. Prace konkursowe tworzą 
następnie wystawę prezentowaną 
w warszawskiej Zachęcie. Realizacja 
wystawy Spojrzenia 2009 w Centrum 
Sztuki WRO, będącej pierwszą dla ga-

Wojciech Bąkowski: G-Funk polifoniczny, wystawa Pod ścianą, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 
Warszawa, 2008/2009

do 3.04 | Wrocław, Wro Art Center, ul. Widok 7 | www.wrocenter.pl

DOBRZY	 
SĄSIEDZI

z nich jest poza domem, zapraszają się 
na kawę, podsłuchują się przez ścia-
nę itd. Wszystkie te sytuacje zostały 
w projekcie Dobrzy Sąsiedzi przeniesio-
ne do świata ludzi zupełnie się niezna-
jących a jednak będących sąsiadami. 
Materiał z każdego z wyjazdów jest do-
kumentacją fotograficzną bądź wideo 
stworzonej przez artystkę sąsiedzkiej 
sytuacji. •

Dobrzy Sąsiedzi ɿ  Karoliny Breguły to 
projekt, który jest realizowany od 2006 
roku. W tym czasie artystka odwiedziła 
osiem państw sąsiadujących z Polską, 
w każdym wykonując inny sąsiedzki 
gest, jaki zwykle robią ludzie mieszka-
jący obok siebie w bloku. Sąsiedzi czę-
sto pożyczają od siebie sól czy cukier, 
podlewają sobie nawzajem kwiatki czy 
wyprowadzają swoje psy, gdy jeden 

Karolina Breguła: Dobrzy sąsiedzi, zima 2006, pogawędka przy kawie z sąsiadami z Niemiec

do 27.02 |  Cieszyn, Galeria szara, ul. srebrna 1 | www.galeriaszara.pl
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ZGUB	 
SIĘ

po dzielnicy, którą tylko pozornie 
znamy dobrze i do znudzenia… To 
wrażenie nierealności potęgowane 
jest przez trójwymiarową przestrzeń 
fotografii - to, co powstało po to, żeby 
jeszcze bardziej przybliżyć rzeczy-
wistość - okazuje się ją deformować 
i oddalać. To bardzo ciekawy zabieg, 
trochę na przekór temu co się o 3d 
sądzi. Aranżacji przestrzeni wystawy 
podjął się na co dzień związany z Cen-
trum Nauki Kopernik młody designer 
Janek Modzelewski - oglądając zdję-
cia błądzimy w rzeczywistym labiryn-
cie” - napisał o wystawie Jerzy Scott 
Joplin.•

„Dwójka młodych fotografów -  ɿ
Krzysiek Gajewski i Maciek Szal - (któ-
rzy od dłuższego już czasu zajmują 
się fotografią 3d, są np.autorami trój-
wymiarowej okładki do albumu Pono) 
zdecydowała się spenetrować świat 
3d prezentując wielkoformatowe fo-
tografie praskiej architektury. Przez 
kilka miesięcy fotografowali Pragę 
próbując dotrzeć tam, gdzie na ogól 
dotrzeć się nie da: do pozamykanych 
fabryk, opuszczonych budynków, za-
pomnianych przejść. W efekcie Zgub 
się zabiera nas do miasta-labiryntu, 
w halucynogenną podroż przez świat 
którego nie ma, niepokojący spacer 

Krzysiek Zalewski/Maciej Szal: Dworzec Stadion

do 13.02 | Warszawa, nizio Gallery, ul. inżynierska 4/3 | nizio.com.pl

Krzysiek Zalewski/Maciej Szal: Fabryka Pollena
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PROJEKT  
6669

Piotr Zastrożny w 6669 Project wy-
korzystuje coraz rzadszą technikę 
Polaroid. Technika ta posiada swoją 
bardzo charakterystyczną plastykę 
obrazu, ale najciekawsze jest to, że 
artysta często używa do robienia 
zdjęć przestarzałych materiałów. 
Kurator: Tomasz Zerek .•

Piotr Zastrożny o swoim projekcie  ɿ
pisze krótko i zwięźle: „Polaroid, jedno 
zdjęcie każdego dnia. Tylko jedno”. Ar-
tysta rozpoczął cykl 14 maja 2003 roku 
i od tego czasu konsekwentnie go 
kontynuuje. Na wystawie pokazana 
będzie ta najbardziej aktualna część – 
zdjęcia od początku roku do teraz.

Piotr Zastrożny: 13.02.2009, Projekt 6669

12.2-15.03 | Gdańsk, Klub Żak, ul. Grunwaldzka 195/197 | www.klubzak.com.pl

ZESTAW	 
NR 
0,00	

skonfrontowania rzeczywistości za-
stanej z rzeczywistością przeze mnie 
kreowaną. interesuje mnie wpływ jaki 
ma codzienność na moje próby twór-
cze. Te z kolei są punktem wyjścia dla 
dalszych działań. W zestawach opisu-
ję zarówno pozytywne jak i negatyw-
ne zdarzenia, ale przecież różnice są 
najciekawsze do porównań, a kontra-
sty najbardziej widoczne. 
Paulina Pankiewicz jest absolwentką 
Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Dyplom z wy-
różnieniem otrzymała w 2007 r. Pracę 
dyplomową, kierunkową z malarstwa 
wykonała w pracowni prof. Krzysz-
tofa Wachowiaka, aneks z grafiki 
warsztatowej u prof. Rafała Strenta 
i z rysunku u prof. Zofii Glazer. •

Tak o swojej wystawie w Pracow- ɿ
ni Miejsce opowiada Paulina Pan-
kiewicz: „Jest to seria 80 barwnych 
rysunków wykonanych tłustym pa-
stelem na papierze. Technika, którą 
stosuję jest najbardziej natural-
nym i najbliższym mi medium. Daje 
możliwość emocjonalnego zapisu, 
bezpośredniego rejestru. Podobnie 
jak wypowiedź słowna pozwala na 
szybki, czysty przekaz. Abstrakcyj-
nymi obrazami staram się usyste-
matyzować rzeczywistość, pewne 
fakty. Zastanawia mnie w jaki sposób 
można odczytać abstrakcyjny obraz, 
czy zawiera ten ciężar emocji towa-
rzyszących jego tworzeniu, czy odda-
je nastrój chwili. 
W Zestawie Nr. 0,00 – podjęłam próbę 

Paulina Pankiewicz, z serii Zestaw nr 0,00

26.02-21.03 | Warszawa, Pracownia Miejsce, ul. Poznańska 38/41 | 
pracowniamiejsce.blog.pl
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STAR	CITY: 
PRZYSZŁOŚC 
W	KOMUNIZMIE

rzeźbę kosmonautki autorstwa Ma-
linowskiej i Tomaszewskiego, która 
wypełni przestrzeń wystawową w sa-
mym centrum budynku. Dzięki obro-
towym drzwiom zwiedzający mogą 
znaleźć się wewnątrz postaci. We 
wspaniałym, futurystycznym szkla-
nym kinie pokazane zostanie dzieło 
Deimantasa Naarkeviciusa – alter-
natywne zakończenie Solaris, kla-
sycznego już filmu Andrieja Tarkow-
skiego. Pokazane zostaną również 
autentyczne eksponaty z czasów 
wyścigu kosmicznego, w tym radziec-
kie plakaty propagandowe, zabawki 
science-fiction oraz makieta sputnika 
w skali 1:1.•

Star City ɿ  to bezprecedensowa gru-
powa wystawa, która czerpie inspira-
cję z wyścigu kosmicznego i fantasty-
ki naukowej zimnowojennej epoki 
komunistycznej, prezentuje prace 
pokolenia czołowych artystów do-
rastających w krajach bloku radziec-
kiego przed upadkiem komunizmu. 
Artystów inspirował wyścig kosmicz-
ny, technologia lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych oraz fantastyka 
naukowa, stanowiąca zarazem me-
taforę postępu i formę eskapizmu. 
Wśród uczestników projektu znaleźli 
się: Paweł Althamer, ilja i Emilia Kaba-
kow oraz Aleksandra Mir. Na wysta-
wie będzie można zobaczyć ogromną 

Walentyna Tiereszkowa, pocztówka z lat 60., prywatna kolekcja

do 18.04 | Londyn, nottingham Contemporary, nottingham nG1 2GB | www.
polskayear.pl

MALARZ 
TYPOWO 
POLSKI

do świata przedstawionego w jego 
obrazach. Z jednej strony jest to po-
ważna deklaracja przynależności: 
do pejzażu, historii, kultury, trady-
cji; z drugiej - świadczy o dystansie 
i lekkiej żartobliwości z jaką traktuje 
swoje obserwacje i eksplorowane 
w malarstwie motywy, a także o au-
toironii. •

W wywiadzie przeprowadzonym  ɿ
przez Martę Karpińską w 2003 roku 
ignacy Czwartos na pytanie o klimat 
jego obrazów odpowiedział: „Tak, 
oczywiście. Jestem »typowo pol-
ski«. Tak ma być. Cieszę się z tego”. 
1. W tym stwierdzeniu zawiera się 
wiele prawdy o stosunku Czwartosa 
do samego siebie, do rzeczywistości, 

ignacy Czwartos: Biały abstrakcyjny

do 28.02 | Kraków, otwarta Pracownia, ul. Miodowa 32/34 | www.
otwartapracownia.com
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SHADOWPLAY

ciasnych wnętrz zostaną wyekspo-
nowane cienie sprzętów - ślady ich 
obecności  i pośrednio ludzi, którzy 
z nich korzystali. Cienie zostaną od-
separowane od przedmiotów, które  
je rzucają. Będą zatem dokumento-
wać zmianę, upływ czasu, będą tro-
pem, jaki pomoże wyobraźni widza 
zrekonstruować historię konkretne-
go miejsca. Ważnym dopełnieniem 
instalacji będzie projekcja wideo do-
kumentująca światło padające przez 
okno. •

Tomasz Dobiszewski zajmuje się  ɿ
fotografią, wideo, instalacjami. Spe-
cjalnie dla Elektrowni, przygotował 
projekt Shadowplay, będący rodza-
jem rozbudowanej instalacji wyko-
rzystującej zastany układ konkret-
nych pomieszczeń, zwanych „górnym 
labiryntem”. W jednym pokoju będą 
umieszczone meble, przerobione 
przez artystę na aparaty otworko-
we, za pomocą których zostaną wy-
konane fotografie, pokazane obok 
tych mebli. Na ścianach pozostałych 

wizualizacja wystawy Tomasza Dobiszewskiego

20.02-15.03 | radom, MCsW „elektrownia”, ul. Kopernika 1 | www.elektrownia.
art.pl

WSZYSTKO 
W	PORZĄDKU?

w Galerii Starmach w Krakowie, kolej-
ny - 3 dyptyki zatytułowane Tu byłem 
stanowią cześć wystawy Przeszłość 
jest obcym krajem w CSW w Toruniu, 
w Poznaniu obecność Krzysztofa Zie-
lińskiego w galerii Starter dopełni 
prezentowana w tym samym niemal-
że czasie w galerii PF w CK Zamek se-
ria fotografii artysty, Pałac. •

indywidualna wystawa Krzyszto- ɿ
fa Zielińskiego w Galerii Starter zaty-
tułowana Wszystko w porządku? pre-
zentuje kolejne fragmenty cyklu Brie-
sen (1995-2009) opisującego osobiste 
relacje artysty z Berlinem, w którym 
mieszka. 
Pierwszy fragment cyklu został za-
prezentowany w grudniu i styczniu 

Krzysztof Zieliński: ich

13.03-28.03 | Poznań, Galeria starter, ul. Dąbrowskiego 33 | www.starter.org.pl
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ARTYSTA 
BEZ 
SUKCESÓW

skiego. Jego sztuka aktualnie skupia 
się wokół motywu krzesła. Maluje 
obrazy krzesłami (nie mylić z malo-
waniem krzeseł), tworzy rzeźby krze-
słami, projektuje krzesła, aż w końcu 
- tworzy krzesła… Nie ma sukcesów, 
nie wystawia, tworzy do szuflady. •

Toruńska grupa artystyczna Gru- ɿ
ba Najgorsza przybliża sylwetkę 
niezwykłego twórcy ze Żnina - Gu-
stawa Thomasa. Urodził się w 1934 
roku. W latach 70.-80. związany był 
ze środowiskiem artystycznym Jana 
Świdzińskiego i Włodzimierza Borow-

Gustaw Thomas: Krzesła, technika własna

24.02-23.03 | toruń, CsW „Znaki czasu”, Wały gen. sikorskiego 13 oraz Galeria 
rouGe DouPe, ul. Grudziądzka 162 | www.csw.torun.pl, www.gnoje.com

DOSTRZEŻONE

i obserwującym, zamaskowaniu 
i zdemaskowaniu zarazem. W swoich 
pracach Kłudczyńska wyraźnie kom-
plikuje tradycyjną formułę autopor-
tretu. […] W przeciwieństwie do trady-
cyjnego portretu, który sytuuje daną 
osobę w rzeczywistym lub fikcyjnym 
kontekście, w przypadku autoportre-
tów Kłudczyńskiej odrealnieniu ulega 
wszystko. Zwielokrotnienie, zama-
skowanie i teatralizacja pozwalają ar-
tystce na projektowanie zupełnie no-
wego i niekonwencjonalnego oblicza 
samej siebie, oblicza, umykającego 
wszelkim kategoryzacjom i powierz-
chownym analizom. […]” •

Wystawa w Galerii FF jest debiu- ɿ
tem artystycznym Katarzyny Kłud-
czyńskiej, absolwentki poznańskiej 
ASP. Projekt Dostrzeżone to seria 
wielkoformatowych fotografii podej-
mujących temat tożsamości, trudno-
ści jednoznacznej i trwałej autoiden-
tyfikacji.  Witold Kanicki, autor tekstu 
do katalogu z wystawy, tak pisze 
o tych pracach: „[…] Aparat, postać 
kobiety, ukrycie twarzy – to trzy ele-
menty wspólne dla całego cyklu auto-
portretów Katarzyny Kłudczyńskiej. 
To właśnie one zdają się opowiadać 
nam o artystce, medium fotografii, 
relacjach pomiędzy obserwowanym 

Katarzyna Kłudczyńska: 10

13.02-5.03 | Łódź, Galeria FF,  ul. traugutta 18 | www.galeriaff.eu
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PICA 
PICA

sów Zielonej Góry jest występowanie 
kasztana jadalnego, licznie reprezen-
towanego też na terenie miasta, rów-
nież wśród jego pomników przyrody. 
W pobliżu miasta znajduje się m.in. 
Arboretum w Nietkowie, mieszczące 
bardzo zdewastowaną dziś kolekcję 
rzadkiego i egzotycznego drzewosta-
nu. Na terenie Zielonej Góry znajduje 
się Ogród Botaniczny odbudowany 
w 2007 roku po blisko 60 latach. Przed 
laty działało również ZOO”. •

Pretekstem do wystawy Macieja  ɿ
Stępińskiego jest fakt, że liczebność 
sroki w Zielonej Górze jest zdecydo-
wanie najwyższą w Polsce i jedną 
z najwyższych w Eurazji W tekście za-
powiadającym wystawę artysta obfi-
cie posiłkuje się wikipedią: „Na północ 
od miasta znajduje się Las Odrzański, 
kiedyś własność miasta i teren rekre-
acyjny, dziś atrakcyjny przyrodniczo 
las nadodrzański, chroniony jako 
obszar Natura 2000. Ciekawostką la-

Maciej Stępiński: Pica Pica ii, wideo 4 min. PAL stereo (loop), dwukanałowa instalacja wideo, 
rysunki

do 28.02 | Zielona Góra, BWA, al. niepodległosci 19 | www.bwazg.pl

LISEK.  
NAJLEPSZE

zestawienie z wybranymi postaciami 
sztuki najnowszej. Nie mniej jednak 
pozostaje to wciąż przede wszyst-
kim wystawa malarstwa, na której 
oglądać można serię nowych prac 
jak i wybrane obrazy z wcześniej-
szych lat.
Pan Lisek naprawdę nazywa się Zbi-
gniew Lissowski. Urodził się w War-
szawie w 1953 roku. Posługuje się 
głównie akwarelą, ale maluje rów-
nież farbami akrylowymi i temperą. 
W niektórych pracach posługuje się 
techniką kolażu. Obrazy wykonuje 
tylko i wyłącznie na formatach A4 i A3 
orientowanych poziomo. •

Wystawa Pana Liska, malarza  ɿ
znanego w okolicach warszawskiego 
pl. Unii Lubelskiej, jest kolejną z serii 
pokazów przygotowywanych przez 
kolektyw młodych twórców skupio-
nych wokół pracowni na Odolańskiej 
10. Tym razem postanowili wziąć na 
warsztat twórczość człowieka spoza 
jakichkolwiek układów, środowisk 
i obszaru zainteresowań galerii. Ar-
tyści przybierający rolę kuratorów, 
zderzają Liska nie tylko z ich własną 
twórczością, co dzieje się przez poka-
zanie go w bardzo konkretnym miej-
scu, jakim jest własna pracownia, 
ale i w szerszym kontekście przez 

Zbigniew Lissowski, bez tytułu, akwarela

5.03, godz.19, 6-7.03 w godz. 16-20 | Warszawa, Pracownia, ul. odolańska 10 | 
www.odolanska10.pl
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rzyszył Tomaszewskiemu wytrawny 
znawca tego regionu Dariusz Kortko, 
redaktor naczelny katowickiej „Ga-
zety Wyborczej”. Można go uznać za 
współautora tej wystawy. Jego podpi-
sy uzupełniają fotografie Tomaszew-
skiego, tworząc intrygującą opowieść 
o Górnym Śląsku. 
Wystawa Hades? prezentowa-
na w Galerii Piętro Wyżej Gór-
nośląskiego Centrum Kultury 
w Katowicach to fragment większego 
projektu Cześć pracy. •

Wystawa  ɿ Hades? przedstawia fo-
tografie Śląska Tomasza Tomaszew-
skiego. Nastawienie autora do podej-
mowanych tematów jest wyraźnie 
pozytywne, a kluczową rolę odgry-
wa w tym sposób ukazywania ludzi. 
Fotograf stara się za każdym razem 
zauważyć u każdej osoby jakiś indy-
widualny rodzaj aspiracji i wydobyć 
go poprzez pozę, wyraz twarzy czy 
dynamikę jego działania w konkret-
nym miejscu. 
W poznawaniu Górnego Śląska towa-

HADES?

20.02–21.03 | Katowice,Górnośląskie Centrum Kultury, Galeria Piętro Wyżej, pl. 
sejmu Śląskiego 2 | www.gck.org.pl | tomasztomaszewski.com

Piłka nożna to ukochana dyscyplina Ślązaków. Każdy musi się tutaj opowiedzieć jakiej drużynie 
kibicuje. O ile w Zabrzu króluje Górnik, to już w Nikiszowcu sprawa nie jest taka prosta - 
dzielnica podzielona jest między zwolenników Ruchu Chorzów i GKS-u Katowice. Na zdjęciu 
9-letni Dawid trenuje na podwórku niedaleko kopalni Bobrek w Bytomiu. Zamierza zostać 
słynnym piłkarzem.
Tekst: Dariusz Kortko, fot. Tomasz Tomaszewski,v z cyklu Hades.

PLAMKA 
ŻÓŁTA	

szej sali toruńskiego CSW, artysta 
staje przed zadaniem zmierzenia 
się z jej monumentalnym charak-
terem i potężną kubaturą (900 m², 
7 m wysokości). Nie tyle przygląda 
się on zastanej architekturze, co się 
z nią „siłuje“. To konfrontacja jeden 
na jednego, oparta na zależności: ar-
tysta potrzebuje tej przestrzeni, by 
osadzona w niej instalacja zaczęła 
działać, a miejsce potrzebuje dzieła 
artystycznego, by zafunkcjonować 
jako przestrzeń wystawiennicza. 
Wyniku tej konfrontacji nie da się 
przewidzieć ani zaplanować. Będzie 
on jednak ważny nie tylko dla arty-
sty, ale i dla toruńskiego Centrum 
Sztuki. Plamka żółta jest pierwszym 
projektem w historii instytucji, któ-
ry nie tylko jest site specific, ale też 
pierwszym, który zastaną przestrzeń 
– w jej architektonicznym i koncep-
cyjnym aspekcie – bierze za temat.
Wywiad z Tilmanem Wendlandem 
czytaj na stronach 133 – 143. •

Projekt  ɿ Plamka żółta jest indy-
widualną wystawą berlińskiego 
artysty Tilmana Wendlanda, pracu-
jącego na pograniczu sztuki i archi-
tektury. Realizowane przez niego 
obiekty i instalacje zawsze poprze-
dzone są precyzyjnymi badaniami 
nad kontekstem projektu, a to co je 
determinuje, to przestrzeń, w której 
powstają, wybrany materiał oraz 
proces żmudnej pracy na miejscu. 
Artysta zazwyczaj wprowadza 
w zastaną „ramę” bardzo proste 
surowce – papier, karton, płytę pil-
śniową – zawsze w białym kolorze. 
Te posunięcia sprawiają, że prace 
Wendlanda zdają się być tak samo 
nieobecne, jak obecne – tak jakby 
były tam od zawsze, co tylko po-
twierdza umowność „skończono-
ści” przestrzeni. Przestrzeni, która, 
dzięki ingerencji artysty, poszerza 
się, kurczy, unosi, opada, wydłuża… 
nierzadko puszczając do widza oko. 
Zaproszony do działania w najwięk-

Tilman Wendland: Plug-in, 2008

26.02-30.05 | toruń, CsW „Znaki Czasu”, Wały gen. sikorskiego 19 | www.csw.
torun.pl
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Erwin Sówka, górnik kopalni „Wieczorek” od 1986 roku jest na emeryturze. Pierwszy obraz 
namalował gdy miał 16 lat i pracował w przykopalnianej elektrociepłowni. Jego mistrzami byli 
Ewald Gawlik i Teofil Ociepka - znany śląski malarz-okultysta i mistyk. W swoich obrazach Sówka 
nawiązuje do mitów górniczych i kultury starożytnego wschodu. Maluje głównie akty kobiece 
na tle Nikiszowca, ogródków działkowych, górników i ich mieszkań. Jego prace były pokazywane 
w wielu galeriach na całym świecie. Sam Sówka mieszka w trzypokojowym mieszkaniu na 
ostatnim piętrze wieżowca w katowickiej dzielnicy Zawodzie.
Tekst: Dariusz Kortko, fot. Tomasz Tomaszewski,v z cyklu Hades.
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WZLOT 
BIAŁEGO 
CYGANA	

i szalbierz, bezwzględny prześmiewca 
kłamstw sztuki, pokaże swoją malar-
ską wersję encyklopedii. Konrad Smo-
leński zaprezentuje dwuekranową 
projekcję wideo, w której dźwięk gra 
tak samo ważną rolę jak cisza a obraz 
jest równie ważny jak czarny ekran. 
Poprzez zróżnicowane media wysta-
wa analizuje sytuacje komunikacyjne, 
funkcje generowanych komunikatów, 
źródła i otoczenie, w jakim różnorakie 
(werbalne, ucieleśnione, dyskursyw-
ne itd.) wypowiedzi determinują na-
sze zachowania i obraz nas samych 
w sieci ludzkich i nieludzkich, żywych 
i martwych współuczestników nasze-
go świata. •

Na wystawie pokazane zostaną  ɿ
trzy rozbudowane prace stworzone 
specjalnie na to wydarzenie przez: 
Grzegorza Drozda, Honzę Zamojskie-
go i Konrada  Smoleńskiego. W trakcie 
pobytu na terenie Republiki Czeskiej. 
Honza Zamojski przemierzył szlak 
Śmierci pięknych saren badając ślady 
życia autora książki, Oty Pavla, dzie-
ląc z nim krajobrazy i pasje. Podobnie 
jak jego nieżyjący  przewodnik, Honza 
wpadł w otchłań pracoholizmu i stwo-
rzył niezwykle dopracowaną książkę 
artystyczną o swoich peregrynacjach: 
fikcyjnych i realnych miejscach oraz 
historiach ewokowanych życiorysem 
Pavla. Grzegorz Drozd, iluzjonista 

Honza Zamojski, fot. Agnieszka Grodzińska

8.03-28.03 | Poznań, Galeria Arsenał, rynek 3 | www.arsenal.art.pl 
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MAŁY 
BIAŁY 
DOMEK

szy, zatrzymuje się na krótko i zaraz 
spieszy dalej.
Piotr Sakowski urodził się w 1983 
roku w Gdańsku. Obecnie mieszka 
i pracuje w Warszawie. W twórczo-
ści posługuje się różnymi mediami. 
Jego projekty łączą tradycję sztuki 
konceptualnej, minimalnych działań 
efemerycznych z refleksją na temat 
postprodukcji. Skromne propozycje, 
które tworzy Sakowski objawiają się 
w formie niewielkich obiektów, insta-
lacji oraz prac site specific większych 
rozmiarów, które powstają na ogół 
w związku z przestrzenią wybranego 
uprzednio miejsc.•

Projekt Piotra Sakowskiego to ro- ɿ
dzaj drobnej ingerencji w przestrzeń 
galerii; uwiecznienia dostępuje 
nie dzieło – skończony, zamknięty 
kształt sensu – ale sam akt tworze-
nia, błyskawiczne odbieranie rze-
czom ich dotychczasowego sensu 
i nadawanie sensów nowych. Coś 
się dzieje - ale tylko na pozór, nie na-
prawdę. Autor, który oprowadza nas 
po tym świecie, zachowuje się nie 
jak gospodarz zasiedziały w swoich 
włościach, ale raczej tak, jak gdyby 
sam był w tym świecie gościem, ob-
cym przybyszem, podróżnym, który 
odwiedza dane miejsca po raz pierw-

Piotr Sakowski: Mały biały domek

do 26.02 | Warszawa, Galeria XX1, al. jana Pawła ii 36 | free.art.pl/xx1

RE-KREACJE	

na stałe włączone w tkankę miejską. 
Znajdą się na niej głównie prace po-
kazywane zagranicą.  
Maciej Kurak tworzy prace, w któ-
rych jako materiału używa przestrze-
ni publicznej, percepcji wzrokowej, 
klisz społecznych. Absurdalne kon-
strukcje, gra skalą, posługiwanie się 
w sztuce językiem reklamy czy wręcz 
kopiowanie prac innych artystów to 
używane przez Kuraka zabiegi. •

Wystawa podsumowująca 10 lat  ɿ
twórczości Macieja Kuraka. Artysta 
pokaże prace nieznane dotąd pol-
skim odbiorcom. Podczas wystawy 
zostanie zaprezentowana dokumen-
tacja fotograficzna działań artysty, 
nieistniejących już prac, zrealizo-
wanych w ostatnich 10 latach. Są to 
najczęściej interwencje w przestrze-
ni publicznej, które ze względu na 
swoją specyfikę, nie mogły zostać 

Maciej Kurak: Neseser, 2009, Terminal Portu Lotniczego Poznań-ławice

20.03-19.04 | Warszawa, Galeria Wysokich napięć, sWPs, ul. Chodakowska 19/31, 
ii p.
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ŁÓDŹ 
MAJ 
2009

W Galerii Manhattan można obej- ɿ
rzeć prace absolwentów ASP w ło-
dzi. Punktem wyjścia do wystawy są 
3 kategorie. Miasto łodź, które w wy-
niku transformacji ustrojowo-ekono-
micznej zmienia swoją tożsamość. 
Druga to biografia, rozumiana nie 
jako życiorys, ale historia momentu 
życia. Trzecia natomiast to konkret-

ny czas, maj 2009. Zadaniem arty-
stów było powiązanie tych kategorii 
i zbudowanie spójnej wypowiedzi 
artystycznej. 
Swoje prace prezentują: Maciej Boh-
danowicz, Sylwia Gajewska, Emilia 
Kuryłowicz, Monika Masłoń, Robose-
xi, Agnieszka Świtoń, Norbert Trze-
ciak, Jan Wasiński. •

226.02-13.03 | Łódź, Galeria Manhattan, ul. Wigury 15 |

NAJLEPSZE 
PROJEKTY	 
DYPLOMOWE

wana wspólnie ze Śląskim Zamkiem 
Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszy-
nie. Całe wydarzeniecieszy się dużym 
zainteresowaniem uczestników i pu-
bliczności. Dla środowiska projektan-
tów, producentów oraz szerzej, dla 
wszystkich osób zainteresowanych 
dobrym polskim dizajnem, wystawa 
stała się ważnym elementem promu-
jącym dobre wzornictwo, dobrych, 
młodych projektantów i wreszcie po 
latach oczekiwania, odważnych, od-
powiedzialnych producentów. •

Najlepsze projekty dyplomowe ɿ  to 
obecnie jedyny w kraju przegląd i wy-
stawa pokazująca koncepcje studen-
tów, młodych polskich projektantów. 
Prezentuje nowatorskie rozwiązania, 
prototypy nowych produktów, szki-
ce futurystycznych koncepcji obok 
przedmiotów, które właśnie wdrażane 
są do produkcji. Przegląd organizowa-
ny jest ósmy raz przez Ogólnopolski 
Kwartalnik Projektowy 2+3D – grafika 
plus produkt. Od pięciu lat jego kon-
tynuacją jest wystawa przygotowy-

do 15.03 | Cieszyn, Zamek sztuki i Przedsiębiorczości, ul. Zamkowa 3 a,b,c | 
ww.zamekcieszyn.pl 

Maciej Bohdanowicz: Rekonwalescencja
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WITKACY. 
PSYCHOHOLIZM

Autoportrety Witkacego zestawio-
ne z portretami eksponują ciekawą 
sprzeczność. Portrety są tajemnicze, 
milczące, niezwykle powściągliwe, 
dyskretne. Natomiast autoportrety – 
często autoperformance przed obiek-
tywem – porażają ekshibicjonizmem 
i demonizmem. W ramach autopor-
tretów zaprezentowane zostaną 
także inscenizowane ujęcia grupo-
we. Miny i pozy, odgrywanie ról, prze-
bieranie interesowały Witkacego 
w kontekście dynamicznych i gwał-
townych przeobrażeń psychofizycz-
nych, które można uchwycić dzięki 
fotografii. •

Wystawa  ɿ Witkacy. Psychoholizm 
została przygotowana przez Galerię 
Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki 
w Krakowie z okazji 70-lecia śmierci 
Stanisława ignacego Witkiewicza. 
Składa się na nią ponad sto portre-
tów i autoportretów z lat 1910-1938, 
wybranych pod kątem wyrazistości 
psychologicznej. Scenariusz wystawy 
akcentuje te działania artysty, które 
dotyczą gry z tożsamością i wizerun-
kiem. Witkacy uważnie analizował 
wszelkie przejawy ekspresji ludzkiej, 
rejestrując je za pomocą aparatu fo-
tograficznego. Sam siebie nazywał 
„psychologicznym portrecistą”.

do 5.03 | Białystok, Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2 | www.galeria-arsenal.pl

POKÓJ 
W	ŁAŹNI

elementy, które ona uzna za braku-
jące. Jest to zaproszenie do urucho-
mienia wyobraźni, przekroczenia 
fizycznych barier i symbolicznego 
„przejścia przez ścianę”.
Kuratorka: Agnieszka Wołodźko. •

Projekt, inspirowany opowia- ɿ
daniem iana McEwana Rozmowa 
z człowiekiem z szafy ma charakter 
interwencji Magdy Bielesz w archi-
tektoniczną przestrzeń CSW łaźnia. 
Za sprawą czarnej linii pojawiają się 

do 28.02 | Gdańsk, CsW Łaźnia, ul. jaskółcza 1 | www.laznia.pl

Magda Bielesz: Pokój

Zastrzyk narkotyczny, Stanisław ignacy Witkiewicz z Janiną Bykowiakówną, 1931
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KORZENIE 

Piotr Żylińsi, z wystawy Korzenie, materiały Galeria Stereo

do 21.03 | Poznań, Galeria stereo, ul. slowackiego 36/1 | www.galeriastereo.pl

CONSPIRATORIUM

Hubert Czerepok: Devil's island, 2009, instalacja wideo

do 13.04 | Poznań, Art stations,  ul. Półwiejska 42 |
www.artstationsfoundation5050.com

Głównym tematem w twórczo- ɿ
ści Huberta Czerepoka są relacje 
pomiędzy fikcją a prawdą w wy-
darzeniach historycznych. To nie 
fakty same w sobie interesują ar-
tystę najbardziej, ale sposób w jaki 
mutują i ulegają formalnym i se-
mantycznym przekształceniom. 
Czerepok rozwijając przez szereg 
lat swoje artystyczne zainteresowa-
nia, nie ograniczył się do jednego 
medium. Artysta starannie wybiera 
najbardziej odpowiednie dla zobra-
zowania tematu środki ekspresji. 
Stąd jego prace to nie tylko rysunki 
i fotografie, ale także instalacje vi-
deo oraz instalacje video połączone 
z konstrukcjami architektonicznymi. 
Jedną z takich instalacji video, jest 
praca z 2009 roku zatytułowana De-
vil’s Island. Została ona zrealizowana 
po wyprawie artysty na wybrzeże Ko-
urou w Gujanie Francuskiej (słynnej 

kolonii jenieckiej, do której zsyłani 
byli francuscy więźniowie politycz-
ni, między innymi Alfred Dreyfus). 
Zniesławiona Île du Diable pomię-
dzy rokiem 1852 a 1951 była domem 
dla ponad 70 000 więźniów. Wydaje 
się więc, że to co zainteresowało 
Czerepoka, to silnie przeplatające 
się wraz z faktami nieścisłości hi-
storyczne, podyktowane w pewnym 
stopniu romantyczną wizją wyspy, 
w spopularyzowanym bestsellerze 
Henri Charrière‘a słynnym Papillon 
(Motylek) na wpół biograficznej, a na 
wpół wymyślonej opowieści o uda-
nej ucieczce z tej wyspy-więzienia. 
Częścią wystawy są również dwie se-
rie rysunków zrealizowanych w 2009. 
Pierwsza to Seances (after Disasters 
of War), zainspirowane sztychami 
Goyi Okropności wojny, a druga to 
najnowsza seria ukazująca ruiny 
zniszczonych kościołów. •

fantazmatycznej – tytułowe „korze-
nie” odnoszą się w dużym stopniu 
do źródeł tożsamości narodowej. 
Brak tutaj bezpośrednich nawią-
zań (odnajdziemy zarówno tropy 
polskie, jak i niemieckie, a także 
nastrój potocznej „romantyczno-
ści”), artysta przywołuje roman-
tycznego ducha jako balon, w który 
wbija szpilkę szyderczego humoru.  
Wystawa Piotra Żylińskiego jest 
w gruncie rzeczy pytaniem o możli-
wości artystycznej ekspresji elemen-
tarnych emocji i uniwersalnych tema-
tów. Rozpracowując filmowe i telewi-
zyjne konwencje artysta przeprowa-
dza próbę sił, w której jego przeciw-
nikiem jest własny strach. W filmie 
Bergmana Jajo węża demoniczny 
doktor Vergers testuje na pacjentach 
substancję nazwaną thanatoxin – wy-
daje się że ukłuty nią Żyliński urato-
wałby się dzięki nieokiełznanej ironii. 
Kuratorzy: Zuzanna Hadryś, Michał 
Lasota •

Perfekcyjne minimalistyczne  ɿ
prace składające się na wystawę 
Korzenie ukazują Piotra Żylińskiego 
jako artystę analitycznego, któremu 
nieobca jest poetycka synteza. Jego 
twórczość charakteryzuje połącze-
nie powagi z komizmem, osobiste-
go wyznania z intencją krytyczną. 
Kto zna wcześniejsze prace arty-
sty, dokamerowe performance  
Trans-atlantyk i Pamiątka z języka pol-
skiego, ten już wie, iż doświadczenie 
szkolnej edukacji jest często przed-
miotem jego artystycznych działań. 
Żenująca figura ucznia – nie jest jasne 
czy to prymus czy nieuk – stoi także 
w centrum wystawy Korzenie. Żyliń-
ski narzuca sobie deprymujące zada-
nia (egzamin i spowiedź) i organizuje 
psychologiczny seans, intymny ale 
osadzony w iskrzącej humorem grze 
obrazów kultury. Jak widmo pojawia 
się tutaj polski pejzaż, który zdradza 
zamiłowanie Żylińskiego do skupio-
nej na mitach romantyzmu krytyki 
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ODKRYCIE

nego jest jak jeden do miliona. To do-
brze, że w końcu zdecydowano sie na 
projekt DiSCOVERY - ludzi dręczyły te 
pytania, choć wydaje się, że teraz bę-
dzie ich jeszcze więcej. Rzeczy, które 
ujawnia projekt DiSCOVERY to nowy 
punkt widzenia na dotychczasowe 
zagadnienia. Dla niektórych będzie 
to jak zderzenie czołowe z meteory-
tem - czytamy w zapowiedzi wystawy 
Michała Smandka. •

„W pomieszczeniach laborato- ɿ
ryjnych przeprowadzono już szcze-
gółowe badania. Dziwne znalezisko 
zmieniło dotychczasowy pogląd 
w podejmowanej kwestii, chociaż 
wcześniej spierano się i przedstawia-
no podobne hipotezy. Takie odkry-
cia są niezwykle rzadkie, a zjawiska 
w przestrzeni, które im towarzyszą 
graniczą z cudem. Prawdopodobień-
stwo bycia świadkiem czegoś podob-

Michał Smandek: Discovery labor

do 27.03 | Bytom, Galeria Kronika, rynek 26 | www.kronika.org.pl

OD A  
DO	∞

Od a do ∞ składa się z obrazów olej-
nych, kolaży na płótnie, rzeźb i prac 
tekstowych. Formalna różnorodność 
prac projektu i sposób aranżacji wy-
stawy odpowiada konceptualnemu 
założeniu ujęcia wielości perspektyw 
i teorii. Malarstwo olejne funkcjonuje 
tu jako metafora odzwierciedlająca 
wysiłek intelektualny. Ostateczny 
cel – ostateczna forma nie może być 
z góry przewidziana, ale jest kształ-
towana w długotrwałym procesie. 
Prace tekstowe powstałe na bazie 
zebranych i własnych cytatów, są au-
tonomicznymi dziełami, a nie uzupeł-
nieniem pozostałych prac. Figuratyw-
ność i abstrakcyjność zostały zastoso-
wane w każdej z prac konsekwentnie 
do specyfiki tematu kwestionując po-
dział miedzy realizmem a abstrakcją.•

Anna Ostoya wystawą  ɿ Od a do 
∞ podejmuje problematykę woj-
ny i przemocy, traktując ją jako 
pytanie o koniec wiedzy. Niemoż-
liwość znalezienia rozwiązania 
problemu wojny i przemocy wy-
znacza granice ludzkiego intelektu. 
W 1932 roku Albert Einstein, zaan-
gażowany pacyfista, zwrócił się do 
Zygmunta Freuda z pytaniem: co 
skłania człowieka i społeczeństwo 
do nienawiści i zabijania się nawza-
jem? Jak zapobiec temu niebezpie-
czeństwu? Czy istnieje perspektywa 
kontroli nad psychiczną ewolucją 
człowieka, by wyeliminować psy-
chozę nienawiści i zniszczenia? 
Celem wystawy Od a do ∞ nie jest 
znalezienie odpowiedzi na pytanie 
Dlaczego wojna? 

Anna Ostoya: scena 2008-2009

do 27.03 | Bytom, Galeria Kronika, rynek 26 | www.kronika.org.pl
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ARBEIT	 
MACHT	 
FREI

sprawą kluczową staje się kwestia 
odwróconej litery B. W rezultacie 
powstała intrygująca wypowiedź na 
ten sam temat ludzi, którzy nic o so-
bie nawzajem nie wiedzieli. Drugą 
część wystawy stanowi zestaw 
kilkunastu fotografii. Są to bardzo 
duże powiększenia mikroskopowych 
zdjęć ubytków i ognisk rdzy w na-
pisie, pierwotnie wykonanych na 
potrzeby konserwacji. Tysiąckrotne 
powiększenie zmnieniło zupełnie ich 
charakter. Zdjęcia stały się anonimo-
wymi kolorowymi kompozycjami. 
Tracą swój dokumentalny charakter. 
Publiczności wydaje się na początku, 
że ma do czynienia z niewinną 
autorską abstrakcją. Dopełnienie 
zawarte w filmie nie tylko wyjaśnia 
sprawę, ale wymusza na widzu 
poważną refleksję, zmusza go do za-
dania sobie pytania o swoje reakcje.•

Napis nad bramą obozu w Au- ɿ
schwitz jest najmocniejszym sym-
bolem Holokaustu. W 2006 napis 
poddano oglądowi konserwator-
skiemu. W rezultacie znaleziono 13 
ubytków i ognisk rdzy. Na potrzeby 
dwumiesięcznego procesu konserwa-
cji zdemontowano napis i zastąpiono 
go specjalnie wykonaną kopią. 
W tym samym roku w izraelu 
również wykonano kopię napisu, 
którą zamówiło tamtejsze muzeum.
Powstały więc dwie kopie w tym 
samym czasie, przy czym zarówno 
polscy, jak i izraelscy wykonawcy 
nie mieli ze sobą żadnego kontaktu, 
ani też nie wiedzieli o swojej pracy. 
izraelski artysta Amir Yatziv 
w krótkim wideo dokumencie zderza 
ze sobą wypowiedzi twórców obu re-
konstrukcji. Powstaje w ten sposób 
rodzaj dialogu, a artysta sprawia, że 

Amir Yatziv, z cyklu Arbeit Macht Frei, fotografia

do 27.03 | Warszaawa, galeria appendix, ul. Białostocka 9 | www.appendix2.
com 

KLATKA

logii optycznych lub biologicznymi 
zaburzeniami widzenia. W efekcie 
malarskich eksperymentów jego pra-
ce balansują na granicy reprezentacji 
i abstrakcji. Przedmiotem analizy nie 
jest jednak odkrycie naukowe samo 
w sobie, ani jednostka chorobowa 
z medycznego punktu widzenia. Arty-
sta koncentruje się przede wszystkim 
na kondycji emocjonalnej, której do-
świadcza indywidualny bądź zbioro-
wy uczestnik danego zjawiska. •

Wystawa w Bunkrze Sztuki jest  ɿ
pierwszą tak obszerną prezentacją 
twórczości Bartka Materki. Obejmuje 
prace powstałe w latach 2004-2010. 
Punktem wyjścia dla większości prac 
Materki są zdjęcia. Jednak rzadko 
jest to jedynie zapis rzeczywistości: 
artystę fascynują raczej deformacje, 
odkształcenia i anomalie jakim ob-
razy ulegają w naszej świadomości, 
a także zakłócenia wywołane zasto-
sowaniem współczesnych techno-

Bartek Materka: Tłum 3, 2010, olej na płótnie, 150 x 200 cm

24.02-11.04 | Kraków, Bunkier sztuki, pl. szczepański 3a www.bunkier.art.pl
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JAK	WYMYŚLIĆ	 
MUZEUM	 
NA	NOWO

czesnej, wysokie wymagania wobec 
przyszłego muzeum. Napięcia, anta-
gonizmy, podchody, rozczarowania, 
walki polityczne, anulowany konkurs 
architektoniczny, dyskusje o projek-
cie Christiana Kereza, aktywizacja 
środowisk architektonicznych.
A drugi plan jest szerszy, bardziej uni-
wersalny. Dotyczy sytuacji boomu in-
stytucjonalnego w naszym regionie, 
gdzie po ’89 r. środowiska polityczne 
chętnie powołują kolejne muzea. 
Bo jak w XiX wieku widzi się w nich 
narzędzie polityczne: budowania 
świadomości narodowej, moderniza-
cji, hartowania tożsamości młodych 
demokracji. Mówi się: my Chorwaci, 
Czesi, Polacy, mamy swoich artystów, 
swoją tożsamość, swoje narracje i pi-
szemy swoją historię sztuki. i my nie 
uciekamy od tego szerszego planu - 
dyskusji o muzeach w ogóle”. •

Berlińska wystawa Early Years  ɿ
przygotowana dla KunstWerke przez 
zespół Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie, oparta jest na poszuki-
waniach mitu założycielskiego nowej 
instytucji.
Tak w wywiadzie dla bloga Agniesz-
ki Kowalskiej z „Gazety Stołecznej” 
(www.zrobtowwawie.blox.pl) opo-
wiada o niej kurator, Sebastian Ci-
chocki: „Tytuł tego projektu jest jak 
żywcem wzięty z okładek płyt legen-
darnych twórców pod hasłem Early 
Years. (...)Pytanie jakie zadajemy na 
tej wystawie to: Jak wymyślić mu-
zeum na nowo i czy jest to możliwe? 
(…) Wystawa rozgrywa się w dwóch 
planach. Z jednej strony jesteśmy my, 
Warszawa, to muzeum, budowane 
w bardzo egzotycznej sytuacji. Bo 
jest Pałac Kultury, pl. Defilad, 60. lat 
czekania na Muzeum Sztuki Nowo-

Tania Bruguera: Consummated Revolution,
performance, fot. Jan Smaga, 2008

28.02-18.05 | Berlin, institute for Contemporary Art, Auguststraße 69 | 
artmuseum.pl 
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ków kultury rozkoszy, w której celem 
staje się, wiecznie niezaspokojona, 
chęć posiadania i konsumowania. 
Zrealizowane prace oskarżą neolibe-
ralny system gospodarki o katastro-
falne rozmiary dzisiejszego ubóstwa 
i wytwarzanie ludzi traktowanych 
w kategoriach odpadu, śmiecia, wy-
sypiska.
Z prof. Andrzejem Turowskim czytaj 
wywiad na stronach 102 -115. •

Podczas czwartego projektu z cy- ɿ
klu ideozy zostaną poruszone kwe-
stie kultury konsumpcyjnej i zwią-
zany z tym problem nadprodukcji 
i wykluczenia jednostek, które nie 
nadążając za coraz szybszą moder-
nizacją automatycznie spychane są 
na margines społeczny. Artystyczne 
interwencje na terenie Warszawy  
spróbują ujawnić  strategie „zamia-
tania pod dywan” ubocznych skut-

SPOŁECZEŃSTWO	 
ŚMIECI

logo cyklu ideozy

1.03-14.03 | Warszawa, instytut Awangardy, al. solidarności 64 m. 118 | www.
ideozy.blogspot.com

SILNIK

go tutaj jako ceremoniał przejścia, 
kiedy rządzące się autonomiczną lo-
giką odczucie czasu i przestrzeni pod-
lega subiektywizacji, a prawa fizyki 
przestają być punktem odniesienia. •

Silnik to projekt typu paraenviro- ɿ
ment Przemka Czepurko zbudowana 
poprzez zestawienie z sobą prac od-
twarzających/przedstawiających mo-
ment progowy wypadku traktowane-

Przemek Czepurko, Bez tytułu (Challenger), 2008, mix media, 20 x 24 cm

4-31.03 | Cieszyn, Galeria szara, ul. srebrna 1 | www.galeriaszara.pl
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ROBOSEXI.	 
TRZECI 
POKÓJ NTSC

zaaranżowany w przestrzeni Galerii 
Bałuckiej jest być może metaforą ich 
intymnej relacji, wyrażonej za pomo-
cą odwołujących się do treści arche-
typicznych symboli: prymitywnych 
figur geometrycznych, zwisających 
z sufitu kul.•

Robosexi to duet artystyczny. Na- ɿ
zwa powstała z anagramu imion jego 
członków: Roksany i Sebastiana (Ro-
xi/Se-bo)- prywatnie młodego mał-
żeństwa, w którym oboje partnerzy 
mają już swój indywidualny, odmien-
ny dorobek artystyczny. Trzeci pokój 

Robosexi: Stwory, 2010, obiekty szyte, fot. Robosexi

łukasz Jastrubczak: NTSC

do 14.03 | Łódź, Miejska Galeria sztuki, Galeria Bałucka, stary rynek 2 | www.
miejskagaleria.lodz.pl

do 21.03 | Zielona Góra, BWA, al. niepodległości 19 | www.bwazg.pl 

Z okazji wystawy system oświetle-
nia w zielonogórskiej galerii został 
podłączony do urządzenia które 
wyciemnia salę dokładnie w tym 
samym czasie, gdy na dworze zapa-
da zmrok. Sprawia to, że w pewnym 
sensie, mamy dwie wystawy. Jedna 
z pracami oglądanymi przy świe-
tle, druga składająca się z projekcji 
i świetlnych instalacji do oglądania 
w ciemności. 
Kuratorem wystawy jest Dawid Ra-
dziszewski •

Zielonogórska wystawa łukasza  ɿ
Jastrubczaka odbywa się po powrocie 
z prestiżowego stypendium zakończo-
nego wystawą w Art in General w No-
wym Jorku. Na wystawie NTSC można 
zobaczyć prace już pokazywane jak 
i zupełnie nowe przygotowywane spe-
cjalnie do Zielonej Góry. Całość układa 
się w złożoną narrację, w której poja-
wia się: nocna wycieczka przez las, 
sztuczne zaćmienie słońca, dylematy 
kosmitów, manipulacje śpiącymi oso-
bami i inne ciekawe zjawiska i fakty. 
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MODERNOLOGIE

fleksji i ponownej ocenie?
Kurator: Sabine Breitwieser
Artyści: Anna Artaker, Alice Creischer/
Andreas Siekmann, Domenec, Katja 
Eydel, Ângela Ferreira, Andrea Fra-
ser, isa Genzken, Dan Graham i Robin 
Hurst, Tom Holert i Claudia Honecker, 
Marine Hugonnier, iRWiN, Runa islam, 
Klub Zwei, John Knight, Labor k3000, 
Louise Lawler, David Maljković, Dorit 
Margreiter, Gordon-Matta Clark, Gu-
stav Metzger, Christian Philipp Müller, 
Henrik Olesen, Paulina Ołowska, Falke 
Pisano, Mathias Poledna, Florian Pum-
hösl, Martha Rosler, Armando Andra-
de Tudela, Marion von Osten, Stephen 
Willats, Christopher Williams. •

Na przestrzeni ostatnich trzydzie- ɿ
stu lat krytyka projektu nowoczesno-
ści stała się siłą napędową humani-
styki. Krytyka ta zrodziła nie tylko 
niezliczone prace naukowe, ale także 
liczne prace artystyczne tworzone 
przez artystów przyglądających się 
nowoczesności z ich własnej perspek-
tywy i za pomocą właściwych sobie 
środków. Co skłania artystów współ-
czesnych do zainteresowania się 
epoką nowoczesną, modernizmem 
i ich estetyką? Co łączy dzisiejszych 
artystów z obietnicami i językiem 
formalnym nowoczesności? W jaki 
sposób możemy poddać tę szczegól-
ną epokę historyczną krytycznej re-

Armando Andrade Tudela: Camión, 2003, slajdy 35 mm,  60 obrazków, dzięki uprzejmości Gallery 
Carl Freedman, Londyn

Daniel Rumiancew: Tańcząc ze łzami w oczach, wideo

do 5.04 | Warszawa, Muzeum sztuki nowoczesnej, ul. Pańska 3 | 
www.artmuseum.pl

TAŃCZĄC	 
ZE	ŁZAMI	 
W	OCZACH

mamy jednak pewności czy psycho-
analityczne interpretacje własnych 
prac podawane przez autora są praw-
dziwe, czy też są próbą wpuszczenia 
widza w przysłowiowe maliny. Tym-
czasem balansując na granicy smut-
nej prawdy i radosnej blagi Rumian-
cew daje ogólną wypowiedź na temat 
niemożności zrozumienia życia psy-
chicznego drugiej osoby, paradoksów 
związanych z jego interpretowaniem, 
możliwości zbudowania prywatnego 
języka i nieadekwatności przekładu 
jednego języka na drugi. •

Tańcząc ze łzami w oczach  ɿ to tytuł 
przeboju zespołu Ultravox, jednego ze 
sztandarowych przedstawicieli nurtu 
New Romantic z lat 80-tych. Kiczowa-
ty cytat z kiczowatej piosenki został 
wybrany przez Daniela Rumiancewa 
na tytuł powstałego dwa lata temu 
filmu wideo. Praca ta, podobnie jak 
Zboczona historia kina Sophie Fien-
nes i Slavoja Žižka którą jest inspiro-
wana, w bezpośredni sposób dotyczy 
psychoanalizy. inaczej niż w filmie 
Žižka, wątki podejmowane przez 
Rumiancewa są bardzo osobiste, nie 

do 19.03 | Kraków, Goldex Poldex, ul. józefińska 21/12 | www.goldexpoldex.pl
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ULICA	 
SMOLEŃSK	 
22/8 MÓGŁBYM	 

ŻYĆ	 
W	AFRYCE

Justyny Koeke i Cecylii Malik. Po 
zmianie właściciela nieruchomości 
- Malikowie, podobnie jak pozostali 
lokatorzy kamienicy, zostali zmusze-
ni do jej opuszczenia. Mieszkanie, 
tuż przed wyprowadzką rodziny, sta-
nie się otwartą pracownią artystów 
z Polski i Niemiec. W ramach projek-
tu Ulica Smoleńsk 22/8 odbędą się 
warsztaty dla studentów ASP, spo-
tkania z artystami biorącymi udział 
w wystawie, koncerty i wykład imke 
Hansen – politolożki z Uniwersytetu 
w Hamburgu. • 

lat 80. (reggae, punk), jest więc prze-
glądem przez praktycznie całą kulturę 
alternatywną tamtego okresu. W rot-
terdamskim centrum sztuki współcze-
snej można zobaczyć nie tylko prace 
artystów takich jak Mirosław Bałka, 
Marek Sobczyk, Józef Robakowski, 
Zbigniew Libera, Luxus, ale też archi-
walne materiały wideo z epoki. •

Projekt  ɿ Ulica Smoleńsk 22/8 jest 
wystawą w procesie i akcją artystycz-
ną włączającą twórców do dyskusji 
społecznej o wyludnianiu centrów 
europejskich miast. Jego celem jest 
zwrócenie uwagi mieszkańców i tu-
rystów na mechanizmy polityczne 
i ekonomiczne, które prowadzą do 
gentryfikacji, któremu poddawany 
jest Kraków. 
Lokalizacja projektu nie jest przy-
padkowa. Pod tytułowym adresem 
od 30 lat mieszka rodzina sióstr 
i jednocześnie kuratorek projektu: 

Rotterdamska wystawa jest czwar- ɿ
tą częścią cyklu pokazów Morality. 
Nazwa i Could Live in Africa pochodzi 
z tytułu filmu dokumentalnego z 1983 
roku. zrealizowanego przez Holendra 
Jacquesa de Koninga, opowiadające-
go o polskiej grupie reggae, izrael. Wy-
stawa prezentuje twórczość „Nowych 
Dzikich” oraz muzycznych subkultur 

Justyna Koeke i Cecylia Malik, fot. Tomasz Wiech

Jacques de Koning: i Could Live in Africa, kadr z filmu, 1983

16-31.03 | Kraków, ul. smoleńsk 22/8 | www.nolocal.org 20.02-15.04 | rotterdam, Witte de With, Center for Contemporary Art, Witte de 
Withstraat 50 | www.wdw.nl/project.php?id=210
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BALSAM	 
DLA	OCZU

ale »balsam dla oczu« jest najbardziej 
adekwatnym określeniem dla każ-
dej z ich prac. Kontemplować będzie 
można rzeźby Agaty Agatowskiej, fo-
tograficzne obiekty Małgorzaty Mar-
kiewicz oraz malarstwo Małgorzaty 
Borek i Ewy Fodczuk” – zaprasza Aga-
ta Smalcerz, dyrektorka galerii. •

W Dzień Kobiet rozpoczynają się  ɿ
4 indywidualne wystawy artystek 
związanych z Galerią Bielską. „ich 
prace cechuje specyficzna atmosfera 
kontemplacji, melancholii, zatrzyma-
nia się w wirze wydarzeń i natłoku in-
formacji. Delektowanie się formą dla 
każdej artystki oznacza co innego, 

Agata Agatowska: Sfora, 2008, mastic

8.03-1.04 | Bielsko-Biała, Galeria Bielska, ul. 3 Maja 11 | www.galeriabielska.pl 

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 sie-
bie automatycznie, bez zastanowie-
nia, bo tak robią inne?” – pyta kura-
torka wystawy Agnieszka Gniotek.
W wystawie udział biorą: Zbigniew 
Libera, Anna Baumgart, Agata Mi-
chowska,
Agata Zbylut, Marta Deskur, Katarzy-
na 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 ko-
bieta to tylko manekin, na który na-
kłada się adekwatne do okoliczności 
stroje? Odpowiedź jest oczywiście 
przecząca, choć po głębszym zasta-
nowieniu…

praca Magdaleny Moskwy

6.03-25.04 | Poznań, Centrum Kultury Zamek, | www.ckzamek.pl
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CZAS  
PRZYSZŁY	 
DOKONANY

W okresie międzywojnia podjęto 
próbę budowania modernistycznej 
Europy Środkowo-Wschodniej złożo-
nej z niepodległych państw, starając 
się znaleźć dla nich miejsce wśród 
cywilizacyjnego centrum. Mimo, iż 
pozostało projektem niedokończo-
nym, dwudziestolecie międzywojen-
ne stworzyło podstawy nowej toż-
samości regionu, kwestionując tezę 
o jego marginalnym znaczeniu dla 
„epoki nowoczesnej”. W ramach wy-
stawy Modernizacje 1918-1939. Czas 
przyszły dokonany w Muzeum Sztuki 
zaprezentowane zostaną najważniej-
sze przykłady modernizacji w dziedzi-
nach sztuk wizualnych, architektury 
i wzornictwa. Ekspozycji towarzyszyć 
będzie seria wykładów i projekcji na 
temat społecznego i filozoficznego 
wymiaru modernizacji w dwudziesto-
leciu międzywojennym oraz rozbudo-
wany program edukacyjny. Zaprezen-
towanych zostanie ponad 300 obiek-
tów: obrazy, rysunki, grafika, plakaty, 
fotografie, fotomontaże, rzeźby, ale 

też filmy reklamowe i… buty. Obiekty 
architektoniczne pokazane zostaną 
w postaci zdjęć archiwalnych i mode-
li. Eksponaty na wystawę pochodzić 
będą z muzeów i kolekcji prywatnych 
w Estonii, łotwie, Litwie, Polsce, Cze-
chach, Węgrzech, Słowenii, Chorwacji 
i Serbii; większość z nich nie była do-
tąd pokazywana polskiej publiczno-
ści. Program edukacyjny stworzono 
z myślą o czterech grupach odbior-
ców. W ramach akcji „Miastorób” 
najmłodsi będą tworzyć w Muzeum 
makietę utopijnego miasta. Nieco 
starsi, wraz z rodzicami, zbudują 
futuro-machiny. Gimnazjaliści i lice-
aliści mogą – na zamówienie – wziąć 
udział w warsztatach „Reklama krze-
pi”. Dorośli natomiast w ramach spo-
tkań „Ala ma utopię” deszyfrować 
będą książki z dzieciństwa. Wysta-
wie towarzyszyć będzie publikacja 
naukowa dr Andrzeja Szczerskiego 
– Modernizacje. Sztuka i architektura 
w nowych państwach Europy Środko-
wo-Wschodniej 1918-1939.•

11.03-31.05.2010 | Łódź, ms2, ul. ogrodowa 19 | www.msl.org.pl

MIASTO	OBIECANE

zacja lub ich prowincjonalizacja, ich 
rozkwit lub ubóstwo uzależnione są 
od siły oddziaływania obietnic szczę-
ścia. Czy te obietnice zostaną kiedy-
kolwiek spełnione i czy miasta staną 
się faktycznie „podłożem szczęścia” 
jest pytaniem drugorzędnym.
inicjatorami projektu są instytut Go-
ethego w Warszawie i instytut Polski 
w Berlinie, wspierane przez Miasto 
Stołeczne Warszawa.
Pełen program wydarzeń zaplanowa-
nych dla Berlina, Warszawy i Mum-
baju dostępny jest na internetowej 
stronie projektu.•

Punktem wyjścia projektu Promi- ɿ
sed City są Warszawa i Berlin. Mimo, 
że te sąsiadujące ze sobą stolice dzieli 
jedynie kilkaset kilometrów, wzajem-
ne zainteresowanie jest nierówne. 
Przedsięwzięcie otwiera dialog mię-
dzy sąsiadami na temat poszukiwa-
nia szczęścia, historii, które przynio-
sły rozczarowanie i tych, które zakoń-
czyły się szczęśliwie. The Promised 
City to projekt o wyimaginowanym, 
nierzeczywistym, utopijnym miejscu, 
nieistniejącej Arkadii, o Eldorado dla 
życiowych graczy. Przyrost lub kur-
czenie się miast, ich internacjonali-

The Promised City, logo. 

do 11.2010 | Warszawa - Berlin - Mumbaj | www.promised-city.org

ZABAWKA

w nim zainteresowanie otaczającą 
przestrzenią, zwraca uwagę na róż-
norodność architektury tradycyjnej 
w różnych częściach Polski i świa-
ta, tłumaczy podstawowe zjawiska 
związane z konstrukcją budynku, 
pozwala poznać dziedzictwo kultu-
rowe i historię regionu. •

Pracownia k. i Stowarzyszenie  ɿ
Akademia łucznica zapraszają do 
udziału w konkursie na projekt za-
bawki architektonicznej. Zabawka 
architektoniczna to nie tylko kloc-
ki i zestawy konstrukcyjne. Jest to 
zabawka, która wprowadza dziec-
ko w świat zbudowany, rozbudza 

do 26.03 | www.pracowniak.pl/konkurs.html
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Weneckie Biennale Architektury w tym roku 
odbędzie się po raz 12. Wciąż nazywane jest 
największym światowym świętem architektu-
ry, chociaż ten kto szuka nowoczesnego myśle-
nia o projektowaniu, bywa raczej na Biennale 
w Rotterdamie. Hasłem przewodnim tegorocz-
nych wystaw w Wenecji jest Ludzie spotykają 
się w architekturze/People meet in architec-
ture. Czy ten temat coś zmieni w rozumieniu  
architektury? Z Krzysztofem Nawratkiem, anty-
architektem i meta-urbanistą, rozmawia Bogna 
Świątkowska.

NARZĘDZIA 
ZMIANY
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„Idea wystawy ma pomóc ludziom nawiązać relacje z architekturą, pomóc 

architekturze nawiązać relacje z ludźmi, pomóc ludziom w nawiązywaniu 

relacji między sobą” – takie jest założenie tegorocznego biennale, przed-

stawione przez Kazuyo Sejima, pierwszą kobietę-kuratorkę Biennale Archi-

tektury w Wenecji. Czy to oznacza, że w skali globalnej nie czujemy relacji 

z architekturą?

Gdy rozmawiamy z naszymi studentami w szkole architektury w Plymo-
uth, a mówię o studentach ostatnich lat, bardzo niechętnie wspominają oni 
o budynkach i o architekturze. Mówią o ludziach, o przestrzeniach, o miej-
scach ale nie o budynkach. Jeśli więc studenci architektury nie uważają ar-
chitektury za istotną, to co dopiero zwykli ludzie?

Sejima jest najsłynniejszą japońską architektką, współautorką takich gma-

chów jak New Museum of Contemporary Art w Nowym Jorku czy szkoła de-

signu Zollverein w Essen. Jest więc praktykująca, nie jest teoretykiem, kura-

torem, ani badaczem. Formułując program tegorocznych wystaw pyta dalej: 

„Czy architektura może krystalizować nowe wartości i nowe style życia XXI 

wieku?”. No właśnie, czy architektura może to zrobić? Czy może to zrobić 

samotnie?

Wybacz trywialne pytanie - ale co to jest architektura? Ja moim studen-
tom wciąż wbijam do głowy, że przestrzeń jest zawsze hybrydą, że tworzy 
ją materia i to co nie jest materialne, że kościół nie jest kościołem jedynie 
ze względu na fizyczną przestrzeń, materiał i ornament, ale przede wszyst-
kim ze względu na program. Fizyczna przestrzeń rezonuje z tym co jest 
meta-fizyczne. Chciałbym jednak być dobrze zrozumiany - ja wciąż wie-
rzę, że architektura jest nam potrzebna, ale jedyna architektura, która ma 
sens to właśnie taka która wchodzi w interakcje z ludźmi, która jest spo-
łecznie aktywna i ważna.

Oczywiście, ale to jest właśnie forma, ta materialna część.

Ta materialna część może mieć znaczenie tylko gdy COŚ ROBI pożytecz-
nego. Architektura więc może być istotna, ale jedynie jako architektura 
społecznie aktywna, jako część większej całości.
Nasi studenci pracowali w tym roku nad projektem regeneracji półwy-
spu Andrejsala w Rydze, stolicy Łotwy. Kilka lat temu, masterplan dla tego 
miejsca wykonał Rem Koolhaas i jego OMA – prawdziwe gwiazdy współ-
czesnej architektury przecież!
Problem w tym, że dziś, gdy kryzys finansowy wyssał spekulacyjny kapitał 
z peryferii, jego projekt jest zupełnie bezużyteczny. Deweloper, który za-
rządza ten terenem – a jest to wielki poprzemysłowy kawał ziemi, znajdu-
jący się dziesięć minut spacerkiem od centrum miasta, w przypływie de-
speracji prosił nas o jakiekolwiek nowe idee.
Moim zdaniem, co najmniej kilka propozycji naszych studentów jest war-
tych najwyższego zainteresowania – jak ta autorstwa Jonathana Pickforda 
i Jonnego Poland, proponujących coś pomiędzy neo-wiktoriańska zielo-
ną rewolucją przemysłową a przedsiębiorstwem społecznym, kreujących 
nową przestrzeń publiczną, zbudowaną pomiędzy habermasowską sferą 
publiczną a przestrzenią produkcji. To jest zdecydowanie nowa i radykal-
na propozycja nowego sposobu życia, zamieszkiwania miasta.

„Biennale będzie okazją do doświadczenia możliwości architektury, zro-

zumienia tego jak architektura wyraża nowe sposoby życia, jak na jej po-

wstawanie mają wpływ rozmaite wartości i postawy”. Hmmm, nie wydaje 

ci się, że to pachnie spłyceniem istniejących problemów i wizualizacjami 

możliwych wygód, jakie dla człowieka dziś i jutro ma w ofercie architektu-

ra, a raczej budownictwo? Czy odrywanie jej od reszty czynników, w jakich 

toczy się życie społeczne, nie jest nieadekwatne do sytuacji w jakiej się dziś 

znajdujemy?

Hasło tego biennale jest podejrzane – bo jakich ludzi dotyczy? Ja nie wie-
rzę w generalizacje, więc zgoda – to brzmi jak niebezpieczne spłycenie 
problemu. Brzmi zresztą niezwykle arogancko i zachodniocentrycznie. 
Nowe sposoby zamieszkiwania… ale gdzie? W Niemczech czy w Sudanie? 
Projekt naszych studentów, który wspominam jest bardzo mocno osadzo-
ny lokalnie – ma sens tylko w określonym miejscu i czasie.

Architektura/urbanistyka rozumiane jako projektowanie przestrzeni jest 

dziś raczej narzędziem pomocniczym dla działań podejmowanych w szer-

szym planie. Z pozycji kreatora zachowań społecznych wyparło je kino jako 

dużo skuteczniejsze narzędzie sterowania nastrojami społecznymi, poglą-

dami i emocjami mieszkańców miast. No właśnie, ale może emocje w archi-

tekturze jeszcze zostały?

Och nie, absolutnie nie ma zgody! Oczywiście, masz racje, jeśli widzisz ar-
chitekturę jako część strategii marketingowych oraz przemysłu materiałów 
budowlanych czy spekulacji nieruchomościami. Ale to generalnie dotyczy 
wszystkiego – kino jest też tylko narzędziem, częścią większej całości. Ar-
chitektura zresztą nigdy chyba z kinem nie rywalizowała…

Nie rywalizowała, tylko od razu przegrała. Najnowszy numer kwartalnika 

„Autoportret” przynosi interesującą analizę wysiłków architektoniczno-

propagandowych prowadzonych w Afryce Północnej w I połowie XX wieku 

przez Włochy i Francję. Teza ta pada w tekście porównującym zabiegi poczy-

nione w Casablance przez francuskich architektów oraz działań amerykań-

skich filmowców, którzy stworzyli mit tego miasta nie stawiając tam nawet 

stopy. Ale to dygresja, wróćmy do emocji.

Emocje w architekturze są na poziomie fenomenologicznych wzruszeń 
jakie serwuje na przykład Zumthor, ale na emocje rewolucyjne, na furie 
i wściekłość rzeczywiście architektura za bardzo sobie pozwolić nie może. 
Nie za to nam deweloperzy płacą – płacą za tanie wzruszenia z katalogu 
wysyłkowego mebli ogrodowych.
W tym sensie – wracając od twoich poprzednich pytań, corbusierowskie 
„architektura albo rewolucja” musiałoby być zastąpione przez „architek-
tura jako część rewolucji”. Sama architektura może jedynie próbować ha-
kować system. Raczej bez szans na powodzenie. Znów wspomnę projekt 
w Rydze – to kryzys finansowy otwiera szanse dla nowatorskiej, progre-
sywnej architektury. Dziś takie propozycje mogą być pomyślane i wysłu-
chane, kilka lat temu by ich nie było.

Krytycznie odniosłeś się do propozycji Aleksandry Wasilkowskiej, projektu 

Em_Wwa 1.01, polegającego na stworzeniu internetowej platformy do zbie-
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rania danych o mieście i włączenia w ten proces projektowania agentowe-

go – sama nazwa jest rzeczywiście dość przerażająca. Ale czy związanie się 

z psychologią nie jest słusznym kierunkiem w projektowaniu miast?

Ja nie krytykowałem tej propozycji jako pomysłu na usprawnienie projekto-
wania, a właściwie planowania miast. Ja zadałem pytanie – kto trzyma pałkę?
Zbieranie danych o mieście przez samych mieszkańców jest wspaniałe, ale 
w jakimś uber-demokratycznym systemie politycznym. Propozycja Oli 
jest po prostu outsourcingiem – ci, którzy się planowaniem zajmują od-
dają nam konsumentom miasta prawo wyrażenia swoich opinii. Ale to nie 
my, lecz oni z tych opinii wyciągną wnioski i podejmą decyzje.
Chodzi o to by precyzyjnie zrozumieć i zdefiniować rolę interfejsu – nie 
jako narzędzia wyzysku, lecz jako narzędzia zmiany.

Ludzie spotykają się w architekturze i sądzisz, że mogą przed wykorzysty-

waniem się obronić?

Kapitalizm – jak pisała już Róża Luksemburg – zjada wszystko co jest jeszcze 
poza logiką rynku i zysku. Kryzys współczesnego miasta to przecież przede 
wszystkim zanik tego co nierynkowe. Architektura ostatnich lat była elemen-
tem wielkiej gry spekulacyjnej i jeśli jesteśmy dziś wściekli na bankierów nie 
bardzo rozumiem dlaczego nie jesteśmy też wściekli na architektów!
Jestem więc sceptyczny gdy pytasz mnie na ile architektura może się wy-
zyskowi przeciwstawić. Sama w sobie nie ma narzędzi by jakąkolwiek po-
ważną i skuteczną ochronę zaproponować.

Jaka powinna być więc rola architektury w kreowaniu miast? Co wiemy o po-

trzebach mieszkańców dzisiejszych miast – które z nich pozostają niezaspo-

kojone?

Zależy gdzie – w Sudanie? Brak mieszkań i podstawowej infrastruktury 
technicznej i społecznej, brak bezpieczeństwa.

No tak, przede wszystkim precyzja geograficzna, problem niedookreślony 

przez Biennale Weneckie, a celnie ujęty przez zakończone właśnie 4 Bien-

nale Architektury w Rotterdamie, które odbywało się pod dużo bardziej 

adekwatnym do obecnych czasów hasłem przewodnim Open City: Designing 

Coexistence, czyli Miasto otwarte, Projektując współegzystencję.

Jak powiedziałem przed chwilą – architektura może stać się częścią zmia-
ny, i powinna tę zmianę antycypować i wzmacniać, ale architektura potrze-
buje siły, potrzebuje politycznego zaplecza by mieć znaczenie. Architekci 
powinni być przede wszystkim obywatelami, powinni próbować myśleć 
o architekturze jako o narzędziu społecznym i politycznym.
A czym powinna być architektura w mieście post-neoliberalnym? Czym 
tylko chce i czym ludzie będą ją chcieli. Powinna być ważna właśnie dla lu-
dzi, a nie dla globalnych korporacji i spekulantów.

Twój blog nazywa się Przestrzenie i ciała, to niezły tytuł dla wystawy w Pa-

wilonie Polskim na tegorocznym biennale (ogólny śmiech). Myślałeś o tym 

co mógłbyś zgłosić?

Przemknęło mi przez myśl, że mógłbym o tym pomyśleć (śmiech).

PRZYPIS

1 Aleksandra Wasilkowska, prof. Andrzej Nowak: Warszawa jako struktura emergent-
na, Ekspektatywa tom 3, Fundacja Bęc Zmiana, 2009

Krzysztof Nawratek – ur. 1970 w Gliwicach, architekt-urbanista, sam określa 

się jako meta-urbanista lub anty-architekt, doktor nauk technicznych (2003). 

Jego publikacje prasowe pojawiały się w „Gazecie Wyborczej”, „Krytyce Poli-

tycznej”, „Obywatelu”, ale także w prasie łotewskiej. Podczas swojego pobytu 

w Rydze opracował alternatywny plan zagospodarowania przestrzennego 

tego miasta(2005). Wykładowca architektury na Uniwersytecie w Plymouth 

w Wielkiej Brytanii. Autor książek Ideologie w przestrzeni. Próby demistyfika-

cji oraz Miasto jako idea polityczna. Współautor W is for Warsaw. Jego blog 

„Przestrzenie i ciała” dostępny jest na www.krzysztofnawratek.blox.pl

SPOTKANIA W ARCHITEKTURZE - 12. Międzynarodowe Biennale Architektury 

w Wenecji odbywać się będzie w tym roku w dniach 29.08 –21.11. Jaki projekt 

zostanie zaprezentowany w Pawilonie Polskim dowiemy się po rozstrzygnię-

ciu konkursu organizowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego oraz Zachętę Narodową Galerię Sztuki (termin nadsyłania zgłoszeń: 

28.02). Przed dwoma laty, zgłoszony przez Grzegorza Piątka i Jarosława Try-

busia projekt Hotel Polonia. Budynków życie po życiu, zrealizowany wspólnie 

z Nicolasem Grospierrem, Kobasem Laksą i Magdą Piwowar, został nagrodzo-

ny główną nagrodą – Złotym Lwem. 11 edycja weneckiego Biennale odbywała 

się pod hasłem Out There: Architecture Beyond Building/Gdzieś tam. Architek-

tura poza budynkami.

www.labiennale.org

MIASTO OTWARTE - Odbywające się pod hasłem Open City: Designing Coexi-

stence, czyli Miasto otwarte, Projektując współegzystencję, 4. Międzynarodo-

we Biennale Architektury w Rotterdamie, mimo, że zakończyło się w styczniu 

2010, to cztery prezentowane na nim wystawy będzie można oglądać jeszcze 

w tym roku w Paryżu, w istambule (Open City/Refuge), Dżakarcie (Open City/

Reciprocity) i São Paulo (Open City/Squat). Biennale, oprócz samych wystaw 

ma charakter interdyscyplinarnych spotkań, dyskusji, prezentacji projektów 

i propozycji powstałych z myślą o wspólnej przestrzeni na wszystkich konty-

nentach świata, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są odpowiedzią 

zarówno lokalne, jak i globalne problemy bieżące.

www.iabr.nl
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Zainteresowanie pozainstytucjonalną awan-
gardą i geografią artystyczną kierowały moją 
uwagę ku marginesom, gdzie spotykały się 
różnego rodzaju artystyczne „nie-tożsamości” 
– z profesorem Andrzejem Turowskim o miej-
scu sztuki w dzisiejszej przestrzeni publicznej, 
postkolonializmie antropologii śmieci i współ-
czesnym piractwie rozmawia Krzysztof Gut-
frański.

SIŁA 
MARGINESÓW
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Aranżacja wystawy ideozy: Baba Jaga patrzy, 2010. Fot. Katarzyna Kucharska.
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Zacznijmy od projektu Ideozy, który jest prowadzony przez Pana ze studen-

tami wydziału historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego struktura 

jest bardzo bogata i złożona. Czym on właściwie jest?

Zagadnienie ideozy jest częścią szerszego zamierzenia. Projekt powstał 
mniej więcej rok temu w wyniku przyjacielskich dyskusji i instytucjonal-
nych negocjacji z moimi kolegami z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Chodzi-
ło, o stworzenie płaszczyzny wspólnego przepracowania w kontekście po-
litycznym problemów metodologicznych współczesnej historii sztuki oraz 
konkretnych zagadnień związanych z krytyką artystyczną, praktyką wy-
stawienniczą i aktualną twórczością a jednocześnie przeniknięcie z tymi 
problemami do świata pozaartystycznego. Projekt zakładał trzy kierun-
ki pracy ze studentami i słuchaczami. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 
miejscu nieobciążonym jeszcze strukturą biurokratyczną przyszłej bu-
dowli, rozpocząłem cykl otwartych dla wszystkich wykładów określonych 
wspólnym mianem politozy a dotyczących różnych sposobów funkcjono-
wania i strategii reprezentacji sztuki współczesnej w przestrzeniach pu-
blicznych. Na Uniwersytecie Warszawskim, miejscu zarezerwowanym dla 
wiedzy akademickiej, podjąłem z ograniczoną liczbą studentów semina-
ria z awangardystyki, na których chodzi mi o przemyślenie w nowym kon-
tekście sztuki współczesnej, nie tyle teorii, co historii awangardy. W koń-
cu, w dawnej pracowni Henryka Stażewskiego i Edwarda Krasińskiego, 
dziś Instytucie Awangardy, mieszczącym się na ostatnim piętrze bloku sto-
jącego w centrum Warszawy, pracuję ze studentami nad cyklem sześciu 
comiesięcznych wystaw, pod wspólną nazwą Ideozy. Jest to rodzaj warsz-
tatów kuratorskich powiązanych problemowo z zagadnieniami wykładów 
i seminariów.

I jak Panu się współpracuje ze studentami?

Uważam, że ta współpraca jest bardzo ciekawa, bardzo otwarta. Staram 
się minimalnie interweniować w idee studentów. Rozmawiamy (i wymie-

niamy maile) o wystawie jeszcze przed moim wykładem, kiedy często nie 
mam go jeszcze do końca sprecyzowanego, dyskutujemy dobór artystów, 
tezy, które chcielibyśmy przedstawić, materiały. Idee są właściwie samych 
studentów, bardzo dojrzałe i sięgające istoty tego, co zamierzam powie-
dzieć na wykładzie. Widzę wielkie zaangażowanie studentów w wystawę, 
koncepcję, organizację, samą materię, z której ona powstaje. Z tego punk-
tu widzenia jestem bardzo zadowolony.

Możliwość uczestniczenia w takim projekcie jeszcze w trakcie studiów daje 

duży potencjał praktyczny, który jest dość rzadki na tradycyjnych kursach 

historii sztuki. Biorąc pod uwagę podyplomowe studia kuratorskie, produ-

kujące co roku absolwentów, dla których nie ma potem zatrudnienia, próba 

sił w trakcie takiego seminarium jak Ideozy jest bardzo pomocnym narzę-

dziem.

Potencjał praktyczny, to jest jedna ważna sprawa. Druga to potencjał kry-
tyczny. Bardzo silnie są one ze sobą powiązane na styku Uniwersytet-Wy-
stawa, lub precyzyjniej: instytucja wiedzy i twórczość artystyczna. Zawsze 
uważałem, że te dwie sfery zainteresowań historyka sztuki muszą być ze 
sobą powiązane. I do tego, nie przez to, że wiedza uniwersytecka daje na-
rzędzie do poznania historii sztuki, lecz odwrotnie: to twórczość arty-
styczna daje historykowi sztuki narzędzie krytyczne pozwalające na rewi-

Chciałem dokonać istotnej  →
roszady, w ramach której 
różne praktyki mogą na siebie 
wpływać krytycznie. Nie łączyć 
się, lecz stawiać opór.

Mieczysław Szczuka, Domy-ogrody w Miastach-ogrodach, Dźwignia, nr 5, 1928, s. 19. Dzięki 
uprzejmości Anny Szczęsnowicz-Mangaziejew (Biblioteka Narodowa w Warszawie)
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zję instytucjonalnej wiedzy. W ramach projektu chodzi mi o taką sytuację. 
Będąc zawodowo związany z uniwersytetem, chciałem dokonać istotnej 
roszady, w której ramach różne praktyki mogą na siebie wpływać krytycz-
nie. Nie łączyć się, lecz stawiać opór. Wykład prowadzony nie w auli, lecz 
w otwartym na schody obszernym hallu Muzeum Sztuki Nowoczesnej nie 
zamyka słuchaczy w przestrzeni wiedzy. Seminarium w salce uniwersytec-
kiej narzuca dyktowany tym akademickim miejscem rygor dyskusji. Wy-
stawa w szklanym kubie na ostatnim piętrze mieszkalnego bloku otwiera 
się na panoramę całej Warszawy czyniąc tą przestrzeń krytycznym spekta-
klem projektu. Chciałem wyprowadzić studentów z uniwersytetu w prze-
strzeń publiczną, żeby skonfrontowali się z aktualnymi jej problemami. To 
jest moja idea praktyki, podkopująca trochę instytucję uniwersytetu, który 
mnie całe życie zatrudniał i z którym miałem zawsze nieco na pieńku.

Ideozy są opowieścią o sztuce w mieście, ale też próbą „innego” spojrzenia 

na modernizm. Jaką rolę spełniają tu dwaj znani dość wąskiemu gronu zain-

teresowanych historią sztuki badacze – Aby Warburg i Max Dvorak?

W ramach wykładów poruszam kluczowe problemy, które dzieją się na 
marginesie sztuki współczesnej oraz różnych innych dziedzin wiedzy i wy-
darzeń tak politycznych, ekonomicznych i społecznych, jak debat antropo-
logicznych, socjologicznych i filozoficznych. Pierwszy wykład rozpoczą-
łem od zakreślenia problemowych i historycznych granic modernizmu, 
widząc jego początek w Polsce, w wydawałoby się marginalnej „egzotycz-
nej podróży” Stanisława Ignacego Witkiewicza z Bronisławem Malinow-
skim na Cejlon a dalej ku wybrzeżom Australii, rozpoczętej w Tulonie, na 
południu Francji, w 1914 roku.
Wychodząc nie od metodologii, lecz wydarzenia, uznałem, że tym co okre-
śla początki tej historii, jest zdarzenie pozornie błahe. Nieukształtowany 
naukowiec i młody artysta przeżywający emocjonalny kryzys i mający po-
czucie obcości w otaczającym ich świecie, wyruszyli w zamorską podróż 
w poszukiwaniu swego Innego. Podróż nie na wiele się zdała, choć wiele 
ich nauczyła. Zgodnie z modernistyczną i nigdy niezrealizowaną nadzieją 
odnalezienia brakującej całości – jeden pozostał „argonautą Zachodniego 
Pacyfiku”, drugi powrócił do Krakowa „nienasycony formą”. Do polskiego 
modernizmu wyprawa wprowadziła dwa, bardzo istotne dla modernizmu 
wątki: tożsamości i wielokulturowości.
Zastanawiając się nad konsekwencjami tego wydarzenia, poszukiwałem 
metodologicznych granic, w których mógłbym je ująć. Fakt ten zwrócił 
moją uwagę na dwóch historyków sztuki, Aby Warburga i Maxa Dvoŕa-
ka, dla których Wojna Światowa i związany z nią kryzys, były doświadcze-
niem psychicznym, jak również zmianą orientacji poznawczej na grun-
cie konstruowanej przez nich antropologii i historiozofii. Dla Warburga 
było to przede wszystkim zagadnienie obrazowej pamięci: jej przepływów, 
krzyżowań, przekształceń, powrotów. Historii wielowątkowej i wielopo-
ziomowej, historii przecinającej po przekątnej różne kultury. Dla Dvo-
ŕaka – pochodzącego z Europy Środkowej - było to zerwanie z formali-
zmem linearnej historii i potraktowanie dziejów sztuki w sposób nieciągły, 
pełnych przerw, pęknięć i hybryd, choćby takich jak manieryzm i ekspre-
sjonizm. To, co mnie interesuje u obu tak różnych badaczy, to zwrócenie 

uwagi na sam fakt, że przedmiot badań historii sztuki w ich studiach wy-
dobywa się z kryzysu. Jeżeli kryzys jest permanentną kondycją badawczą, 
to wynikający z niego proces poznania ociera się o granice tego, co umy-
ka naszej wiedzy, nie czyni z niej całości, dopuszcza zaledwie do fragmen-
tów, pozwala na zmienne konfiguracje i jest ustawiczną pracą krytyczną. 
Dlaczego nie zrobić pojęcia kryzysu osią krytyki badawczej, tak jak jest on 
osią współczesnej historiozofii sztuki i antropologicznej metodologii ba-
dania obrazów?

Mówi Pan o zwrocie od semiotyki do praktyk performatywno-dyskursyw-

nych, czyli tego, kto i po co wpisuje w przestrzeń publiczną określone zna-

czenia. Gdzie obecnie byłby Pan skłonny sytuować awangardę, jakie są dzi-

siaj jej powinności?

To jest problem dość złożony. Niewątpliwie możemy obserwować na 
gruncie dyskusji naukowych toczących się od drugiej połowy poprzednie-
go wieku po dzień dzisiejszy charakterystyczne przesunięcie zaintereso-
wań od funkcjonalnych struktur i tekstów, przez osłabiające znaczenia łań-
cuchy wypowiedzi po niefunkcjonalne performatywy zachowań. A wraz 

Awangarda w dzisiejszej  →
przestrzeni spektaklu, 
w zależności od tego, w jakich 
interakcjach uczestniczy, może 
być jego ozdobą lub krytyką.

Jakub Julian Ziółkowski, Bez tytułu (Turysta), ideozy. Początek egzotycznej podróży, 2009. 
Fot. Zuza Bytomska.



104     notes.58 CZyteLniA CZyteLniA notes.58      105

z tym coraz mniejsze zainteresowanie pytaniem, kto pisze tekst i coraz 
większe pytaniem, komu spektakl służy. Nie chodzi o podmiotowość, lecz 
uczestnictwo w spektaklu, którym jest dzisiejsza przestrzeń publiczna. Za-
chowania ludzi w spektaklu przebiegają zgodnie z wyreżyserowaną przez 
sam spektakl konwencją (produkcją pożądania), w którą wpisują się jego 
uczestnicy potwierdzając jej istnienie i swoje w nim role. Nie chodzi, więc 
o znaczenia powiązane z językiem lub rzeczywistością, lecz uczestnictwo, 
które tworzy „rzeczywistość spektaklu” sankcjonowaną społecznie. Poli-
tyczność spektaklu nie odnosi się do znaczeń, nadających mu sens, lecz 
zachowań utrwalających przekonania. Zainteresowanie awangardą, naru-
szającą porządek w obrębie znaczeń, eksperymentującą, zostaje przenie-
sione na zainteresowanie konwencjami utrwalającymi zachowania. Gra-
nicą historycznej awangardy były stereotypy kultury masowej, gdzie jej 
formalna oryginalność stawała się pragmatycznym schematem. Tak rozu-
miana problematyka praktyk performatywnych, nie prowadzi dzisiaj ku 
awangardzie. Chyba, że samą awangardę będziemy rozumieć inaczej, bu-
dując jej definicję nie na pojęciu oryginalności, lecz zaangażowania. Oczy-
wiście rozbijemy tym samym historyczny związek między eksperymen-
tem artystycznym i społeczeństwem rewolucyjnym (utopia), lecz zbliżymy 
się ku dzisiejszemu pojęciu sztuki krytycznej. Takie przeformułowanie ro-
dzi oczywiście wiele niepokoju, szczególnie wówczas, gdy chcemy mó-
wić o estetyczności, w sensie tradycyjnym, lub polityczności dzieła – tak 
jak się tego pojęcia używa obecnie. Awangarda w dzisiejszej przestrzeni 
spektaklu, w zależności od tego, w jakich interakcjach uczestniczy, może 
być jego ozdobą lub krytyką. Jako ozdoba, traci transgresyjną awangar-
dowość i przestaje być awangardą natomiast, jako krytyka zachowuje cią-
głość z pojęciem zaangażowania historycznej awangardy, choć wcale nie 
musi się awangardą nazywać. Ten punkt widzenia pozwolił mi mówić na 
gruncie awangardy o związkach artystycznych i politycznych między Ar-
turem Żmijewskim, artystą krytyki politycznej i Mieczysławem Szczuką, 
twórcą polskiego konstruktywizmu lat 20 XX wieku.

Przez wszystkie Pańskie wykłady przewija się wątek kolonialny. Na gruncie 

historii sztuki polskiej, która zarówno pod względem faktów historycznych 

czy szerszych prób przedstawiania historii Europy środkowej jako teryto-

riów podległych, w porównaniu do kolonializmu w Afryce stwarza spore 

problemy. Oczywiście „inne” spojrzenie, zobaczenie siebie oczami innych 

pozwala zbudować alternatywne historie, chciałbym jednak wiedzieć gdzie 

sytuuje się granica między pisaniem historii, a budowaniem dokumental-

nych fikcji.

Rzeczywiście problem postkolonializmu jest obecny w moich wykładach. 
Raczej jednak jako perspektywa refleksyjna, a nie przedmiot konkretnych 
badań. Jest to problem istotny i trudny.
Jeżeli na gruncie badań literackich sporo się o nim w Polsce mówi, to w ra-
mach historii sztuki panuje całkowite milczenie. A ciekawe byłoby zasta-
nowić się z tego punktu widzenia choćby nad twórczością Grottgera. Cała 
sztuka polska okresu rozbiorów i jej konsekwencje, mogłyby ulec takiemu 
przefiltrowaniu. Oczywiście Europa Środkowa miała swój kolonializm, 
była kolonizowana i próbowała, z różnym skutkiem, kolonizować. Oczywi-

ście kolonializm nie ma jednego oblicza i jego następstwa różnie wygląda-
ją. Nie zawsze ma on charakter zamorski, często dotyczy bliskich rubieży. 
Władza imperialna w Europie Środkowej była równie silna, co różna i ona 
konfigurowała geografię artystyczną przede wszystkim z moskiewskiego, 
wiedeńskiego lub berlińskiego centrum. Dzieliła na Wschód i Zachód, po-
wodowała tutejsze orientalizmy i okcydentalizmy. W jej geografii kształ-
towały się złożone tożsamości, prowincjonalne mity, hybrydyczne dzieła 
i style. W takim ciśnieniu rozpatrywałem kiedyś w moich badaniach hi-
storię awangardy środkowoeuropejskiej od pierwszej dekady XX wieku po 
lata 30. Modernizm rozwijał się pod presją kolonialną, bo taka była men-
talność w Polsce międzywojennej. Tego zagadnienia nie poruszam teraz na 
wykładach, choć często pojawia się w formie dyskusji na seminariach. Po-
winniśmy również mówić w inny sposób o problemie kolonializmu Związ-
ku Radzieckiego, w odniesieniu do Polski po wojnie. Zrozumienie dzisiaj 
problematyki postkolonialnej pozwoli nam zrozumieć język, którym się 
posługujemy, ikonosferę, która nas otacza, nasze społeczne zachowania, 
wyobrażenia, kompleksy, frustracje, które głęboko są zakorzenione w po-
czuciu opresyjności kultury kolonizującej władzy. I nie możemy zepchnąć 
tego wszystkiego do nieświadomości, bo te odpady są fragmentem na-

Jakub Julian Ziółkowski, Bez tytułu, ideozy. Początek egzotycznej podróży, 2009. 
Fot. Zuza Bytomska.
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szej tożsamości. Postkolonializm nie tylko, jako teoria badawcza, lecz jako 
perspektywa poznawcza powinien stać się jedną z osi naszego myślenia 
o świecie. I znów przypomnę – myślenia krytycznego. Jednym z kluczo-
wych zagadnień będzie tutaj problem rewizji roli języka i filozofii mark-
sistowskiej. Jest to problem trudny, obciążony dwuznacznością, a przez to 
drażliwy i budzący niepokój. Nie da się jego załatwić ani przez proste od-
rzucenie, ani sztuczną asymilację – wymaga on pracy dekonstrukcji. In-
nymi słowy, trzeba się zastanowić nad formami i znaczeniami jego byłej 
i obecnej aktualności w porządkach reprezentacji i politycznych strategii 
tak na prawicy, jak na lewicy. W całej powojennej historii Polski aż po lata 
80. język marksistowski był językiem powszechnym, w którym kryło się 
masę sprzecznych znaczeń. Jeżeli w sposób jednoznaczny był ideologiczną 
retoryką władzy komunistycznej, tak tworzył też jeden z języków opozycji, 
najchętniej nazywanej „rewizjonistyczną”. W różny sposób pojawiał się na 
gruncie nauk humanistycznych reprezentując dyskursy czysto oportuni-
styczne, jak również formy antyinstytucjonalnego oporu. W szczególności 
odgrywał on istotną rolę, podobnie jak przez krótki okres czasu języki eg-
zystencjalizmu i strukturalizmu nakładające się na marksizm, dla tej czę-
ści niepogodzonego społeczeństwa, które nie identyfikowało się z religijną 
opozycją. Jednym słowem, marksizm był domeną nie tylko kolonizatorów, 
lecz także kolonizowanych. Po upadku Związku Radzieckiego i końcu ko-
munistycznego kolonializmu, język marksistowski powiązał postkolonial-
ne społeczeństwo poczuciem winy. W tym sensie pozostał hybrydą postaw 
postkomunistycznych i obudził niechęć, czy wręcz wrogość u tych, którzy 
z przeszłością komunistyczną nie chcą się identyfikować. Tutaj przebiega 
też granica wypartej historii i nieuświadomionej fikcji. Marksizm, który 
gdzie indziej mógł się stać jedną z metod krytycznych postkolonializmu, 
to w świecie byłej dominacji kolonialnej Sowietów będąc składnikiem we-
wnętrznych dyskursów kolonizatorów i kolonizowanych utracił zdolność 
krytyczną, nie tylko wobec własnego doświadczenia historycznego, lecz 
również wobec zagrożeń politycznych (wojenny neokolonializm) i ekono-
micznych (neoliberalizm) globalnej współczesności.

Jednak kiedy próbujemy porównać Jugo-nostalgię z Subaltern studies, do-

strzegamy niebosiężne różnice.

Oczywiście, gdyż każdy kolonializm jest inny. Dobrze ilustruje to recep-
cja bardzo istotnej wystawy objazdowej Africa Remix między 2004 a 2007 
rokiem, której kuratorem był Simon Njami, historyk sztuki z Kamerunu 
mieszkający w Paryżu. Wystawa była postkolonialnym spojrzeniem na 
hybrydyczną sztukę współczesnej Afryki. Mówiła o kolonializmie w ca-
łej Afryce, czyli o różnych kolonializmach: francuskim, brytyjskim, holen-
derskim, belgijskim innych w czasie i w sile, w specyfice administracyjnej, 
odrębności handlowej, religijnej i militarnej. Wystawa niemal niezmienio-
na była pokazywana w różnych miastach: Dusseldorfie, Londynie, Paryżu, 
Tokio i później w Johannesburgu. W każdym z tych miast została inaczej 
odebrana, wywoływała zupełnie inne dyskusje i konfrontowała się z inny-
mi problemami. Wydaje mi się, że nie można zagadnień, o których mó-
wimy, uogólniać w jakimś olbrzymim pojęciu postkolonialnych studiów, 
tylko trzeba widzieć ją w określonej praktyce politycznej, z której się bie-

Postkolonializm nie tylko,  →
jako teoria badawcza, lecz 
perspektywa poznawcza, 
powinien stać się jedną 
z osi krytycznego myślenia 
o świecie.

Jakub Julian Ziółkowski, Totem malarza, ideozy. Początek egzotycznej podróży, 2009. 
Fot. Zuza Bytomska.
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rze i w której się mieści. W studiach kolonialnych jest dla mnie istotny nie 
tyle aspekt poznawczy, który na początku był wyraźnie określony, ile fakt, 
że studia te przenoszą się na teren etyczny, dotyczą określonego zaangażo-
wania społecznego, odpowiadają na inne oczekiwania w poszczególnych 
krajach, miejscach i wśród innych ludzkich działań. Postkolonializm tra-
ci coraz wyraźniej charakter akademicki, a staje się pewną praktyką arty-
styczną, kulturową, społeczną czy też polityczną. Co nie znaczy, że należy 
porzucić nad nim studia.

Czym w pańskich badaniach jest figura śmiecia?

Zagadnienie to wśród moich zainteresowań badawczych ma złożone źró-
dła a w obecnej wersji pojawiło się stosunkowo niedawno. Gdy przed laty 
zajmowałem się konstruktywizmem interesowało mnie, jakby na prze-
kór, wszystko to, co wymykało się jego strukturalnemu porządkowi. Wów-
czas to w dziedzinie sztuki po raz pierwszy zwróciłem się ku przypadkowi 
i postawom alternatywnym, tak typowym dla końca lat 60. Nieco później, 
dzięki lekturze Michela Foucault pojawił się problem historycznej kon-
strukcji odmienności i politycznej - wykluczenia. Współpracując z Ta-
deuszem Kantorem dociekałem znaczenia „przedmiotu najniższej rangi” 
i przedziwnej postaci Nosorożca. Zainteresowanie pozainstytucjonalną 
awangardą i geografią artystyczną kierowały moją uwagę ku marginesom, 
gdzie spotykały się różnego rodzaju artystyczne „nie-tożsamości”. Tutaj 
też, w odwołaniu do Gombrowicza, interesował mnie nie tyle „oficjalny 
stół”, co okruchy z niego spadające, nieformalne odpady kultury, będące – 
jak mówił autor Ferdydurke – też kulturą, tylko bardziej lichą, niepotrzeb-
ną, do wyrzucenia. Śmieć w dosłownym tego słowa znaczeniu pojawił się 
u mnie dopiero w latach 80. Mieszkając już we Francji spotykałem się na 
codzień z doświadczeniem supermarketowego nadmiaru i konsumpcyj-
nego odpadu. Jeżeli na początku był to spóźniony kontakt z pop-artow-
skim przedmiotem, dwuznacznością Trash Warhola, to szybko ustąpił on 
miejsca szerszemu zainteresowaniu społecznym procesom marginalizacji 
ludzi. Uprzedmiotowienie w politycznej kulturze konsumpcyjnej dotyczy-
ło człowieka, dosłownie „człowieka-śmiecia”, z którym identyfikowałem 
postacie imigranta i bezdomnego (wcześniej kloszarda). W tamtych latach 
wraz ze studentami na seminariach zajmowałem się reprezentacją obcego 
we francuskiej kulturze wizualnej i kolonialnej polityce, przedstawianego 
zazwyczaj, jako groźnego dziwoląga lub niepotrzebnego śmiecia. Z innej 
strony, choć w niewątpliwym powiązaniu z tymi ostatnimi zagadnienia-
mi, zainteresowanie antropologiczną problematyką z kręgu surrealistów 
i ich dysydentów skierowało moją uwagę ku temu, co nie zostało jeszcze 
w sztuce ukształtowane (bezformie), a także ku temu wszystkiemu, co zo-
stało z wielkiej sztuki wyłączone (hybrydy). Wówczas nastąpiło też kolejne 
przesunięcie. Dotychczasowy „inny” definiowany na gruncie poststruktu-
ralistycznej filozofii i psychologii, wraz z postkolonialną wystawą Magi-
ków ziemi z 1989 roku, coraz wyraźniej wiązał się w moich badaniach nad 
sztuką z jednoznacznie polityczną konstrukcją „obcego”, deportowanego, 
niepotrzebnego, zaśmiecającego. Stąd nie było już daleko, ku problema-
tyce wynikającej z gry słów „Zabraliście maski, daliście śmieci” zawartej 
w tytule jednego z obrazów nieznanego mi artysty z Afryki, z którym spo-

tkałem się na paryskiej wystawie Africa Remix w 2005 roku. Tutaj doszło 
do połączenia socjologicznych pojęć konsumpcyjnej „góry śmieci” i „czło-
wieka-śmiecia”, z zagadnieniem globalnej i neoliberalnej geopolityki, po-
legającej na wykluczającej dystrybucji bogactwa i biedy we współczesnym 
neokapitalizmie (Chiny) i neokolonializmie (Francja-Afryka). W dziedzi-
nie sztuki zmieniało to w sposób istotny formy uczestnictwa i reprezenta-
cji, akceptacji i krytyki. I to określiło mój obecny obszar zainteresowania 
śmieciem w kulturze współczesnej.

Czy czasem konsekwencją śmiecia nie jest figura pirata, który jak szczur ko-

nieczny dla społeczeństwa, z naśladowcy, który poddany jest kulturalnemu 

recyklarzowi, zaczyna ubiegać się o swoje prawa w bardziej radykalny spo-

sób niż tylko przez upodobnienie się do swoich oprawców? Robi to przez 

bunt, kradzież, zatruwanie źródeł czystej wody…

Tylko w pewnych granicach mogę się zgodzić z Pana określeniem pirac-
twa. Pirat jest niewątpliwie odmieńcem. Nie należy do porządku prawnego 
określonego ogólnymi normami społecznymi. Jego miejscem są margine-

Władzę pirata od każdej  →
innej władzy różni brak 
potrzeby zmiany miejsca. 
Nękając z marginesu, na nim 
chce pirat pozostać.

Katarzyna Przezwańska, ławka, ideozy. Początek egzotycznej podróży, 2009. 
Fot. Zuza Bytomska.
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sy. Jeżeli w jego działaniu możemy się dopatrywać pewnego rebelianc-
twa, to jest ono wynikiem strategii władzy (tym różni się od anarchisty), 
którą daje mu margines bez potrzeby usprawiedliwiania jej frustrującym 
poczuciem bycia śmieciem. Cechą piractwa, jak każdej władzy są próby 
przywłaszczania, porywania, zagarniania. Co oczywiście nie jest etyczne. 
A różni władzę pirata od każdej innej władzy brak potrzeby zmiany miej-
sca. Nękając z marginesu (pirackich wysp) na nim chce pirat pozostać. 
Podstępnie niszcząc centra nie odbiera im terytorium i instytucji. Nie daje 
spokoju, zagarnia dobra, gwałci prawo. Dotyczy dystrybucji a nie granic. 
Piratem można być wszędzie, wszędzie można wykreślić margines, znaleźć 
swoją wyspę, do czego nie potrzebne są słupy graniczne. Pirat destabilizu-
je. W moich rozważaniach pirat pojawia się kilkakrotnie i to w nieco róż-
nych znaczeniach. Po pierwsze w kontekście budowy „wyspy szczęśliwo-
ści” w Abu-Dhabi w Emiratach Arabskich, gdzie przetargowana od Francji 
za samoloty i bazy wojskowe filia Muzeum Luwru stanie obok Muzeum 
Morskiego, czyli muzeum narodowego Emiratów, kryjącego pod tą nazwą 
historię piractwa. Po drugie, gdy zastanawiając się nad obecnością form 
i tematów sztuki Zachodniej we współczesnej sztuce Afryki, nie potrak-
towałem tego zjawiska, jako wyniszczającego wpływu, a wręcz odwrotnie, 
uznałem to za gest pirackiego zawłaszczenia a zarazem naruszenia porząd-
ku dominującej kultury. Wreszcie po trzecie, chodzi mi o piractwo, które-
go wszyscy w pewnym sensie jesteśmy współuczestnikami. Zanurzeni po 
uszy w kulturze cytatów, ulegamy jej do tego stopnia, że zagarniając nie 
potrafimy już odróżnić tego, co nasze od tego, co innych. W interneto-
wej przestrzeni pozornej erudycji i zwykłej kradzieży autorskiej, pozostaje 
olbrzymi margines niepewności, z którego kiedyś Walter Benjamin i Aby 
Warburg chcieli ułożyć nieskończoną księgę krążących cytatów i atlas po-
wracających obrazów. Zagadnienie „buntu szczurów”, o który Pan pyta, to 
moim zdaniem inny problem, którego nie wiążę z piractwem.

Pytamy często o granice historii, gdybyśmy jednak odwrócili kierunek pyta-

nia i zapytali o granice marginesów, czym one są?

Każdą granicą marginesu jest jego margines. Marginalizowanie jest nie-
ustannym procesem. Wiąże się to też z pojęciem przekroczenia, przekro-
czenia granicy marginesu. A granica w przekroczeniu pojawia się jedynie 
na mgnienie oka, w świetle błyskawicy, jak pisze o niej Foucault, w błysku 
przywołującym za każdym razem na nowo horyzont. Tak jest z margine-
sem poruszonym swą wewnętrzną dialektyką. Wyjątkowość doświadcze-
nia transgresji destabilizuje margines, który nie ma swoich granic.

Andrzej Turowski (ur. 1941 r.) jest historykiem sztuki nowoczesnej i współcze-

snej, profesorem Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon we Francji, doktorem 

honoris causa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w ło-

dzi. Ukończył prawo i historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewi-

cza w Poznaniu, w latach 1965-83 wykładał w tamtejszym instytucie Historii 

Sztuki. W latach 70. związany był z warszawską Galerią Foksal (współtworzył 

jej program artystyczny), a także z łódzkim Muzeum Sztuki pod kierownic-

twem Ryszarda Stanisławskiego. W 1984 r. wyjechał na stałe do Francji, gdzie 

zdobył nominację profesorską w instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie 

Clermont Ferrand ii.

Autor wielu publikacji na temat sztuki współczesnej; polskiej i rosyjskiej 

awangardy, konstruktywizmu, twórczości Kantora czy Malewicza (Budowni-

czowie świata, Kraków 2000; Awangardowe marginesy, Warszawa 1998; Wiel-

ka utopia awangardy, Warszawa 1990). Zajmuje się także aspektami związany-

mi ze stworzonymi przez niego pojęciami „polskiej ideozy” i „politozy”; miej-

scem sztuki w dzisiejszej przestrzeni publicznej, ideologicznym nasyceniem 

przestrzeni funkcjonowania myśli, uzależnieniem kultury od jej przeszłości 

i teraźniejszości politycznej, rewizją dyscypliny historii sztuki, utopijnością 

uniwersalnego języka.

Kurator wielu wystaw w kraju i za granicą, m.in. Europa, Europa (Bonn, 1994 r.) 

we współpracy z Ryszardem Stanisławskim, Czasy skończone! Historii już nie 

ma (Tulon, 2004 r.), ostatnio Obudź się i śnij (Wenecja, 2009 r.) we współpracy 

z Grzegorzem Musiałem.

Obecnie prowadzi wykłady „Politozy sztuki współczesnej” w Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej w Warszawie, którym towarzyszy cykl wystaw Ideozy realizo-

wany pod jego opieką naukową przez studentów instytutu Historii Sztuki 

Uniwersytetu Warszawskiego.
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O roli przypadku w tropieniu zdarzeń rzeczywis-
tych i domniemanych, z Honzą Zamojskim, auto-
rem książki Jak spotkałem diabła, założycielem 
mikrowydawnictwa Morava specjalizującego 
się w wydawaniu artystycznych książek autor-
skich, rozmawia jego siostra Marika.

NIE 
ZASŁANIAĆ 
TREŚCI 
BZDURAMI
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Ota Pavel nad Berounką, fot. z archiwum Vaclava Proška
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Przygotowujesz książkę, która ma być podsumowaniem twojego zeszło-

rocznego pobytu rezydencyjnego w Pradze. Inspiracją dla projektu i książki 

Jak jsem potkal ďábla jest Ota Pavel. Dlaczego akurat ten czeski pisarz stał 

się dla ciebie źródłem inspiracji?

Ota Pavel był znakomitym wędkarzem, jeszcze lepszym pisarzem, chorym 
i okrutnie cierpiącym człowiekiem, pracoholikiem dla którego pisanie, jak 
sam powiedział „było gorsze niż bycie górnikiem“, a wiedział co mówi, 
bo jako nastolatek, podczas wojny, pracował w kopalni węgla. Był Cze-
chem, urodzonym w żydowskiej rodzinie, kilka lat przed wojną w Pradze. 
Miał dwóch braci – Huga i Jurka. Miał też nieprzeciętny talent literacki 
i był niesamowicie konsekwenty i pieczołowity w pisaniu. Jego opowiada-
nia Śmierć pięknych saren to moja ulubiona książka, po raz pierwszy prze-
czytałem ją kilkanaście lat temu. To powinno wystarczyć, prawda? Każdy 
nosi w sobie podobną literaturę, przeczytaną „za młodu“, która w najmniej 
oczekiwanych momentach wływa na podejmowane decyzje. Tych kilka 
opowiadań Pavla było pierwszym impulsem, a echo tego impulsu wywo-
łało potem lawinę wydarzeń, których nie sposób było zatrzymać, aż na sa-
mym końcu powstała książka.

Lawinę? Brzmi bardzo dramatycznie. Co było tym pierwszym kamykiem?

Lawinowo przebiegała praca nad książką. Na początku spokojnie zbierałem 
sobie materiał, a teraz – dzień przed oddaniem do druku muszę ogarnąć 
wszystkie zwalające się na mnie kamienie: mieć oko na drukarnię, spraw-
dzać detale w książce, źródła etc. Z bardzo prostej idei, żeby pojechać do 
Czech śladami Oty Pavla, zrobił się niezły galimatias bograficzno-historycz-
ny-emocjonalny. A im więcej wiedziałem tym więcej pracy przede mną było. 
Im więcej pracowałem tym większą wagę przykładałem do szczegołów.

Mówisz, że zbiór opowiadań Pavla był dla ciebie ważny, ale co w nim było 

takiego dla ciebie istotnie poruszającego?

Za pierwszym razem czytałem opowiadania Pavla jak miałem może 12 lat 
i wtedy największe oczy robiłem przy opisach ryb: węgorzy, metrowych 
szczupaków, wąsatych brzan. Pamiętam, że też tak chciałem, pójść po pro-
stu nad rzekę i bez żadnego wysiłku złapać rekordową rybę. Ważna dla mnie 
byla beztroska tych opowiadań. Teraz podchodzę do nich zupełnie inaczej.

Z takim bagażem pojechałeś więc do Czech. Jak się zabrałeś do zbierania ma-

teriałów? Czy przyjąłeś jakąś usystemtyzowaną metodę badawczą?

Do Czech pojechałem razem z Agnieszką Grodzińską, we wrześniu ubie-
głego roku. Galeria Školska 28, która była partnerem rezydencji, załatwiła 
nam mieszkanie w praskiej dzielnicy Dejvice. Znałem biografię Pavla więc 
po prostu zrobiłem sobie plan i zaczęliśmy odwiedzać miejsca związane 
z nim. Najpierw pojechaliśmy do Buštěhradu, w którym rodzina Oty Pavla 
mieszkała podczas wojny i który był najbliżej Pragi. Potem spędziliśmy ty-
dzień w Branovie, nad rzeką Berounką, scenerii opowiadań o rybach. By-
liśmy też w Terezinie i różnych miejscach w samej Pradze np. na cmenta-
rzu żydowskim czy w Szpitalu Psychiatrycznym. W międzyczasie, między 
podróżami, zbierałem materiały w antykwariatach czy w archiwum litera-
tury w Pradze.

Pawilon 27, Szpital Psychiatryczny w Bochnicach w Pradze, fot. Honza Zamojski

A co robiliście w Szpitalu Psychiatrycznym? Na czym konkretnie polegało to 

zbieranie materiałów: na rozmowach, dokumentacji miejsc? Czy wszystko 

szło gladko? Mieliście z tym jakieś trudności? Jakie?

W Szpitalu Psychiatrycznym w Bochnicach w Pradze byłem, żeby zobaczyć 
pawilon numer 27 w którym Pavel wielokrotnie przebywał. Ważne dla mnie 
było zobaczenie tego wszystkiego co widział Pavel. Oczywiście nie udało się 
zobaczyć wszystkich miejsc, ale te istotne tak. Chciałem dowiedzieć się jak 
duże są stawy w których łowił karpie, jak szeroka jest rzeka Berounka itd. Ro-
biłem zdjęcia w tych wszystkich miejscach, ale też rozmawiałem, zwłaszcza 
w Branovie, z ludźmi którzy znali „mojego“ bohatera. Dużo czytałem Pavla po 
czesku, jego opowiadania, listy, relacje rodziny. Dużo ludzi pomagało mi, pod-
suwało różne pomysły. W planach miałem nawet spotkanie z bratem Pavla – 
Hugiem, ale w końcu nic z tego nie wyszło, ze względu na jego stan zdrowia.
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Czy wiedziałeś czego szukasz, czy raczej ciekaw byłeś co odnajdziesz w efek-

cie tej swojej pracy?

Na początku pracy nad książką chciałem stworzyć coś na kształt „dzienni-
ka z podróży“ – taka była początkowa idea. Ale wpadłem na inne tory, pro-
wadzące do innej niż „dziennik z podróży“ stacji. O Pavlu wiedziałem tak 
naprawdę niewiele i dopiero na miejscu zacząłem wgłębiać się w jego bio-
grafię i literaturę, tak więc siłą rzeczy zacząlem znajdywać niespodzianki, 
np. jak ciężko mu było pisać, każde opowiadanko ma wiele wersji, a Pavel 
strasznie długo pracował nad każdym, drobiazgowo zbierając słowa i po-
trzebne mu opisy. Tego nie widać w gotowych tekstach. Od początku nato-
miast wiedziałem jaki efekt chcę osiągnąć. Nie chciałem, aby książka skła-
dała się z suchych relacji, ani aby miała np. komiczny charakter. Chciałem, 
aby była osobista i emocjonalna. Chcę, aby po jej przeczytaniu, czytający 
miał „gulę w gardle“.

Książka ma bardzo interesującą, ale też złożoną strukturę – prócz centralnej 

postaci pisarza Oty Pavla, którego śladami podążałeś bedąc w Czechach – 

odwiedziłeś miejsca, w których mieszkał, dorastał itp, wydobyłeś maszyno-

pisy z archiwum literatury w Pradze (Památník Národního Písemnictví Pra-

ha), przedstawiasz m.in postaci Joachima Barrande – słynnego francuskiego 

paleontologa, czy typografa i grafika Vojtěcha Preissiga. W tle natomiast 

historię Czechosłowacji, zagładę Żydów i wreszcie własną, osobistą historię 

rodzinną. W istocie książka jest o tym wszystkim, ale również a może nawet 

bardziej i o tobie?

Wszystko o czym piszę i wszystkie źrodła, które przywołuję w książce mają, 
czasem bliższy a czasem dalszy związek z Pavlem. Tych związków nie wi-
dać na pierwszy rzut oka, ale one istnieją i tworzą fascynującą sieć zależ-
ności, w której „przypadek“ odgrywa kluczową rolę. Taką też strukturę ma 
książka, bo nie jest to linearna biografia Oty Pavla. Np. Joachim Barran-
de, paleontolog, protegowany francuskiej rodziny królewskiej, przyjechał 
do Czech w latach 30. XIX w. Był z wykształcenia inżynierem, a skończył 
jako twórca fascynującego naukowego monstrum: wydawanej przez kil-
kadziesiąt lat Systême silurien du centre de la Bohême – kompletnej anali-
zy czeskiego paleozoiku. Sporą część swoich eksponatów i materiałów do 
badań Barrande znalazł w okolicach Skryji, w dolinie Berounki – scenerii 
opowiadań Pavla. Mając odrobinę czasu i łut szczęścia nadal można zna-
leźć tam skamieliny. Mnie udało się znaleźć skamieniały odcisk jakiejś ro-
śliny. Książka jest nie tyle „o mnie“ co o moich doświadzeniach – „been 
there, done that“. Łapałem ryby w tym samym miejscu co Pavel, szukałem 
trylobitów, widziałem te same krajobrazy.

Trochę się wykręcasz od odpowiedzi na pytanie. Dostrzegam wiele podo-

bieństw między tobą a Pavlem, albo raczej widzę w tej książce i postać pisa-

rza, która cię inspiruje i ciebie z twoimi inspiracjami czy wręcz chłopięcymi 

fascynacjami: skamieliny, ryby, kult typografii.

Jasne, wybieram wątki, które mnie interesują. Są tam źródła i materiały 
odnoszące się do Pavla, ale pominąłem te, które mnie nie interesują np. 
oprócz zdjęć z piłkarzami w Nowym Jorku pomijam wątek reportaży spor-
towych Pavla.

Pavel był z zawodu dziennikarzem sportowym?

Tak, był reportażystą i sprawozdawcą sportowym. To było zanim zacho-
rował, tzn. zanim ujawniła się jego choroba. Pracował w radiu, w gaze-
cie „Československý Voják“. Pojechał też z zespołem Dukla Praga na tur-
niej piłkarski do Nowego Jorku w 1962 roku i z tego wyjazdu napisał zbiór 
opowiadań sportowych Dukla mezi mrakodrapy (Dukla między drapacza-
mi chmur). To na olimpiadzie w Innsbrucku w 1964 spotkał diabła, tam też 
pierwszy raz był hospitalizowany. Ja szukałem źródeł diabła1, a on ukrył się 
na samym dnie, a nie w pracy dziennikarskiej pisarza. Wiele „zła“ i traum 
jest w biografii Pavla, zła, które dzieje się z zupełnie błachych przyczyn. Jak 
chociażby likwidacja wsi Lidice, jako konsekwencja udanego zamachu na 
protektora Czech i Morav Reinharda Heydricha w 1942. Lidice leżały ki-
lometr od Buštěhradu, więc Ota „słyszał“ strzały egzekucji. Jak się później 
okazało Gestapo źle zinterpretowalo fakty, prawdopodobnie celowo, więc 
zemsta była „przypadkowa“.

Przypadek jest kategorią, która pociąga cię też w sztuce.

Często mówi się, że coś jest „przypadkowe“, tak jakby nagle w linear-
nej historii pojawiała się jakaś wyrwa znikąd, a tzw. „przypadek“ też 
jest konsekwencją czyichś wyborów, też jest w tym sensie bardzo lo-
giczny. Dla niektórych jedno zdarzenie nabiera znaczenia, dla kogoś 
innego już nie. Jeden widzi to jako „przypadek“ a inny jako „logicz-
ną“ całość. Ja lubię kreować „przypadkowe“ sytuacje, które mogą na-
brać znaczenia.

To tak jak ze zbieraniem materiałów do książki, na które trafiłeś „przypad-

kiem“. Ponieważ dopełniały logicznie całość, nad którą pracowałeś, uznałeś, 

że nie mogły dać się znaleźć przypadkiem. Tak właśnie miało być - pocztówki 

z wyzwolenia Pragi, znaczki z Hitlerem, prawdziwe zdjęcie Oty Pavla.

Znalazły się „przypadkiem“ ale ktoś je musiał odkurzyć, pojechać na 
targ, wystawić, a ja je musiałem w odpowiednim momencie kupić. Nic 
niewarte książeczki w zakurzonych antykwariatach, pocztówki za 5 ko-
ron. Makulatura. Ale dla mnie okazały się ważne, nadałem im wagę. Pra-
ca nad książką była jak układanie układanki, nie wiadomo jaki obrazek 
powinien wyjść, nie wiadomo z ilu elementów. Ale wyciąga się po ko-
lei elementy, w zasadzie na chybił trafił i powoli niektóre zaczynają pa-
sować.

Przytaczasz w książce esej Alana Edgara Poe‘go The philosophy of composi-

tion dotyczący konstruowania opowieści. Poe rozróżnia trzy założenia mo-

gące lec u źródeł opowieści: teza lub (moje ulubione) cytuję: „przedziwne 

okoliczności“ lub założenie wywołania określonego efektu. Co zakładałeś 

na początku pracy nad projektem? Teza, efekt, okoliczności?

Na ten tekst Poe’go natrafiłem w „przedziwnych okolicznościach“, w jed-
nym z antykwariatów w Pradze. Prawdziwa igła w stogu siana, bo i anty-
kwariatów jest tam mnóstwo, a każdy sprzedaje niezliczone ilości książek. 
A Poe po prostu sobie leżał a ja go kupiłem, ze względu na piękną okład-
kę. Potem okazało się, że jego esej okazał się kolejnym elementem ukła-
danki.
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kich informacji na temat Oty Pavla, bo tż nigdy nie miałem ambicji napisa-
nia jego biografii. Pod tym względem moja praca nie może być traktowana 
jako „praca naukowa“. Jeżeli już trzymać się jakiś podziałów to jest to lite-
ratura. Po prostu książka.

Czy książka i literatura są dla ciebie tożsame? Książka w twoim wykonaniu 

to też niewątpliwie obiekt artystyczny, a ty jesteś artystą wizualnym.

Nie wszystko, co ma formę książki jest literaturą i nie zawsze literatura 
musi się spełniać na papierze w miękkiej lub twardej oprawie. Traktuję 
moją pracę o Pavlu jak literaturę, bo ma ona narracyjny charakter. A po-
nieważ lubię systematyzować i porządkować to najpierw musiałem wyko-
nać ten caly żmudny „research“, a dopiero potem subiektywnie i emocjo-
nalnie wybrać to, co ważne dla mnie. Chcę, aby książkę dało się przeczytać, 
żeby ktoś poświęcił na to godzinę i dowiedział się kilku rzeczy. Formalne 
fikołki typograficzne w tym wypadku mnie nie interesują. 

Nie pierwszy raz sięgasz po medium, jakim jest książka. Wcześniejsze wy-

dawnictwa to Mili i Smutni, zaprojektowana i wydana przez grupę Medici-

ne czy twoja praca dyplomowa We Came From Beyond/We Go Far Beyond. 

Skąd to zainteresowanie? Czy bardziej związane jest z literaturą, słowem, 

treścią czy raczej potencjałem typograficznym i projektowym, formą samej 

książki i procesem edytorskim? W książce umieszczasz nie tylko przedruki 

innych opowiadań: Oty Pavla, Edgara Poe czy Isaaca Babla, ale też np. okład-

ki czy strony tytułowe książek, z których pochodzą – m.in. serii wydawniczej 

Nike?

Wszystkie te „kategorie“ są ze sobą ściśle powiązane. Nie ma dobrej typo-
grafii bez tekstu, który by nadał jej sens. Nie musi to być od razu cała książ-
ka, bo czasem wystarczy jedna litera. Więc nie widzę sensu w tworzeniu 
opozycji treść vs. forma książki. Interesuje mnie wszystko co składa się na 
dobrze wydaną książką, co ma związek z papierem, drukiem, typografią, 
ale także treścią i edycją tekstów. Chcę się dowiedzieć „jak to jest zrobione“, 
żeby potem móc swobodnie korzystać z tej wiedzy. Przy pracy nad książ-
kami wcielam się w kilka ról: autora, redaktora, projektanta, czasem korek-
tora lub tłumacza. Decyduję o hierarchii poszczególnych elementów i je-
żeli tekst jest istotny, projekt powinien to uwzględnić. To jest danie główne, 
a na deser są smakołyki, typo-smaczki, eleganckie fonty itd. Umieszczo-
ne w książce „przedruki“ traktuję właśnie jako taki deser, bo choć intere-
suje mnie ich treść to ciekawe jest też porównanie różnych rodzajów skła-
du tekstu. Nie lubię przesady w projektowaniu, które bywa efektowne, ale 
przeszkadza w dotarciu do najważniejszego – do treści. I nieważne co ma 
być tą treścią, ważne żeby nie zasłaniać jej jakimiś bzdurami.

Zakładasz wydawnictwo - to naturalne w przypadku kogoś, kto tak mocno 

związany jest w swoich poszukiwaniach artystycznych z drukiem i narracją 

papieru. Jaki będzie profil tego wydawnictwa?

Wydawnictwo nazywa się MORAVA i oczywiście jest konsekwencją 
wszystkich moich dotychczasowych działań – kuratorskich, projektowych 
i też artystycznych. Internet nie zastąpi wszystkiego, a czasem dobrze jest 
poczuć różnice w strukturze papieru i „sztachnąć“ się świeżą farbą offse-

Dom przewoźnika Proška, Luh u Branova, fot. Honza Zamojski

Zbierając materiały wykonałeś badawczo-naukową pracę. Ten rodzaj specy-

ficznego sentymentalizmu i osobistego doświadczenia sprawia, że książka 

jest jednak bardziej w polu sztuki, a nie nauki.

Bardziej powiedziałbym, że wykonałem detektywistyczną pracę, w terenie, 
w oparciu o zebrane poszlaki, „zeznania“ naocznych świadków i moją in-
tuicję. Wiedziałem, gdzie powinienem jechać i jakie miejsca zobaczyć, do 
czyich drzwi najpierw zapukać. Ale w pewnym momencie ilość tropów, 
za którymi powininem był podążać była tak duża, że stanąłem w miejscu. 
Musiałem więc zrezygnować z niektórych, a skupić się na innych. Siłą rze-
czy nie byłem w stanie wykorzystać całej zgromadzonej wiedzy i wszyst-
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tową. Książką o Pavlu inauguruję działalność, następną pozycją będzie ka-
talog z Zimowego Parku Rzeźby DUST SNOW, który odbył się niedawno 
w Poznaniu, a którego kuratorem byl Piotr Łakomy. Plan na wydawnic-
two mam taki, aby w ciągu pierwszego roku wydać/wyprodukować 8 - 
10 pozycji. Interesują mnie niskie nakłady, rzeczy autorskie, solidne kon-
cepcyjne i precyzyjne w projektach. Mam kilka pomysłów na różne serie 
wydawnicze: przedruki tekstów, plakaty, edycje prac. Chcę zapraszać do 
współpracy twórców z różnych dziedzin i nie tylko z Polski.

Wróćmy więc na koniec do książki. We wzruszającym epilogu, będącym tek-

stem autorstwa Oty Pavla – twojego bohatera – łowienie ryb (natura) staje 

się remedium na postęp technologiczny, cywilizacyjny i, dodajmy jak w przy-

padku pisarza, na postęp szaleństwa. „Ryby to wolność“– mówi Pavel. Mam 

wrażenie, że powtarzasz to za nim? Jak to jest z tymi rybami?

Nie wiem czy wędkarstwo potrzebuje analizy. Nie zastanawiam się nad 
tym czym „się jaram“, bo jak zacznę to nastąpi jakiś kolaps, bo na dłuż-
szą metę np. wędkarstwo jest nonsensowne. To jest tak jak z każdym in-
nym hobby, zajawką, że poświęcony temu czas i energia sprawia większą 
radość. Przyjemne zmęczenie, kiedy wstaje się o świcie, żeby iść nad jezio-
ro. Powtarzalność tych samych, mega prostych czynności. „Linie pomoc-
nicze“, jak przy robieniu literek, coś co daje pukt odniesienia. Na rybach 
jest też cicho.

A na co łowisz? Robaki, ciasto, pszenicę? A może spinningujesz?

Spinning obrotówkami albo wahadłówkami, ale też najzwyklejszy zestaw 
spławikowy z białym lub czerwonym robakiem na haczyku. W zależno-
ści od warunków czasem też na chleb, albo na kukurydzę. Nie „poluję“ na 
konkretne gatunki, nie śledzę już nowinek sprzętowych. Mam swoje ulu-
bione jezioro, gdzie czasem łowię, ale chciałbym np. pojechać do Norwe-
gii lub do Finlandii na łososie.

A co robisz z tymi rybami jak je już złowisz? Jesz? Wrzucasz z powrotem do 

wody? Rozmawiasz z nimi?

Zazwyczaj wypuszczam. Rzadko jem. Nigdy nie rozmawiam.

PRZYPIS:
1 Nawiązanie do tytułu zbioru opowiadań Oty Pavla: Jak jsem potkal 
ryby (Jak spotkałem ryby), przyp.red

Honza Zamojski (ur. 1981) Artysta, kurator, redaktor i projektant książek. 

Absolwent ASP w Poznaniu. Współtwórca Stowarzyszenia i Galerii STARTER 

(2005-2010). Twórca pdf zinu Pornoffiti (2004-07), kurator projektu We Came 

From Beyond/We Go Far Beyond. Stypendysta „Młodej Polski“. Fan rapu, ryb 

i liter. 25% grupy MEDiCiNE (www.flickr.com/mdcn). Współpracuje z galerią 

LETO z Warszawy.

Jego książka Jak jsem potkal ďábla/jak spotkałem diabła, wydana przez Ga-

lerię Miejską ARSENAł w Poznaniu ukazuje się w nakładzie 300 egzemplarzy. 

www.moravabooks.com

Ryby - rycina, z kolekcji Honzy Zamojskiego
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TROCHĘ 
CHULIGANI, 
TROCHĘ 
ERUDYCI

Słowa, których nadużywam to na pewno: na-
mnażanie, zacieranie śladów, prywatne rytuały, 
zaburzenia, pęknięcia – o nowym języku opisy-
wania sztuki z Martą Lisok rozmawia Bogna 
Świątkowska.
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Bartek Buczek, Poison Storm, 2009



124     notes.58 CZyteLniA CZyteLniA notes.58      125

Czy masz takie wrażenie, że twoje pokolenie krytyków, kuratorów, arty-

stów, wykształca sobie własny język mówienia o sztuce? Język poznań-

skiego penerstwa jest oryginalnym sposobem komunikowania się, śląska 

Ośmiornica, grupa z którą byłaś związana, także wyróżniała się pod tym 

względem – trochę chuligani, trochę erudyci.

Da się zauważyć w wielu miejscach próby taplania się w konkrecie, wciąga-
nia czytelnika w podwórkowe opowieści, dalekie od elegancji wymaganej 
w galerii, sięganie po sposoby mówienia/pisania charakterystyczny dla na-
turszczyków, które mają na celu niwelowanie dystansu, stwarzanie niebez-
piecznej swojskości. To chuligańskie podejście, wyrastające trochę z nudy 
a trochę z marazmu, może skutkować rozciąganiem drobnych sytuacji do 
momentu, w którym tracą spójność i równowagę. W szeroko rozumia-
nych tekstach głos coraz częściej zacina się, powtarza słowa, przełykana 
jest ślina, słychać dławienia i kaszel. Mistrzostwo takiego nieposklejane-
go mówienia osiąga Wojtek Bąkowski, który opowiada rozwlekle jakby był 
odurzony, na granicy mdłości albo załamania nerwowego. Przerywa po-
gardliwie w momentach najmniej odpowiednich dla logicznej intonacji.

Czy są takie słowa których w Polsce nadużywa się mówiąc-pisząc o sztuce? 

Czy są takie słowa, których ty nadużywasz? Dlaczego?

Przestrzeń, tkanka miejska, ingerencje, transgresje, kłącze, struktura mogą 
uwieść. Pasują do większości prac, ładnie grają w zdaniu, są na tyle szerokie, 
że można w nich zanurkować. Są jak mile widziane ozdobniki, przewidywal-
ne i sprawdzone – działają jak przerwy na papierosa. Może chodzi o dzie-
cinną przyjemność czekania na powtarzanie sytuacji, zdań, zaklęć. Słowa, 
których sama nadużywam to na pewno: namnażanie, zacieranie śladów, 
prywatne rytuały, zaburzenia, pęknięcia. Najfajniejszym słowem-ostem, 
które czepia się prac jest oswajanie. Czego właściwie nie można by oswoić?

Oswajanie? To ciekawe. To znaczy, że mamy do czynienia z czymś dzikim 

i nieokiełznanym. Co to?

Sztuka jako przebicie z lewej strony rzeczywistości musi być kanalizowa-
na, wkładana w gabloty. Przez ubieranie w formę-skorupę nabiera mniej 
przerażającego kształtu. Odbiorcy i artyści próbują budować dystans, żeby 
przyspieszyć procesy jej trawienia. Każde mówienie – przekładnie z jedne-
go medium na drugie, tłumaczenie jakichkolwiek działań jest oswajaniem.

Co zrobić, żeby umiejętność mówienia o sztuce, była nie tyle powszechna, 

ile naturalna? Język powinien pozwalać na włączenie się, ale jak to robić?

Chciałabym to wiedzieć. Najlepiej szukać bodźców dla wyobraźni jak naj-
dalej od samej sztuki. Można czytać dużo powieści albo zamiast silić się na 
poważne wywody przy każdej okazji paplać o sztuce albo przytoczyć chiń-
ską anegdotę: Do wielu zalet Zhuangi należała także zdolność rysowania. 
Król poprosił go, żeby narysował kraba. Zhuangi odparł, że potrzebuje pię-
ciu lat i willi z dwunastoma służącymi. Po upływie pięciu lat rysunek nie 
był nawet zaczęty. „Potrzebuję następnych pięciu lat”, powiedział Zhunag-
zi. Król wyraził zgodę. Po upływie dziesięciu lat Zhunagzi wziął do ręki pę-
dzel i w jednej chwili, jednym pociągnięciem narysował kraba, a był to naj-
bardziej doskonały krab, jakiego kiedykolwiek widziano.

No właśnie, więc może te kłopoty z językiem wynikają z tego jak małe są 

grupy, które o sztuce mówią, piszą, wymieniają myśli? Język karłowacieje 

i staje się hermetyczny, bo się po prostu nie wietrzy w użyciu poza grupą 

specjalistów?

Tworzą się pewne koleiny, z których trudno się wydostać. Właściwie dla-
czego o sztuce nie rozmawiać tak samo często i swobodnie jak o filmach 
– opisując to co widać: co się dzieje i w jakiej kolejności, kto w nich wy-
stępuje? Uwielbiam wysłuchiwać opinii osób nie zajmujących się sztuką 
na temat przypadkowych prac. Bez wysłużonych teorii są zwykle bardzo 
uproszczone i świeże. Trafiają w sedno przez porównania sytuacji z gale-
rii do codziennych. Dobrym rozwiązaniem był edukacyjny projekt Alfabet 
polski Ewy Łączyńskiej w Tarnowie, podczas którego ludzie byli zachęca-
ni do bezpośredniego kontaktu z zaproszonymi artystami przez kameralną 
atmosferę stworzoną w galerii i dostosowanie poszczególnych prezentacji 
do poziomu odbiorców. Artyści opowiadali o swoich realizacjach kładąc 
nacisk głównie na powody powstania, trudności pojawiające się przy wy-
konaniu. Odwoływali się do swoich ulubionych twórców. Tarnowscy słu-
chacze zadawali rzeczowe pytania o konkrety, np. jakie włóczki Basia Bań-
da wybiera do wyszywania na obrazach i czy sama je farbuje. Być może 
taka możliwość uzupełnienia informacji o danym projekcie pozwala go ła-
twiej/bardziej emocjonalnie zinterpretować i wtedy przestaje funkcjono-
wać na zasadzie powtarzania pustych skojarzeń.

Da się zauważyć w wielu  →
miejscach próby taplania się 
w konkrecie

Bartek Buczek, kadr z filmu Jestem władcą tego co widzisz, 2009, realizacja Michał Hyjek
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Jakie rodzaje narracji w sztuce cię uwodzą? Jakie rodzaje narracji sama lu-

bisz stosować?

Lubię to co zagmatwane, nie poddające się przy pierwszym kontakcie, 
rozproszone. Przerośnięte i rozbuchane, baśniowo rytmiczne. Staram się 
w tekstach zagęszczać konteksty, tak żeby prace prowadziły między sobą 
gry, trochę bez mojego udziału.

Twoje teksty czyta się jak przygodowe opowieści - lubię twój styl, bo za-

miast wdawać się w dywagi na temat twórczości, budujesz światy, w które 

artyści bywają uwikłani. Czego poszukujesz w kontaktach z artystami, co 

cię najbardziej w nich pociąga?

Pociąga mnie ich sposób patrzenia na rzeczy i sytuacje: wyłapywanie szcze-
gółów, dokładność i gęstość opisu zjawiska czy przedmiotu, który ich przy-
ciąga. Zafiksowanie na kilku konkretnych punktach, cechach, które drążą 
w kolejnych pracach. Taki kontakt często przypomina współpracę z bio-
logiem, który opowiada ci co niesamowitego widzi akurat pod mikrosko-
pem, kiedy ty siedzisz obok i jesteś zdana na jego relacje. Fascynuje mnie 
radykalnie intensywny sposób podchodzenia do twórczości. Moment, 
w którym artysta zaczyna zdawać sobie sprawę, że odwrotu nie będzie.

To wymaga uważnej obserwacji, i to obserwacji nie obciążonej intencją, nie 

skrzywionej kalkami. Z czego czerpiesz inspiracje? Jak się chronisz przed 

wpadaniem w pułapkę ograniczonego o poprzednimi doświadczeniami wi-

dzenia?

Prace bez wiedzy o ich autorze są dla mnie kompletnie martwe. Równo-
cześnie kiedy przygotowuje tekst, staram się jak najczęściej odwoływać do 
samych prac. Nie szukam daleko. Próbuję wyodrębnić jakieś systemy, oto-
czenie, skłonności, sposoby rozwiązywania problemów typowe dla danego 
artysty. Zastanawiam się skąd i kiedy mógłby się pojawić pomysł na daną 
pracę. Trochę to przypomina pracę detektywa.

Jakie są najistotniejsze umiejętności krytyka? Czy znajomość historii sztuki, 

czy raczej błyskotliwa umiejętność interpretacji, a może nadinterpretacji?

Warsztat historyka sztuki w wersji zaszczepianej na studiach raczej znie-
chęca do pisania. Przypomina geometryczny sposób myślenia, zgodnie 
z którym trzeba się tłumaczyć ze swoich pomysłów podpierając teksta-
mi źródłowymi, teoriami, manifestami. Trudno się uwolnić od krępujące-
go szacunku wobec dzieł sztuki. Zabawa w ich swobodne czytanie jest od-
bierana jako dziecinna, jak żucie gumy na oficjalnym bankiecie. W świeży 
sposób podchodzi do analizy dzieł sztuki Bianka Rolando w Rozmówkach 
włoskich, debiutanckim zbiorze esejów opartym na zasadzie: „daj się dra-
snąć detalom”.

Tyle się teraz dzieje ciekawych i równoczesnych zjawisk w polskiej sztuce 

najnowszej. Jesteś zaangażowana w śląską odnogę. Jak byś ją mogła scha-

rakteryzować? Co się tam u was na tym Śląsku dzieje, czy jakieś specyficzne 

zjawiska zachodzą?

Na uwagę zasługują konsekwentne land-artowe akcje Michała Smandka, 
rysunki Miłosza Wnukowskiego, przeprowadzane w zaciszu własnego po-

koju eksperymenty Michała Gayera. Dużo jest „obrzyganego malarstwa” 
na Akademii, ale w większości przypadków nic z tego nie wynika. Najcie-
kawsze prace powstają pod okiem Andrzeja Tobisa.

Czy masz namiętność do realizmu? Jaki masz stosunek do rzeczywistości?

Na pewno nie jestem nią zmęczona. Ponad wszystkim stawiam książ-
ki Charlesa Bukowskiego, który grzebał się w brudnych opisach własne-
go nicnierobienia.

A energia? Jaki typ energii najbardziej ci odpowiada? Ośmiornica na przy-

kład była dość pokręcona…

Zanim Ośmiornica poszła do piachu, jej członkowie wymienili się mię-
dzy sobą tym co mieli najciekawszego do zaoferowania. Inspirująca dla 
mnie okazała się przede wszystkim współpraca z Bartkiem Buczkiem, któ-
ry w swoich pracach bardzo dużo miejsca poświęca tekstom, sklejanym 
w nową całość z fragmentów skradzionych z innych książek. Typowa dla 
niego złodziejsko-piracka energia oparta na prywatnych mitologiach i mi-
styfikacjach, zaowocowała realizacjami, w których pojawia się postać Tru-
ciciela - chłopaka w bluzie – alter ego Bartka. Te z kolei zainspirowały se-
rie moich opowiadań.

Książka towarzysząca cyklowi wyst, który kuratorowałaś w ubiegłym roku 

w BWA w Katowicach, to zbiór rozmów z artystami zaproszonymi przez cie-

bie do udziału w tym projekcie. Z tych wszystkich artystów, z którymi pracu-

jesz, z którymi masz do czynienia jako krytyk i jako kurator, którzy najlepiej 

To chuligańskie podejście  →
wyrasta trochę z nudy, 
a trochę z marazmu.
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mówią? Czy swoboda wypowiedzi werbalnej jest twoim zdaniem powszech-

na? Czy raczej należy do rzadkości wśród artystów wizualnych?

Często okazuje się, że młodzi artyści działają na swoją niekorzyść spły-
cając swoje prace kiepskimi kontekstami, których kurczowo się trzymają. 
Wolą powiedzieć mniej niż za dużo. Swoboda mówienia o własnych pra-
cach nie jest powszechna, ale właściwie nikt jej nie wymaga. Doceniam 
przypadki, w których ta reguła się nie sprawdza. Jestem fanką anegdotycz-
nego opowiadania Kuby Dąbrowskiego, zawstydzająco intymnego Erwiny 
Ziomkowskiej, tworzącego swoją legendę Radka Szlagi czy domorosłego 
wynalazcy i manipulatora Szymona Kobylarza. We wszystkich wywiadach 
są świadomi tego, co chcą przekazać. Panują nad tym.

Jako kurator poruszasz się w przestrzeni galeryjnej. Jaka jest twoja postawa 

wobec white cube’a? Co z nim jeszcze można zrobić?

Jako środowisko, w którym obowiązują pewne kody zachowania, gwaran-
tuje natychmiastowe nabieranie znaczenia. Stwarza komfortową sytuacje, 
w której trzeba być podwójnie czujnym, żeby zauważyć wszystkie niuan-
se. Jakby się było na polowaniu, albo po prostu w lesie, równocześnie wi-
dzieć i słyszeć wszystkie sygnały. Wymuszana w ten sposób uwaga działa 
jak wentyl bezpieczeństwa. Na chwile wyłącza z codziennego rytmu. Za-
pewnia oderwanie od układów, do których jesteśmy przyzwyczajeni na ze-
wnątrz, gwarantuje przewrotną grę z zastanymi schematami postrzegania. 
Szeroko rozumiana galeria jest już na tyle elastyczna, że chwilowo moż-
na pozwolić jej odetchnąć. Do przygotowywanych Replikantek, nowej se-
rii w BWA, zaprosiłam kilkanaście designerek, malarek, artystek wideo 
i pisarek, które pokażą swoje prace w kilku podgrupach. W rozmowach 
dotyczących współpracy przewijało się hasło: ecriture feminine, zgodnie 
z którym od samych treści ważniejsze okazują się sposoby mówienia do-
stosowane do wyrażania swoich doświadczeń. Nieprzerwane opowiada-
nie tej samej historii, w której zmienne są: dojrzewający ciągle sposób po-
dejścia i obrazowania. Przymiotniki: intuicyjne, przeczuwane, sensualne, 
prywatne, zagrażające, na pewno pojawią się w tekstach towarzyszących 
wystawom. Tytuł cyklu ma nasuwać skojarzenia z cyborgami, które mogą 
odwrócić się przeciwko swojemu wynalazcy albo całemu systemowi.

Marta Lisok (ur. 1983 ) – absolwentka historii Sztuki Uniwersytetu Jagielloń-

skiego, redaguje dział sztuki czasopisma „artpapier”. Współpracuje z „Fragile” 

i „Dwutygodnikiem”. Kuratorka Małej Przestrzeni Galerii Sztuki Współczesnej 

BWA w Katowicach.

Bartek Buczek: bez tytułu, 2009.
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Nie przynosi gotowych prac do galerii. Zaczyna 
od badań, obserwacji, by stworzyć pracę spec-
jalnie dla konkretnego miejsca. Zawsze używa 
prostych materiałów: tektury, papieru, drewna 
i koloru – jego prace są zawsze białe. Realizację 
dla CSW w Toruniu nazwał Plamka żółta na cześć 
części naszego oka odpowiedzialnej za widzenie 
barw i ostrość wzroku. O mutacjach widzialnej 
przestrzeni z Tilmanem Wendlandem rozmawia 
Kasha Bittner, kuratorka jego wystawy.

ZOBACZYĆ 
MIEjSCE
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Tilman Wendland: bez tytułu, Berlin, 2004, foto: Tilman Wendland
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Mówiąc o przyczynach, okolicznościach, które prowokują twoje artystycz-

ne interwencje, musimy porozmawiać o architekturze i przestrzeni. Jak de-

finiujesz te pojęcia?

Oba są mocno obciążone znaczeniami. Architektura zajmuje się kształ-
towaniem przestrzeni i projektowaniem jako takim, ma zawsze określo-
ną funkcję. Interesuje mnie fakt, że miejsce, do którego tworzę pracę – bez 
względu na to, czy jest ono przemyślanym projektem architektonicznym 
czy też rezultatem przebudowy – ostatecznie staje się częścią mojej pracy. 
To, co pokazuję, ma sens jedynie w tym określonym miejscu.

To więcej, niż reorganizowanie czy dezorganizowanie przestrzeni - to branie 

przestrzeni w posiadanie!

To faktycznie pewna forma okupacji, ale również komunikacji z przestrze-
nią. Miejsce ma stać się tematem. Tak, jak właśnie w tym przypadku – pró-
buję pokazać/wystawić miejsce. Ważne jest, żeby widzieć miejsce takim, 
jakie ono jest, inaczej mógłbym zbudować całkiem nową przestrzeń. Co 
nie oznacza, że nie go nie zmieniam, czasem moje interwencje są niewi-
doczne, jakby istniały w danym miejscu od zawsze.

W omówieniach i recenzjach twoich prac powraca wciąż kwestia usytu-

owania twoich projektów na przecięciu sztuki i architektury. Jak należy to 

właściwie rozumieć? Czy w ogóle istnieje coś takiego, jak przecięcie sztuki 

i architektury? Czy nie jest to przestrzeń, która rozciąga się pomiędzy nimi?

Moje prace nie mogłyby powstać bez tego co już istnieje. Potrzebuję kon-
tekstu, żeby w ogóle móc pracować. Choćby tu, prawie nad naszymi głowa-
mi, mamy taki punkt przecięcia. Możesz mi wyjaśnić, dlaczego architekt 
umieścił lampę z funkcją relaksacyjną pośrodku największej wybudowa-
nej od 1939 roku przestrzeni wystawowej dla sztuki współczesnej w Pol-
sce? Dla mnie to jest bardzo szczególne przecięcie, jednocześnie bardzo 
zabawne. Lampa oświetla teraz moją pracę, to dla mnie zaszczyt.

Lampa relaksacyjna, masz na myśli tę okrągłą lampę, która ma również funk-

cję emitowania pozytywnego, ciepłego światła. W tym momencie dochodzi-

my do twojej wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Zostałeś 

zaproszony do realizacji projektu w największej tutejszej sali wystawowej.

… To ty mnie zaprosiłaś.

Kiedy po raz pierwszy dwa lata temu zobaczyłam tę kolosalną przestrzeń 

z bardzo szczególnym rozwiązaniem części centralnej wyznaczonej przez 

cztery podpory, obejmujące ogromną okrągłą lampę z kolorowym światłem 

– myślałam nie tyle o architekturze, co raczej o architekcie. Kolumny, lampa 

– to mocny gest architekta. Właściwie podarował tej przestrzeni zabawkę. 

Jego wizja „przestrzeni dla sztuki“ wydaje mi się przeinscenizowana i old-

skulowa – zdefiniował ostatecznie przestrzeń muzeum jako „światynię 

sztuki“. A ta lampa pasuje do tej wizji idealnie. Znamy przecież z klasycznej 

architektury świątynnej tzw. oculus – otwór w sklepieniu czy kopule. Bar-

dziej interesujące wydaje mi się, w jaki sposób powstaje współcześnie taka 

wizja architektury muzealnej?! Po całym modernistycznym i postmoderni-

stycznym dyskursie teoretycznym wokół przestrzeni galerii…

Sala jest faktycznie bardzo duża i wysoka, ma siedem metrów wysokości. 
Nie wiem, w jaki sposób ktoś wpadł na to, by taki budynek stworzyć dla tej 
funkcji, ale również nie interesuje mnie to specjalnie. Ktoś wybrał ten pro-
jekt i zdecydował o jego realizacji. Teraz można jedynie próbować praco-
wać z tym miejscem tak dobrze, jak tylko to możliwe. I ten budynek żyje. 
Odkąd tu jestem, zawsze coś się dzieje, odbywa się wiele przedsięwzięć 
mających bardzo liczną publiczność, także dzieci i uczniów. To fantastycz-
ne dla miasta i okolicy, że istnieje takie miejsce! Być może nie zaproszono 
by mnie do współpracy, gdyby ta sala nie była tak dziwna? Rzeczywiście 
zwraca w niej uwagę ekstremalna symetria i centralizacja. Przez to powsta-
je porównanie do świątyni, do czegoś duchowego. Ale naraz pośrodku: re-
laks (lampa). To już samo w sobie jest dobrą pracą artystyczną.

Pracujesz już jakiś czas z i w przestrzeni toruńskiego CSW. Jaka jest twoja 

strategia? Czy z takim olbrzymem można w ogóle „komunikować“, jak ty to 

nazywasz?

Właśnie próbuję. Nigdy nie pracowałem w tak wielkiej sali. Chcąc ją obiec, 
potrzebujesz minuty. Próbuję wszystko rozłożyć na części i zobaczyć, gdzie 
mogę pójść dalej, od czego zacząć. W jaki sposób potraktować podpory, 
aby zmieniły swoje znaczenie? Podpory i przestrzeń przypominają ideal-
nie symetrię planszy do gry w Chińczyka. Szukam takich znajomych po-
dobieństw.

Twoje prace odnoszą się formalnie i ideowo do określonej przestrzeni, jed-

nocześnie udaje ci się ją rozwinąć czy przemienić, nawet jeżeli te zmiany 

często są na pierwszy rzut oka niewidoczne. Tym samym udaje ci się zakwe-

stionować skończoność architektury, podkreślić jej umowność. Jak opisał-

byś twoje strategie?

W moim przypadku to, co zbudowane jest częścią materiału, i oczywiście 
zdarza się, że robię złą pracę i wtedy mam tylko… masę materiału. Nie 
przynoszę gotowych prac do galerii. Zaczynam od badań, obserwowania 
tego, co dzieje się w danym miejscu, jaki charakter ma to miejsce, jakie za-
chodzą w nim relacje, jakie osoby tam pracują i wpływają na obraz miej-
sca. Bądź też szukam w okolicy rzeczy, które w jakiś sposób zatrzymują 
moją uwagę albo tworzą połączenia. Przykładowo, w tym wypadku jest to 
analogia pomiędzy szerokością płyt HDF, których używam, a szerokością 
fragmentów tutejszego linoleum. Następnie robię próby w studio i łączę 
moje badania z zebranym materiałem. Potem powstaje koncepcja, która 
rozwija się dalej na miejscu, albo dopiero będzie mogła powstać.

Nigdy nie pracowałem w tak  →
wielkiej sali. Chcąc ją obiec, 
potrzebujesz minuty.
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Szerokie badania nad materiałem wizualnym i zawartością merytoryczną 

są stałym elementem twojej pracy. Często wykorzystujesz rezultaty swoich 

badań w realizowanych instalacjach. Twoje archiwum obrazów musi być 

ogromne! Ktoś określił je kiedyś jako kolekcję materiałów, a ja nazwałam 

je skrzynką z narzędziami. Dogłębny research na potrzeby projektu to nic 

nadzwyczajnego. U ciebie jednak staje się on rodzajem zapisu, wizualnej 

notatki. Jaka idea się za tym kryje?

Kiedy włączam do pracy, jak to określiłaś, elementy z mojej skrzynki z na-
rzędziami, ich wybór jest zawsze tak opracowany, że stanowi integralną 

całość. Wielu artystów pracuje z określonym zbiorem. Wydaje mi się, że 
moje archiwum nie jest aż tak duże, często są to te same notatki, fotografie 
czy ilustracje, które jak wybrane słowa towarzyszą mi jako inspiracja, czy 
kwestia do rozwiązania.

Twoje projekty są zdeterminowane głównie przez trzy elementy – zastany 

kontekst architektoniczny, materiał i pracę na miejscu. Pracujesz zawsze 

z podstawowymi materiałami (tekturą, papierem, płytami HDF, drewnem), 

wszystko jest zawsze białe. Jakie to ma znaczenie?

Tilman Wendland: Plamka żółta, CSW Znaki Czasu w Toruniu, 2010, fot. Wojtek Olech
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Trzy elementy, może powinniśmy narysować diagram. Praca na miejscu jest 
najważniejsza. Moje studio to jedynie sala prób dla decyzji, które muszę pod-
jąć na miejscu. Wystawa jest ograniczona czasowo, poza tym materiały użyte 
do pracy w moich projektach wędrują ostatecznie do kosza. Stąd istotne jest, 
żeby praca nie była obarczona wymaganiami co do materiału. Materiał może 
bardzo szybko uniemożliwić pracę, ponieważ jest zbyt drogi albo zbyt wyma-
gający. Oczywiście może zdarzyć się i na odwrót, materiały są zbyt słabe, ro-
bią wrażenie zbyt tanich, albo rozpadają się po tygodniu. Decyzję w sprawie 
materiału podejmuję zawsze od nowa, w zależności od tego, co robię. Mimo 
to istnieje materiał, z którym często pracuję: lakierowane na biało płyty HDF. 
Początkowo było to ekonomiczne i praktyczne rozwiązanie – kierowałem się 
myślą, że taki materiał mogę kupić w każdym dużym sklepie budowlanym.
Zaczynam pracę od ściany lub, jak tu w CSW, od sufitu i on jest biały, stąd 
wynika materiał bądź kolor. Dążąc do ustanowienia pewnej relacji, pracuję 
dalej z kolorem białym. To oczywisty standard, który każdy zna, i od tego 
zaczynam. Kolor biały najlepiej przewodzi światło i traktuję go jako nie-
materialny środek pomocniczy.
W celu osiągnięcia wrażenia „bycia wewnątrz” jest istotne, że podłoga 
kontynuuje kolor ścian. Biel podkreśla strukturę. Irytowałoby mnie z pew-
nością, gdyby ta sala zawsze była pomalowana na kolorowo.

Długie badania, potem tygodniami praca na miejscu. A na koniec, kiedy widz 

znajdzie się w jednej z przestrzeni wypełnionych Twoją instalacją, niekoniecz-

nie dostrzeże trud włożonej pracy. Z pewnością rolę odgrywa tu aspekt siły cią-

żenia, tak istotny dla Twoich obiektów. Wydaje mi się także, że nie interesuje 

cię podkreślanie procesu pracy czy też motywu pracującego artysty – autor po-

zostaje anonimowy. Istnieją artyści, którzy włączyliby w taką instalację wideo 

dokumentujące proces twórczy. Ty tego nie robisz. Czy to deklaracja?

To trwa tak długo także dlatego, że daję sobie wystarczająco dużo czasu by 
przypatrzeć się rzeczom, co sprawia mi po prostu przyjemność! Gdyby nie 
było terminu otwarcia, przyglądałbym się im dalej. Trud pracy powinien 
być widoczny jedynie o tyle, o ile to, co jest do zobaczenia, brane było na 
poważnie i emanowała z tego energia. Ważne dla mnie jest, by to, co robię 
lub zrobiłem, było zrozumiałe. Sposób, w jaki coś jest zszyte, przymocowa-
ne czy przyśrubowane nie powinno budzić pytań.
Można z pewnością z procesu twórczego stworzyć również ciekawe prace. 
Ale to byłoby całkiem inne podejście, z całkiem innym rezultatem. Wiele 
dokumentuję, ponieważ podczas pracy powstaje wiele sytuacji, do których 
być może później powrócę. Możliwe więc, że zdemontuję trzy czwarte wy-
stawy, ponieważ zauważyłem, że jedna czwarta wystarczy. A mimo to, nie 
było to niepotrzebne. Na darmo nic nie powstaje.

Od miesięcy pracujesz nad wystawą za pomocą modelu przestrzeni CSW, 

który zbudowałeś jescze w Berlinie. Tam omówiliśmy i zaplanowaliśmy wie-

le kwestii, ustaliliśmy ideę wyjściową. W gruncie rzeczy wiedzieliśmy, że 

kiedy przyjedziesz do Torunia, wszystkie plany i pomysły się zrelatywizują 

i dopasują do istniejącej sytuacji. Rzeczywiście, jako pierwsza pojawiła się 

idea „otwarcia“ przestrzeni, powrotu do stanu pierwotnego, który od czasu 

otwarcia CSW był przebudowywany, przestawiany, zaciemniany na potrze-

by różnych instalacji. Teraz spędzasz tu wiele czasu i dostrzegasz nowe kwe-

stie, które nagle się pojawiają, nowe formy, które są możliwe, ponieważ po 

prostu „WYNIKAJĄ” z zastanego kontekstu. Podłogę traktujesz jak mapę, bo 

nie chcesz „sam o niczym decydować“, wszystko pochodzi z ram architekto-

nicznych, lub z nich wynika. Pytając przewrotnie: czy odgrywa w tym rolę 

Plamka żółta? [Plamka żółta, łac. macula lutea, element siatkówki odpowie-

dzialny za widzenie barw i ostrość wzroku]

Plamkę żółtą na siatkówce oka odkrył Samuel Thomas Soemmerring pod-
czas obdukcji topielca..

Jeśli patrzy się uważnie  →
i zbyt długo, może stać się to 
nieprzyjemne.

Tilman Wendland: Plamka żółta, CSW Znaki Czasu w Toruniu, 2010, fot. Wojtek Olech
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Soemmerring – urodzony w Toruniu w XVIII wieku. Bardzo interesująca, choć 

niestety zapomniana postać...

Tak i jego Plamka żółta. W moich badaniach próbuję dokładnie obserwo-
wać i rozkładać rzeczy na części, aby dotrzeć do podstawowych struktur. 
Ale jeśli patrzy się uważnie i zbyt długo, może stać się to nieprzyjemne. 
Dlatego też od czasu do czasu zdejmuję okulary. Noszę je od szóstego roku 
życia. Kiedy tam na zewnątrz, w ogromnej klatce schodowej CSW również 
wspartej na czterech podporach, ogląda się jedną z nich od góry do dołu 
albo od dołu do góry, nagle zmienia się ona w monstrualną kiełbaskę… 
Śmiejesz się, ale ja mówię poważnie. Słupy wyglądają, jakby były ręcznie 
uformowane, jak prawdziwe rzeźby. To nie jest szczególnie ważne, czasem 
rzeczy, jeśli im sie wystarczająco długo przyglądać, stają się dziwne albo 
niesamowite. Dokładnie taki cel chciałbym osiągnąć poprzez moją pra-
cę, odnaleźć sposób, by to, co istnieje, inaczej postrzegać czy celebrować. 
Oczywiście podoba mi się, że poprzez odsłonięcie w galerii świetlików pod 
sufitem, odsłonięcie okien i włączenie lampy aranżuję coś w rodzaju po-
nownego otwarcia głównej sali CSW. Ponieważ moje prace z reguły ist-
nieją jedynie na czas wystawy, mam nadzieję, że dzięki temu wzmacniają 
uczucie bycia tu i teraz. Wiele osób odwiedza mnie przy pracy. Pracowni-
cy CSW przychodzą i zaczynają oglądać pomieszczenie. Patrzą na lampę 

relaksacyjną, na listwy przewodzące światło na suficie, jak również na po 
raz pierwszy „uwolnioną“ galerię świetlików…
Właśnie przyszło mi do głowy, że może ta sala wcale nie była przeznaczona 
na projekty, ale pomyślana jako forum dla organizowania wernisaży wy-
staw? Wtedy lampa i symetria pomieszczenia miałyby sens.

Specjalne podziękowania za pomoc w tłumaczeniu wywiadu dla Kaji Pawełek

Wystawę Tilmana Wendlanda Plamka żółta (Yellow Spot) można oglądać 

w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu od 26.2 do 30.5.2010

Tilman Wendland (ur. 1969 w Poczdamie) – tworzy z nieskomplikowanych ma-

teriałów, takich jak papier i karton, efemeryczne struktury podporządkowy-

wane zastanej architektonicznej sytuacji. Jego prace prezentowane były na 

wielu wystawach na całym świecie, od Nowego Jorku po Zamość, gdzie w 2005 

r. w ramach projektu Ideal City – Invisible Cities zrealizował instalację prze-

strzenną, zawierającą w sobie kształty i elementy zaczerpnięte z architektury 

Le Corbusier’a, Oskara Hansena i Oscara Niemeyera. Mieszka w Berlinie.

Tilman Wendland: Plamka żółta, CSW Znaki Czasu w Toruniu, 2010, fot. Wojtek Olech
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AŻ	TU
NAGLE!

GOMULICKI	 
CZŁOWIEKIEM	 
ROKU!

rzy na Maurycego głosowali!
Wraz z Maurycym do nagrody nomi-
nowani byli: Paweł Althamer, Macio 
Moretti, Grzegorz Jarzyna i Maciek 
Jakubczak. Wdechę dla Człowieka 
Roku od jury konkursu odebrał Paweł 
Althamer.
Maurycy, który zimową porą mieszka 
w Meksyku, po ogłoszeniu wyników 
napisał: Ludzie :) Dzięki. Bardzo. Ja ra-
czej nie śledzę życia na poziomie me-
dialnym więc nie do końca kumam jak 
to jest z tymi Wdechami ale nagroda 
publiczności to dla mnie prawdziwa 
frajda. Dobrze jest zostać pochwalo-
nym przez kustosza ale jak dziewczy-
ny piszczą jest dużo fajniej ;) •

Maurycy Gomulicki, artysta, gra- ɿ
fik, fotograf oraz autor instalacji 
artystycznych, bujna osobowość i 
koneser przyjemności, znawca i miło-
śnik rozkoszy oraz Warszawy, zdobył 
dzięki głosom czytelników Gazety Co 
Jest Grane "Wdechę 2009" w kategorii 
Człowiek Roku.
Ubiegłoroczna praca Maurycego 
Światłotrysk, nazywana potocznie 
"różowym neonem" stoi w parku na 
Kępie Potockiej w Warszawie. Świeci 
co wieczór po zmierzchu, dzięki po-
mocy udzielonej nam przy realizacji 
projektu przez m.st. Warszawa, Dziel-
nicę Żoliborz oraz Vattenfall Polska.
Dziękujemy bardzo wszystkim, któ-

Maurycy Gomulicki, z cyklu Agent Toxic

www.wdechy.pl | www.flickr.com/photos/vonmurr | www.pinknotdead.blox.pl 
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AŻ	TU
NAGLE! 

DRUGI	RAZ
!

Ekspektatywa, projekt graficzny: Tomek Bersz, Marian Misiak / www.berszmisiak.com 

NAUKA,	 
SZTUKA,	 
EKSPERYMENT

Nowak: Warszawa jako struktura 
emergentna: Em_Wwa 1.0 (psycholo-
gia, projektowanie przestrzeni miej-
skiej, fizyka, partycypacja)
• Janek Simon, Szymon Wichary: Krót-
ki przegląd wiedzy dotyczącej syste-
mów do gry w totolotka (rachunek 
prawdopodobieństwa, teoria gier, 
psychologia, hazard)
• Grzegorz Piątek, Jan Dziaczkowski, 
Marek Pieniążek: Góry dla Warszawy! 
(geografia, ekologia, architektura, 
architektura fantastyczna, projekto-
wanie miast, projektowanie zrówno-
ważone)
• Kasia Fudakowski, David Álvarez 
Castillo: Obiekt. W wypadku rzeźby 
(astrofizyka, fizyka kwantowa, histo-
ria nauki, teoria nauki).
Książki są dostępne w dobrych ksią-
garniach na terenie kraju, można je 
także zamawiać w Bęc Sklepie: 
www.funbec.eu/sklep 

Książki zostały wydane dzięki dotacji 
otrzymanej od m.st. Warszawy. •

Seria publikacji Ekspektatywa  ɿ
jest efektem i rozszerzeniem współ-
pracy artystów, architektów i na-
ukowców, w ramach interdyscypli-
narnego projektu pod tym właśnie 
tytułem zainicjowanego w ubiegłym 
roku przez Fundację Bęc Zmiana. Jak 
podaje słownik Michała Arcta z 1921 
r., ekspektatywa oznacza „oczekiwa-
nie, wyczekiwanie, ubieganie się, na-
dzieję”. Projekt ma na celu wymianę 
doświadczeń dotyczących postępu 
naukowego oraz dialogu nauki ze 
sztuką. Każdy z 6 tomów składają-
cych się na serię wydawniczą prezen-
tuje różnorodne stanowiska, metody 
badawcze oraz postawy twórcze wy-
nikłe ze spotkań artystów z naukow-
cami i ich wspólnych wysiłków:
• Katarzyna Krakowiak, Andrzej Kło-
sak: Słuchawy. Projektowanie dla 
ucha (akustyka, psychologia, projek-
towanie przestrzeni miasta, hałas, 
echo, cisza)
• Magdalena Starska, Dawid Wiener: 
Komunikacja. Pogłębianie poczucia 
przestrzeni (neurokognitywistyka, 
psychologia, filozofia)
• Aleksandra Wasilkowska, Andrzej 

www.funbec.eu/sklep
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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; 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; Wydział Edukacji Wizualnej ASP w Łodzi, ul. Franciszkańska 76/78 

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 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-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; Nowy Wspaniały Świat, 

Nowy Świat 63; Numery Litery, ul. Wilcza 26, www.numerylitery.pl; Ogrody, Mariensztat 21a; 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

Bęc Zmiana przedstawia:

NERWOWA DRZEMKA
O poszerzaniu pola w projektowaniu.

Premierowe prezentacje krytycznych tekstów poszerzających 
horyzont myślenia o dizajnie:  Charles Eames, Tom Holert, Mark 
Wigley, Francisco Laranjo, Marek Krajewski, Tomek Bierkowski
 
www.dizajnwawa.pl

Zamów: www.funbec.eu/sklep lub szukaj w dobrych księgarniach
Bęc Zmiana, Mokotowska 65, Warszawa

Publikacja została wydana dzięki dotacji otrzymanej od m.st. Warszawa

WOLNY UNIWERSYTET WARSZAWY PRZEDSTAWIA: 

CZYTANKI DLA ROBOTNIKÓW SZTUKI. 
ZESZYT 1:  

KULTURA NIE DLA ZYSKU
TEORETYCY, AKTYWIśCI I ARTYśCI 

O pRODUKOWANIU I fUNKCjONOWANIU KULTURY.

Kompendium wiedzy dla aktywistów kultury: produkcja 

wiedzy i kultury w późnym kapitalizmie, analiza kondycji 
życia aktywistów, twórców i animatorów kultury, 

wywieranie wpływu na politykę kulturalną,  na obecny 
i przyszły kształt społeczeństw.

www.wuw2009.pl

ZAMÓW: www.funbec.eu/sklep lub szukaj w dobrych księgarniach
Bęc Zmiana, Mokotowska 65, Warszawa

Publikacja została wydana dzięki dotacji otrzymanej od m.st. Warszawa
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