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04 NOTESIK.NA.6.TYGODNI

05–79	 ORIENTUJ	SIĘ!  
 najnowsza kultura i sztuka dzieje się teraz

80–95 ZŁOŻONOŚĆ	PYTAŃ	PODSTAWOWYCH
 W latach 70. artyści w Polsce zastanawiali się jak definiować sztukę 

w nowych warunkach. To pytanie zadajemy sobie do dziś, wciąż 
na nowo. Interesują mnie te wysiłki zdefiniowania sztuki. Dziś za 
rzadko zadajemy sobie istotne pytania. W świecie sztuki „dzieje się”, 
ale o co w tym wszystkim chodzi? – z Łukaszem Rondudą, autorem 
znakomitej książki Sztuka polska lat 70. Awangarda, rozmawia Bogna 
Świątkowska.

96–99 KASZTANOWE	WŁOSY	[RANO]
 Rano specjalizuje się w koncertach granych dla niczego 

niespodziewających się klientów warszawskich kawiarni sieciowych. 
Formuła jest prosta: zespół spontanicznie zajmuje stolik w kawiarni, 
zamawia kawę i rozpoczyna trwający najczęściej kilkadziesiąt sekund 
koncert, zakończony efektowną interwencją pracownika ochrony. 
Finałowy koncert trasy zimowej po warszawskich lokalach był zarazem 
najdłuższym występem – w Hard Rock Cafe zagrali aż 3 piosenki. 

100–115 BRAK	EUFORII	JAKO	ŹRÓDŁO	WALKI
 W smutku czai się nowoczesność. Melancholik staje się aktywistą, 

ponieważ aktywna postawa jest konsekwencją rozczarowania. 
Dominic Fox, filozof, literaturoznawca, poeta i bloger, autor książki 
Cold World, o depresji w sztuce i aktywizmie politycznym rozmawia 
z Agatą Pyzik.
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116–123 ANTY-BEZKSZTAŁT
 Urbanistyczne utopie, impulsy poprzedzające myśli, lekko zwichnięte 

przedmioty, pomiędzy porządkiem i chaosem, a wszystko to w opusz-
czonym przez ludzkość świecie. Z Bjørnem Hegardtem o niefortunnych 
przygodach z polską policją i roli rysunku w kulturze wizualnej rozma-
wiał Krzysztof Gutrański.

124–133 NIE JESTEM KURSOREM
 Na wystawie HGW: Hakobo Graphic World w Galerii Design BWA 

we Wrocławiu można oglądać zupełnie nowe prace jednego 
z najoryginalniejszych grafików polskich. Skromny, mówi niewiele. 
Poczucie humoru ma. Lubi kolory. Postrach drukarzy. Z Jakubem 
„Hakobo” Stępniem rozmawia Bogna Świątkowska.

134–143 PEŁNA	WSPÓŁPRACA
 Zadaniem Europanu, jednego z najważniejszych otwartych 

międzynarodowych konkursów architektonicznych, jest 
umożliwienie przetestowania swoich umiejętności architektom 
zaczynającym pracę w zawodzie. Europan bywa przedmiotem krytyki 
z powodu nadmiernego teoretyzowania czy wręcz utopijności 
projektów, ale jako laboratorium miejskich innowacji konkurs 
przyczynił się do realizacji projektów nowatorskich w wielu miastach 
europejskich. Ze zwycięzcami najnowszej edycji konkursu, w której 
można było projektować m.in. dla Warszawy, rozmawia Joanna Turek.
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jest do studentów kierunków pro-
jektowych, absolwentów kierun-
ków artystycznych i projektantów. 
Zadania projektowe: 1. Rzeź-
ba świetlna (dekoracja świetlna 
3D) 2. Projekt dekoracji miejskiej 
3. Dekoracja sztucznej choinki  
Pula nagród wynosi 24000 PLN. •

Multidekor, firma specjalizująca  ɿ
się w dekoracji i iluminacji, ogłasza 
ogólnopolski konkurs na najciekaw-
sze i zarazem najbardziej innowa-
cyjne formy dekoracji świątecznych, 
które można wykorzystać do dekora-
cji przestrzeni publicznych. Konkurs 
ma charakter otwarty i adresowany 

WIELKA	 
ILUMINACJA

 do 26.04 | www.wielkailuminacja.pl

BYŁO	 
NIE  
BYŁO

gdzie krytyczne wystąpienie publicz-
ne wymagało odwagi cywilnej, nawet 
w czasach względnej swobody epoki 
Gierka. 
Na wystawie zostanie pokazana do-
kumentacja działań galerii 80x140, 
obejmująca liczne prace konceptu-
alne w formie druków unikatowych, 
druków powielanych w niewielkich 
nakładach, plansz, fotografii, plaka-
tów, książek artystycznych. Galeria 
A4 zostanie zaprezentowana poprzez 
zestaw oryginałów prac na formacie 
A4. Ekspozycji towarzyszyć będą pro-
jekcje filmu dokumentującego akcję 
Trelińskiego z 1974 roku, gdy włączył 
się on w pochód pierwszomajowy 
z planszą Treliński, oraz film zawie-
rający wypowiedzi artystów wspomi-
nających swoją działalność z lat 70. 
z perspektywy 2010 roku. •

W ramach festiwalu Sztuki I Do- ɿ
kumentacji odbędzie się wystawa 
prezentująca dokumentację działań 
galerii 80x140 i galerii A4 – dwóch naj-
bardziej radykalnych polskich galerii 
lat 70. 
Artyści prezentowali w nich sztukę 
własną, bądź zaprzyjaźnionego grona 
twórców. W tym galerie konceptualne 
były podobne do galerii – instytucji. 
Nie miały jednak na celu obiektyw-
nego reprezentowania sztuki – i tym 
różniły się od instytucji oficjalnych. 
Były raczaj manifestacją artystycz-
nej wizji prowadzącego oraz gestem 
kontestacji sztuki i establishmentu, 
oznaką przynależności do kontrkul-
tury, co nadawało jej wymiar społecz-
ny i polityczny. Ten ostatni aspekt 
był czymś szczególnym w Polsce pod 
rządami totalitarnego komunizmu, 

9.04-2.05 | Łódź, ms, ul. Więckowskiego 36 | www.msl.org.pl
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SUSTENAZO

Sustenazo ɿ  Moniki Weiss to mul-
timedialna instalacja zawierającąa 
projekcje wideo, kompozycje dźwię-
kowe, rysunki, obiekty i fotografie. 
Prace eksponowane w piwnicach 
Zamku Ujazdowskiego, jedynej 
oryginalnej części budynku, która 
przetrwała do dzisiaj, zostały czę-
ściowo zainspirowane wydarze-
niem, które miało miejsce na po-
czątku Powstania Warszawskiego.  
6 września 1944 roku armia niemiec-
ka zmusiła ponad 1800 pacjentów 

do 25.04 | Warszawa, CsW, Piwnice Zamku, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl

oraz pracowników medycznych do 
opuszczenia Szpitala Ujazdowskiego 
(obecnie CSW Zamek Ujazdowski), da-
jąc jedną noc na przygotowanie ewa-
kuacji. Artystka łączy wybrane orygi-
nalne dokumenty i materiały zwią-
zane z exodusem szpitala z innymi 
obrazami i motywami. Kreuje nowe 
znaczenia, otwierając przestrzeń pa-
mięci historycznej, umieszczając ją 
zarówno wobec ponadczasowej pro-
blematyki, jak i wobec współczesne-
go kontekstu. •

Monika Weiss: Sustenazo, 2009/2010, dzięki uprzejmości artystki, CSW Zamek Ujazdowski  
w Warszawie.

LUNATYCY

dream-machine w galerii kwestio-
nujemy realność otaczającej ją prze-
strzeni, przedmiotów i dźwięków. 
Na wystawie pojawią się obiekty, fo-
tografie, dźwięki, film z dziewczyną 
uwięziona pośród topiących się lo-
dowców, o której Magritte napisałby 
pewnie: to nie jest dziewczyna uwię-
ziona pośród topniejących lodowców 
lub współczesne portrety trumienne 
– białe, uniwersalne i anonimowe. 
Nie chcemy jednak mówić o przemija-
niu, lecz o aktywności ludzkiej, która 
niewiele musi mieć wspólnego z ak-
tywnością fizycznością i jednocześnie 
nie jest intelektualnym konstruktem… 
Sięgamy też do dadaizmu, do jego ab-
surdu, irracjonalności – swoistego XX 
wiecznego, europejskiego TAo. Głów-
ną wytyczną tego nurtu w sztuce było 
określenie, że dadaizm to stan umy-
słu, a nie sztuka sformalizowana”. •

Tak o swoim pokazie w Gdań- ɿ
skiej Galerii Miejskiej opowiadają 
Ania i Adam Witkowscy: „Wystawa 
nie dotyczy bezpośrednio snów, 
lecz drgań umysłu, poruszania się 
naszych myśli, różnych form podró-
żowania, tego mentalnego w szcze-
gólności, chwil, w których zagląda-
jąc w swoje wnętrze zaprzeczamy 
realności zewnętrznego świata lub 
transformujemy go według wzoru 
naszego obecnego wyobrażenia. 
Chcemy przypomnieć, o tych codzien-
nych, wewnętrznych wyprawach i po-
szukiwaniach. Nie analizujemy snów, 
nie staramy się wyjaśnić czym jest 
déja vu, nie opowiadamy koszmarów. 
Budujemy swoją własną replikę 
dream-machine, dając widzom po-
tencjalną możliwość przestrojenia 
mózgu do innego, równoległego sta-
nu świadomości, a przez obecność 

do 16.04 | Gdańsk, Gdańska Galeria Miejska, ul. Piwna 27/29 | www.ggm.gda.pl

Ania Witkowska, Adam Witkowski: I Am a Beautiful Monster – tribute to Francis Picabia, mural 
wg. okładki tomiku poezji i prozy Francisa Picabii, 2010
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pięknych do składania aplikacji 
zaproszeni są przede wszystkim ar-
tyści i artystki sztuk muzycznych, 
projektantki i projektanci mody, 
teoretyczki i teoretycy sztuki, DJ-ki 
i DJ-e, twórczynie i twórcy gier kom-
puterowych, filmów oraz fotografki 
i fotografowie. Pobyt rezydencyjny 
będzie miał miejsce w listopadzie 
i grudniu 2010. •

Zgodnie z wieloletnią tradycją  ɿ
także i w tym roku Museumsqu-
artier Wien /quartier21 oddaje do 
dyspozycji atelier przeznaczone 
dla projektów Platformy Kultury 
Europy Środkowej. obok zakwate-
rowania w mieszkaniu z atelier i 
studiem, program obejmuje stypen-
dium na pokrycie kosztów utrzyma-
nia. obok artystek i artystów sztuk 

do 30.06 | www.mqw.at 

MIESIĄC	 
FOTOGRAFII 
OFF

cować będzie nad przygotowaniem 
pokonkursowych wystaw. Efekty tej 
współpracy zobaczymy w Sekcji Sho-
woFF na najbliższym Miesiącu Foto-
grafii w Krakowie. A tematem główny 
Miesiąca Fotografii będzie fotografia 
brytyjska. 
Zwycięzcami konkursu zostali: Paweł 
Bajew, Łukasz Biederman, Joanna 
Chudy, Agata Kadenacy, Dominika 
Kamińska, Dawid Cyprian Kot, Anna 
Małysz, Filip Gabriel Pudło, Grzegorz 
Stefański, Kamil Zacharski. •

Do tegorocznej Sekcji ShowoFF  ɿ
Miesiąca Fotografii (4-30.05) w Kra-
kowie zostało zgłoszonych blisko 
400 projektów. Wśród zgłoszeń, 
oprócz klasycznej fotografii, znala-
zły się blurby, fotokasty, projekty 
video i projekty multimedialne, fo-
toblogi, jak również fotografia trój-
wymiarowa.
Jury w składzie Kuba Dąbrowski, Mi-
kołaj Komar, Jacek Poremba, Karol 
Radziszewski i Tomek Sikora wyłoniło 
10 laureatów konkursu, z którymi pra-

4-30.05 | Kraków | www.photomonth.com
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EXTREMUM 
EUROPAE

ciągle spoglądamy na czyjś dobrobyt, 
gotowi być parobkami u cudzych 
panów, byle byli dobrzy i nie bili po 
grzbiecie. Pogranicze nie wyzbyło się 
cech słowiańskiego niewolnika – pi-
sze o prezentowanych na wystawie 
fotografiach Sokrat Janowicz. •

– Paweł Grześ w sposób fotogra- ɿ
ficzny dokumentuje trwałość histo-
rycznej przeszłości. Nasz „kraniec 
Europy” przeżywa ostatnie podrygi 
przed skokiem w lepszą przyszłość. 
My nie jesteśmy w stanie zbudować 
człowieczego losu samemu sobie. My 

Paweł Grześ, z wystawy Extremum Europae

do 11.04 | Białystok, Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 19 | 
www.galeria-arsenal.pl

ŻELAZO

powykrzywiały się a ich zewnętrzne 
warstwy zaczęły się łuszczyć bądź 
zardzewiały. osierocone stwory 
znalazły się w opłakanym stanie. 
Na wystawę w Zonie Sztuki Aktualnej 
olaf Brzeski przygotował dalszy ciąg 
historii obiektów z cyklu Sierotki – 
ostatnie takie okazy. Inscenizowane 
przez niego we wcześniejszych projek-
tach sytuacje eksploatowały przemoc, 
gwałt, katastrofę, ale też niesamowitą 
zdolność do regeneracji, mutacji i od-
tworzenia – sztuki przeżywania w obu 
znaczeniach tego słowa. •

Żelazo ɿ  to kontynuacja zainsce-
nizowanej przez olafa Brzeskiego 
sytuacji na wystawie Spojrzenia 2009 
w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. 
Inspiracją dla artysty były gabloty 
z Natural History Museum w Londy-
nie, w których przechowywane są 
wypchane gady. Brzeski zastąpił je 
formami wywiedzionymi z minimali-
stycznych obiektów. W jego insceni-
zacji wyglądało to tak, jakby minima-
listyczne obiekty wskutek zaniedba-
nia czy też porzucenia uległy daleko 
idącej deformacji czy też degradacji, 

olaf Brzeski, z wystawy Żelazo, fot. M. Zając

do 9.04 | Łódź, Zona sztuki Aktualnej, ul. tymienieckiego 3 | www.zona-art.pl
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ZMIERZCH 
EPIGONÓW

łączą w sobie przemieszanie formal-
no-znaczeniowe wynikające z swo-
bodnego przenoszenia tego, co di-
gitalne w świat materii i odwrotnie.  
Rzeźba Game Over przedstawia ko-
nającego Maria w objęciach księż-
niczki Peach, postaci ze słynnej serii 
gier komputerowych upozowanych 
na Pietę Michała Anioła. Hipperreali-
styczny Autoportret jest autoportre-
tem autora wykonanym w programie 
Photoshop. Natomiast cykl rysunków 
Nimfetki został wykonany kredkami 
i ołówkiem. •

Lee Van Dovsky znany tak- ɿ
że jako Kordian Lewandowski 
w 2008 roku obronił swój dyplom 
w pracowni prof. Witosława Czer-
wonki na Wydziale Rzeźby gdań-
skiej Akademii Sztuk Pięknych.  
W swojej twórczości/działaniu swo-
bodnie używa wielu środków i tech-
nik takich jak rzeźba, rysunek, malar-
stwo, performance, fotografia czy film.  
Na wystawie prezentowane są trzy 
prace. Rzeźba, która stanowiła część 
pracy dyplomowej oraz dwa projek-
ty rysunkowe. Wszystkie te pracę 

Lee Van Dovsky: Game over

do 19.04 | Gdańsk, Klub Żak, Al. Grunwaldzka | www.klubzak.com.pl

Mariusz Tarkawian, z wystawy 3B

3B

przede wszystkim podróż przez sztukę 
prezentowaną w historii Galerii Białej. 
Mariusz Tarkawian ur. 1983, absol-
went Wydziału Artystycznego UMCS. 
Tworzy rysunki, które często wycho-
dząc poza klasyczne ramy, przybiera-
ją formy instalacji. Autor licznych wy-
staw zbiorowych i indywidualnych 
w Polsce i za granicą. Jego prace znaj-
dują się w prestiżowych kolekcjach 
na świecie. •

Nazwa wystawy Mariusza Tarka- ɿ
wiana odnosi się do symbolu, ozna-
czającego twardość ołówka, czyli na-
rzędzia, którym artysta posługuje się 
najczęściej. W przypadku tej realizacji 
znaczenie ma również twardość pod-
łoża, po którym rysuje artysta. Ściany 
galerii, ożywione rysunkami i obiekta-
mi, tworzą trójwymiarową przestrzeń. 
3B to nie tylko namysł nad medium 
ale również alternatywna do 3D, ale 

do 23.04 | Lublin, Galeria Biała, Centrum Kultury, ul. narutowicza 32 | www.
biala.free.art.pl
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CZAS  
PRZYSZŁY	 
DOKONANY

modernizacji w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym oraz rozbudowany pro-
gram edukacyjny. Mowa o ponad 300 
obiektach: obrazach, rysunkach, gra-
fikach, plakatach, fotografiach, foto-
montażach, rzeźbach, ale też filmach 
reklamowych i… butach. obiekty ar-
chitektoniczne pokazywane są w po-
staci zdjęć archiwalnych i modeli. 
Wystawie towarzyszy program edu-
kacyjnych – Miastorób dla dzieci, 
Warsztat Reklama krzepi dla liceali-
stów i gimnazjalistów oraz Ala ma 
utopię – warsztaty dla dorosłych z de-
szyfrowania książek z dzieciństwa. 
Wystawę podsumowuje publikacja 
naukowa dr Andrzeja Szczerskiego, 
Modernizacje. Sztuka i architektura 
w nowych państwach Europy Środko-
wo–Wschodniej 1918-1939. •

W okresie międzywojnia podjęto  ɿ
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 zostały najważniej-
sze przykłady modernizacji w dziedzi-
nach sztuk wizualnych, architektury 
i wzornictwa. Ekspozycji towarzyszy 
seria wykładów i projekcji na temat 
społecznego i filozoficznego wymiaru 

do 30.05 | Łódź, ms2, ogrodowa 19 | www.msl.org.pl

11.03–30.05.2010

MODERNIZACJE
1918–1939
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REPLIKANTKI

rysunek, grafikę, wideo, malarstwo, 
rzeźbę, haft. Pełne napięcia, dwu-
znaczne momenty, na które Bucz-
kowska zwraca uwagę wymykają się 
łatwym interpretacjom. Działają jak 
punkty zapalne, drobne ukąszenia 
i ukłucia, z których wykwitają niespo-
dziewanie duże sińce. Artystka za-
chowuje się jak podpalaczka albo ter-
rorystka: w domowym zaciszu z pro-
chu i parafiny przygotowuje bomby, 
ale zatrzymuje się w połowie drogi 
i nigdy nie pozwala im wybuchnąć. 
Kuratorka: Marta Lisok •

Replikantki ɿ  to cykl wystaw w Ma-
łej Przestrzeni w katowickim BWA, 
prezentujących twórczość młodych 
polskich artystek poszukujących wła-
snego języka wyrazu. Tytuł przewrot-
nie nawiązuje do cyborgów, które 
z założenia spełniają podrzędną, dru-
goplanową rolę. Replikantki odwra-
cają się przeciwko systemowi, który 
je stworzył generując nieznane war-
tości i rewolucyjny potencjał. Pierw-
sza odsłona będzie prezentacją prac 
Doroty Buczkowskiej wykorzystu-
jącej różnorodne media: fotografię, 

Dorota Buczkowska: Interror, wideo, 2008

do 18.04 | Katowice, BWA, Mała Przestrzeń, al. Wojciecha Korfantego 6 |
www.bwa.katowice.pl

GIRL	 
POWER!

własnej tożsamości zarówno w aspek-
cie genderowym, indywidualnym jak 
i społecznym. Prace te łączą w sobie 
młodzieńczą energię, wysoką jakość 
warsztatową z dystansem, poczuciem 
humoru oraz inteligentną. prowokacją. 
Artystki: Marta Mariańska, Aneta Ptak, 
Zuzanna Pyda, Ada Karczmarczyk, gru-
pa Virgins Delux Editions, Dominika 
olszowy •

Wystawa  ɿ Girl Power! w białostoc-
kiej Galerii Arsenał prezentuje prace 
absolwentek Wydziału Komunikacji 
Multimedialnej poznańskiej ASP (2009). 
Ich prace doskonale wpisują się w kli-
mat terminu girl power – łączą w sobie 
młodość, samodzielność i asertyw-
ność. Poruszają się w obszarze kultury 
popularnej, muzyki i kina. Ważne jest 
także dla nich definiowanie obszaru 

Ada Kaczmarczyk: Dziupla

do 11.04 | Białystok, Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2 | www.galeria-arsenal.pl
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3 FILMY Z	NARRACJĄ

i czarnych dziur w historii sztuki. 
„Niewłaściwie interpretacje po-
suwają kulturę do przodu, tworzą 
nowe jakości i stawiają nowe pyta-
nia” – mówi artystka. Polska traktu-
je sztukę jako archiwum, sama zaś 
wciela się w rolę archiwistki lub bi-
bliotekarki, bazującej na fragmen-
tarycznej informacji. •

Materiał źródłowy najnowszych  ɿ
prac Agnieszki Polskiej (ur. 1985) 
stanowią fotografie przedwojen-
nych gazet oraz magazynów arty-
stycznych z lat 60., zanimowane 
przez autorkę. Polską interesuje es-
tetyka starych zdjęć itd. Trzy filmy 
z narracją to pełen ironii tryptyk, 
odkrywający historię przeinaczeń 

Agnieszka Polska: Zapominanie nazw własnych, wideo, 3:45

do 24.04 | Berlin, Żak-Branicka, Lindenstrasse 35 | www.zak-branicka.org

ARCHITEKTURA 
PAMIĘCI

dywidualności z czterech krajów, któ-
rych historia została szczególnie na-
znaczona piętnem tragedii XX wieku, 
zainicjował Marcel odenbach wraz 
z Instytutem Goethego w Warszawie. 
Punktem wyjścia dla pracy niemiec-
kiego artysty Krążąc wkoło (Im Kre-
isen drehen) stał się pomnik na Maj-
danku, zaprojektowany przez Wikto-
ra Tołkina w 25. rocznicę wyzwolenia 
obozu koncentracyjnego. ogromna 
czasza z prochami, niczym ze szkiców 
francuskiego XVIII-wiecznego archi-
tekta Etienne-Louis Boullée, góruje 
nad obozem. Kamera wnika w zaułki 
pomnika, jednocześnie z ust przypad-
kowych bohaterów filmu, pada pro-
ste pytanie: czy gdy znikną prochy 
zniknie również i pamięć? •

Czy pamięć historyczna jest sta- ɿ
ła? Każde kolejne obchody rocznic 
wybuchu II wojny światowej są 
gorącym testem współczesności, 
z powracającymi wciąż kwestiami 
obecności, unikania i uznawania 
win. Architektura jest szczególnym 
nośnikiem historii, tworzącym struk-
tury przestrzeni, władzy i pamięci. 
Architektura pamięci to projekt wi-
deo, w którym czterej artyści – Mi-
rosław Bałka, Yael Bartana (Izrael), 
Deimantas Narkevicius (Litwa) i Mar-
cel odenbach (Niemcy) – odnoszą się 
do problemu miejsc naznaczonych 
historią – budynków, pomników i in-
nych milczących świadków drama-
tycznych wydarzeń ostatnich 70 lat. 
Spotkanie czterech artystycznych in-

Deimantas Narkevičius: Into the Unknown – W nieznane, 2009, 19.15, film 35mm przeniesiony na 
dysk Blue Ray, projekcja jednokanałowa

do 23.05 | Łódź, ms, ul. Więckowskiego 36 | www.msl.org.pl
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TRICKSTER

Jej Trickster to swego rodzaju politi-
cal fiction,w którym nie chodzi tylko 
o przekład mitologicznych wątków 
na język współczesnej kultury wizu-
alnej. Pokrzyżowanie boskiego pla-
nu uprowadzenia Europy zakłócało-
by wielkie narracje i wprowadzało 
zamęt symboliczny nie wyłączając 
współcześnie przywoływanego mitu 
odkrywania Europy. Na wystawie 
w Fundacji Profile artystka zapre-
zentuje również nową wersję Idola 
Nadwiślańskiego, wizualną przypo-
wieść na temat symbolicznych po-
tyczek współczesnych wizerunków 
władzy”.
Kuratorka: Bożena Czubak. •

W zapowiedzi wystawy Aleksan- ɿ
dry Polisiewicz możemy przeczytać: 
„Trickster to typ szachraja, przeche-
ry i żartownisia drwiącego z autory-
tetów. Działając wbrew ustalonym 
normom i porządkom, łamie zasady 
i sieje zamęt. W tym archetypicznym 
znaczeniu przywołuje go Aleksan-
dra Polisiewicz rozprawiająca się 
z mitem założycielskim Europy. Jej 
zdjęcia, mimo nawiązań do mitu po-
rwania Europy, odbiegają od ikono-
grafii przedstawień inspirowanych 
Przemianami owidiusza. Ich autorka 
odwraca relacje mitologicznej opo-
wieści, ofiarą nie jest uwiedziona 
księżniczka ale niedoszły porywacz. 

Aleksandra Polisiewicz: Trickster

do 24.04 | Warszawa, Fundacja Profile, Hoża 41/42 | www.fundacjaprofile.pl

ĆWICZENIA	 
NA  
RÓWNOWAGĘ

jowe. W tle pojawia się dodatkowy 
sztafaż – akrobaci na drabinkach, har-
cerze nad rzeką i w lesie, podział na 
poszkodowanych i spieszących z po-
mocą. W dekoracyjnych wnętrzach 
mieszkalnych odbywają się dziwne 
praktyki – w zapiętych surdutach i bez 
śladu estetyki typowej dla dwudzie-
stowiecznej kultury fizycznej upra-
wiane są ćwiczenia na granicy gimna-
styki, lekkiego dziwactwa czy parate-
atralnej inscenizacji. Sceny te przypo-
minają raczej wizualizacje sennych 
absurdów i tajemniczych rytuałów 
niż rzeczywiste zabiegi zdrowotne.  
Tekst: Kaja Pawełek •

Cykl nowych obrazów Karola  ɿ
Radziszewskiego, zatytułowany 
Ćwiczenia na równowagę, oparty zo-
stał na rysunkach instruktażowych 
z rozmaitych starych podręczników, 
dotyczących głównie tytułowego tre-
ningu balansu i udzielania pierwszej 
pomocy. Bohaterami wszystkich prac 
są postaci męskie – pierwotnie służą-
ce jako reprezentacje „uniwersalnego 
człowieka”, modele do działań w od-
niesieniu do ciała. Są to zarówno zbli-
żenia ukazujące jedynie głowę, które 
w nowym wydaniu przekształcają się 
w portrety, jak i przedstawienia cało-
postaciowe czy wręcz sceny rodza-

Karol Radziszewski, bez tytułu, z cyklu ćwiczenia na równowagę, 2009, akryl na płótnie, 
100x120 cm

do 11.04 | Białystok, Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2 | www.galeria-arsenal.pl
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ŚMIERĆ 
NA  
DENSFLORZE	

wszystkich chętnych do fotografo-
wania w podobny sposób i wysy-
łania zdjęć na adres e-mail. W ten 
sposób powiększy się ich kolekcja 
i gif umieszczony zostanie na blogu.  
Tomasz Siniakiewicz – student inter-
mediów w katedrze komunikacji mul-
timedialnej Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu (dyplom 2011) Zajmuje się 
fotografią, działaniami przestrzenny-
mi i literami. •

Die On the Disco Floor ɿ  Tomasza Si-
niakiewicza to opowieść o ludziach, 
którzy żyją od imprezy do imprezy. 
Ludziach, dla których liczą się wy-
łącznie muzyka i dobra zabawa. 
„Every day is a party day! Party your 
heads off! Die on the disco floor!” – to 
hasła kluczowe, którym przygląda się 
autor projektu Tomasz Siniakiewicz. 
Projekt składa się ze zdjęć tworzą-
cych ruchomego gifa. Autor zaprasza 

Tomasz Siniakiewicz: Die on the Disco Floor

www.dieonthedancefloor.blogspot.com

PŁEĆ? 
SPRAWDZAM!

wraz z zespołem ekspertów z 24 kra-
jów zestawiła obszerną ekspozycję, 
obejmującą ponad 400 prac – malar-
stwo, rzeźbę, instalacje, fotografie, 
plakaty, filmy i wideo. Z dzieł ponad 
200 artystów wyłania się złożony, 
wielowymiarowy obraz tego mało 
znanego rozdziału najnowszej hi-
storii sztuki.•

Wystawa  ɿ Gender check/ Spraw-
dzam płeć! Kobiecość i męskość 
w sztuce Europy Wschodniej to 
pierwszy reprezentatywny prze-
gląd sztuki wschodnioeuropejskiej 
poświęconej problematyce ról 
płciowych od lat 60. ubiegłego wie-
ku. Dwie dekady po upadku muru 
berlińskiego kuratorka Bojana Pejić 

Julita Wójcik: obieranie ziemniaków, 2001, kolekcja Zachęty Narodowej Galerii Sztuki

do 13.06 | Warszawa, Zachęta narodowa Galeria sztuki, pl. Małachowskiego 3 
| www.zacheta.art.pl 
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SZKLANA 
PUŁAPKA

zwiędłych roślin oraz serii lustrza-
nych odbić. 21 marca na wernisażu 
projektu zagrał zespół 19 Wiosen.  
Instalacja Szklana pułapka została 
zrealizowana przy wsparciu Miasta 
Stołecznego Warszawy w ramach 
starań Warszawy o tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016. •

Już wkrótce modernistyczny  ɿ
biurowiec Ciechu przy ulicy Powąz-
kowskiej w Warszawie zostanie 
rozebrany. Z tej okazji artysta Ni-
colas Grospiere przygotował spe-
cjalną instalację złożoną ze znale-
zionego w opuszczonym budynku 
zepsutego akwarium z resztkami 

Nicolas Grospierre: Szklana pułapka

22-31.03 | Warszawa, Budynek Ciechu, ul. Powązkowska 46/50 | 
www.grospierre.art.p

ZŁE 
SNY

ście galerii mogli zapoznać się 
z charakterystycznym dla Moniki 
stylem z pogranicza jawy i snu.  
Teraz pokazane zostaną najnowsze 
prace młodej artystki, będące rozwi-
nięciem powstającego od dłuższe-
go czasu malarskiego cyklu Złe sny.  
Kuratorka: Marta Tarabuła •

Złe sny ɿ  to pierwsza indywidu-
alna wystawa Moniki Chlebek (ur. 
1986). Studentka IV roku krakow-
skiej ASP w pracowni prof. Leszka 
Misiaka, debiutowała w Galerii 
Zderzak udziałem w zbiorowym 
projekcie Moon Hostel w paź-
dzierniku 2009. Wtedy też go-

Monika Chlebek: Sarenki

do 10.04 | Kraków, Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3 | www.zderzak.pl 
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NIE 
TAM 

doświadczenia jak w wypadku Mi-
trevicsa albo z rodzinnej genealogii 
jak w wypadku pracy Zamojskiego. 
Co pozostanie w pamięci zbiorowej 
(tożsamej z uczestnictwem w tym 
samym zdarzeniu) i indywidualnej 
(będącej wypadkową doświadczeń, 
wiedzy, emocji i interpretacji) a co 
zniknie na zawsze jest pytaniem bez 
odpowiedzi. •

Wystawa  ɿ Nie tam zbudowana 
jest z dwóch prac: Nie tam Honzy Za-
mojskiego i Forgotten Moments Mik-
sa Mitrevicsa odwołujących się do 
kwestii interpretacji, dokumentacji 
oraz scalającego je tematu pamięci. 
Instalacje to dwa zupełnie odmien-
ne spojrzenia w stronę przeszłości. 
Łączy je osobisty rys pamięci biorą-
cy swój początek albo z własnego 

Honza Zamojski: Nie tam

do 12.04 | Warszawa, Galeria Leto, ul. Hoża 9c | www.leto.pl 

CZARNE 
MORZE 
BETONU

ją harmonii między człowiekiem 
i naturą. Człowiek brutalnie zmienił 
tutejszy pejzaż. Morze Czarne stało 
się dla mnie ilustracją współczesnej 
Ukrainy. od Pomarańczowej Rewo-
lucji upłynęło 5 lat, a kraj pogrą-
ża się w coraz większym chaosie, 
pogłębiony dodatkowo kryzysem 
ekonomicznym. Młoda demokracja, 
która wyzwoliła się spod rosyjskich 
wpływów wciąż nie może uwolnić 
się od sowieckiej przeszłości”. •

Tak o współczesnej Ukrainie,  ɿ
uwiecznionej na serii fotografii, 
opowiada ich autor Rafał Milach: 
„Pierwsze, co rzuca się w oczy to be-
ton. Kilometry szarych bloków, cza-
sem pomalowane na żółto-niebie-
sko, narodowe kolory Ukrainy. od 
razu czujesz sowiecką przeszłość. 
Wygląda to surrealistycznie. Nie 
pasuje do pięknego pejzażu, który 
otacza to miejsce. Przemysłowe 
zony i złomowiska nie przypomina-

Rafał Milach, z cyklu Czarne morze betonu

do 16.05 | Warszawa, Yours Gallery, Krakowskie Przedmieście 17/15 | 
www.yoursgallery.com
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KRYJÓWKA COKOLWIEK

ły w jego szwedzkiej pracowni. 
Kryjówka prezentuje liczne, pozo-
stające ze sobą w relacji prace jak na 
przykład wideo o codziennym życiu 
w schronisku Monar-Markot i dwa 
materiały filmowe z warsztatów ar-
tystycznych prowadzonych w Mona-
rze, które składają się na dwie video 
instalacje.
Z prac powstałych w Gdańsku, We-
ster zarysował dwa wątki – jeden 
skierowany w przeszłość, drugi w te-
raźniejszość. Pierwszy odnosi się do 
starej fotografii z sierocińca, gdzie 
dorastała babcia Westera. Drugim 
jest rzeźba, którą Wester zrealizował 
wraz z uchodźcą – nastolatką ubie-
gającą się o azyl w Szwecji. Rzeźba 
przedstawia jej ręce, które próbują 
utrzymać w dłoniach niewielką ilość 
wody przelewającą się przez palce.•

poznańskiej ASP – pracuje, niejedno-
krotnie od paru lat. 
Nie bez znaczenia jest więc kontekst 
instytucjonalnej zależności student-
profesor. Wiąże się ona ze skodyfiko-
wanymi konwencjami zachowań, w 
których role są czytelne, bowiem jasno 
określone. owa relacja, z reguły oparta 
na szacunku, niekiedy pełna humoru, 
dystansu i wzajemnej sympatii, łatwo 
może ulec – przez różnego rodzaju nie-
porozumienia – zachwianiu. W ramach 
projektu kuratorka chce podjąć ryzyko, 
mające na celu zaburzenie oczywistej 
relacji student-wykładowca, wysta-
wiając na próbę – z obu stron – poczu-
cie stałości, jakie wiąże się z trwaniem 
na jasno zdefiniowanej pozycji, w ra-
mach akademickiej struktury.•

Kryjówka ɿ  to projekt szwedzkiego 
artysty Knutte Westera. Na przełomie 
zimy i wiosny 2008 roku, jako uczest-
nik programu rezydencyjnego Wyspa 
AirPort rozpoczął współpracę z pod-
opiecznymi schroniska Monar-Mar-
kot oraz kobietami i dziećmi z Domu 
Samotnej Matki w Gdańsku. 
W ciągu cyklu spotkań, Wester reje-
strował ich codzienne życie; prze-
prowadzał wywiady, fotografował 
i filmował zaproszonych do udziału 
uczestników. Wester poprowadził 
także specjalne warsztaty w pra-
cowni rezydencji w Instytucie Sztuki 
Wyspa, podczas których wraz z mat-
kami i ich dziećmi tworzył poklatko-
we animacje. 
Powstała w okresie pobytu doku-
mentacja stała się wyjściowym 
materiałem dla prac, które powsta-

We współczesnych praktykach  ɿ
kuratorskich cokolwiek może stać 
się tematem wystawy – od sportu 
po światowy kryzys. Jeśli można dziś 
zrobić wystawę o czymkolwiek, to 
można również spróbować Cokol-
wiek sproblematyzować. Cokolwiek, 
często niezauważane, obecne jest na 
uczelniach, w pracowniach, a nawet 
w galeriach. Zatem, czy zaproszenie 
– z premedytacją – artystów do zro-
bienia czegokolwiek spełni się w wy-
stawie zatytułowanej nomen omen 
Cokolwiek?
W wystawie biorą udział: Mirosław 
Bałka, Jan Berdyszak, Marcin Berdy-
szak, Jerzy Hejnowicz i Dominik Lej-
man – pedagodzy z którymi kurator-
ka, Aurelia Nowak – jako studentka 

Jerzy Hejnowicz: Kontakt

Do 11.04 | Miejsce: Gdańsk, is Wyspa, ul. Doki 1/145 B | www.wyspa.art.pl do 6.04 | Poznań, Galeria Przechodnia, Klub eskulap, ul. Przybyszewskiego 39 | 
www.galeriaprzychodnia.pl 

EX-LIBRIS

przekazał w darze Bibliotece bogatą 
kolekcję prawie 30.000 znaków książ-
kowych. Intencją ofiarodawcy było 
popularyzowanie ekslibrisów, czemu 
służyć miał także ogłoszony po raz 
pierwszy w 1998 r. przez Bibliotekę 
Raczyńskich konkurs na ekslibris.•

Dyrektor Biblioteki Raczyńskich  ɿ
zaprasza do wzięcia udziału w V Kon-
kursie na ekslibris. Decyzją Dyrektora 
Biblioteki od obecnej edycji konkurs 
nosi imię Klemensa Raczaka, zmar-
łego w 2008 r. znanego kolekcjonera 
i twórcy amatora ekslibrisów, który 

do 31.05 | www.bracz.edu.pl
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MASAŻ 
I	MESYDŻ

do 10.04 | Poznań, open space, ul. Wszystkich Świętych 3/8 | 
openspace8.wordpress.com 

zespołem powiązań i wzajemnych 
wpływów. Na ile technologia deter-
minuje fizyczność, właściwości ciała 
i umysłu człowieka. Czy wielość wir-
tualnych, medialnych rzeczywistości 
nie umożliwia tworzenia nowego, 
indywidualnego świata, gdzie indy-
widuum operuje wybiórczo systema-
mi tworzącymi nowy świat, stając się 
nie tylko odbiorcą ale i kreatorem, bę-
dąc, nie tylko ofiarą ale i aktywnym 
uczestnikiem. Negując obiektywizm, 
każdy może stać się, więc autorem 
własnej globalnej fikcji. •

Kanadyjski filozof Marshall McLu- ɿ
han odkrył błąd w swojej książce. Ty-
tułem miał być message, a pojawiło 
się słowo massage. McLuhan uznał 
jednak ten błąd za genialny i pozo-
stawił massage w tytule. Pojawiło się 
automatycznie wiele nowych odczy-
tań: obok message (przekaz) i massa-
ge (masaż), także mass age (era mas) 
i mess age (era zamętu). 
Wystawa Moniki Surowiec i Karoli-
ny Kaźmierskiej podejmuje kwestie 
związane z przemyśleniami McLu-
hana. Czym jest społeczeństwo – 

WEŹ	 
SZTUKĘ

ła, a prawa rynkowe sprawiają, że 
staje się towarem luksusowym, do-
stępnym dla niewielu.
Alicja Patanowska (ur. 1983) studio-
wała na ASP Wrocław oraz ISIA – Isti-
tuto Superiore per le Industrie Artisti-
che, Faenza, Włochy. Wrocławska ce-
ramiczka brała udział w wystawach 
w Danii, Estonii, Polsce i Niemczech 
i zdobyć kilka znaczących wyróżnień. 
Jest również w ścisłym finale konkur-
su Talenty Trójki organizowanego 
przez radiową Trójkę, którego finał 
również odbędzie się w kwietniu. •

Take Art / Weź sztukę ɿ  to trwająca 
3 dni akcja artystyczna Alicji Pata-
nowskiej polegająca na rozdawaniu 
sztuki – tysiąca porcelanowych, sy-
gnowanych i numerowanych form, 
które każdy może zabrać z galerii do 
domu. Artystka naruszając reguły 
klasycznej wystawy, którą można je-
dynie oglądać i próbować zrozumieć, 
pragnie wywołać interakcję z pu-
blicznością. Projekt Patanowskiej 
zwraca również uwagę na fizyczną 
i intelektualną niedostępność sztuki, 
która pozostaje często niezrozumia-

15.05, godz. 17-18.04 | BWA Wrocław, Galeria Awangarda, ul Wita stwosza 32 | 
www.bwa.wroc.pl 

THE	 
KNOT

Projekt czerpie inspiracje z aglome-
racji miejskich Berlina, Warszawy 
i Bukaresztu, nawiązuje także do 
innych miast, z których pochodzą 
lub w których mieszkają uczestnicy 
projektu. The Knot jest żywym orga-
nizmem, zintegrowanym z rytmem 
danego miasta. Jednocześnie staje 
się przeszkodą zakłócającą codzien-
ne zwyczaje i rytuały, autonomiczną 
strefą eksperymentalną. The Knot 
prowokuje i zadowala publiczność 
za pomocą przedmiotów, przedsta-
wień, instalacji, akcji, badań, imprez, 
dyskusji, spotkań, warsztatów, ko-
lacji i innych wydarzeń mających 
miejsce wewnątrz platformy i na 
zewnątrz.
The KNoT realizowany jest dzięki do-
tacji otrzymanej z Unii Europejskiej 
w ramach Promised City, wspólnego 
projektu Instytutu Goethego i Insty-
tutu Polskiego w Berlinie, wspierane-
go przez m.st Warszawa. •

The Knot jest mobilną platformą  ɿ
dla działań i prezentacji artystycz-
nych, która w 2010 roku odwiedzi Ber-
lin (kwiecień, maj), Warszawę (czer-
wiec, lipiec) i Bukareszt (październik). 
W każdym z trzech miast zatrzyma się 
na kilka tygodni, „stacjonując” w róż-
nych obszarach przestrzeni publicz-
nej oferować będzie nowe miejsce do 
spotkań, eksperymentów i wymiany. 
Realną podstawą projektu jest spe-
cjalnie zaprojektowana konstrukcja 
o strukturze, która łatwo dopasowuje 
się do różnych miejskich sytuacji, ła-
two daje się rozbudować i transporto-
wać. Stworzona przez biuro architek-
toniczne raumlabor Berlin jednostka 
odpowiada potrzebom programowym 
projektu The Knot, spełniając wiele 
funkcji: jest miejscem warsztatów 
produkcyjnych, kuchnią, kawiarnią, la-
boratorium, salą szkolną, sceną, akade-
mikiem, dyskoteką i jednocześnie prze-
strzenią wystawienniczą i archiwum.

The KNoT, szkic do projektu

Berlin | Kulturforum 28.–30.04, Mariannenplatz 2–16.05,  tempelhof 17–30.05, 
Warszawa 17.06 - 15.07, Bukareszt 9-31.10 | www.knotland.net 
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PROJEKT: 
BIEGUNY

pozostaje jednak w ukryciu; zapew-
nia mu to trwałość i bezpieczeństwo. 
Zniszczenia wojenne i naturalne ka-
tastrofy mogą wprawdzie uszkodzić 
cześć jego infrastruktury, ale odradza 
się on potem niemal błyskawicznie. 
System komunikuje się przy tym 
w trudny do zgłębienia sposób ze 
swoimi lokalnymi podsystemami we 
wszystkich krajach i na wszystkich
kontynentach. Komunikacja ta zacho-
dzi przede wszystkim w podziemnej 
części Systemu i jest najprawdopo-
dobniej związana z celem, któremu 
System służy. Cel ten pozostaje jak 
dotychczas nieznany”. •

Grzegorz Banaszkiewicz i Marcin  ɿ
Surzycki w kolejnej odsłonie projektu 
Bieguny zajmują się Systemem. Tak 
piszą o bohaterze swoich prac: „Sys-
tem oplata cały niemal świat siecią 
dyskretnych, lecz funkcjonalnych po-
łączeń, trwalszych od najpotężniej-
szych budowli, kryjących wszakże 
w sobie końcowe przyłącza Systemu 
oraz inne elementy umożliwiające 
jego sprawne, codzienne funkcjono-
wanie. Cywilizacyjna użyteczność 
Systemu jest niekwestionowana, 
a jego naziemne części są zazwyczaj 
starannie pielęgnowane przez użyt-
kowników. Zasadnicza cześć Systemu 

praca Grzegorza Banaszkiewicza

14.04-30.05 | Katowice, Górnośląskie Centrum Kultury, Pl. sejmu Śląskiego | 
www.gck.org.pl

SAMOTNY 
ZACHÓD

– Dlaczego Lonesome West? – tłu-
maczy artysta. – Bo w dzisiejszej 
kulturze zachodu wszyscy jesteśmy 
samotni, ale ta nasza samotność 
musi mieścić się w pewnych grani-
cach. Granicach estetycznych. Jeśli 
chcemy porozmawiać z kimś o od-
czuwanej pustce czy przeżywanym 
dramacie musimy najpierw stworzyć 
przyjemną historyjkę, odpowiednio 
przetworzoną. Nikt nie chce, żeby 
go obciążać czymś przesadnie smut-
nym, bez happy endu. •

W warszawskiej galerii m ɿ 2 [m 
kwadrat] można prace Pawła Ja-
nasa, uczestnika głośnej wystawy 
– manifestu pokolenia artystów 
urodzonych w latach 70. Rzeczywi-
ście, młodzi są realistami w Centrum 
Sztuki Współczesnej w 2002 roku. 
W obrazach z cyklu Lonesome West 
Paweł Janas w charakterystyczny 
dla siebie prosty, oszczędny sposób 
opowiada o nagłych i niespodzie-
wanych zmianach życiowych, zwro-
tach, przełomach i zamknięciach. 

Paweł Janas: untitled

do 24.04 | Warszawa, Galeria m2, ul oleandrów 6 | www.m2.art.pl
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NIAGARA

zostaje nie zrealizowana. Czy winny 
temu jest nadmiar informacji, brak 
czasu, chęci, możliwości, finansów? 
Być może stopień euforii i upajająca 
pewność siebie znikają po chwili, by 
zasiać w nas wątpliwość. Instalacja 
dźwiękowo-malarska jest rozpisaną 
na dwa głosy bezpośrednią rejestra-
cją chwil iluminacji, świadomym 
budowaniem własnej biblioteki oraz 
indeksem informacji w formie dia-
gramów, drzew i wykresów. •

Nowa realizacja grupy Rżnięty  ɿ
Kryształ zatytułowana Niagara zaj-
muje się problemem gromadzenia 
i katalogowania inspiracji. Każdy 
posiada indywidualną bibliotekę 
impulsów, które go stymulują. Co 
dzień „coś” decyduje o tym, że po-
stanawiamy dodać daną rzecz, ko-
lor, zjawisko do „ulubionych”. W tym 
momencie dany obiekt jawi się jako 
absolutnie genialny, jednak coś 
sprawia , że duża część pomysłów 

Rżnięty Kryształ: Niagara

17.04, godz. 18-19.30 | Poznań, stara rzeźnia, ul. Garbary 101/111

RYSUNKI  
ŚWIATŁEM

Na wystawie znajduje się też jedna 
nowa instalacja Fenster, 2010 (Okno), 
w której artysta gra z kontrastem 
między światłem a cieniem do czego 
dodaje ruch. 
W swoich pracach artysta próbuje 
przeformułować medium jakim jest 
rysunek przez zastosowanie nieco-
dziennych materiałów, takich jak 
szkło, lustro lub różnego rodzaju 
folie. Światło jest głównym tema-
tem, ale też materiałem jego prac. To 
światło „rysuje” z pomocą projekcji 
i odzwierciedlenia i zajmuje miejsce 
ołówka lub pędzla. •

Wystawa  ɿ In the Light przed-
stawia prace berlińskiego artysty, 
Ulricha Vogla – rysunki na szkle, in-
stalacje i film. Głównym tematem 
pokazu jest światło – zarówno jako 
zjawisko naturalne, jak i sztuczne. 
Wystawa zawiera prace poświęcone 
fenomenom natury takie, jak Wol-
ke, 2009 (Chmura), Himmelsscheibe, 
2009 (Nieboskłon) oraz narzędziom 
do jej obserwacji, jak Fernrohr, 2009 
(Luneta). Z drugiej strony Mirrorball, 
2007 (Kula dyskotekowa) i LimeLi-
ght, 2008 (Światło rampy) wkraczają 
w świat show-businessu i clubbingu. 

Ulrich Vogel: Limelight (Światło rampy), 2008

do 15.05 | Warszawa, Galeria Le Guern, ul. Widok 8 | www.leguern.pl 
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SHORT	 
WAVES

proste: film nie może być dłuższy niż 
30 minut i musi być po prostu dobry.  
W czasie drugiej edycji imprezy 
przewidziano emisję 10 filmów krót-
kometrażowych: teledyski, etiudy 
filmowe, krótkometrażowe filmy do-
kumentalne czy nawet animowany 
film science fiction. •

Ideą festiwalu  ɿ Short Waves jest 
promocja i prezentacja polskiego 
kina krótkometrażowego, bez  sta-
wiamy barier gatunkowych, for-
malnych, stylistycznych czy tema-
tycznych. Bez podziału na twórców 
profesjonalnych czy amatorów. Kry-
teria organizatorów Short Waves są 

Aria Diva, Reż. Agnieszka Smoczyńska, 2007, 30 min, Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej 
Andrzeja Wajdy, festiwal Short Waves 2009

15-30.04 | 28 miast Polski, Berlin, Dublin, Londyn | www.shortwaves.pl

STO 
LAT

śliwego życia w życzeniach się nie 
stawia. Życzymy jubilatowi dożycia 
setki ponieważ wątpimy, by udało 
mu się tego dokonać, a tym bardziej 
przekroczyć tą granicę. Setka stano-
wi w naszych językach symboliczną 
asymptotę szczęśliwego życia.
Piotr Stasiowski Sto lat, czyli cere-
monie żałobne, fragment tekstu to-
warzyszącego wystawie. •

Sto lat – słowa te, będące zara- ɿ
zem tytułem wystawy, ale też foto-
graficznego cyklu Eugenio Percos-
siego w Studio BWA, odwołują się 
do biesiadnej piosenki, śpiewanej 
jubilatowi z okazji urodzin. Zarówno 
w polskim jak i włoskim języku oso-
bie obchodzącej swe urodziny życzy 
się, by dożyła stu lat. Rzecz o tyle 
ciekawa, że w innych tradycjach i ję-
zykach takiej wyraźnej cezury szczę-

Eugenio Percossi: Death Is Cool, cykl fotografii, Nowy Jork 2007

15-29.04 | Wrocław, studio BWA, ul. ruska 46a | www.bwa.wroc.pl
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TYPO	&	 
KONSTRUKCJA	4

lat 20. XX w. – rozwinęły się w sposób 
szczególny. Do czwartej odsłony Typo 
& Konstrukcji zaproszono czwórkę ar-
tystów reprezentujących różne gene-
racje i różne „szkoły” projektowania: 
Polaków Bogusława Balickiego (ur. 
1937) i Stanisława łabęckiego (ur. 1935), 
Japończyka, Minoru Niijimę (ur. 1948) 
oraz Ralpha Schraivogela (ur. 1960). •

Tematem cyklu wystaw  ɿ Typo & 
Konstrukcja są plakaty posługujące się 
układami typograficznymi i konstruk-
tywistycznymi.  Nieprzypadkowo ma 
on miejsce cykl wystaw pod wspólną 
nazwą Typo & Konstrukcja odbywa 
się w Łodzi – to właśnie w tym mie-
ście tendencje konstruktywistyczne 
– związane z aktywnością awangardy 

Ralph Schraivogel: Evil

do 11.04 | Łódź, Miejska Galeria sztuki, ul. H. sienkiewicza 44 | 
www.miejskagaleria.lodz.pl 

OUT 
OF	STH 
PREZENTUJE	

odbędą się cztery wystawy: HGW. 
Hakobo Graphic World (Jakub Stępień 
w galerii BWA Design, 9.04-22.05), Hail 
to the King, Baby! indywidualna pre-
zentacja niemieckiego grafika {ths} 
aka Thomas Schostok oraz Obiekty 
pneumatyczne Mariusza Warasa aka 
M-City (obie wystawy w BWA Awan-
garda, 23.04-13.06) oraz scena mura-
lowa Breakin’ the Wall (23.04-13.06) 
z udziałem artystów street-artowych 
z całego świata.•

OUT OF STH prezentuje ɿ  to kil-
ka odbywających się jednocześnie 
prezentacji street artu, będących 
kontynuacją głośnej i nagradzanej 
wystawy, która pod tym samym ty-
tułem miała miejsce we Wrocławiu 
dwa lata temu (Out of Sth, BWA Wro-
cław 2008). Była to pierwsza polska, 
a zarazem pierwsza międzynarodo-
wa, prezentacja urban artu w kon-
tekście galerii sztuki współczesnej. 
W ramach tegorocznego Out of Sth 

Mariusz Waras, m-city

9.04-13.06 | Wrocław, galerie BWA i przestrzeń miejska | www.bwa.wroc.pl
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NIE 
ŚPIĄ 
TYLKO	DUCHY

z lat 80. XX wieku. Eksperymenty ze 
zjawiskiem EVP nie ograniczały się 
jednak tylko do obszaru akustyczne-
go. Posługując się technologią wideo 
(wtedy jeszcze analogową) anonimo-
wy badacz nagrywał obrazy zmarłych 
osób ukazujące się rzekomo na ekra-
nie włączonego telewizora. Te dwa 
zbiory stanowią punkt wyjściowy 
wystawy projektów artystycznych 
poświęconych kwestii istnienia du-
chów i wykorzystania nowych me-
diów oraz technologii dla celów spi-
rytystycznych, jak również politycz-
nym implikacjom i estetyce współ-
czesnych zjawisk transkomunikacji. 
Wykorzystując żywe zainteresowa-
nie współczesnych artystów tą te-
matyką, wystawa opowiada „historię 
o duchach”, przy okazji pokazując, że 
mimo obecnego stanu wiedzy, wciąż 
przypisujemy nowym w danej epoce 
mediom i technologiom nadprzyro-
dzone właściwości – na przykład moż-
liwość pośrednictwa w komunikacji 
z zaświatami. ogólnie rzecz ujmując 
wszystkie projekty dwudziestu arty-
stów biorących udział w wystawie 
są świadectwem starań uczynienia 
niewidocznego widocznym lub na-
macalnym. •

Wystawa  ɿ Nie śpią tylko duchy. 
O duchach i ich mediach, zorgani-
zowana we współpracy z Hartware 
MedienKunstVerein w Dortmundzie, 
gdzie była prezentowana w 2009, 
jest oparta na archiwum nagrań 
Friedricha Jürgensona, który w 1959 
roku odkrył tak zwane Electronic 
Voice Phenomenon (EVP). Ten wielo-
wątkowy projekt przybliża „historie 
duchów”, które starają się odpowie-
dzieć na pytanie dlaczego, przy całym 
naszym oświeceniu, ciągle przypi-
sujemy irracjonalne właściwości no-
wym mediom i technologiom, jak na 
przykład zdolność do przekazywania 
wiadomości spoza naszego świata. 
Jak piszą kuratorzy wystawy Inke Arns 
oraz Thibaut de Ruyter, punktem wyj-
ściowym dla projektu jest archiwum 
Friedricha Jürgensona, w którego 
skład wchodzi około osiemset szpul 
magnetofonowych. Dzięki wysiłkom 
szwedzkiego artysty Carla Michaela 
von Hausswolffa archiwum kilka lat 
temu umieszczono w Zentrum für 
Kunst und Medientechnologie (ZKM) 
w Karlsruhe. Na wystawie, oprócz 
wyników badań Jürgensona, można 
zapoznać się z archiwum anonimo-
wego badacza z Aachen, pochodzące 

do 30.05 | toruń, CsW Znaki Czasu, ul. Wały gen. sikorskiego 19 | 
www.csw.torun.pl

Friedrich Jürgenson, fotograf nieznany, Mölnbo 1964
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PGR  
KSIĄŻKA	 
O	POLSKIM	DIZAJNIE

grafiki użytkowej, absolwent ASP 
w Krakowie. Współtwórca i redaktor 
ogólnopolskiego kwartalnika projek-
towego „2+3D grafika plus produkt”.
Michał Warda [ur. 1974]. Historyk 
i krytyk dizajnu, muzealnik, absol-
went Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego. Autor tekstów i wielu wy-
staw poświęconych projektowaniu 
graficznemu. 
Autorska formuła zakłada subiek-
tywny wybór, ale dotkliwy jest brak 
prac Dominika Cymera, Honzy Zaj-
moskiego, Full Metal Jacket czy naj-
młodszego pokolenia grafików. Ale 
oznacza to pewnie, że już wkrótce 
kolejny tom. •

PGR albo Projektowanie Graficz- ɿ
ne w Polsce – czyli jak polscy projek-
tanci radzą sobie z wszechobecną 
siermiężnością? Na trzystu stronach 
autorzy – Jacek Mrowczyk i Michał 
Warda – opisują historię poszczegól-
nych dziedzin projektowania w Pol-
sce i analizują ich obecną kondycję. 
Przedstawiają również  najciekaw-
sze ich zdaniem przykłady polskiego 
projektowania graficznego ostatniej 
dekady: książka zawiera kilkaset ilu-
stracji – plakatów, opakowań, prac 
z dziedziny grafiki wydawniczej, no-
wych mediów, identyfikacji wizual-
nej oraz pogranicza dizajnu i sztuki.
Jacek Mrowczyk [ur. 1972]. Projektant 

www.pgrdizajn.pl, www.karakter.pl

BŁĘKIT

z najbardziej kontrowersyjnych, ra-
dykalnych i wstrząsających filmów 
w historii kina. Wystawie towarzyszy 
projekcja filmu. Kuratorzy projektu: 
Grażyna Tereszkiewicz & Roman Le-
wandowski 
Artyści: Ignacy Czwartos, Wojciech 
ćwiertniewicz, Jacek Dłużewski, Sta-
nisław Koba, Piotr Lutyński, Maria 
Pyrlik, Grzegorz Sztwiertnia. • 

Projekt wystawy  ɿ Blue jest wi-
zualną refleksją nad problematyką 
relacji zachodzących pomiędzy prze-
strzeniami widzialności i niewidzial-
ności. Punktem wyjścia i inspiracją 
dla kuratorów stał się ostatni film 
zmarłego tragicznie w 1994 roku De-
reka Jarmana – brytyjskiego reżyse-
ra, scenarzysty, pisarza i poety. Blue 
przez krytykę uznawany jest za jeden 

do 9.05 | słupsk, Bałtycka Galeria sztuki Współczesnej, Galeria Kameralna, 
ul. Partyzantów 31a | www.baltic-gallery.art.pl

projekt graficzny: Kuba Sowiński Jacek Dlużewski, z cyklu Iliada Gibraltarska, płótno,.2006
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TAK 
JEST 

Polski, Austrii i Stanów Zjednoczo-
nych. Kilka prac artysta namalował 
specjalnie na ten swój pierwszy, indy-
widualny pokaz w muzeum. 
Aranżacja wystawy nawiązuje do 
filmu Charliego Kaufmana Synec-
doche, New York (2008 r.), w którym 
reżyser teatralny, być może alter ego 
samego Kaufmana, buduje w gigan-
tycznej, poprzemysłowej hali replikę 

Wystawa  ɿ Tak jest to pierwsza 
w Polsce tak obszerna prezentacja 
twórczości Marcina Maciejowskiego. 
W Gmachu Głównym Muzeum Naro-
dowego w Krakowie, na powierzchni 
1000 metrów kwadratowych, będzie 
można zobaczyć ponad sto obrazów, 
w większości z ostatnich lat, wypoży-
czonych z kolekcji muzealnych i pry-
watnych z Wielkiej Brytanii, Niemiec, 

do 23.05 | Kraków, Muzeum narodowe – Gmach Główny, al. 3 Maja 1 | 
www.muzeum.krakow.pl 

miasta, by umieścić w niej spektakl 
mający zastąpić realne życie. Widz, 
który przyjdzie do muzeum, odnie-
sie wrażenie, że wędruje po placach, 
ulicach, zakamarkach i pasażach 
„sztucznego” miasta. W takiej sce-
nerii umieszczone zostały poszcze-
gólne odsłony wystawy, inspirowane 
tytułami obrazów artysty – Nie ko-
piować, Byliśmy szczęśliwi, Podziem-

ny magazyn, Horta de Ebro, Przed 
gołębnikiem, Skakanka, Oświęcim, 
Myślisz, że pozwolę ci odejść,  Odpo-
czynek, 07.15.
Maciejowski jest też autorem plakatu 
XIV Festiwalu Beethovenowskiego, 
który odbywa się w dniach 21.03-3.04 
w Warszawie. Poprzednim edycjom 
festiwalu towarzyszyły plakaty au-
torstwa Wilhelma Sasnala.•

Marcin Maciejowski: Ten realizm jest trywialny Marcin Maciejowski, plakat Festiwalu Beethovenowskiego, 2010
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NĘDZA 
ŚWIATA

ciśnienia tętniczego krwi (powyżej 
170-180/105-110 w spoczynku) bez 
środków farmakologicznych, przy-
gotowywanie posiłków za 3 PLN dla 
czteroosobowej rodziny czy radze-
nie sobie z menstruacją za pomocą 
pociętych szmatek. Kolejnym aktem 
dramatu pani Bogumiły jest jej prze-
prawa z polskim systemem opieki 
społecznej,  w którego biurokra-
tycznych ramach nie ma szansy się 
znaleźć. Nawet dla instytucji, która 
teoretycznie powinna zajmować się 
pomocą takim osobom jak pani Bogu-
miła, nie jest ona bowiem „atrakcyj-
nym klientem”. •

Joanna Wowrzeczka (1972) jako  ɿ
socjolożka zajmuje się badaniem 
pola sztuki w Polsce, zaś jako malar-
ka –  problemem zdominowanych. 
Jej najnowsza wystawa nawiązu-
je do książki francuskiego socjo-
loga Pierre’a Bourdieu La Misère 
du monde, który na gruncie nauk 
społecznych starał się oddać głos 
„tym, którzy głosu są pozbawieni”.   
Jedną z bohaterek projektu jest pani 
Bogumiła, która w związku z sytuacją 
materialną  nauczyła się wielu umie-
jętności wprowadzających przecięt-
nego obywatela Unii Europejskiej 
w osłupienie, takich jak: zbijanie 

Joanna Wowrzeczko: Zdominowani, 2008

do 9.05 | słupsk, Bałtycka Galeria sztuki Współczesnej, Baszta Czarownic, 
ul. Partyzantów 31a | www.baltic-gallery.art.pl

Joanna Wowrzeczko: Zdominowani, 2008
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CZECHO-SŁOWACJA. 
PROLOG

niezależnie, od 2010 do końca 2011 
roku (m in. realizacje w Warszawie, 
Cieszynie, Bratysławie). Podczas pre-
zentacji można będzie zobaczyć fo-
tografie nadal istniejących reliktów 
czy śladów poprzedniego systemu, 
kilka filmów wideo ukazujących ko-
lorystyczne wcielenia najciekaw-
szych typów lokomotyw obu krajów. 
„Chciałbym stworzyć fotograficzną 
mozaikę z fotografii ukazującą pla-
styczne zróżnicowanie czeskich 
i słowackich lokomotyw. Powstanie 
także obszerny cykl abstrakcyjnych 
obrazów, których inspiracją będzie 
Czechosłowacja” – zapowiada Przy-
bylski. •

Czecho-Słowacja ɿ  Igora Przybyl-
skiego to cykliczny projekt polegający 
na dokumentacji pozostałości wspól-
nego państwa Czechów i Słowaków. 
Artysta zaczyna od kolei, które nadal 
na obszarze obu krajów są bardzo 
ściśle ze sobą powiązane. W jego fo-
tografiach pojawią się m.in. lokomo-
tywy serii 230 (tzw. Laminatka, słyn-
na lokomotywa projektowana przez 
otakara Diblika), serii 750/753 (tzw. 
Brejlovec), czy 749/751 (tzw. Bardotka) 
eksploatowane do dziś w obu krajach, 
stare stacje czy infrastruktura kolejo-
wa, wspólna dla obu krajów. 
Na całość projektu składa się kilka 
wystaw, które będą realizowane 

Igor Przybylski: Czecho-Słowacja. Prologue

1.04-25.04 | Cieszyn, Galeria szara, ul. srebrna 1 | www.galeriaszara.pl

BEZ 
POWROTU	

penetrację leśnego krajobrazu stano-
wiącego pierwotne tło mitycznych 
wydarzeń. Efektem tych poszukiwań 
stały się szkice, na bazie których 
Flynn stworzył serię rzeźb i reliefów 
wykonanych z porcelany. W pracach 
ceramika odnaleźć można niezwykle 
zmysłowe i pełne napięcia seksual-
nego sceny z orgii dionizyjskich, po-
stacie ludzkie i zwierzęce połączone 
w miłosnych uściskach, maski i ele-
menty symboliczne. Flynn balansuje 
na pograniczu perwersyjnej mrocznej 
erotyki oraz ludowych nieco kiczowa-
tych przedstawień. •

Bez powrotu ɿ  to pierwszy indywi-
dualny pokaz prac Michaela Flynna 
w Polsce. Na wystawę składają się 
jego rzeźby, reliefy oraz szkice i ry-
sunki. Wystawa podsumowuje osiem-
nastomiesięczny projekt badawczy 
ceramika, który podróżując po Euro-
pie eksplorował tematykę ikonografii 
Harlekina i Dionizosa. Jego badania 
obejmowały źródła literackie poru-
szające tematykę bachanaliów, kar-
nawału, mitów i legend ludowych, bo-
gate zbiory ikonograficzne muzeów 
etnograficznych m.in. w Polsce, Niem-
czech, Grecji, Włoszech, oraz w końcu 

Michael Flynn: Sofa

8.04-6.05 | Wrocław, BWA, Galeria szkła i Ceramiki, pl. Kościuszki 9/10 
| www.bwa.wroc.pl | www.michaelflynn.eu
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NAJPRAWDZIWSZE	 
HISTORIE	 
MIŁOSNE	

po Wikipedię. Dzięki popkulturze 
stała się ona najpopularniejszym, 
a przez to mocno wykorzystanym 
i podejrzanym tematem. Wystawa 
jest prezentacją różnych sposobów 
przedstawiania miłości w sztukach 
nazywanych wizualnymi. Wybrane 
przez kuratorów prace piętnastu pol-
skich artystów można odczytać jako 
współczesne sposoby jej widzenia 
i odczuwania, na poważnie i z przy-
mrużeniem oka. Na wystawie poka-
zane są zarówno dzieła z lat 70. jak 
i powstałe specjalnie na tę okazję. Au-
torzy wystawy nie chcą przedstawiać 
jakiegoś ogólnego obrazu współcze-
snej miłości w ogóle. Jest ona zapro-
szeniem do wspólnej zabawy i otwar-
tego spojrzenia na wszelkie przejawy 
i obiekty ludzkiego pożądania. • 

Wystawa prezentuje współcze- ɿ
sne obrazy „miłości” – w szerokim 
kontekście społecznym i politycznym 
– stworzone przez artystów polskich 
w ostatnich trzech dekadach. Jej 
celem jest przedstawienie „prawdzi-
wych historii miłosnych” w jak naj-
szerszym spektrum. oprócz prawdzi-
wej miłości, namiętności i pożądania 
ujawnione zostają również możliwe 
„zauroczenia” i „dewiacje”, ponieważ 
obiektem uczuć może zostać wszyst-
ko, także natura, sztuka, miasto, wła-
dza   i bohaterowie mass mediów, 
a nawet przedmioty martwe.
Wystawa podkreśla, że w dzisiej-
szych czasach szczegółowe wyobra-
żenia idealnej miłości odnaleźć moż-
na w różnych źródłach od poradni-
ków, poprzez telewizyjne talk-show, 

Józef Robakowski: Jadziu, odbierz telefon, wideo, 1992.09

do 23.05 | szczecin, Muzeum sztuki Współczesnej, ul. staromłyńska 27 | 
www.muzeum.szczecin.pl 

OCZODOŁY

ne, połyskujące w świetle czeluście 
otworów okiennych są wyrafinowa-
nym cytatem z poprzedniego wiel-
kiego cyklu artysty – Lamp Black – 
w którym fizyczne właściwości farby 
determinują głębię przestrzenną, 
narrację i sens obrazów. Zarazem, 
ta oszczędna gama środków two-
rzy całość o dobitnie realistycznym 
charakterze. Zimne, architektonicz-
ne kadry przedstawiają fragmenty 
nieukończonego apartamentowca, 
wpisując się nie tylko w bieżącą aurę 
kryzysu na rynku deweloperskim, ale 
również w jakże polski topos »niedo-
kończonego domu«, symbol nieokieł-
znanych aspiracji i ograniczonych 
możliwości, gorączkowego zapału 
i codziennego zaniechania, pienię-
dzy i ich braku. (…)”.•

– Kupiłem mieszkanie na osiedlu  ɿ
gdzie nikt nie chce mieszkać; pożyczy-
łem pieniądze koledze, który okazał 
się hazardzistą; pojechałem z córką 
na narty i przez cały tydzień była taka 
mgła, że prawie się nie widzieliśmy – 
wyjaśnia Rafał Bujnowski. Jego prace 
są próbą przełożenia codziennego, 
socjalnego doświadczenia artysty 
– zwykłego obywatela – na zaawan-
sowane i wyrafinowane formalnie 
studia malarskie i fotograficzne.
o nowych pracach Bujnowskiego 
Łukasz Gorczyca pisze: „Monumen-
talne obrazy z serii Oczodoły uwodzą 
mimetyzmem powłoki malarskiej: 
rzadka, rozcieńczona terpentyną 
i swobodnie wsiąkająca w płótno 
farba doskonalne imituję fakturę 
surowej, betonowej ściany. Czar-

Rafał Bujnowski: oczodoły

do 31.04 | Warszawa, Galeria raster, ul. Hoża 42 m 8 | www.raster.art.pl 
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TYTUŁ	 
ROBOCZY 

poświęconej zarówno sztuce, jak co-
dziennej praktyce artystów, w której 
mieści się życie i praca, odpoczynek 
i mobilizacja. Tytuł roboczy” odnosi się 
do okoliczności procesu twórczego, 
w kontekście wystawy definiowanych  
przez pracownię, prywatność, po-
dróżowanie. Miejsce tymczasowego 
pobytu i oczekiwania z nim związa-
ne, uruchamiają serię potencjalnych 
użyć i nadużyć.
Kuratorki: Marianna Dobkowska, 
Anna Ptak.•

Po tym, jak wystawa  ɿ Working 
Title. Tytuł roboczy otworzyła w li-
stopadzie działalność budynku CSW 
Laboratorium – nowej siedziby dla 
artystów przebywających w Warsza-
wie na pobytach twórczych – od mar-
ca będzie prezentowana w Akademie 
Schloss Solitude, instytucji rezyden-
cji artystycznych, która podobnie jak 
CSW Zamek Ujazdowski, obchodzi 20 
rocznicę powstania.
Wystawa odnosi się do tematu ar-
tystycznych rezydencji, instytucji 

Helene Sommer: C.muticas's Hypotetiske Reise, DVD, 9:50 min, 2005

do 25.04.2010 | stuttgart, Akademie schloss solitude, solitude Haus 3 | 
www.akademie-solitude.de  

ŚWIATŁO	–	 
MIŁOŚĆ	–	 
SPOKÓJ 

Kulik, zaliczany jest do kluczowych 
postaci polskiej neoawangardy lat 70.  
Wystawa prezentuje filmy Kwieka zre-
alizowane w ramach Warsztatu Formy 
Filmowej, w tym najgłośniejszy i naj-
bardziej znany eksperymentalno-poli-
tyczny film 1,2,3 – ćwiczenia operator-
skie (1972), równie eksperymentalny 
film Niechcice (1973) zrealizowany 
w PGR Niechcice w ramach warszta-
tów z młodzieżą i przez młodzież, z ar-
tystą w roli operatora kamery, oraz film 
Poemat o świadomości (1977) z udzia-
łem młodzieży z klas maturalnych. 
oprócz działań i form filmowych 
przedstawione są także fotografia, 
poezja, wypowiedzi, teatr, rysunek, 
performance oraz dorobek krytyczny: 
manifesty, teksty i koncepcje dotyczą-
ce sztuki współczesnej. •

Wystawa w CSW to pierwsza pre- ɿ
zentacja kluczowej dla okresu awan-
gardy lat 70. postaci sztuki współcze-
snej – Pawła Kwieka: artysty i myśli-
ciela, niezwykłego człowieka, podej-
mującego w swojej twórczości pod-
stawowe sprawy egzystencjalne takie 
jak: bycie, byt, dobro, piękno, miłość.  
Paweł Kwiek (ur. w 1951 w Warszawie) 
jest absolwentem Wydziału operator-
skiego Łódzkiej Szkoły Filmowej, któ-
rą ukończył w 1974. od 1970 uprawia 
eksperymentalny film, sztukę wideo, 
fotografię oraz realizuje działania 
artystyczne z wykorzystaniem in-
nych dyscyplin sztuki, kultury i nauk 
pokrewnych (filozofia, teatr, poezja, 
socjologia, itp.). Razem z artystami, 
takimi jak Józef Robakowski, Jan 
Świdziński, Zbigniew Dłubak, Zofia 

Paweł Kwiek:  Wideo i oddech, 1977

17.04-30.05 | Warszawa, CsW Zamek ujazdowski, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl 
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MIĘDZY	 
BIOLOGIĄ	 
I	GEOMETRIĄ	 PONDERABILIA.	 

3	OBLICZA	 
DESIGNU

bywają też trudniejsze do określenia 
formy. Takie są ostatnio malowane 
wiązki. To raczej nie kwietne bukie-
ty, choć może i tak mogło być; kolory 
rodem z rozszczepiającego światło 
pryzmatu, mogą sugerować właśnie 
związki ze światłem, laserami, albo 
pękami świetlnych wiązek, rozszcze-
pianych przez wiele pryzmatów. Ale 
nie ma w tym malowaniu nic z wy-
kreślnej geometrii, to raczej intuicyj-
ne geometryzowanie form.
Tekst: Bogusław Deptuła •

nicze i zagadkowe. Mimo że są niema-
terialne mogą jednak oddziaływać na 
świat materialny, wpływać na ludzkie 
sprawy i działania. Pierwsza wystawa 
cyklu Ponderabilia. Res momentariae 
gromadzi przedmioty, które w różny 
sposób związane są ze zjawiskiem 
jednorazowości: obiekty, które za-
projektowano z myślą o jednym 
użytkowniku, rzeczy w nieoczywisty 
sposób odnoszące się do kategorii 
nietrwałości i wytrzymałości. Przed-
mioty o określonej renomie i statusie 
muzealnym (zastawy i sztućce wyko-
rzystywane przez linie lotnicze, w tym 
klasyczne projekty dla Air France,  
LoT-u i Alitalii) są konfrontowane 
z projektami młodych polskich dizaj-
nerów (Łukasz Wysoczyński, oYo De-
sign) oraz realizacjami, które firmowa-
ne są przez renomowane, zagraniczne 
marki (ESSEY, Qubus, Undergrowth 
Design czy La Tete Au Cube).•

oglądając obrazy Anny Szpryn- ɿ
ger, w dość naturalny sposób przy-
chodzi pytanie skąd ich inspiracja, 
skąd zjawiły się na tych, zazwyczaj 
niewielkich formatów płótnach, owe 
kształty. Tworzą jakby cykle, krótkie 
i efemeryczne: idąc za ruchem ręki, 
malarka powtarza przez jakiś czas 
zbliżone do siebie kształty i kolo-
rystyczne gamy. Czasem łatwo od-
naleźć inspirację, bywała nią róża, 
bywały jakieś mikroskopowe po-
większenia tkanek czy komórek, ale 

Ponderabilia. Trzy oblicza designu  ɿ
to cykl wystaw, których bohaterami 
są zwyczajne przedmioty. Są najlicz-
niej reprezentowaną klasą wytworów 
kultury, która nas otacza, i to właśnie 
one, a nie – jak kiedyś – inni ludzie, 
w największym stopniu wpływają na 
nasze postawy. Przedmioty widzi się 
często w opozycji do ludzi. Utożsamia 
się je z biernymi narzędziami, ludzi 
zaś kreuje się na aktywnych uczest-
ników życia. Podczas gdy trwałości 
materii przypisuje się niezmienność 
i pewność, to temu, co społeczne, 
zmienność i przemijalność.
Ponderabilia (od łac. ponderabilis – 
dający się zmierzyć, zważyć) oznacza 
rzeczy i zjawiska konkretnie istnieją-
ce, poznawalne i wytłumaczalne, któ-
re da się opisać za pomocą określo-
nych kryteriów (wagi, wielkości itp.). 
Imponderabilia natomiast to rzeczy 
i zjawiska niewytłumaczalne, tajem-

Anna Szprynger: obiekt 1 z 3, akryl, plyta, 14,5 x 14,5 x 6,5 cm, 2010 r.

do 11.04 | sandomierz, BWA, rynek 11 | www.bwasandomierz.pl 01.04-18.04. | Poznań, Fundacja sPot, ul. Dolna Wilda 87 | www.spot.poznan.pl

Pandora Card, projekt: Giulio Iacchetti, 2004, www.pandoradesign.it
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CZARNA  
SKRZYNKA  ABSTRAKCJA	 

NEGATYWNA

katastrofy, ustalić jej przyczyny. Dla 
artystki czarna skrzynka to symbol 
sekretu, ukrycia. Czarna skrzynka jest 
poza granicą języka.
Na wystawę składa się cykl ciem-
nych w tonacji fotografii oprawio-
nych w czarne lightboxy. Są na nich 
wydrapane grafy, tabelki, rysunki, 
które mogłyby stanowić próby po-
rządkowania pojęć. Pojęcia te jednak 
są zamazane, stają się nieuchwytne. 
Schematy porządkujące pojęcia i ję-
zyk pozostają ukryte, a rysunek staje 
się tajemnicą, czarną skrzynką z ka-
tastrofy.•

Wystawę w Galerii Foksal Bianka  ɿ
Rolando zatytułowała Czarna skrzyn-
ka. Jest to urządzenie rejestrujące 
parametry lotu samolotu. Zapis ten 
wykorzystuje się w celu ustalenia 
przyczyn i przebiegu nienormalnego 
zachowania samolotu, w szczegól-
ności po katastrofie. Czarne skrzyn-
ki konstruuje się tak, by były zdolne 
przetrwać katastrofę, są szczelnie 
zamknięte i wbrew nazwie jaskrawo 
pomarańczowe. Po katastrofie no-
szą w sobie jej ślady, otwiera się je 
komisyjnie by ustalić, jaki rejestr po-
został w środku, odgadnąć tajemnicę 

Bianka Rolando: Echa hawajskich tańców, lightbox, 100x100 cm

do 23.04 | Warszawa, galeria Foksal, ul. Foksal 1/4  | www.galeriafoksal.pl 

– osobne zdanie, nawet jeżeli jest tyl-
ko jego równoważnikiem. Wystawa 
jest jak przypis do historii literatury 
– literatury, w której nie ma dobrych 
i złych książek. Jest to literatura, jaka 
interesuje artystkę, wybrana skoja-
rzeniowo i intuicyjnie. Są tu tematy, 
które Jadwigę Sawicką zajmują oso-
biście. Emocjonalne poszukiwania 
w tekście, w sensie słów i znaków, są 
malarską ilustracją wewnętrznych 
historii języka i jego autonomii. •

Wystawa Jadwigi Sawickiej jest  ɿ
jak specjalistyczna biblioteka – to 
intymny wybór tematów i treści. Ar-
tystka, której prace często zawdzię-
czają swoją proweniencję literaturze, 
wprowadza czytelnika/odbiorcę do 
swojego prywatnego zbioru wypi-
sów z literatury. Prace pokazane na 
wystawie w galerii Delikatesy to mi-
ni-narracje, short short-stories, w któ-
rych każde słowo ma sens i stanowi 
– wbrew regułom języka polskiego 

Jadwiga Sawicka: Dobry wygląd

do 30.04 | Kraków, Galeria Delikatesy. ul. sarego 20/1 | www.delikatesy.org.pl
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PALENIE	 
WZBRONIONE

wrażenie intymności i melancholii, 
innym razem znamionują towarzy-
ską fiestę. Bardzo często pojawiają 
się w dyskursie miłosno-seksualnym. 
Palenie w kulturze ma podobną isto-
tę do samego papierosa: nie da się go 
opisać w ogólności, w stanie stałym, 
udaje się dopiero uchwycić jego ulot-
ną istotę w momencie, w którym jest 
palony. Podobnie w sztuce, palenia 
jako takiego nie da się opisać, w każ-
dym dziele przyjmuje ono inną postać, 
wchodzi w relacje z poszczególnymi 
elementami obrazu często spajając je 
w całość i wzmacniając jego wymowę. 
Artyści biorący udział w wystawie: 
Agata Bogacka, Anna Czarnota, Ba-
sia Bańda, Bożena Grzyb-Jarodzka, 
Edward Dwurnik, Pola Dwurnik, Jerzy 
Kosałka, Joanna Pawlik, Julia Cybis, 
Łukasz Korolkiewicz, Marek Racz-
kowski, oskar Dawicki, Paweł Jarodz-
ki, Tadeusz Rolke, Maciej Sieńczyk, 
Twożywo. •

Wystawa  ɿ Rauchen verboten! – 
Pali się! Śledzi motyw papierosowo-
nikotynowy w dziełach artystów 
z różnych pokoleń i środowisk. Wraz 
ze swoim pojawieniem się w poło-
wie XIX wieku papierosy wkroczyły 
do kultury nowoczesnej, stając się 
jej nieodłącznym atrybutem. Motyw 
palenia rozprzestrzenił się tak jak 
dym tytoniowy rozpościera się w po-
wietrzu. Przejawiający się w różnych 
formach papieros stał się znakiem 
niemal doskonałym, za którym stoją 
treści dotyczące często odległych 
od siebie dziedzin. Co więcej – do-
tycząc jednej dziedziny papierosy 
potrafiąww ukazać treści sobie prze-
ciwstawne. Czasami swoją subtel-
nością znamionowały kobiecość, by 
w kolejnym dziele być synonimem 
maczystowskiej męskości, były atry-
butem intelektualistów i artystów, 
a równie często robotników bądź 
żołnierzy. Raz wzmacniają w obrazie 

Jerzy Kosałka: Palę, bo piję, 1995, ksero kolaż, 200x360 cm

do 14.04 | Warszawa, Galeria Klimy Bocheńskiej, ul. Ząbkowska 27/31 | 
www.bochenskagallery.pl

WELTSCHMERZ

Chrzciciela. Fragment ten artysta 
uczynił motywem otwierającym jego 
projekt, a jednocześnie nakierowują-
cym uwagę widza na cierpienie ciała 
poddającego się męce i chorobie.
Niczym w gabinecie osobliwości wy-
łaniać będą się kolejne obiekty stwo-
rzone przez artystę, zainspirowane 
realnymi postaciami, żyjącego w XIX 
wieku człowieka-słonia (Josepha Ca-
rey’a Merricka) i współczesnego nam 
człowieka-drzewo (indonezyjczyka 
Dede). Artysta kolejny raz tropi i bada 
w swojej twórczości problem niejasnej 
relacji i związków człowieka z naturą. 
Artysta często w swoich realizacjach 
umieszcza postacie o dwoistej tożsa-
mości, nie mieszczące się w granicach 
jednego gatunku, odpychające, budzą-
ce wstręt, i jednocześnie fascynujące, 
paraliżujące wzrok widza. •

Artur Malewski tworzy rzeźby,  ɿ
instalacje i filmy wideo, a także 
realizuje akcje artystyczne. Jego 
sztuka, przesycona absurdem i czar-
nym humorem, bywa inspirowana 
codziennością i kulturą popularną, 
szczególnie motywami kojarzonymi 
z estetyką filmów grozy, ale także 
pochodzącymi z wyobraźni kulturo-
wej właściwej wszelkim wspólnotom 
ludzkim. W swoich pracach systema-
tycznie podejmuje też temat antro-
pologiczno-kulturowej relacji czło-
wiek – zwierzę. Projekt Weltschmerz 
jest najnowszą realizacją artysty 
przygotowaną specjalnie dla Galerii 
Piekary. Tytułowy ból istnienia wy-
wołuje obraz powykręcanego ciała 
Chrystusa na krzyżu z ołtarza z Isen-
heim Grünewalda, na które wskazuje 
palec stojącego w jego pobliżu Jana 

Artur Malewski, z projektu Weltschmerz, 2010, żywica poliestrowa

do 9.04 | Poznań, Galeria Piekary, ul. Piekary 5 | www.galeria-piekary.com.pl
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OBRAZ  
=  
INFORMACJA

form jakie możemy uzyskać używa-
jąc tak nietypowego narzędzia. Głów-
nym motywem jest error of satellite – 
przypadek, w którym urządzenie bę-
dące w jednym punkcie generuje róż-
norodną siatkę punktów porozrzuca-
nych w obszarze kilku metrów. Drugi 
cykl natomiast oparty jest na analizie 
cyfrowego obrazu i przetworzeniu go 
w  kompozycję dźwiękową.•

Znak równości w tytule wystawy  ɿ
Pawła Liska nie jest pojęciem mate-
matycznym, ale zaczerpnięty został 
z języka programowania i określa, 
że „obraz jest informacją” oraz  „in-
formacja jest obrazem”. Jeden cykl 
w ramach wystawy prezentuje prace 
powstałe z danych numerycznych, 
pochodzących z nawigacji satelitar-
nej GPS i przedstawia różnorodność 

Paweł Lisek, bez tytułu

22.04-23.05 | Wrocław, Firlej, ul. Grabiszyńska 56 | www.firlej.wroc.pl 

POŚPIESZNA	
REKONSTRUKCJA	 

zostało wydobyte z niepamięci lub 
przynajmniej z głębokiego uśpienia. 
Tak jakby pośpieszna rekonstrukcja 
świadomości po doznanych urazach 
zamroziła urazowe treści i obrazy, 
chroniąc przed nimi świadomość, 
ale też zachowując całą ich jątrzącą 
moc, a teraz, gdy przyszedł moment 
ich przypomnienia czy też przebu-
dzenia, ta moc zostaje wydobyta na 
jaw i domaga się przetworzenia (…) 
Tekst: Jarosław Lubiak
Artyści: Tomasz Bajer, Marcin Ber-
dyszak, Hubert Czerepok, Arti Gra-
bowski, Rafał Jakubowicz, Paweł 
Jarodzki, Leszek Knaflewski, Jerzy 
Kosałka, Monika Kowalska, Grze-
gorz Kowalski, Kamil Kuskowski, 
Leszek Lewandowski, Zbigniew 
Libera, Łódź Kaliska, Robert Macie-
juk, Laura Pawela, Anna Polisiewicz, 
Józef Robakowski, Zbigniew Sejwa, 
Przemysław Truściński, Twożywo, 
Wunderteam.•

Wybór prac na wystawę  ɿ Sąsiedzi/
Nachbarn. Wątki niemieckie w pol-
skiej sztuce współczesnej ukazuje 
głęboko paradoksalny charakter rela-
cji polsko-niemieckich. Geograficzna 
przyległość nie przekłada się w ża-
den sposób na kulturową bliskość, 
ani na głębsze poznanie. To, co jest 
uderzające to nieznajomość i brak 
zainteresowania. Ujawnia się to tak-
że w większości dzieł prezentowa-
nych na wystawie. Niemcy są jednym 
z głównych punktów odniesienia 
w polskiej sztuce współczesnej, na 
tej samej zasadzie jak dla polskiej 
kultury są punktem, w stosunku do 
którego (najczęściej w opozycji do 
którego) budujemy naszą narodową 
tożsamość. Ale nie są to żywi Niem-
cy zza odry, o których w zasadzie 
niewiele wiemy i których aktualnej 
kultury w gruncie rzeczy nie znamy.  
Można odnieść wrażenie, że wszyst-
ko, co będziemy oglądać na wystawie 

Laura Pawela: bez tytułu (Friedrich), 2008

17.04-16.05 |  Gdańsk, CsW Łaźnia, ul. jaskółcza 1 | www.laznia.pl



62      notes.59 orientuj się orientuj się  notes.59      63

OBRAZOWANIE

się najpierw w dwóch odmiennych 
dziedzinach: nauce i sztuce.
Przedstawiciele tych dwóch dziedzin 
uświadamiają sobie dość szybko, że 
epokowe konsekwencje wynalaz-
ku mechanicznej rejestracji obrazu 
tkwią w tym, iż pomiędzy widzeniem 
(ze wszystkimi jego uwarunkowania-
mi) a obrazem mechanicznym istnie-
je kolosalna różnica, i że to właśnie 
owa różnica jest najistotniejsza. Do 
tego czasu naturalne doświadczenie 
wytwarzało w miarę spójny obraz 
świata, teraz przestał on obowiązy-
wać, stracił swoją legitymację”. •

Imaging/Obrazowanie  ɿ to wysta-
wa zbiorowa, skupiająca 55 arty-
stów. Ideą wystawy jest prezenta-
cja twórców pracujących na styku 
różnych dziedzin z nowoczesną 
techniką cyfrową. obok graficznych 
technik tradycyjnych znajdziemy na 
wystawie mnogość postaw i technik 
artystycznych – od fotografii i ma-
larstwa po animację filmową czy 
instalację.
W eseju towarzyszącym wystawie 
Piotr Wołyński napisał: „Uświadomie-
nie sobie rewolucyjnej roli mecha-
nicznych środków rejestracji odbywa 

do 14.05 | elbląg, Centrum sztuki Galeria el, ul. Kuśnierska 6 | www.galeria-el.pl

Mariusz Gajewski: Tarka

SŁUCHAJ	 
UCHEM

tologii polskiej poezji metafizycznej. 
Poprowadzą je pisarz Daniel odija 
i muzyk Marcin Dymiter.
Drugi etap stanowić będą tematycz-
ne warsztaty – literackie, aktorskie 
i muzyczne. Ich efektem będzie słu-
chowisko, które zostanie zaprezen-
towane na żywo w słupskim Teatrze 
Rondo.
A tymczasem w kwietniu (22.04, godz. 
19; Gdańsk, Cafe Szafa, ul. Podmurze 
2) kończy się Tracklista, inny cykl edu-
kacyjny prowdadzony przez Dymite-
ra. Jest to forma audio łącząca dj set 
z rodzajem wykładu. – Chcę prezento-
wać muzykę ciekawą, przekraczającą 
standardowe myślenie gatunkowe, 
prezentować muzykę artystów idą-
cych swoimi szlakami, otwierających 
nowe perspektywy. Wróćmy do kul-
tury słuchania muzyki! – mówi o cy-
klu kurator. •

Projekt Marcina Dymitera to cykl 
słuchowisk na żywo, przybliżających 
istotne dziedziny kultury (literatura, 
muzyka, teatr, sztuka radiowa) po-
przez działania edukacyjne i odwoła-
nie się do mistrzów literatury i filozo-
fii. Celem Słuchaj uchem jest przybli-
żenie literatury w sposób atrakcyjny 
dla młodego odbiorcy. – odwołujemy 
się do formy słuchowiska: czytania 
połączonego z muzyką, efektami 
dźwiękowymi. To spotkanie literatu-
ry i muzyki, ale także odwołanie się 
do tradycji sztuki radiowej – deklaru-
je Marcin Dimiter. 
Zorganizowane zostaną autorskie 
prezentacje słuchowisk przygotowa-
nych na podstawie tekstów literatury 
światowej: Pociągów pod specjalnym 
nadzorem Bohumil Hrabala, Sklepów 
cynamonowych Brunona Schulza, 
Bajek robotów Stanisława Lema i an-

do czerwca | słupsk, teatr rondo, ul. niedziałkowskiego 5a | www.emiter.art.pl

projekt: Ania Witkowska
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SPECYFICZNA	 
EKONOMIA 

zdumiewa rozmachem, wynalazczo-
ścią. I tu jednak daje się dostrzec 
specyficzna ekonomia środków wy-
razu. Ulubione przez artystę chwy-
ty polegają nie tyle na kreowaniu 
przedmiotów nieistniejących w rze-
czywistości, ile na niezwykłych 
połączeniach przedmiotów mają-
cych w rzeczywistości swoje odpo-
wiedniki. I, zazwyczaj, rysowanych 
w sposób – bardzo co prawda swo-
iście – realistyczny”.
kurator: Andrzej Szczepaniak •

Na wystawie w Galerii Starmach  ɿ
można zobaczyć ponad trzysta prac 
Daniela Mroza (1917-1993). Stanowią 
wybór ilustracji, które powstały do 
książek Lema, Kerna, Mrożka, Ver-
ne’a, Voglera, Grina, Ścisłowskiego, 
Szaniawskiego, Stillera, rysunków do 
„Przekroju”, plakatów do spektakli 
oraz licznych kolaży.
o sztuce Daniela Mroza tak pisał 
Jerzy Kwiatkowski przy okazji wy-
stawy artysty w Galerii Krzysztofo-
ry w 1966 roku: „Wyobraźnia Mroza 

Daniel Mróz, ilustracja do Cyberiady Stanisława Lema, 
ze zbiorów Galerii Starmach

do końca kwietnia | Kraków, Galeria starmach, ul. Węgierska 5 | starmach.eu

GLOBALNE	 
OCIEPLENIE

ru medialnego, ponieważ stawia pu-
bliczności zadania, a nasza rola jako 
widzów lub interaktorów znajduje 
się w centrum dyskursu o mediach. 
Wystawa Globalne Ocieplenie / Me-
diagate dzięki pracom międzynaro-
dowej rangi artystów nowych me-
diów, zamierza odbijać naszą stałą 
walkę pomiędzy pytaniami i wiarą 
w media, bez sugerowania rozwią-
zań. Ma powodować pojawienie się 
wątpliwości i pytań na temat naszej 
roli jako użytkowników”. 
Artyści: Milycon / En, Dorota Walen-
tynowicz, Sašo Sedlaček, Jan Van 
Neuenen, Les Liens Invisibles, Marc 
Lee, Yorit Kluitman, Vít Klusák a Filip 
Remunda. •

Wystawa w Galerii Nowych Tech- ɿ
nologii porusza kilka wątków doty-
czących mediów masowych, zbioro-
wej wyobraźni i sztuk wizualnych.  
Globalne ocieplenie wywołane przez 
człowieka, wirus świńskiej grypy, 
broń masowego rażenia w Iraku – te 
trzy zjawiska łączy to, że stały się 
generatorami teorii spiskowych.   
W zapowiedzi wystawy można 
przeczytać: „sztuka jest w istocie 
terytorium, na którym określa się 
dwoistości mediów, gry twórczości 
artystycznej między regułami me-
dium i autonomią widza, a także in-
terpretacjami i nieporozumieniami. 
Sztuka jest w stanie uszkodzić auto-
matyzację naszych odruchów odbio-

Seeing Bush, praca prezentowana w ramach Globalnego ocieplenia, dzięki uprzejmości galerii 
Galerii Nowych Technologii

17.04-16.05 | Łódź, Galeria nowych technologii, ul. traugutta 18 | 
www.galeria-nt.pl
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SZTUKA  
I	DOKUMENTACJA	

nych sztuki. Wystawy festiwalowe 
pokazują rozmaite sposoby wykony-
wania i prezentowania dokumentacji 
sztuki. 
Festiwal dotyczy takich aspektów do-
kumentacji sztuki jak: dokument fil-
mowy, dokument fotograficzny, stro-
na internetowa, tekst/esej krytyczny, 
wydawnictwo multimedialne, druki 
(gazeta, periodyk, katalog), program 
TV, program radiowy. •

Celem łódzkiego festiwalu jest re- ɿ
fleksja nad zagadnieniem dokumen-
tacji dzieła sztuki. Ramy refleksji obej-
mują zarówno zagadnienie związku 
sztuki i dokumentacji, oraz użycie 
form dokumentu i rzeczywistości nie-
przetworzonej w historii sztuki awan-
gard XX wieku, jak i dyskusję nad cha-
rakterem relacji łączących dziś sztukę 
i dokumentację (dokumentowanie). 
Drugim celem jest tworzenie baz da-

Elżbieta Jabłońska, Garston 2009, fot. Kevin Hunt

8-10.04 | Łódź, różne miejsca | www.doc.art.pl 

77	DZIEŁ	 
SZTUKI  
Z	HISTORIĄ

mieszkanie? Który z klasyków pol-
skiego malarstwa zatytułował jed-
ną ze swoich prac Gówno trąbi na 
zakręcie? Przy okazji licytacji jakiej 
pracy poznali się autorzy tej książki 
Piotr Bazylko i Krzysztof Masiewicz? 
Wśród autorów tekstów i oma-
wianych artystów m.in. Magdale-
na Abakanowicz, Paweł Althamer, 
Edward Dwurnik, Wojciech Fangor, 
Wojciech Fibak, Tadeusz Kantor, 
Józef Robakowski, Wilhelm Sasnal, 
Andrzej Starmach, Leon Tarasewicz, 
Andrzej Wróblewski, Jakub Julian 
Ziółkowski.•

Najnowsza pozycja autorstwa  ɿ
Piotra Bazylko i Krzysztofa Masie-
wicza to efekt kolekcjonowania 
historii a nie obiektów sztuki. 77 
dzieł sztuki z historią to książka za-
równo dla tych, którzy dopiero za-
czynają przygodę ze sztuką współ-
czesną, jak i tych, którzy chcieliby 
poznać unikalne historie zza kulis. 
Gdzie i kiedy artystyczna niemoc 
dopadła Wilhelma Sasnala? Jak i dla-
czego Zuzanna Janin przygotowy-
wała się do walki z Przemysławem 
Saletą? W jaki sposób Wojciech 
Fangor zarobił na swoje pierwsze 

projekt graficzny: Hipopotam Studio, www.hipopotamstudio.pl

29.03, godz. 19 | Warszawa, numery Litery, ul. Wilcza 26 |
artbazaar.blogspot.com, www.funbec.eu, www.40000malarzy.pl
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ALFABET	 
POLSKI	2

zagadnień sztuki współczesnej.  
Bohaterem pierwszej wystawy jest 
Krzysztof Kaczmarek. Artysta w swo-
ich pracach wykorzystuje motywy 
prowincjonalne. Studiował na ASP 
w Krakowie, a od 2008 roku na Aka-
demie der Bildenden Künste w Wied-
niu. Współtworzył kultową galerię 
Artpol w Krakowie. 
W tym roku w cyklu Alfabet polski 
zaprezentowane zostaną także wy-
stawy prac Dominika Lejmana oraz 
Anny Molskiej.•

Startuje druga odsłona edukacyj- ɿ
nego projektu Galerii Miejskiej w Tar-
nowie, prezentującego najciekawsze 
zjawiska sztuki polskiej ostatnich 
lat. Do czerwca będą odbywać się 
wystawy indywidualne, a po waka-
cjach – wystawa zbiorowa i wydanie 
publikacji. 
Alfabet polski inspirowany jest 
dotkliwym brakiem edukacji w za-
kresie sztuki współczesnej, chęcią 
przekazywania inspiracji, rozpraco-
wywania pozycji prowincji wobec 

Krzysztof Kaczmarek, kadr z filmu

1.04-19.04 | tarnów, BWA Galeria Miejska., rynek 9 | www.gm.tarnow.pl

TERYTORIA  
SZTUKI 

stycznej będzie doświadczenie ziemi, 
terytorium, natomiast obszarem 
działania – środowisko naturalne.  
organizatorzy zapewniają noclegi, 
wyżywienie i zwrot kosztów podróży.  
osoby zakwalifikowane na warsztaty 
zostaną poinformowane o tym fakcie 
do 15 kwietnia.•

Terytoria sztuki ɿ  to polsko-nor-
weskie warsztaty land-artu, które 
odbędą się w Jacznie w Suwalskim 
Parku Krajobrazowym. Poprowadzą 
je Jan Erik Sorensten i Wiesław Szu-
miński W ich trakcie  będzie można 
zapoznać się z założeniami współcze-
snego land art’u. Źródłem pracy arty-

do 8.04 | www.fundacjamiasto.org

PRODUKT  
/  
WIZYTÓWKA

i umiejętności rzemieślniczych. Waż-
ne jest, by konkurs ożywiał współpra-
cę regionalnego przemysłu, rzemio-
sła, firm i instytucji z projektantami. 
Dizajnerzy z Polski, Czech i Słowacji 
mogą podjąć temat zgłoszone przez 
firmy lub zaproponować własny 
wzór produktu, który mógłby być 
wdrożony do produkcji w regionie.  
ogłoszenie wyników i otwarcie wy-
stawy pokonkursowej planowane 
jest na 9 września w Galerii Bielskiej 
BWA. •

Tegorocznej edycji konkursu Ar- ɿ
ting 2010 towarzyszy hasło Produkt 
– wizytówka. Ma ono skłonić dizajne-
rów do tworzenia wysokich jakościo-
wo i innowacyjnych wzorów, które 
byłyby identyfikowane z miejscem, 
stałyby się jego wizytówką, jak nie-
gdyś np. „bielska wełna”.
Celem konkursu jest realizacja pro-
jektów z zakresu wzornictwa prze-
mysłowego oraz modernizacja istnie-
jącego produktu, przy wykorzystaniu 
regionalnych technik, motywów 

do 15.05 | www.arting.com.pl
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AKCJE	MIEJSKIE,	 
MIEJSCA	 
ZAWŁASZCZONE	

ożywienia martwych monumentów, 
a także zwrócenia uwagi na ich hi-
storię. Historia nie jest jednoznacz-
na, szczególnie ta związana z Po-
mnikiem Kościuszkowców. To przy-
kład, jak inaczej może ona wyglądać 
z perspektywy pamięci zbiorowej 
i jednostki”. 
W Galerii Studio można zobaczyć tak-
że malarstwo Sławomira Ratajskiego 
zebrane w cyklu Miejsca zawłaszczo-
ne. Prowadzący pracownię na Wy-
dziale Sztuki Mediów i Scenografii 
profesor warszawskiej ASP przedsta-
wi swoje najnowsze prace analizują-
ce nakładanie się na siebie obrazów 
realnych i wirtualnych. •

Akcje miejskie ɿ  to wystawa Kamili 
Szejnoch. Artystka realizuje w prze-
strzeni otwartej projekty dotyczące 
tożsamości, historii i religii. Można 
zobaczyć m.in.: filmy i dokumentację 
fotograficzną z akcji Huśtawka oraz 
instalację działającą Holy Machine, 
która miała zostać zrealizowana tak-
że na Dworcu Centralnym.
Więcej o projekcie Karuzela Zjeż-
dżalnia Huśtawka można przeczytać 
na stronie artystki: „Projekt Karuzela 
Zjeżdżalnia Huśtawka to dialog z po-
mnikami, które mimo że znalazły się 
na śmietniku historii, można nadal 
spotkać na ulicach i w parkach. Su-
gestia zmiany ich funkcji jest próbą 

Kamila Szejnoch: Huśtawka, 2008 r. (fot. archiwum artystki)

30.03-25.04 | Warszawa, Galeria studio, teatr studio im. st. Witkiewicza, Pałac 
Kultury i nauki | www.teatrstudio.pl 

3 PLAYLISTY

materiałów – muzyka, gra światłem, 
sposób prowadzenia narrracji z offu. 
Brzeżańska sortująca ezoteryczną 
zawartość YouTube'a  i tworząca 
nowe kategorie dla abstrakcyjnych 
form wizualnych, działa niczym 
Maya Deren, amerykańska etnograf-
ka i twórczyni kina eksperymental-
nego tworząca w latach 50. z reje-
stracji szamańskich obyczajów na 
Haiti, hipnotyczne obrazy filmowe. •

Trzy cykle filmów (playlisty)  ɿ
Agnieszki Brzeżańskiej, które artyst-
ka skompletowała z klipów znale-
zionych na YouTubie, prezentowane 
są w berlińskiej galerii Daad. Filmy 
dotyczą zagadnień ezoterycznych, 
technik medytacji, są też proroctwa 
na temat przyszłej ery – w latach 
80. zostałyby przyporządkowane do 
kategorii New Age. Artystkę intere-
suje przede estetyczny aspekt tych 

Agnieszka Brzeżańska, z wystawy Playlist

do 8.05 | Berlin, Daad Galerie, Zimmerstrasse 90/91 | www.daadgalerie.de 
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FABRYKA  
I FORMA

ścicach, PaFaWag we Wrocławiu, czy 
obecne szerzej na wystawie zakłady 
tytoniowe w krakowskich Czyżynach. 
W zbiorze przeplatają się fotografie 
robotników przy pracy czy hal fa-
brycznych z formalistycznymi ujęcia-
mi efektów produkcji przemysłowej. 
W dorobku Sumińskiego tematyka 
przemysłowa zajmuje obszar margi-
nalny i stanowi ciekawy kontrast wo-
bec konsekwentnie prezentowanej na 
wystawach fotografii krajobrazowej. 
Pokaz w Galerii Asymetria przypomina 
ten nieznany szerzej materiał, będący 
nie tylko interesującym dokumentem, 
ale także przykładem poszukiwań – 
„ćwiczeń” formalnych fotografa. •

Wystawa jest pierwszą odsłoną  ɿ
tego, co zawiera archiwum znakomite-
go pejzażysty Tadeusza Sumińskiego 
opracowywane aktualnie przez Fun-
dację. Jest to wybór materiału z cza-
sów pracy fotografa w miesięczniku 
„Polska”, edycji kierowanej do krajów 
Afrykańskich i Azjatyckich („La Revue 
Polonaise”, „The Polish Review”) Fun-
dację Archeologia Fotografii.
Tematyka przemysłowa była stałym 
i dominującym tematem fotorepor-
taży na łamach „afrykańskiej” edycji 
pisma. W latach 1962-1964 Sumiński 
fotografował liczne zakłady przemy-
słowe w Polsce m.in. takie jak Huta 
Warszawa, Zakłady Azotowe w Mo-

2.04-15.05 | Warszawa, Galeria Asymetria, ul. nowogrodzka 18a m 8 | 
www.asymetria.eu |www.archeologiafotografii.pl

NASZ 
CZAS

Bułgarii, we Włoszech i na Łotwie.  
Artyści: Bella Ban, Emanuele Becheri, 
Mauro Cerqueira, Declan Clarke, Da-
niela & Linda Dostálková, Marcell Es-
terházy, Nir Evron, Petra Feriancova, 
Robert Kaltenhäuser, Sílvia Kolbow-
ski, Matthias Wermke & Mischa Lein-
kauf, Ivan Moudov, Katrina Neiburga, 
Paulien oltheten, Uriel orlow, Kriss 
Samanis, Andrew Sroka, Kamen Stoy-
anov, Susanne S.D.Themlitz •

Pokaz 16 filmów powstał we  ɿ
współpracy uczestników Course 
for Contemporary Art. Curators, 
który odbył się w październiku 
2008 roku w Mediolanie. 16 kurato-
rów z 16 krajów Unii Europejskiej 
i USA wytypowało do projektu 16 
międzynarodowych produkcji fil-
mowych. Premiera pokazu miała 
miejsce w Lizbonie w maju 2009 
roku. Kolejne odbędą się w Holandii, 

17.04, godz. 18-24 | Poznań, Galeria starter, ul. Dąbrowskiego 33 | 
www.starter.org.pl

rys. Nedko Solakov

Tadeusz Sumiński:  Młyn w Szymanowie, 1964
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HENRYK  
BERLEWI

stracyjny przedstawiający dorobek 
graficzny Berlewiego ze wszystkich 
okresów jego twórczości. W wielu 
swoich projektach graficznych i ty-
pograficznych Berlewi zastosował 
w konsekwentny sposób własną teo-
rię mechanofaktury. Artysta uzna-
wany jest dziś za prekursora takich 
kierunków jak op-art i minimal-art. 
Jego nowatorskie kompozycje typo-
graficzne z lat 20. XX w. nadal wydają 
się nowoczesne i pozwalają zaliczyć 
twórcę do grona prekursorów współ-
czesnej typografii. •

Ukazuje się w końcu długo ocze- ɿ
kiwana książka Henryk Berlewi au-
torstwa Magdaleny Frankowskiej 
i Artura Frankowskiego to monogra-
fia poświęcona wybitnemu artyście, 
projektantowi i teoretykowi sztuki, 
który wymykał się łatwym katego-
ryzacjom. Berlewi (1894-1967) przez 
ponad 50 lat działał jako malarz, pro-
jektant grafik oraz krytyk i teoretyk 
sztuki, ale przede wszystkim jako 
innowator eksperymentujący w ra-
dykalnie różnych stylach. Publikacja 
prezentuje obszerny materiał ilu-

okładka prospektu biura Reklama - Mechano, 1924, projekt: Henryk Berlewi

www.czysztywarsztat.pl, www.fontarte.com

LUXUSOWE	 
KURY

sowe Kury  mogą podziwiać również 
widzowie wrażliwi i wysublimowani 
esteci. Dzieła sztuki, starannie dobra-
ne, prowadzą przez meandry proble-
mów estetycznych wywodzących się 
już ze starożytności. Zaspokajają po-
trzebę eleganckiego piękna właściwą 
wybitnym bel esprit, potrafiącym 
należycie uszanować to, co piękne. 
Nieskalany świat dostatku i luksusu, 
gdzie nie ma miejsca na grubiaństwa 
czy potworności rażące oczy. Rzeczy 
wyprane z luksusu nie mają prawa 
istnieć obok zgromadzonych w gale-
rii dzieł sztuki z górnej półki.(…)
Jednak jest jeden warunek: nie nale-
ży wgłębiać się w treść przedstawio-
nych prac, należy traktować wszyst-
ko powierzchownie z wrodzonym 
poczuciem bezmyślności. Raczej 
postawić na konformizm i lenistwo 
umysłowe”. •

Kuratorki to grupa 5 kuratorek/  ɿ
artystek, które kuratorują same sie-
bie. Ich projekt Luxusowe Kury został 
przygotowany na Międzynarodowy 
Festiwal Sztuk Wizualnych Inspiracje 
Glamour 2010. Tak piszą o o sobie: „Je-
steśmy »2 w 1« jak szampon z odżyw-
ką. Zajmujemy się organizowaniem 
(sobie) wystaw, robieniem happenin-
gów, zdjęć inscenizowanych, envi-
ronment, wspólnych obrazów, gier 
i zabaw aktywizujących publiczność. 
Jako że glamour jest częścią życia 
każdej kury, doszłyśmy do wniosku, 
że objawi się on na czterech polach: 
świecie mody, luksusowych rezyden-
cji entre cour et jardin, świecie sztuki 
i świecie mediów. Te cztery światy są 
punktem wyjścia dla naszej wystawy. 
Z powodu wyeliminowania przez Ku-
ratorki wszelkich mrocznych i brutal-
nych aspektów życia, wystawę Luksu-

kuratorki.blogspot.com

Kuratorki, fot. archiwum Kuratorek
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PRZEMYSŁ	 
CIĘŻKI,	 
DESIGN	LEKKI

charakterystyczną dla regionu. Są 
to obiekty odzwierciedlające nieco-
dzienne piękno, jakie kryje się w ślą-
skiej scenerii i tradycji. Intencją kura-
torów jest zaprezentowanie twórczej 
siły płynącej z regionu Śląska i jego 
spójnej kultury, która wpływa rów-
nież na sztukę użytkową. 
Na wystawie zaprezentowane zosta-
ną realizacje Magdaleny Trzcionki, 
Moho Design, Kafti Design oraz Ko-
lektywu Haja. 
Kuratorki: Monika Brauntsch, Sonia 
Słaboń. •

Śląsk to najbardziej uprzemysło- ɿ
wiony region Polski, często kojarzony 
wyłącznie z węglem, hałdami czy ko-
palniami. Jednocześnie jest to jednak 
region należący do najbardziej rozwi-
niętych i najbogatszych części Polski, 
miejsce o bardzo charakterystycznej 
tradycji i silnej kulturze, żyjące wła-
sną dynamiką.
Wystawa Przemysł ciężki, design lek-
ki pokazuje obiekty grup designerów 
pochodzących ze Śląska, inspirowa-
nych industrialnym klimatem, noszą-
cymi ową ciężkość gatunkową tak 

Kafti: Al-Verd

do 19.05 | Zabrze, Galeria Zmiękczalnia, skansen Górniczy Królowa Luiza,  ul. 
Wolności 410 | 

1%  
NA 
KULTURĘ

skupiające przedstawicieli poszcze-
gólnych grup interesów zrzeszonych 
w stowarzyszeniu w celu  zbierania, 
opracowywania i opiniowania po-
stulatów poszczególnych grup. Na 
przedstawiciela Stowarzyszenia wy-
brana została Hanna Wróblewska, 
wicedyrektorka Narodowej Galerii 
Sztuki Zachęta.
Jednym z podstawowych problemów 
dyskutowanych na forum Stowarzy-
szenia są sposoby finansowania sztu-
ki w Polsce. Podczas pierwszego spo-
tkania zaproponowano, by w trakcie 
majowej Nocy Muzeów instytucje 
sztuki w całym kraju zbierały głosy 
poparcia dla projektu 1% dla kultury. 
Stowarzyszenie ma charakter otwar-
ty – przyłączyć się może każdy zainte-
resowany. Zapisy na stronie interne-
towej Stowarzyszenia. •

Jedną z inicjatyw środowisk  ɿ
związanych ze sztuką, powstałych 
w efekcie niedosytu po ubiegłorocz-
nym Kongresie Kultury Polskiej jest 
obywatelskie Forum Sztuki Współ-
czesnej oraz powołane w marcu tego 
roku Stowarzyszenie pod tą nazwą. 
oFSW skupia różnorodne środowi-
ska: od dyrektorów największych 
muzeów i galerii państwowych po 
niezależnych kuratorów, artystów 
oraz organizacje pozarządowe. For-
muła oFSW jest bardzo otwarta, jak 
na ruch obywatelski przystało. Ce-
lem jest ogólnospołeczne propago-
wanie kultury współczesnej, a także 
m.in. dobrych praktyk i współpracy 
międzyśrodowiskowej w tworzeniu 
i organizowaniu współczesnej sztu-
ki wizualnej. Podstawą struktury 
stowarzyszenia są zespoły robocze 

forumsztukiwspolczesnej.blogspot.com

MŁODY 
DIZAJN 
2010 

Ruszyła 3. edycja programu sty- ɿ
pendialnego Young Design organizo-
wanego przez Instytut Wzornictwa 
Przemysłowego. Jest to pierwszy 
w Polsce program stypendialny prze-
znaczony dla studentów i absolwen-
tów uczelni kształcących w kierunku 
wzornictwa. Celem konkursu jest 
wyłonienie projektantów z najwięk-
szym potencjałem biznesowym, 
gotowych na podjęcie profesjonal-

do 30.04 | www.iwp.com.pl/projekty_young_design 

nej współpracy z przedsiębiorcami.  
Głównym celem programu jest 
wspieranie rozwoju i doskonalenie 
zawodowe młodych designerów, 
pomoc w zrozumieniu aktualnych 
wymagań i realiów rynkowych, 
a także promocja najzdolniejszych, 
młodych, polskich projektantów.  
Główną nagrodą w konkursie jest 
stypendium im. prof. Wandy Telakow-
skiej o wartości 20 000 złotych. •
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WYSTAWA 
KW 
W	MSN

wystawowym dawnego sklepu me-
blowego zostanie przywrócona ich 
pierwotna funkcja. Każde z jego okien 
wystawowych zostanie przeobrażo-
ne w przestrzeń artystyczną – każdy 
artysta wykreuje przestrzeń składają-
cą się z kilku poziomów, którą można 
będzie oglądać tylko przez okno. Ulot-
ne odbicia przechodniów wyznaczą 
granicę dzielącą ich od tej przestrze-
ni i niepostrzeżenie same staną się 
składnikiem artystycznej kompozycji. 
Efekt pracy artysty będzie dostępny 
dla wszystkich, nie trzeba przekra-
czać progów, nie ma potrzeby wcho-
dzenia do środka. obraz wnętrza sta-
je się własnością przechodnia, będąc 
równocześnie płynnym elementem 
pasażu. Samo muzeum pozostaje za-
mknięte. Z dziesięciu sklepowych wy-
staw powstaje Wystawa”.
Wystawa realizowana w ramach 
Promised City, wspólnego projektu 
Instytutu Goethego oraz Instytutu 
Polskiego w Berlinie, wspieranego 
przez m.st Warszawa. •

Po wielkim sukcesie wystawy  ɿ
Early Years zaprezentowanej przez 
warszawskie Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej w berlińskim Kunst-Werke, 
przyszedł czas na rewizytę. o Wysta-
wie, jej kuratorka Susanne Pfeffer 
pisze tak: „Zastygające w przelocie, 
przyciągające, a jednak zachowujące 
dystans. Każda witryna to nowy ob-
raz, każde okno to osobne dzieło.
okna wystawowe od wieków służy-
ły prezentacji. Wypełnione rzecza-
mi, produktami, czy informacjami, 
przyciągają penetrujący wzrok prze-
chodnia, domagając się jego uwagi. 
obiekty wydają się być wystarcza-
jąco blisko, by ich dotknąć, a mimo 
to pozostają niedostępne. Wystawy 
są miejscami tęsknoty, projekcji ży-
czeń i pragnień. Szyba, stanowiąca 
granicę, tworzy świat wewnątrz i ze-
wnątrz i czyni ze strefy wypełnionej 
towarami przestrzeń niejako imagi-
nacyjną.
Podczas Wystawy w Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie salom 

24.04-20.06 | Warszawa, Muzeum sztuki nowoczesnej, ul. Pańska 3 | 
www.artmuseum.pl, www.promised-city.org, www.kw-berlin.de

POSZUKIWACZE	 
SZCZĘŚCIA

fabryka snów w Mumbaju widziana 
„od dołu”; smutne twarze w centrach 
handlowych kontrastujące z właści-
cielami tradycyjnych sklepików na 
warszawskiej Pradze; osobliwe obra-
zy tęsknoty za bezpiecznym życiem 
w strzeżonych osiedlach Warszawy; 
siłownia dla mężczyzn hartujących 
się do codzienności w miejskiej dżun-
gli Mumbaju.
Kuratorzy: Armin Smailovic, Werner 
Mahler.
Wystawa Poszukiwacze szczęścia re-
alizowana jest w ramach Promised 
City, wspólnego projektu Instytutu 
Goethego i Instytutu Polskiego w Ber-
linie, wspieranego przez m.st Warsza-
wa. Jeszcze w tym roku zostanie po-
kazana także w Warszawie. •

Co sprawia, że nasze współcze- ɿ
sne miasta mają tak wielką siłę 
przyciągania? Pieniądze? Wolność 
anonimowych przestrzeni, różnorod-
ność bodźców, czy nieograniczone 
możliwości lub szanse na sukces kry-
jące zarazem ryzyko porażki? Młodzi 
fotograficy i fotograficzki z ostkreuz-
schule w Berlinie, z Warszawy i Mum-
baju odnaleźli biografie, miejsca 
i historie, obrazujące poszukiwanie 
szczęścia i poniesione klęski w tych 
metropoliach. Ludzie w Mumbaju, 
wczesnym rankiem wyruszający 
przepełnionymi pociągami w co-
dzienną podróż do pracy; geje i lesbij-
ki, którzy odnaleźli w Warszawie swe 
małe Eldorado; artyści którym nie 
powiodło się w Berlinie; Bollywood, 

Foto: Pal Pillai, z cyklu prezentowanego w ramach Poszukiwaczy szczęścia

15.04-9.05 | Berlin, Galeria w Willy-Brandt-Haus, Wilhelmstraße 140/
stresemannstraße 28 | www.promised-city.org
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W latach 70. artyści w Polsce zastanawiali się jak de-
finiować sztukę w nowych warunkach. To pytanie za-
dajemy sobie do dziś, wciąż na nowo. Mnie interesują 
wysiłki zdefiniowania sztuki. Dziś za rzadko zadajemy 
sobie istotne pytania. W świecie sztuki „dzieje się”, 
ale o co w tym wszystkim chodzi? – z Łukaszem Ron-
dudą, autorem znakomitej książki Sztuka polska lat 
70. Awangarda, rozmawia Bogna Świątkowska

   

W latach 70. artyści w Polsce zastanawiali się 
jak definiować sztukę w nowych warunkach. 
To pytanie zadajemy sobie do dziś, wciąż na 
nowo. Mnie interesują wysiłki zdefiniowania 
sztuki. Dziś za rzadko zadajemy sobie istot-
ne pytania. W świecie sztuki „dzieje się”, ale 
o co w tym wszystkim chodzi? - z Łukaszem 
Rondudą, autorem znakomitej książki Sztuki 
polskiej lat 70. Awangarda, rozmawia Bogna 
Świątkowska

CAŁA 
ZŁOŻONOŚĆ 
PYTAŃ 

Neoawangarda

sztuka tradycyjna

postesencjalizm

pragmatyzm 

wewnątrzartystyczny egzystencjalny

izolacja sztuki otwarcie sztuki na rzeczywistość

ZŁOŻONOŚĆ
PYTAŃ
PODSTAWOWYCH

W latach 70. artyści w Polsce zastanawiali 
się jak definiować sztukę w nowych warun-
kach. To pytanie zadajemy sobie do dziś, 
wciąż na nowo. Interesują mnie te wysiłki 
zdefiniowania sztuki. Dziś za rzadko za-
dajemy sobie istotne pytania. W świecie 
sztuki „dzieje się”, ale o co w tym wszyst-
kim chodzi? – z Łukaszem Rondudą, auto-
rem znakomitej książki vbv, rozmawia Bo-
gna Świątkowska.

Tabela podziałów w sztuce polskiej lat 70., 
oprac. Łukasz Ronduda, 2009
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Czy ten aparat, który wytwarzasz w Sztuce polskiej lat 70. Awangarda, żeby 

porządkować to co się działo z polską sztuką w tej źle opisanej, niepozna-

nej, niedocenionej, niedalekiej przeszłości, coś rzeczywiście porządkuje? 

W czym pomaga?

Przede wszystkim proponuję nowe pojęcia. Postesencjalizm wewnątrzar-
tystyczny i egzystencjalny to wymyślone przez mnie terminy. Uważam, że 
powinniśmy porządkując sztukę Polską lat 60., 70. i 80., tworzyć własny 
aparat pojęciowy. Nie można według mnie bez przerwy aplikować dys-
kursów i terminów wziętych z Zachodu, takich jak konceptualizm czy mi-
nimalizm, do opisania zjawisk dziejących się w Polsce w tamtym czasie. 
Nasza sztuka jest zbyt specyficzna i oryginalna, powstawała na obrzeżach 
zachodniej Europy, w socjalistycznym kraju, na podbudowie zupełnie in-
nego doświadczenia kulturowego, socjologicznego, etc. Dlatego trzeba 
wymyślać nowe terminy. Według mnie jest to wysiłek, który powinniśmy 
bezustannie podejmować w tej części Europy. Ten sam problem istnieje 
u naszych południowych sąsiadów próbujących opisać twórczość Juliu-
sa Kollera, Grigorescu, Stano Filko i innych. Terminy takie jak koncep-
tualizm zaciemniają tutaj raczej niż wyjaśniają. Powinniśmy mieć odwagę 
proponować nowy język i nowe pojęcia do analizy sztuki naszego regio-
nu. W zeszłym roku byłem na konferencji poświęconej Juliusowi Kolle-
rowi w Bratysławie i analizowałem go poprzez pryzmat pojęć, które za-
proponowałem w mojej książce, jako postesencjalistę egzystencjalnego. 
Mieliśmy ciekawą dyskusję na temat relacji artystów wschodnioeuropej-
skich do konceptualizmu i na koniec Chares Esche podsumowując tę kon-
ferencję stwierdził, że Joseph Kosuth powinien być od tej pory określany 
mianem postesencjalisty wewnątrzartystycznego. Było to takim ironicz-
nym, symbolicznym rewanżem na sztuce zachodniej, na Kosuthcie i kon-
ceptualizmie, kolonizacją jego przez obcy termin, powstały w innym kon-
tekście, taką zemstą za te lata kolonizacji artystów wschodnioeuropejskich 
przez termin konceptualizm, związany z jego twórczością.

Czy mógłbyś wobec tego zanalizować ten termin?

Postesencjalizm. Czyli już nie esencjalizm. Artyści nie uważają już, że 
mają kontakt z jakąś esencją sztuki czy świata, egzystencji, ale próbu-
ją w nowych bardzo zracjonalizowanych, stechnologizowanych, zeświec-
czonych i pragmatycznych warunkach próbować ocalić, przemycić jakieś 
elementy tego esencjalistycznego paradygmatu. Wyróżniam dwa rodza-
je postesencjonalitycznej postawy – postesencjalizm wewnątrzartystycz-
ny i egzystencjalny. Postesencjalizm wewnątrzartystyczny jest postawą 
związaną z czystym konceptualizmem, czyli jest pytaniem o esencję sztu-
ki, o jej istotę. Jaka jest definicja sztuki? To podstawowe pytanie koncep-
tualizmu. Introspekcja, sięgnięcie głęboko do podstaw, fundamentów, do 
genomu sztuki, próba rozpracowania samej jej istoty. W konceptualizmie 
działalność artystyczna służyła definiowaniu sztuki. Przedmiotem zainte-
resowania artystów była sama rzeczywistość sztuki. Izolowali się w pew-
nym sensie od rzeczywistości pozaartystycznej, od problemów egzysten-
cjalnych. Ich działalność polegała na ciągłej, nieskończonej dekonstrukcji, 
demaskowaniu kolejnych ram, formatów w których pojawia się sztuka. 
Formatów i ram instytucjonalnych, percepcyjnych, ekonomicznych, po-

litycznych, etc. Tak bez końca, bez momentu osiągnięcia wreszcie tej isto-
ty. Z założenia nieskończony i niemożliwy proces uwalniania esencji sztu-
ki z uwarunkowań był sednem postesencjalizmu wewnątrzartystycznego, 
o którym nie piszę w mojej książce. Skupiam się na postesencjalizmie eg-
zystencjalnym, próbującym zadawać najbardziej esencjalne pytania o re-
lację człowieka i świata, sens istnienia, etc. Pytania których już sobie nie 
zadajemy. Są passé. Artyści tego nurtu też nie twierdzili, że poznają tajem-
nicę człowieka, istnienia, bytu, ale starali się przywracać te bardzo obec-
ne w sztuce przed modernizem tematy istotowe, nie-czysto artystyczne. 
Obok postesencjalizmu egzystencjalnego zajmuję się pragmatyzmem, czy 
porzuceniem pytań istotowych w ogóle i skupieniu się na wejściu w ota-
czającą rzeczywistość. Generalnie uważam, iż w Polsce na przełomie lat 60. 
i 70, nie mieliśmy wyrafinowanego dyskursu do opisu przemian w sztuce. 
Pytanie o relacje do istoty sztuki, pytanie najbardziej intuicyjne i podsta-
wowe, definiowało przynależność do tego czy innego nurtu artystycznego. 
Jeżeli ktoś dąży do puryfikacji tej esencji z uwarunkowań w rzeczywistość 
i egzystencję jest czystym konceptualistą, czyli postesencjalistą wewnątrz-
artystycznym. Jeżeli zanieczyszcza istotę sztuki, miesza ją z istotą egzy-
stencji, to jest postesencjslistą egzystencjalnym. Jeżeli zaś porzuca wiel-
kie, ogólne pytania o esencję i w antyesencjalistyczny sposób interweniuje 
w konkretne problemy otaczającej artystę rzeczywistości w celu jej zmiany 
na lepsze, jest pragmatykiem.

Jesteś badaczem, osobą która nie wyraża emocji, ale stosuje naukowe, 

chłodne metody oceny zjawiska. Jesteś w tej dobrej sytuacji, że piszesz 

o sprawach, które już miały miejsce. I możesz na przykład pójść do Instytu-

tu Pamięci Narodowej, by tam grzebać w archiwach. Jak klasyczny historyk 

rekonstruujesz zdarzenia z przeszłości i nie są to zdarzenia mentalne, ani 

emocjonalne, tylko fakty. Cała ta książka jest oparta na faktach.

To jest historia sztuki.

Nie wiem czy to jest historia sztuki, czy to jest jednak historia ludzi?

Każdy z rozdziałów jest historią zazwyczaj jednego człowieka. Staram się 
je splatać. Zresztą przyjaźnię się z tymi artystami i na poziomie egzysten-

Nie można bez przerwy  →
aplikować dyskursów i terminów 
wziętych z Zachodu, takich jak 
konceptualizm czy minimalizm, 
do opisania zjawisk dziejących 
się w Polsce. Trzeba wymyślać 
własne.
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cji, powiedzmy, jestem z nimi blisko. Interesuje mnie ich życie, jacy są jako 
ludzie. To była sztuka, która była blisko związana z życiem codziennym. 
To też widać w moim tekście napisanym o Zbigniewie Liberze do katalo-
gu jego niedawnej wystawy w Zachęcie. Jest to próba wytłumaczenia jego 
sztuki poprzez to co mu się przytrafiło w życiu. Bez odniesień do jakichś 
prądów czy formacji artystycznych. Jest to historia człowieka, dla które-
go sztuka jest czymś co pomaga mu przeżyć. Jest to charakterystyczne dla 
każdego z bohaterów mojej książki. Sztuka pomaga im żyć. Po prostu.

Szalenie ciekawy jest ten wątek pokazujący bliski związek twórczości arty-

sty z przeżywanym życiem, czy rzeczywistością, w której się znajduje. Lata 

70. w innym świecie, na zachodzie, są momentem wychodzenia z mitów do-

tyczących potencjału sztucznego poszerzania świadomości i odbioru świata 

poprzez dopalacze, narkotyki, różnego rodzaju modyfikacje stanu rzeczy. To 

także czas rozmywania się buntu lat 60. Lata 70. w Polsce były przez opisy-

wanych przez ciebie artystów widziane bez żadnych złudzeń.

Z drugiej strony jest też to o czym powiedziałaś, o dopalaczach, kontrkultu-
rze, która miała miejsce na zachodzie. Ta książka, jak ją określa Edwin Ben-
dyk, jest historią odnalezionej rewolucji 1968 roku. W Polsce 1968 miał wy-
miar bardzo reakcyjny – wystąpienia antysemickie i generalny regres. Na 
Zachodzie 1968 jest związany z progresem, ze zmianą kultury na wielu po-
lach – seksualności, zmagań ze sferą konsumpcji, polityką, innym podej-
ściem do przemyślenia socjalizmu, chociażby. W Polsce to się dzieje w latach 
70. i to opisuję w książce. Opowiada ona o wąskim polu, w którym dokonała 
się rewolucja 1968 roku. Odbyła się zarówno rewolucja seksualna, co widać 
na poziomie wizualnym, jak i rewolucja w podejściu do polityki i do sfery 
konsumpcji wizualnej, do języka, do mediów. Została wysnuta alternatywna 
propozycja modernizacji rzeczywistości. Opisywani artyści chcieli zmienić 
otaczającą ich rzeczywistość w inny sposób niż chciały to zrobić władze.

To jest szalenie ciekawe w tych twoich badaniach IPN-owskich. Wynika 

z nich, że nie mieli nawet ambicji bycia antysystemowymi.

Dokładnie. Odrzucali propozycje zmiany rzeczywistości proponowanej 
przez władze i stwarzali alternatywne propozycje. To jest bardzo charakte-
rystyczne dla tej awangardy – konkurencja z władzą w procesie moderniza-
cyjnym. Wcześniejsze awangardy z lat 50. i 60. nie były zainteresowane mo-
dernizacją poza polem sztuki. A tutaj następuje modernizacja pola sztuki 
symultaniczna z modernizacją rzeczywistości, jakby próba połączenia tych 
dwóch rzeczy. W przypadku tych artystów szczególnie interesujące było dla 
mnie myślenie w szerokiej skali społecznej, na skalę kraju, odwaga snucia wi-
zji modernizacji daleko wykraczających poza pole sztuki. Teraz już tego nie 
ma. Myślimy na skalę bardzo prywatną, jest problem z jakimkolwiek więk-
szym projektem wspólnym, do zrealizowania w przestrzeni publicznej. A je-
śli chodzi o IPN…

To co tam znalazłeś, co umieściłeś w książce pokazuje takie wewnątrzśrodo-

wiskowe szamotaniny. 

Generalnie najważniejszą wiedzą płynącą z mojej kwerendy IPN-owskiej 
jest fakt, iż aparat Służby Bezpieczenstwa nie był w ogóle zainteresowany 

sferą sztuki wizualnej, która nie miała żadnego oddziaływania społeczne-
go ze względu na hermetyczny awangardowy język. O wiele silniej byli in-
wigilowani artyści tradycyjni, którzy operowali językiem figuratywnym, 
jak również literaci i filmowcy. Jak zaczynałem kwerendę, to wszyscy ar-
tyści bez wyjątku mówili że SB interesowało się wszystkim, że każda roz-
mowa była podsłuchiwana. Nie można było wykonać najmniejszego ru-
chu bez wiedzy SB. To nieprawda. Zadziałał tutaj klasyczny mechanizm 
Foucaultowskiego Panoptykonu. Całe środowisko artystyczne interiory-
zowało swojego własnego strażnika, samo siebie pilnowało. SB już nie mu-
siało niczego faktycznie kontrolować w tej sferze, najważniejsze że wszyscy 
byli przekonani, że kontroluje. Tego dowodzą dokumenty w IPN. A jeżeli 
nie było inwigilacji, to zupełnie inaczej wygląda kwestia oceny polityczne-
go zaangażowania artystów tej dekady.
Dlatego tak ciekawa jest historia tych artystów, którzy sami się nie pil-
nowali, tylko pilnowali, patrzyli na ręce władzy. Czyli KwieKulik. Histo-
ria którą opisałem dowodzi jeszcze czegoś innego, mianowicie podważa 
tezę która do tej pory dominowała w analizie sztuki tej dekady. Iż artyści 
byli tak apolityczni w latach 70. bowiem musieli ostro walczyć o autono-
mię języka artystycznego, który im chciała wyrwać władza komunistycz-
na narzucając im socrealistyczną poetykę. Władza nie chciała tego języka. 
Odrzucała go, bowiem w ogóle go nie rozumiała. Podobnie jak społeczeń-
stwo, w ogóle nie chciała go zabierać artystom.
KwieKulik proponowali władzy język sztuki awangardowej i ona go odrzu-
ciła. Nie chciała tego języka nawet podanego na tacy.

Tak, ale czy to nie wynikało z ich wyboru, bezkompromisowej postawy?

Na przykład KwieKulik słynęli z rozpaczliwej biedy. W porównaniu z in-
nymi artystami dostawali jakiś zleceń z Pracowni Sztuk Plastycznych. 
Oczywiście ze względu na swoją krytykę tej instytucji. Inni robili jakieś ol-
brzymie pomniki, za które można było kupić mieszkanie. A KwieKulik ro-
bili w tym czasie jakieś płyty i medaliki… 
W PRL-u jeśli artysta nie pracował na etacie na uczelni lub w galerii, to 
musiał pracować dla PSP. Wyobraźmy sobie, że dzisiaj istnieje tylko jed-
na agencja reklamowa. Artysta kończy ASP i co robi? Pracuje dla tej agen-

To jest bardzo charaktery- →
styczne dla awangardy lat 70. 
– konkurencja z władzą w pro-
cesie modernizacyjnym. Odrzu-
cali propozycje zmiany  
rzeczywistości proponowanej 
przez władze i stwarzali  
alternatywne propozycje.
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cji. Ma bardziej i mniej ambitne propozycje. KwieKulik starali się łączyć te 
dwa wymiary swojego doświadczenia wykonując prace z cyklu Zarabianie 
i tworzenie. Wykonując np. płytę pamiątkową dla PSP starali się w tym sa-
mym czasie wykonywać działania artystyczne. Polegało to na tym, iż wy-
kuwali pierwszą literę napisu na płycie, przerywali pracę i zaczynali wyko-
nywać improwizowane działania do aparatu fotograficznego, konfrontując 
ta literę z innymi materiałami, przedmiotami, etc. Podobny projekt w sty-
lu KwieKulikowego Zarabiania i tworzenia zrobił w ostatnich latach Oskar 
Dawicki pracując w agencji reklamowej i umieszczając swoją podobiznę 
na tworzonych przez siebie dla pieniędzy reklamach.

Jedna instytucja – PSP była ogniskiem zapalnym, ponieważ wszyscy będący 

poza kręgiem uprzywilejowanych mogli mieć do tej instytucji pretensje. Na 

tym, zdaje się, te zapisy Służby Bezpieczeństwa się koncentrują.

Tak, ale te zapisy uświadamiają też jaka to była ważna propagandowo 
instytucja. Taka jak telewizja. Wystąpienie przeciwko niej powodowa-
ło gwałtowną reakcję. Byłoby bardzo ciekawe gdyby wreszcie jakiś mło-
dy badacz czy badaczka zebrał istniejące dokumenty na temat PSP. Część 
z nich zagięła, część przetrwała, nikt tak naprawdę się tym nie intereso-
wał. Są jeszcze ludzie którzy tam pracowali. Ja na przykład pisząc ten tekst 
o PSP rozmawiałem z zastępcą Urbanowicza. To było bardzo interesują-
ce. Ci ludzie umierają, należy się spieszyć. Firma jeszcze istnieje – zasuge-
rowałem na przykład Rafałowi Jakubowiczowi, aby swój projekt powięk-
szonej skrzynki z Galerii Foksal, który ostatecznie został ocenzurowany 
w warszawskim CSW, wykonał poprzez PSP. Tak jak w latach 70. wszyst-
kie dzieła sztuki produkowane dla tej galerii i wyposażenie wnętrz było 
produkowane przez PSP. To jest zastanawiające, ze w ramach PSP działała 
Galeria Foksal PSP – jedna z najbardziej awangardowych galerii. De facto 
prowadzący Galerię Foksal PSP byli pracownikami PSP. PSP to część na-
szej wspólnej historii. A w Polsce historycy sztuki zdają się bać niektórych 
tematów. Na przykład bardzo wielu ludzi mnie krytykowało, że w ogóle 
poszedłem do archiwum IPN, że to archiwum jest nieczyste z samej swej 
natury (czy też esencji). Uważam, że to właśnie historycy powinni przede 
wszystkim badać to archiwum. Bardzo krytycznie, umieszczać te materia-

ły w szerszym kontekście, konfrontować z innymi archiwami, etc. Myślę, 
że mi się to udało. Nie ma tutaj posądzeń o współpracę o agenturalność, 
mimo iż wiele osób się spodziewało pewnie takich rewelacji. Jest za to, 
mam nadzieję, pogłębiona wiedza na temat naszej wspólnej historii. Jeże-
li ktoś pisze o historii PRL, to chyba wizyta w tym archiwum jest niezbęd-
na – tu chodzi o profesjonalizm. Poza tym wielu artystów, przeciwko któ-
rym prowadzone były sprawy operacyjne, po mojej kwerendzie zaczęło się 
ubiegać o status poszkodowanego przez system PRL, jak Zbyszek Libera, 
przeciwko któremu były prowadzone aż dwie sprawy operacyjne. To bar-
dzo dużo. Prawdziwy bohater. Traktujemy go zazwyczaj jak tzw. równe-
go gościa i często zapominamy jak niesamowicie dużo przeżył. Powinni-
śmy o tym pamiętać i szczególnie szanować. Jest bardzo mało takich ludzi. 
W aktach SB Libera miał pseudonim Alberto G. na cześć rewolucyjnego 
przyjaciela Che Gevary (śmiech).

Z twojej książki wynika, że w tamtych czasach działało bardzo dużo silnych 

osobowości, które w niezwykle interesujący sposób dyskutowały sprawy 

sztuki i rzeczywistości. Wydaje się to szalenie barwne. Tak barwne, że to co 

się dzieje dzisiaj wydaje się bardzo mdłe.

To jest ciekawe, bo piszę o ludziach, o których instytucje publiczne w ogó-
le nie dbały. Oni tworzyli takie jednoosobowe instytucje. Każdy miał swo-
ją galerię, Partum miał swoje Biuro Poezji, Freisler Muzeum Zero, Kwie-
Kulik mieli PDDiU, Robakowski miał Galerię Wymiany, Konieczny Think 
Crazy Institute, Ewa Partum Biuro Poezji. Nawet jeśli wchodził w grę jakiś 
budżet państwowy, jak w przypadku prowadzonego przez Lachowiczów 
Permafo, przez Gajewskiego Remontu, przez Sosnowskiego Galerii Studio 
czy Współczesnej, przez Akademię Ruchu Pracowni Dziekanki, to mo-
żemy stwierdzić, iż każdy artysta był sam swoją własną instytucją, która 
go reprezentowała. Oni wiedzieli, że wszystko zależy od nich i cały świat 
sztuki współczesnej w Polsce to są konkretni ludzie, a nie instytucje. Żad-
ne instytucje publiczne nie zajmowały się i nie przechowywały tego bagażu 
awangardy, zawsze to byli konkretni ludzie-instytucje. Dlatego teraz śla-
dy tamtego nurtu są nadal głównie w prywatnych archiwach. Moja książ-
ka opisuje ludzi, historie ludzi-instytucji, a nie historie ponadosobowych 
instytucji. W momencie kiedy dany artysta-instytucja odchodził z danej 
instytucji schodziła ona z mapy sztuki współczesnej. Tutaj pojawia się Jan 
Świdziński, którego sztuka, jako sztuka kontekstualna, wprowadza nową 
definicję sztuki. Właśnie taką, że sztuką jest to co za sztukę uznają ludzie 
tworzący świat sztuki, przy czym ci ludzie sztuki to też zwyczajny widz, 
który przychodzi do galerii i może też uczestniczyć w negocjacjach. To jest 
taka zmodyfikowana definicja instytucjonalna sztuki, kontestująca insty-
tucjonalną, bezosobową definicję Dickiego jak i też esencjalistyczne defi-
nicje konceptualne, mówiące że sztuka jest pewną istotą, esencją, która ma 
niezależny byt od ludzi.

Porozmawiajmy więc o odbiorcach. Oczywiście wszyscy ci artyści są niezwy-

kle silnymi osobowościami. Są to ludzie, którzy tworzyli czasem w ukryciu, 

a na pewno w izolacji. Nie dbali o to czy ich prace zostaną zaprezentowane. 

Oczywiście jest też Akademia Ruchu działająca w przestrzeni publicznej, 

Piszę o ludziach, o których  →
instytucje publiczne w ogóle 
nie dbały. Oni tworzyli takie 
jednoosobowe instytucje. Każdy 
miał swoją galerię.
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która zakładała istnienie odbiorcy. Ale gdzie jest ten odbiorca? Jaka jest 

jego rola?

Myślę, że odbiorca odgrywa tu bardzo ważną rolę. Cała tradycja Oskara 
Hansena i jego studentów. To była sztuka partycypacyjna, otwarta na od-
biorcę, na prowokowanie z nim interakcji, wciąganie go do działań. Taka 
jest Akademia Ruchu, taki jest Warsztat Formy Filmowej, część działań 
Krzysztofa Wodiczki. Odbiorca jest tutaj traktowany jako partner. Zresz-
tą pojawia się też kategoria amatora. W latach 70. znaczącą nowością jest 
to, iż artyści zapraszają na pole sztuki twórców – naturszczyków. Wacław 
Antczak, taki łódzki oryginał, był traktowany jak normalny członek grupy 
w Warsztacie Formy Filmowej. Czy też Galeria Repassage, która w znacz-
nej mierze była oparta na twórczości oddolnej, amatorskiej. Na przykład 
prace Pani Haliny – modelki ASP, artystki amatorki, były tam często wy-
stawiane. To było rozmazywanie granic między sztuką a rzeczywistością. 
Liczył się aspekt sztuki jako praktyki, która jest dostępna dla wszystkich. 
Było to oczywiście nie do pomyślenia w bardziej elitarnym modelu sztu-
ki konceptualnej.

Dzięki twojej wiedzy zawartej w tej książce obraz polskiej sztuki ostatnich 

dwudziestu lat przedstawia się zupełnie inaczej. Nagle okazuje się, że tych 

ludzi, którzy po roku 90. i w latach dwutysięcznych stają się największymi 

nazwiskami polskiej sztuki można osadzić w jakiejś przeszłości. Żmijewski, 

Kozyra, Rajkowska, Bodzianowski, Dawicki to są nazwiska odkrywane po 

przemianach 1989 roku. Tak jakbyś nagle rozsunął kotarę. A za nią jest las. 

Za nimi są wzory i mistrzowie. Zresztą też piszesz o tym. Czy nie chciałbyś 

napisać drugiego tomu, który by rozwijał ten wątek?

Planuję napisanie takiej książki i powoli gromadzę materiały. Mam ol-
brzymią potrzebę szukania kontynuacji i pielęgnacji tych tradycji. Widzę 
te związki i dla mnie historia sztuki ostatnich 30, 40 lat jest dość spójną 
narracją. Mamy kilka bardzo mocnych nurtów awangardowych mających 
swoje korzenie właśnie w latach 70. Przygotowuję wystawę w Muzeum 
Sztuki w Łodzi poświęconą tym właśnie relacjom. Opowiem na niej tyl-
ko część historii o kontynuacjach. Będę się starał w MS2 pokazać kon-
ceptualną tradycję reprezentowaną przez Warpechowskiego i Koniecz-
nego, którzy ukształtowali Bodzianowskiego, Uklańskiego i Dawickiego. 
Chciałbym tą tradycję zidentyfikować i pokazać jak się rozwijała od lat 
70. do współczesności. Będzie to pokazanie jedynie fragmentu wszyst-
kich kontynuacji. Dość dużo zostało zrobione jeżeli chodzi o Hanse-
na i jego tradycję, KwieKulik i Liberę. Uważam, że bez zrozumienia tego 
co się zdarzyło w latach 70. nie można zrozumieć tego co dzieje się te-
raz. Na przykład to co się stało z Galerią Foksal, ten rozłam, który się 
dokonał na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych. Wyod-
rębnienie się Fundacji Galerii Foksal i napięcie między Galerią a Funda-
cją jest dla mnie ewidentną powtórka z lat 70. Powtórką artykułu Pseudo 
awangarda napisanego przez Wiesława Borowskiego, w którym oskarżył 
wszystkie nurty awangardowe otwierające się na rzeczywistość o zdradę 
awangardy. Borowski powtórzył ten gest względem „swoich dzieci” od-
rzucając Fundację Galerii Foksal, która otworzyła się na rzeczywistość, 
starała otworzyć się na świat, przyjęła nowych bardziej „pragmatycznych” 

artystów i zaczęła umieszczać ich na rynku sztuki. Dla takiego dżentel-
mena z lat 70., który miał idealistyczne, właśnie esencjalistyczne wyobra-
żenie o sztuce, to było czymś pseudoawangardowym. Żeby zrozumieć ar-
chaiczny gest Borowskiego fundujący ten współczesny konflikt trzeba się 
cofnąć do lat 70. i zrozumieć w jaki sposób traktował on inne podmioty 
sceny artystycznej. Tak jest z wieloma zjawiskami, których korzenie tkwią 
w latach 70. To nie tylko dotyczy Galerii Foksal, tradycji Hansenowskiej, 
twórczości wielu artystów, ale też pewnego ukształtowania instytucjonal-
nego sztuki w dzisiejszej Polsce.

To ukazywanie związków zacząłeś w „Piktogramie”, w którym ukazywały 

się twoje teksty. Jak to się stało, że odkryłeś ten temat dla siebie? Co cię 

w nim tak bardzo pociąga? Musi być w nim jakiś magnes? Nie jesteś przecież 

tylko chłodnym naukowcem?

Kiedy zaczynamy wchodzić na pole sztuki to zaczynamy zastanawiać się 
dlaczego coś jest sztuką, a nie coś innego. Mnie interesuje właśnie to naj-
bardziej podstawowe pytanie. Jakie są mechanizmy wartościowania? De-
finicja instytucjonalna w ogóle mnie nie satysfakcjonowała. Interesował 
mnie ten pierwszy kryzys, kiedy sztuka po raz pierwszy zaczęła być taką 
jaką jest teraz, kiedy jest radykalnie wymieszana z rzeczywistością. Uży-
cie wszystkich mediów stało się możliwe, pojawiło się mnóstwo cieka-
wych artystów, z których każdy robił swoje, pluralizm, różnorodność. 
Wcześniej, przed latami 70., obowiązywała narracja zastępowania jedne-
go kierunku drugim. W latach 70. radykalnie się to zmieniło, otworzyło. 
Powstała sytuacja horyzontalna – wszystko stało się równe i różnorod-
ne. Artyści wtedy zastanawiali się jak definiować sztukę w nowych wa-
runkach. To pytanie zadajemy sobie do dziś, wciąż na nowo. Wtedy ono 
zostało zadane po raz pierwszy, a warunki były podobne do obecnych. 
Kiedy sztuka rozpłynęła się w rzeczywistości i przestała być obrazem czy 

Dziś najbardziej interesu- →
jące stały się zmagania in-
stytucjonalne, stanowią sedno 
dyskusji i krytyki środowiska. 
Rozmawiamy o instytucjach, 
a nie rozmawiamy o sztuce, 
a już w ogóle nie o poszcze-
gólnych dziełach sztuki, które 
w tym giną.
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rzeźbą w muzeum, nie można było już definiować jej, jak wcześniej, in-
stytucjonalnie. Mnie interesowały te wysiłki zdefiniowania sztuki. Była 
próba stwierdzenia, że sztuka może się pojawić wszędzie w rzeczywisto-
ści, ale na różnych zasadach, tych bardziej postesencjalnych i bardziej 
pragmatycznych.
Uważam, że dzisiaj za rzadko zadajemy sobie te pytania na poważnym po-
ziomie. O co w tym wszystkim chodzi? Wchodzimy w świat sztuki – „dzie-
je się”. Mniej więcej rozpoznajemy jakieś mechanizmy, ale nie idziemy da-
lej. Nie ma już takich totalnie poważnych pytań.

Dlaczego tak się dzieje?

Myślę, że jest taki trend żeby się dostosowywać do instytucji. Świat insty-
tucjonalny teraz bardzo dużo oferuje artystom, odbiorcom i jest stałym 
elementem pejzażu. Mnie interesują artyści, którzy nie mogą, tak po pro-
stu, wejść w to i tworzyć na zamówienie. Interesują mnie tacy, którzy per-
manentnie pytają czym jest dla nich sztuka. Którzy mają obsesję czy są 
artystami, czy to co robią jest sztuką. Szerszy brak takiego rodzaju autenty-
zmu sprawia, że jestem związany bliżej tylko z kilkoma artystami. 

A co z krytyką? Co z tymi, którzy mogliby podbijać dyskurs? Gdzie oni są?

To jest do mnie pytanie? Ja nie jestem krytykiem.

Postawiłeś diagnozę. Sam dobrze wiesz, że bez kilku elementów tworzą-

cych środowisko nie da się wytworzyć dobrej, sprzyjającej sytuacji. Mamy 

wolne media, przestrzeń internetu pozwoliła na swobodne wypowiadanie 

się, ale czy to spowodowało podniesienie się poziomu dyskusji o sztuce? 

Gdybyś miał ocenić poziom w Polsce takiej dyskusji środowiskowej na te-

mat sztuki? Czy to są tylko recenzje z wystaw i ujawnienia kolejnych prac? 

Czy odbywa się w tej chwili poważna wewnętrzna dyskusja na temat powin-

ności artysty?

Myślę, że mamy bardzo duży problem, bo skupiliśmy się na instytucjach. 
Wciąż się zastanawiamy jak te instytucje działają, czym powinny się róż-
nić między sobą. Sztuka gdzieś tam ginie, jest jakąś funkcją walki instytucji 
między sobą: jak się powinno zachować Muzeum Narodowe, MS2, kon-
tra CSW, kontra MSN? O ile jeszcze kilka lat temu polska scena artystycz-
na była bardzo interesująca dla ludzi ze świata – mieliśmy młodą sztukę, 
nową, radykalną. Tak teraz najbardziej interesujące stały się zmagania in-
stytucjonalne, to stanowi sedno dyskusji i krytyki środowiska. Rozmawia-
my o instytucjach, a nie rozmawiamy o sztuce, a już w ogóle nie o poszcze-
gólnych dziełach sztuki, które w tym giną.

To dotyczy także artystów?

Tak. Ważniejsze stają się strategie instytucji niż strategie artysty. To grozi 
spadkiem jakości produkcji artystycznej. Z którym chyba mamy do czynie-
nia w Polsce w ostatnim czasie. Po fali wielkich nazwisk z przełomu lat 90. 
i dwutysięcznych teraz cisza. Tak jakby młodzi przestraszyli się swoich po-
przedników. Poza tym warto pamiętać, iż „wielcy”, tacy jak Żmiejewski, Al-
thamer, Sasnal, Sosnowska i inni, byli ostatnim pokoleniem, które zaczyna-
ło robić sztukę w Polsce, w warunkach skrajnie nieprzyjaznych tworzeniu 

sztuki. Nie było prestiżu społecznego, małe zainteresowanie zagranicy, żad-
nych zysków finansowych, etc. Było to ostatnie pokolenie, które podejmo-
wało decyzje o zostaniu artystą w takich warunkach desperackich. Teraz jest 
zupełnie inaczej. Młody artysta jak startuje, to ma przed sobą dużą obietni-
cę. Ze strony galerii, instytucji nie tylko polskich bo teraz polska scena arty-
styczna jest dość dobrze podłączona do układu scalonego sztuki światowej. 
Nawet ze strony kolorowych magazynów. Próbuje dwa, góra trzy lata i jak 
się nie uda to po prostu znika. Nie krytykuje, po prostu znika. Poprzednie 
warunki hartowały artystów, te obecne paraliżują zmysł krytyczny. Obecnie 
prawie nie powstają nowe miejsca niezależne, alternatywne dla sztuki, któ-
re pozornie łatwiej stworzyć. W Polsce powstaje teraz więcej wielkich mu-
zeów i nowych galerii komercyjnych niż miejsc alternatywnych. To pewnie 
jakiś konieczny etap modernizacji polskiego świata sztuki, ale coś ewident-
nie tracimy. Zobaczymy co będzie. Pewnie ta sytuacja okrzepnie niebawem 
i nowe warunki niezwykle sprofesjonalizowanego świata sztuki będą harto-
wały artystów podobnie bezwzględnie jak wcześniejsze.

W dłuższej perspektywie grozi to jakąś rewolucyjką, jakąś zmianą?

Miejmy nadzieję, że jakimś fermentem artystycznym, krytyczną dyskusją, 
którą wywołuje sztuka a nie instytucja. Dlatego też uważam, iż powinni-
śmy przyjrzeć się jeszcze raz takim artystom jak ci opisani przeze mnie 
w książce Sztuka Polska lat 70. Awangarda i prowadzonym przez nich kry-
tycznymi negocjacjami z instytucjami, w celu wypracowania najlepszego 
środowiska dla sztuki. Oni przez swoja radykalną, bezkompromisową po-
stawę coś nam uświadamiają. Uważam, iż nie ma teraz tak radykalnej kry-
tyki instytucjonalnej. Jej brak kreuje takie patologie świata sztuki jak np. 
grupa Krasnals, która zawłaszczyła język krytyki instytucjonalnej i odstra-
sza z tego pola innych. Niemniej jednak, jak wieść niesie, jest to kolejny, 
najsłabszy, projekt grupy Azorro.

Nie jestem przywiązany  →
do obiektów. Nie fascynuje 
mnie posiadanie czegoś. 
Sztuka nie kojarzy mi się 
z posiadaniem obiektu tylko 
z doświadczeniem.
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Z tego co mówisz wynika, że swobodę wypowiedzi mają tylko historycy 

sztuki, krytycy nie związani z żadną instytucją. Cała reszta jest uwikłana 

w sieci interesów?

Wszyscy są uwikłani.

Gdzie w takim razie ma się dzisiaj odbywać dyskusja dotykająca sedna, do-

tycząca spraw, które cię fascynują, a które odnajdujesz w przeszłości? Gdzie 

one są dzisiaj?

Na pewno jest w wielu ośrodkach. Ciekawym zjawiskiem, które stanowi istot-
ne novum w perspektywie historycznej w sztuce polskiej to Obywatelskie Fo-
rum Sztuki Współczesnej. To nowość, niesamowity progres środowiska, jego 
samoorganizacji, zdolności do wspólnej rozmowy i wspólnego osiągania ce-
lów. Wcześniej taka inicjatywa byłaby nie do pomyślenia. Była dość duża po-
laryzacja. Wcześniej, jak minister kultury chciał porozmawiać ze światem 
sztuki, to zgłaszał się albo do przedstawiciela Związku Polskich Artystów Pla-
styków, który nic nie miał wspólnego ze sztuką współczesną, albo do jakiejś 
ogólnie kojarzonej ze sztuką współczesną osobowości jak Anda Rottenberg. 
Teraz musi, miejmy nadzieję, rozmawiać z prawdziwie demokratyczną, od-
dolną inicjatywą, reprezentującą interesy środowiska. To jest znaczący krok 
do przodu w stosunku do stanu, który opisuję w mojej książce.

Czy ty masz jakieś prace w swojej kolekcji? Czy kolekcjonujesz prace?

Nie kolekcjonuję.

Nie otrzymujesz niczego od artystów, swoich znajomych?

Nie jestem przywiązany do obiektów. Nie fascynuje mnie posiadanie cze-
goś. Sztuka nie kojarzy mi się z posiadaniem obiektu tylko z doświadcze-
niem, a generalnie najciekawszy dla mnie jest osobisty kontakt z artystą. 
Wielokrotnie artyści z którymi się przyjaźnię proponowali mi jakieś pra-
ce, ale nie chciałem. Ale dlatego właśnie, że się z nimi przyjaźnię nie chcę 
tych rzeczy. 

Wyjechałeś właśnie do Nowego Jorku na kilka miesięcy. Co tam robisz? Czy 

pojechałeś jako badacz sztuki najnowszej czy jako misjonarz polskiej awan-

gardy lat 70.? Czego się spodziewasz po tym wyjeździe?

Tak, mój wyjazd do Nowego Jorku jest ściśle związany z moją misją 
ewangelizacyjną. Organizuję wystawę na Uniwersytecie Columbia zaty-
tułowaną Open From Film and Architecture dotyczącą relacji pomiędzy 
teorią i praktyką Formy Otwartej Oskara Hansena i jego studentów, a cy-
bernetyką.

Masz bardzo rozległe zainteresowania, efekt swoich badan przedstawiasz 

w tekstach/publikacjach tak mocno poddanych obróbce intelektualnej, że 

ich lektura nie należy do najłatwiejszych, mówiąc delikatnie. Czy wiesz, że 

istnieje nawet takie określenie stylu: „rondudyzm”? Jak byś go scharakte-

ryzował?

Rondudyzm brzmi prawie tak samo jak postesencjalizm (śmiech). Wyglą-
da na to, że postesencjalizm to najnowszy rondudyzm. Żartuję. Nie sły-
szałem o tym terminie. Wolałbym go nie definiować. Uważam że ten kto 

wymyślił ten termin sam powinien zostać oskarżony o wymyślanie „nie-
najłatwiejszych, mówiąc delikatnie” definicji. Nie czuje się tutaj mistrzo-
stwa terminotwórczego rastrystów.

Jakie są dziś powinności awangardy? Czym jest awangarda dziś? Gdzie jest 

ta awangarda?

Wielu artystów można tu wymienić, flirtujących z poetykami czy też stra-
tegiami awangardowymi. Robią to na róże sposoby, cynicznie, ironicznie, 
krytycznie, etc. Próbowaliśmy w ubiegłym roku w ramach nooawangardy 
odtworzyć parametry takiego awangardowego nurtu: kolektywizm, ścisła 
współpraca z nauką, myślenie całościowe, propozycja modernizacyjna, in-
terdyscyplinarność, itp., itd. Będziemy to kontynuować.

Badałeś związki zachodzące między polskim punkiem, a sztuką tamtego 

okresu. Czy teraz są podobne zjawiska łączące muzyków i artystów?

Ciekawym zjawiskiem jest obecnie zakładanie zespołów muzycznych przez 
artystów, np. Wojtek Bąkowski ma zespół, Kuśmirowski, Libera i Drozd, 
solowo śpiewa Dawicki, Bodzianowski, Molska. W wakację będę organizo-
wał Pierwszy Festiwal Piosenki Artystycznej, polegający właśnie na takim 
przeglądzie zespołów zakładanych przez artystów jak i solowych muzycz-
nych performances. Chcielibyśmy aby to się stało coroczną imprezą, mię-
dzynarodową, co roku gromadzącą artystów z pola sztuk wizualnych two-
rzących muzykę. Patronem tej imprezy jest Zbyszek Libera, który wspólnie 
z Jerzym Truszkowskim w latach 80. stworzył zespół Sternehoch. Był to 
pierwszy zespół muzyczny założony w Polsce przez artystów wizualnych. 
Teraz Libera założył zespół z Dawickim, jestem niezmiernie ciekawy co 
z tego wyniknie.

W Polsce powstaje teraz  →
więcej wielkich muzeów i 
nowych galerii komercyjnych 
niż miejsc alternatywnych. 
To pewnie konieczny etap 
modernizacji polskiego świata 
sztuki, ale coś ewidentnie 
tracimy.
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Łukasz Ronduda – historyk sztuki, badacz i kurator. Autor m.in. Archiwum Pol-

skiego Filmu Eksperymentalnego CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. Ad-

iunkt w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Znawca strategii 

medialnych w sztuce, w szczególności okresu lat 70. i 80. Zrealizował wiele ce-

nionych wystaw w Polsce i za granicą, m.in.: Marysia Lewandowska, Neil Cum-

mings. Entuzjaści z amatorskich klubów filmowych (CSW, Warszawa, 2004, Whi-

techapell Art Gallery, London 2005); The Workshop of the Film Form (Electronic 

Arts Intermix, Nowy Jork, 2004), Paulina ołowska, Rainbow Brite; Wilhelm Sa-

snal, USA (CSW, Warszawa, 2006); Precz z Alfonsami Sztuki, relacje pomiędzy 

sztuką a punkiem (wspólnie z Michałem Wolińskim, Warszawska Giełda Papie-

rów Własnościowych, 2006); Polish Socialist Conceptualism of the 70s (wspólnie 

z Barbarą Piwowarską, orchard, Nowy Jork, 2007), 1,2,3… Awangarda, Film/sztu-

ka pomiędzy eksperymentem a archiwum (wspólnie z Florianem Zeyfangiem, 

CSW, Warszawa, 2007, Kunstlerhaus, Stuttgart, 2007, Sala Rekalde, Bilbao 2008). 

Kurator pokazów filmowych: Filmy artystek polskich z lat 70. i 80. (Tate Modern, 

Londyn 2004); Robakowski/Sharits (Anthology Film Archives, Nowy Jork 2005); 

Analogue: Polish video art form the 70s and 80s (Tate Modern, Londyn, 2006), 

Polish New Wave, the history of a phenomenon that never existed (wspólnie 

z Barbarą Piwowarską, Anthology Film Archives, NY 2008, Musee d’Art Con-

temporain MAMC, Strasburg, 2008, Tate Modern, Londyn 2009). Redaktor pu-

blikacji: 1,2,3…Awangarda, Film/sztuka pomiędzy eksperymentem a archiwum 

(Sternberg Press 2007), Polska Nowa Fala, historia fenomenu którego nie było 

(Warszawa 2008). Autor książek: Strategie subwersywne w sztukach medial-

nych (Kraków, Rabid, 2006) oraz Sztuka Polska lat 70. Awangarda (Warszawa, 

2009). Autor wielu tekstów o sztuce. Wspólnie z Krzysztofem Wodiczką i Joan-

ną Warszą prowadzi cykl seminarium na Warszawskim SWPS zatytułowanych 

Konflikt, Trauma, Sztuka.

W ubiegłym roku był kuratorem wystawy Niezwykle Rzadkie Zdarzenia (CSW, 

2009) i sygnatariuszem Manifestu Nooawangardy. ostatnio, już w 2010 można 

było oglądać retrospektywę duetu KwieKulik Forma jest faktem społecznym, 

którą przygotował we Wrocławskim BWA oraz wystawę Star City. Future un-

der communism (wspólnie z Alexem Farquarsonem), którą można było oglą-

dać w Nottingham Contemporary. obecnie przebywa na stypendium Fullbrig-

ta na Universytecie Princeton w USA.

 

O książce: Sztuka Polska lat 70. Awangarda Łukasza Rondudy opowiada 

o otwarciu polskiej awangardy lat 70. na rzeczywistość. Efektem była nie-

zwykła pluralizacja postaw i gestów artystycznych niespotykana wcześniej 

w polskiej sztuce. opisywane w książce strategie artystyczne lat 70. są świa-

dectwem pewnego niezwykłego wydarzenia (w znaczeniu Alaina Badiou) – 

zmiany, która dokonała się w polskiej sztuce w wyniku tego radykalnego 

otwarcia się na rzeczywistość. Wydarzenie to polegało na pozornie samobój-

czej próbie pozbawienia sztuki jej autonomicznej i neutralnej esencji, a zara-

zem na marzeniu o synchronizacji, powiązaniu sztuki z codziennym życiem, 

egzystencją, z nauką, polityką, etc. Poszczególne rozdziały dotyczą najważ-

niejszych reprezentantów i reprezentantek sztuki tamtego okresu: Marka 

Koniecznego, Pawła Freislera, Ewy Partum, Zbigniewa Warpechowskiego, 

Andrzeja Partuma, Krzysztofa Zarębskiego, Natalii LL, Andrzeja Lachowicza, 

Krzysztofa Zarębskiego, KwieKulik, Zbigniewa Dłubaka, Jana Świdzinskiego, 

Krzysztofa Wodiczki, Henryka Gajewskiego, Anastazego Wiśniewskiego, Zyg-

munta Piotrowskiego, Pawła Kwieka, Jana S. Wojciechowskiego, Grzegorza 

Kowalskiego, Elżbiety i Emila Cieślarów, Wiktora Gutta, Waldemara Raniszew-

skiego, grup artystycznych Warsztat Formy Filmowej (a w szczególności jego 

głównych członków: Józefa Robakowskiego, Wojciecha Bruszewskiego, Pawła 

Kwieka, Ryszarda Waśki) oraz Akademii Ruchu.

Autorem koncepcji wydawniczej książki jest Piotr Uklański. Artysta Uklański 

staje w obronie artystów – broni wizualności prac przed ich nadmiernym tek-

stualnym uwięzieniem.

Wydawca: Polski Western, Jelenia Góra, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 

2009, dwie wersje językowe: polska i angielska.



  CZYTELNIA  

Gdzie są Twoje kasztanowe włosy
Dlaczego uległeś modzie na blond
Czy kolor blondowy może jeszcze zaskoczyć
Czy może przyciągnąć kapitał obcy?

KASZTANOWE
WŁOSY
[RANO]

Rano specjalizuje się w koncertach granych dla 
niczego niespodziewających się klientów war-
szawskich kawiarni sieciowych. Formuła jest 
prosta: zespół spontanicznie zajmuje stolik 
w kawiarni, zamawia kawę i rozpoczyna trwa-
jący najczęściej kilkadziesiąt sekund koncert, 
zakończony efektowną interwencją pracow-
nika ochrony. Finałowy koncert trasy zimowej 
po warszawskich lokalach był zarazem najdłuż-
szym występem – w Hard Rock Cafe zagrali aż  
3 piosenki. 
Rano tworzą artysta Tomek Saciłowski, Bartek 
Kraciuk, Staszek Boniecki oraz Graża, wokalist-
ka znana z takich składów jak Los Trabantos 
i Betty Be. Wśród swoich inspiracji wymieniają 
Annę Jantar oraz inny zespół Kraciuka i Boniec-
kiego, reprezentującą styl terror-noise forma-
cję Disco Cunt Discount. 
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Gdzie są Twoje kasztanowe włosy
Dlaczego uległeś modzie na blond
Czy kolor blondowy może jeszcze zaskoczyć?
Czy może przyciągnąć kapitał obcy?

Już miałem plan Prosto do domu!
gdy nagle na Ciebie wpadłem 
Wcześniej myślałem, że widzę nie ciebie, 
że jestem po raz kolejny w błędzie 
To ty? Gdzie są Twoje kasztanowe włosy? 
Nie pytaj, po prostu przepadły 
A jak trafiłeś na to przyjęcie?
Sam nie wiem, bywam wszędzie
Lecz widzę, że są tutaj wszyscy, których
Nie widziałem całe dwa lata 
No a dwa lata to bardzo długo 
W tym czasie można zbudowac biuro
Powiedz co robisz, pracujesz, czy tworzysz?
Raczej się staram w chmurach nie błądzić 
Od wczoraj jestem szefem działu 
Obsługi klientów z branży audio 

Świetnie, widzę, że pasja się zwraca
Że można łączyć pasję z pracą
Może spotkamy sę rano na kawie
Mieszkam w Warszawie, Co ty na to?
Chętnie, choć bardzo bywam zajęty
Przejęty tym, co mam do zrobienia 
Podam Ci teraz mój nowy telefon
Zadzwoń jak będziesz pod wielką anteną 

Gdzie są Twoje kasztanowe włosy
Dlaczego uległeś modzie na blond
Czy kolor blondowy może jeszcze zaskoczyć 
Czy może przyciągnąć kapitał obcy?

Gdzie są Twoje kasztanowe włosy
Dlaczego uległeś modzie na blond
Czy kolor blondowy może jeszcze zaskoczyć 
Czy może przyciągnąć kapitał obcy? 
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Dominic Fox, filozof, 
literaturoznawca, 
poeta i bloger, autor 
książki Cold World, o 
depresji w sztuce, ak-
tywizmie politycznym 
LEAD LEAD LEAD LEP-
SZY I BARDZIEJ FASCY-
NUJĄCY w rozmowie z 
Agatą Pyzik.

BRAK 
EUFORII 
JAKO 
ŹRÓDŁO 
WALKI

BRAK
EUFORII
JAKO
ŹRÓDŁO
WALKI
W smutku czai się 
nowoczesność. Me-
lancholik staje się 
aktywistą, ponie-
waż aktywna posta-
wa jest konsekwen-
cją rozczarowania. 
Dominic Fox, filozof, 
literaturoznawca, 
poeta i bloger, autor 
książki Cold World, 
o depresji w sztuce 
i aktywizmie poli-
tycznym rozmawia 
z Agatą Pyzik.

Adam Witkowski: Smoła na płótnie, technika: smoła na płótnie, 2008, 2009, dzięki uprzejmości 
artysty
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Zacznę od celowo naiwnego pytania: kiedy czujesz się przygnębiony, to sta-

rasz się to uczucie odpędzić, czy je kontemplujesz?

Osobiście mam skłonność do pławienia się w żalu. Kiedy pisałem Cold 
World, słuchałem przez kilka miesięcy mrocznego norweskiego metalu, 
takich zespołów, jak Xasthur i Burzum. Simon Reynolds [legenda dzien-
nikarstwa muzycznego – przyp. AP] nazwał je na swoim blogu „metalo-
wą wersją Buriala”, więc pomyślałem, że muszę tego posłuchać. Uznałem, 
że jest to fascynująca i wciągająca muzyka, zainteresowałem się tym kon-
kretnym stylem i tą sceną. Miałem potem obawy, że zanadto wpłynie to na 
treść mojej książki. Kluczowe pojęcie „militant dysphoria” [czyli „walczą-
ca dysforia” jako przeciwieństwo euforii, jedna z głównych tez Cold World, 
gdzie brak euforii nie prowadzi do apatii, ale do przezwyciężenia smutku 
i do aktywizmu – przyp. AP], czyli „walecznej anty-euforii”, pojawiło się na 
moim blogu Poetix w kontekście pisarki kryminalnej Particii Highsmith 
i autorki książek fantasy Urszuli Le Guin, jednak fragment ten nie znalazł 
się, co ciekawe, w książce. Rozdział o poecie romantycznym S.T. Colerid-
ge’u wziął się z pracy, którą pisałem na uniwersytecie 15 lat temu. Pisałem 
o jego przygnębieniu w zestawieniu z piosenką Marka Eitzela z American 
Music Club, Western Sky, gdzie znalazł się cytat: The world’s a shadow of 
what went before/The world gives off none of its own Light. To raczej dziwne, 
łączyć współczesną piosenkę amerykańską i Coleridge’a. Ale zafascynowa-
ła mnie idea, że jest światło, które jednak zanika [DF parafrazuje tytuł pio-
senki The Smiths There’s a Light That Never Goes Out – przyp. AP] i świat 
zaczyna w takich warunkach wyglądać inaczej, i tak, jak mi się wydaje, Co-
leridge zdaje się go postrzegać. Im więcej o tym myślałem, tym lepiej mo-
głem to odnieść do własnej dezintegracji i smutku. Do tych okresów w ży-
ciu, kiedy jest się dziwnie spokojnym, ale które są zarazem jakby okresem 
hibernacji. Jest to smutek, z którego zaczynamy sobie zdawać sprawę do-
piero, kiedy już się z niego oswobodzimy. Jednak, co ciekawe, w koncep-
cji Zimnego Świata, o której się rozpisuję, moment uświadomienia sobie 
smutku zawsze prowadzi do wzbudzenia jakiejś emocji, czy może afektu 
raczej, niż emocji. Przygnębienia nie uważam za rodzaj stanu, z którym 
należy walczyć. Zauważam go dopiero, kiedy się już w nim znajduję. Ra-
czej należy robić wtedy rzeczy wymagające wrażliwości, a poza tym: dłużej 
sypiać, częściej spotykać się z przyjaciółmi, etc.

Mówisz o motywach osobistych, ale czy był jakiś zewnętrzny impuls do na-

pisania tej książki? Poza ostatnim rozdziałem o Rote Armee Fraktion, Cold 

World omawia głównie poezję i muzykę, w tym, co najbardziej zaskakujące, 

norweski wyjątkowo mroczny black metal. Jednak wydaniu twojej książki 

towarzyszyła sesja w Goldsmiths College, gdzie inni teoretycy z blogerskie-

go środowiska wokół Zer0 Books, tacy, jak Mark „K-Punk” Fisher czy Nina 

Power, odnieśli twoje tezy do faktycznej rzeczywistości społecznej i poli-

tycznej.

Książka wynikła po części z moich rozmów z Markiem Fisherem (nn6t 
#51) o pojęciu tzw. chłodnej racjonalności, jako czegoś, co zaburza au-
tomatyczne funkcjonowanie twojego zaprogramowanego ja. Jest to zara-
zem dość interesujący sposób patrzenia na rzeczy. Mark jest spinozistą, 
czyli według niego ego jest automatycznie kontrolowane przez społeczeń-

stwo i na przykład zły stan emocjonalny zostaje wywołany przez tarcia 
i sprzeczności, jakie są między społeczeństwem a tobą. Jedynym sposo-
bem na zakłócenie tego jest zobiektywizowanie, zobaczenie społeczeń-
stwa w sposób racjonalny. Jest w tym coś bardzo atrakcyjnego, jak również 
w postulowanym przez Marka gnostycyzmie, pewnym rodzaju „zewnętrz-
nej wiedzy”, która przenika świat, w sposobie, w jaki świat się nam jawi. 
Nie przekonuje mnie to, częściowo z powodu moich religijnych przeko-
nań, z którymi zwłaszcza gnostycyzm się kłóci – jeśli wyznajesz teologię 
zakładającą jakikolwiek rodzaj wcielenia, nie możesz rozszczepić ciała ani 
swojego życia emocjonalnego. Jest w tym jednak ciekawa dialektyka. Alain 
Badiou ożywił ten koncept w swoim Świętym Pawle: z jednej strony, ego-
istyczne zainteresowanie samym sobą, z drugiej – możliwość wydobycia 
z tego jakiejś prawdy. U Badiou zwierzęce ja, ciało, jest wsparciem, i to je-
dynym możliwym, dla prawdy, ja musi wejść w kontakt z tym, kim jesteś, 
w jaki sposób żyjesz, emocjonalnie i afektywnie jak również intelektualnie. 
Badiou uważa, że transformacja odczucia, może być widziana jako konse-
kwencja czegoś, co filozof nazywa procedurą prawdy. Tak więc są afekty 
połączone z rozmaitymi rodzajami prawdy, czy radości albo szczęścia czy 
innych kwestii pochodzących z tego, co filozof nazywa „procedurą miło-
ści”, albo „procedurą naukową”.
Podoba mi się taki sposób patrzenia. Pozwala to zobaczyć integralność ob-
razu własnego życia emocjonalnego, czy życia w ogóle, nie stara się go „na-
prawiać”, ale pozwala, by przenikało je coś innego. To dość teologiczna 
idea. Medytacja nad Zimnym Światem jest z nią silnie powiązana – stan, 
w którym wydaje się, że nie można niczego zmienić, sam jest tą zmianą, 
mieści się w nim możliwość zmiany.

Skąd pochodzi fraza „Zimny Świat”?

Z fragmentu Przygnębienie: Oda Coleridge’a, ale jest to też tytuł albumu 
GZA z Wu-Tang Clan, który darzę wielkim podziwem. Takie nazwy mają 
depresyjne kapele metalowe i punkowe, jest piosenka o tym tytule w re-
pertuarze Godflesh. To ciekawe, jak ten temat powraca w różnych kontek-
stach. Fraza o wewnętrznym świecie wiecznej zimy pojawia się także u Ge-
ralda Manleya Hopkinsa. W mojej książce starałem się nadać jej wyrazisty 
pojęciowy kontekst. Nie twierdzę, że depresja czy przygnębienie nie mają 

Przygnębienia nie uważam za  →
rodzaj stanu, z którym należy 
walczyć. Należy robić wtedy 
rzeczy wymagające wrażliwości.
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kontekstu, jednak chciałem sprawdzić, czy uda mi się stworzyć coś, co wy-
pływałoby tylko z estetycznego doświadczenia i czy dałoby się to pocią-
gnąć do doświadczenia politycznego. Książka była raczej eksperymentem 
niż argumentem, że te koncepty już istnieją. Do tej pory nie mam całko-
witej pewności, że mam rację. Możesz dostrzec paralele pomiędzy anty-
społecznymi tendencjami black metalu i Baader Meinhof, ideę, że należy 
teorię przenieść na praktykę. Jest to w sumie dość anty-estetyczne i anty-
teoretyczne, jednak koniec końców ich praktyka została zestetyzowana. 
Mimo że Baader-Meinhof byli aktywistami, ich akcje były tak wymyślo-
ne, by prowokować efekty wewnątrz spektaklu, toteż pod koniec mieli zbyt 
dużą świadomość tego, jak wyglądają; ich manifesty i oświadczenia były 
tak samo ich integralną częścią, jak ich działania.

To jednak interesujące, że w określonym momencie historycznym było 

możliwe pojawienie się grupy, która miała tak silny polityczny charakter, 

a zarazem był w niej od razu rozpoznawalny element szaleństwa. Byli jak-

by ucieleśnieniem idei Antonina Artauda o Teatrze Okrucieństwa. Lata 60., 

z kulminacją politycznego karnawału w roku 1968, to w ogóle moment spo-

łecznego i politycznego wstrząsu. W Ameryce młodzież protestowała prze-

ciwko wojnie w Wietnamie, a body-artyści dręczyli swoje ciała w akcie pro-

testu przeciwko całemu społeczeństwu. Interesuje mnie aspekt szaleństwa 

we wszystkich tych działaniach: dlaczego rewolucja jest na swój sposób 

szaleństwem i dlaczego w tych wszystkich grupach obecny był zarazem ten 

sam wątek samozniszczenia i trangresji.

Myślę, że koncept Badiou tzw. „pasji dla realnego” byłby tu bardzo przy-
datny. Jednym z efektów Zimnego Świata, czyli wewnątrz „zmrożonej sytu-
acji”, jest próba wykucia drogi ucieczki z niego. Jest jakaś żywotna rzeczywi-
stość skryta za tą zamrożoną rzeczywistością – trzeba wybić drogę wyjścia 
i odnaleźć światło. I może jest to coś, co black metal i Baader-Meinhof mają 
ze sobą wspólnego: społeczeństwo znajduje się w stanie stagnacji i zamro-
żenia, a ich działania miałyby reaktywować coś ukrytego i autentycznego. 
To właściwie okultyzm. Dla Baader-Meinhof, jak to opisuję w mojej książ-
ce, obraźliwy język, tak samo, jak pełne przemocy działania, były sposobem 
na ukazanie „realnego” i wyciągnięcie czegoś, co zostało utracone, roztrwo-
nione i skierowane w niewłaściwym kierunku. Jest spektakl, są media, któ-
re odwracają energię, recyrkulują ją i wymyślają fałszywy świat, za którym 
jest ten prawdziwy świat, do którego trzeba się dostać.

RAF ekshumowali to, co było ukryte w społeczeństwie. Wydaje mi się, że po-

dobną rolę odegrali Wiedeńscy Akcjoniści dla Austriaków, ich krwawe spek-

takle miały ekshumować kolaborację i inne wojenne winy Austrii.

Tak, „realnym” niemieckiego społeczeństwa była ukrywana kwestia na-
zizmu. Żeby stanąć do walki z nim, trzeba było go najpierw ujawnić, 
i sprawić, żeby się stał realnym, trzeba więc było sprowokować społe-
czeństwo do ujawnienia jego własnego autorytaryzmu. Kiedy zaczyna 
stosować wobec ciebie przemoc i stajesz się jego ofiarą, ujawniasz totali-
taryzm. Widzisz co kryje się pod powierzchnią: „Pokolenie Auschwitz”, 
jak krzyczeli członkowie RAF-u. Nie wiem niestety zbyt wiele o Wiedeń-
skim akcjonizmie…

Myślę, że to był artystyczny ekwiwalent RAF-u, chodziło o ekshumowanie 

nazistowskiej przeszłości Austrii, a nie została właściwie zdenazyfikowana, 

jak np. Niemcy. Krwawe działania akcjonistów miały jednak miejsce wcze-

śniej, już pod koniec lat 50.

Tak, wydaje się to bardzo podobne, także do działań zespołów metalo-
wych. Zespół Mayhem ma skłonności do ubarwiania swoich występów np. 
umieszczaniem świńskich łbów zatkniętych na pikach na przodzie sceny, 
a następnie rzucaniem ich w środek publiczności. Akcent jest położony na 
to, co cielesne i krwawe.

Uderza mnie to w metalu, że jest on, mimo swojego okrucieństwa, albo wła-

śnie dlatego, tak popularny, że istnieje ogromna subkultura, etc. Oczywiście 

było więcej subkultur, jak punk, które też jakoś odwoływały się do okalecza-

nia ciała. Zaskakuje mnie jednak połączenie w metalu grozy i groteski. Takie 

zespoły, jak GWAR są już po prostu groteskowo przerysowane. Fascynuje 

mnie wiec połączenie okrucieństwa z masową popularnością.

Jest coś w rodzaju rozdarcia pomiędzy wczesnym black metalem, który był 
antykomercyjny, otwarcie elitarny i skierowany do małych kręgów, w któ-
rych wymienia się kasetami, i jego komercjalizacją, która następuje póź-
niej. Jest jednak też nostalgia za tymi pre-komercyjnymi czasami. Istnieje 
więc komercyjny black metal, którego komercyjność akceptujesz, i który 
ma wielu fanów. Wydaje mi się jednak, że styl dawnego black metalu po-
winien być nadal kontynuowany. Z drugiej strony, jest też depresyjny black 
metal, który radykalnie zmienia stylistykę wczesnego metalu. Jest nadal 
dość anty-komercyjny, jak Xasthur na przykład, a jeśli będziesz śledziła 
linki w internecie, znajdziesz wiele znacznie bardziej dziwacznych zespo-
łów. To tajemnicze środowiska, wykupujesz subskrypcję i kupujesz nisko-
nakładowe płyty.

Miałam na myśli bardziej przyzwolenie społeczeństwa na istnienie tego ro-

dzaju muzyki i przy obecnej komercjalizacji, zneutralizowanie efektu, jaki 

ta muzyka mogłaby mieć. Jednak może komercyjny metal też ma zdolność 

ujawniania jakichś mrocznych cech współczesnego społeczeństwa?

Wracając jednak do twojej figury melancholijnego aktywisty; jest coś 

nowoczesnego w postawie smutku. Łączysz melancholika z postawą ak-

tywisty: aktywizm opisujesz jako konsekwencję rozczarowania, którego 

Stan, w którym wydaje się,  →
że nie można niczego zmienić, 
sam jest tą zmianą, mieści się 
w nim możliwość zmiany.
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skutkiem jest wycofanie się ze świata. Jest w tym odczarowanie, które 

kojarzy mi się z szerszym odczarowaniem świata, o którym piszą Horkhe-

imer i Adorno.

To ciekawe, ponieważ większość aktywistów, których znam, nie jest wcale 
jakoś szczególnie smutna lub pesymistyczna. Jeśli miałbym to już koniecz-
nie jakoś określać, są to raczej bardzo żywiołowi ludzie. Bycie zaangażo-
wanym w aktywizm ma raczej funkcje ożywiające. Pytanie jednak, w jaki 
sposób dochodzi do wyjścia ze stanu zadowolenia ze świata, do pragnie-
nia przybrania aktywnego stanowiska, może nie wobec całego świata, ale 
wobec pewnych jego elementów. Wydaje mi się, że jest konieczne przej-
ście przez owo stadium „odczarowania”. Nie sądzę, aby ktoś zachwycony 
wszystkim dookoła stał się aktywistą. Tzw. militant dysphoria była szeroko 
dyskutowana, ponieważ te dwa elementy rzadko idą ze sobą w parze; jeśli 
jesteś dysforyczny, raczej nie masz walecznych skłonności. Myślę jednak, 
że są ślady negatywności w stanowiskach wielu aktywistów, nawet jeśli wy-
tworzyły się wskutek stanu dysforii. Ta negatywność to odmowa akceptacji 
świata takim, jakim jest, pochodzi z poprzedzającego ją odczarowania. Nie 
rozpracowałem jeszcze do końca, jak to działa. Dysforia jest czymś w ro-
dzaju derridiańskiego „śladu” wewnątrz aktywizmu, wewnątrz polityczne-
go podmiotu. Podmiot polityczny znajduje się wewnątrz tej dysforii, jest 
zamknięty, czy wręcz uwięziony w przygnębieniu. W podmiocie politycz-
nym jest coś w rodzaju dysforycznego motoru. Wydaje mi się, że rzeczy ni-
gdy nie składają się po prostu w gładką całość i trzeba każdorazowo doko-
nywać wysiłku oczyszczania świata wokół siebie.
Jeśli chodzi o smutek, często łączy się on z nostalgią, i wydaje mi się, że 
jest to nowoczesny fenomen. Kojarzy się on z pojęciem późności, przy-
chodzenia za późno [chodzi o belatedness, termin rzucony przez Harol-
da Blooma w sławnej książce Lęk przed wpływem, oznaczający wieczne 
opóźnienie współczesnych wobec potężnych poprzedników; fraza po-
chodzi od Nietzschego, który ukuł pojęcie „niewczesności” – przyp. AP]. 
Choć pojęcie to ma literackie tło, wydaje mi się, że współczesny metal 
cierpi z tego samego powodu – balastu zmitologizowanej przeszłości, 
połączonego z dobrowolnie mylnym odczytaniem tej przeszłości, który 
uniemożliwia mu wyprodukowanie czegoś nowego. Trudniej odnieść to 
do polityki. Wydaje mi się, że współczesna lewica zmaga się z balastem 
swojej przeszłości, w sposób oczywisty jej funkcjonowanie nie może być 
kontynuowane na poprzednich zasadach. Można to nazwać lękiem przed 
wpływem. Jak wytworzyć nową lewicę, która nie byłaby po prostu powtó-
rzeniem czegoś, czego już próbowano i jest już przeterminowane. Jest to 
pytanie, które wszyscy sobie zadają. Istnieje straszliwe ryzyko popadnię-
cia w nostalgię, czego należałoby uniknąć. Nie stańmy się po prostu po-
wtórzeniem społeczeństwa z 1968 roku.

Czy uważasz, że jest to specyfika chwili obecnej? Zadawałam sobie ostatnio 

to pytanie w dyskusji przy okazji poezji: czy we współczesnej rzeczywistości 

poezja ma jeszcze znaczenie, jakie miała kiedyś? Została zmarginalizowana, 

od tego, że poeci bardzo rzadko dostają nagrodę Nobla, aż po wyrugowanie 

poetów z planów wydawniczych, ponieważ się nie sprzedają. Dziś poezja 

istnieje głównie w internecie. Jednak pod koniec XIX wieku sytuacja miała 

Istnieje straszliwe ryzyko  →
popadnięcia w nostalgię. 
Nie stańmy się po prostu 
powtórzeniem społeczeństwa 
z 1968 roku.

Adam Witkowski: Smoła na płótnie, technika: smoła na płótnie, 2008, 2009, dzięki uprzejmości 
artysty
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się podobnie, przed rewolucyjnymi poetami modernistycznymi, jak Ezra 

Pound i T.S. Eliot, mieliśmy zupełnie wtórnych i nudnych poetów gregoriań-

skich. Może to regularna cyrkulacja epok, energii twórczych?

Był moment w historii, kiedy John Mansfield był poetą laureatem i nikt od 
tamtej pory o nim nie słyszał. Jeśli mamy do czynienia z kryzysem w po-
ezji, bardziej chodzi o kryzys w publikowaniu.

Czy uważasz, że wpływa to na samo pisanie?

Oczywiście. Z pewnością T.S. Eliot publikowany w miękkiej oprawie jest 
szczególną formą propagowania i fetyszyzacji towarowej poezji. Poezja ma też 
określony prestiż, i z pewnością ów prestiż może zaapelować do określonej pu-
bliczności. Teraz ten prestiż utraciła, zanikła łączność pomiędzy poezją i szer-
szą publicznością. Jestem zapisany na listę mailingową strony, gdzie poeci pu-
blikują dla innych poetów i jest to właściwie jedyny rodzaj publiczności, jaki 
mają. Miewają odczyty i tak dalej, nie istnieje jednak poczucie łączności z pu-
blicznością. To dokładnie, jak w latach 30. Znajdujemy się w momencie przej-
ściowym, nadejdzie nowy rodzaj czytelników i nowe formy publikowania.

Chwilami wydaje mi się, że świat wokół nas, kanały komunikacji, etc. zmie-

niają się w sposób, który czyni poezję anachroniczną. Obieg poezji wygląda 

z grubsza tak, że czcimy klasyków, a marginalizujemy trudną poezję współ-

czesną. Bliski ci Owen Hatherley, z którym wcześniej rozmawiałam (nn6t 

#55), wysnuł ciekawą teorię, że najciekawsze zjawiska w kulturze brytyj-

skiej od lat 60. miały miejsce w muzyce popularnej, a nie np. w literaturze.

Tak, ale najciekawsze w sensie modernizmu, aplikowanego do muzyki, 
w dodatku – muzyki pop.

Dokładnie: pop wszedł do kultury, zmienił naszą perspektywę i wprowadził 

nową jakość. Trudno mi jednak pominąć jedna palącą kwestię: jak osądzać 

członków RAF-u czy Varga Vikernesa z zespołu Burzum, którzy dopuszczali 

się morderstw? Jeśli chodzi o RAF, sprawa jest może bardziej skomplikowa-

na. Czy osądzać to z punktu widzenia polityki, szaleństwa etc?

Za każdym razem dyskusja schodzi na ten temat: jak możesz słuchać mu-
zyki gościa, który był mordercą i neonazistą? Przede wszystkim nie słu-
chałbym muzyki, która nie podobałaby mi się sama z siebie. Varg wciąż 
tam gdzieś jest, został niedawno wypuszczony z więzienia i niewykluczo-
ne, że znów może spowodować jakiś zamęt. Nie można tego zjawiska uczy-
nić „bezpiecznym”, nie można też estetyzować zbrodni tego rodzaju. Ma 
ona swój wymiar estetyczny, który bywa fascynujący, co odnosi się także 
do akcjonistów, ale jest też aspekt kryminalny.

Interesuje mnie, co fascynacja takimi zjawiskami mówi o społeczeństwie, 

o dynamice wewnątrz niego? Sama zostałam wprowadzona w Burzum przez 

znajomego melomana, i z początku ta muzyka po prostu mnie zahipnotyzo-

wała – nie wiedziałam jeszcze wtedy nic o samym Vikernesie. Zapamiętam 

jednak to hipnotyzujące uczucie.

Nie potrafię odpowiedzieć, co to mówi o społeczeństwie. Mówi to tyle, że 
jedni ludzie fascynują się takimi postaciami, jak Varg Vikernes, inni fascy-
nują się Burzum, ale nie można się oboma zjawiskami fascynować w ten 

sam sposób. Pragnienie doznania estetycznego, które zawiesza rzeczywi-
stość, hipnotyzuje, bierze cię w inny wymiar, to jeden z rodzajów pragnie-
nia, który znakomicie mieści się w estetyce Zimnego Świata. Co jednak 
z połączeniem tego z aktywnie anty-społeczną stroną tych zjawisk? Mam 
jedną hipotezę: w Zamrożonym Świecie jest miejsce na paroksyzm okru-
cieństwa, który roztrzaskałby go na kawałki.

Powrócę do kwestii transgresji – wielu artystów XX wiecznych chciało, po-

przez działania z ciałem, poprzez przemoc zadaną ciału, przekroczyć granice 

w sztuce, wyjść poza malowanie obrazu czy robienie rzeźby.

Aby twoja transgresja była transgresją wewnątrz sztuki, musisz robić coś 
więcej, niż sztuka, musisz wyobrazić sobie coś, co jest estetycznie stłumione 
i przeciwstawić temu coś bardziej żywotnego. Nie przekraczasz jednak sztu-
ki, ale raczej pewne kody, formy wewnątrz niej. Żeby „przekroczyć sztukę”, 
musisz ją najpierw zobiektywizować, zobaczyć ją jako jeszcze jedną rzecz, 
coś zamrożonego i statycznego, co można przełamać. Tylko w ten sposób 
możesz zobaczyć ów akt jako coś znajdującego się w szczególny sposób już 
poza sztuką. W przeciwnym wypadku oznacza to powtórny regres w pro-
blemy wewnątrz estetyki raczej, niż w nowatorski sposób tworzenia sztu-
ki. Tak więc musi nastąpić moment zamrożenia, moment ujrzenia własnej 
sytuacji jako statycznej, zanim można znaleźć drogę wyjścia. Jeśli chodzi 
o RAF, warto wspomnieć, że w swoim przeciwstawieniu się społeczeństwu, 
zamiast postrzegać siebie jako aktorów wewnątrz niego, widzieli klasy wyż-
sze jako zamrożone, a siebie jako jedyne aktywne jednostki, ponieważ tyl-
ko oni sprzeciwiali się jemu w całej rozciągłości i mogli przedostać się do 
wyższej prawdy. Ten gest zamrażania wszystkiego, co nas otacza, określenie 
sztuki jako jakiejś rzeczy, wobec której nasze działanie będzie transgresją, 
ponieważ sztuka nie jest działaniem, jest szczególną drogą uzyskania dy-
stansu wobec sztuki, jeśli nie czymś więcej. Zakłada także możliwość „od-
mierzenia” świata, wzięcia tej miary i powiedzenia: teraz przekroczymy tę 
miarę. Jeśli chodzi o poezję, mamy poczucie, że poezja jest na wymarciu, 
albo że poeci powtarzają samych siebie i cokolwiek by nie powstało, było-
by powtórzeniem tego, co już stworzono. Byli na przykład poeci gregoriań-
scy i nagle nastąpiła I wojna światowa, po której zakończeniu masz z jed-
nej strony „poetów wojennych”, z drugiej pierwszych modernistów, których 
obie grupy poetów były bardzo świadome, jaki typ twórczości odrzucają. 
W określonym momencie artyści mówią po prostu „nie to”, i ta negacja jest 
ich punktem wyjścia. Ich transgresja oparta jest na możliwości powiedze-
nia: „to już nie”, odrzucenia tego zdefiniowanego „czegoś”. Może staje się to 
niemożliwe, kiedy sztuka i poezja osiągają stan zastoju, kiedy wiele bardzo 
ekscytujących rzeczy już się kiedyś wydarzyło, co trzeba przekroczyć.

W rozdziale o Gerardzie Manleyu Hopkinsie, niesamowitym wiktoriańskim 

poecie angielskim, o którego Terrible Sonnets piszesz, pada fraza „Piekło 

jest tylko słowem/rzeczywistość jest znacznie gorsza”. Nie tylko mnie ona 

przekonuje – wydaje mi się również określeniem, czym jest Zimny Świat 

w pigułce.

U Hopkinsa następuje związek pomiędzy „nieskończonymi głębokościa-
mi Piekła” i „nieskończonymi wysokościami Nieba”, które jest w stanie do-
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strzec w momentach epifanii – jeśli nie wręcz boskiego objawienia, odkry-
wania niewyczerpanego źródła chwały i dostojeństwa, czegoś w rodzaju 
niewyczerpanej studni chwały Bycia, z którą skorelowana miałaby być nie-
skończona udręka. Jeśli chciałoby się wyjaśnić to w terminach medycz-
nych, Hopkins był trochę dwubiegunowcem, krążył pomiędzy tymi dwo-
ma stanami. Jednak wydaje mi się, że te dwa doświadczenia są ze sobą 
mocno połączone, nie można doświadczyć jednego nie doświadczając 
drugiego. Hopkins był w stanie wytworzyć witalistyczną ontologię świata, 
który płonie od wewnątrz pod wpływem wielkości Boga, w której zawie-
ra się zarazem możliwość od-witalizowanej ontologii, jakby zamrożonej. 
Straszliwe sonety rozwijają przerażającą wizję piekła na jej podstawie. Hop-
kins wydaje mi się niezwykle głębokim myślicielem, jeśli chodzi o ontolo-
gię. Inspiruje się Dunsem Szkotem na przykład, ale wysnuwa własną teorię 
rzeczy „cętkowanych”, w których miesza się światło i ciemność, całe ob-
szary ontologicznej wymiany czy też niekonsekwencji. Rozwija język on-
tologiczny na bazie wyobraźni poetyckiej. To fantastyczne, ponieważ tak 
niewielu poetów odważyło się tego dokonać, a dla Hopkinsa była to na-
pędowa namiętność. Można spojrzeć na Straszliwe sonety jak na wariacje 
na temat depresji i duchowego abiektu a także filozoficzną medytację nad 
ontologią, które nie konstytuują zaledwie poczucia chłodu, ale cały Zim-
ny Świat. Omawiają cos w rodzaju czarnej konstelacji. Hopkins gromadzi 
„czarną ontologię”, a nie tylko opowiada o osobistej duchowej walce.

Jak ci się wydaje, czy na przykład współczesne wzmożone zainteresowanie 

RAF-em i Ulrike Meinhof – nie tylko Elfriede Jelinek napisała o niej sztukę, 

ale pojawiają się kolejne filmy, RAF jest częścią popkultury – mówi coś o sta-

nie społeczeństwa?

Cóż, żyjemy w czasach wojny z terroryzmem, wzmożonego zagrożenia 
i strachu przed niebezpieczeństwem, i staje przed nami kwestia zradykalizo-
wania, mechanizmów, które sprawiają, że stajemy się radykałami i jak ta ra-
dykalizacja prowadzi do terroru. Mamy bardzo uproszczony obraz zjawisk, 
szczególnie jeśli chodzi o radykalizowanie się młodych muzułmanów. Od-
bywa się coś w rodzaju sztucznego wywoływania duchów, przed którymi się 
potem ucieka. Pewni ludzie wycofują się do co bardziej radykalnych islami-
stycznych grup, i myślę, że taki jest popularny obraz wyjaśnienia, dlaczego 
Ulrike Meinhof dołączyła do RAF. Dość często od lat 60. obserwujemy, że 
ci, którzy się radykalizują, niekoniecznie są tymi, którzy są najbardziej po-
szkodowani czy opresjonowani w społeczeństwie. Najczęściej są to ludzie 
z miłego otoczenia klasy średniej i jest to bardziej ekspresja pewnego rodza-
ju gniewu, który bierze się właśnie z tego otoczenia, a nie zostaje spowodo-
wany opresją. Myślę, że Baader Meinhof byli symbolem, na którym może-
my się skupić, gdy przychodzi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to właśnie 
teraz ludzie się radykalizują, i czy mamy się czego obawiać ze strony lewicy, 
czy nastąpi kolejna wersja lewicowego terroryzmu? Jest też linia radykaliza-
cji, która niespecjalnie jest zainteresowana terroryzmem, czy jakimkolwiek 
równie wielkim spektaklem, która jednak może być całkiem ultra-lewico-
wa w innym znaczeniu, choć nie zmierza w stronę formowania niewiel-
kich grup. To częściowo sposób na rozliczenie się z przeszłością, z formami 
wzmożonego podnoszenia „bezpieczeństwa”, co na dobra sprawę zaczęło się 

razem z Baader-Meinhof, wraz z rozwojem aparatu bezpieczeństwa w latach 
70., sprowokowanym właśnie działaniami tej szalonej grupy.

Nie przypadkiem nadzór, więzienia, panoptykony, były jednym z tematów 

XX-wiecznej filozofii. „Trzeba bronić społeczeństwa”, twierdzili rozmaici in-

żynierowie społeczni, co zacytował Foucault w swoich wykładach w College 

de France. Społeczeństwo jest jednocześnie zarówno czymś, co powinno się 

denaturalizować, żeby wydobyć spod opresji Lewiatana, ale też, w epoce 

dojrzałego kapitalizmu, staje się czymś, przeciwko czemu należy walczyć.

Jednym z pozostającym w mocy niepokojem radykałów jest czy to,co ro-
bią z istniejącym stanem rzeczy nie zostanie weń inkorporowane. Że tak 
naprawdę tylko wspierają opozycyjne siły reakcji, wspierają żywotność sta-
tus quo, żywią kulturę, która jest już martwa. Pojawia się obawa, że zosta-
nie się zawłaszczonym, która jednak mnie osobiście nie wydaje się aż taka 
straszna. Jeśli w społeczeństwie jest dynamika, oznacza to, że społeczeń-
stwo ulega zmianom. Idea, że mój własny świat może do mnie wrócić jako 
reklama, nie przeraża mnie aż tak bardzo. Będę wtedy po prostu musiał 
znaleźć coś nowego do powiedzenia.

To także opisuje sposób, w jaki działa kapitalizm. Cokolwiek robisz przeciw-

ko niemu, kapitalizm to wchłania, ponieważ karmi się zmianą i destrukcją.

Jednak kapitalizm jest przywiązany do swojej funkcji społecznej, społecz-
nej reprodukcji, i faktu, że bez społecznej reprodukcji sam kapitalizm nie 
mógłby się reprodukować. I jeśli zobaczymy kapitał jako agenta, który sam 
siebie reprodukuje, popełniamy błąd. Kapitalizm jako ideologia, jako sys-
tem, może być formą oporu przeciwko sprawiedliwości, jednak może się 
tak dziać tylko poprzez mechanizm społecznej dynamiki, tak więc w pew-
nym sensie jest wart przetestowania, ponieważ dynamika społeczna jest 
dynamiką zmiany społecznej.

A tę należy zachowywać czy wspierać bez względu na wszystko?

Tak. I jednym pytaniem, które odrobinę mnie dręczy to Deleuzjańska idea 
zawarta w Post-scriptum do Społeczeństwa Kontroli – zamiast scentralizo-
wanej władzy która cię nadzoruje, mówi ci, co masz robić i tak dalej, któ-
ra daje się łatwo zidentyfikować jako wróg, przeciwko któremu się walczy 
– masz społeczeństwo, które funkcjonuje cybernetycznie, poprzez mecha-
nizmy sprzężenia zwrotnego, co również ma swój rezultat. W znaczeniu za-

Dobrze jest przejść od  →
stanu aktywnej ponurości 
do stanu, kiedy naprawdę 
zaczynasz coś czuć, nawet 
jeśli jest to smutek



114     notes.59 CZYteLniA CZYteLniA notes.59      115

mrożonego społeczeństwa, w które można wymierzyć następnie cios, sta-
re społeczeństwo ze scentralizowanym nadzorem i kontrolą jest znacznie 
łatwiejsze do zobiektywizowania, powiedzenia: „jestem przeciwko temu, 
sprzeciwiamy się establishmentowi, chcemy obalić to społeczeństwo” i tak 
dalej. W Społeczeństwie Kontroli, musisz odwrócić reprezentację w pewien 
sposób, żeby zobaczyć je w formie zamrożonej, statycznej rzeczy i w tym 
kontekście gest zamrażania społeczeństwa jest czymś radykalnie innym.
To niemal jakbyś musiała odrobinę sfalsyfikować dynamikę kontroli, aby 
ją zanegować. To wydaje mi się korzystnym posunięciem, np. w muzy-
ce popularnej, że w określonym momencie nowych form i trendów na-
rasta negatywny moment. Zawsze możesz powiedzieć: „dlaczego musicie 
być tak negatywni”, jednak prawda jest znacznie bardziej złożona. Weź-
my np. opozycję punka wobec wszystkich istniejących dotychczas gatun-
ków muzycznych, później przecież okazało się, że Johnny Rotten całkiem 
lubił Pink Floyd. Jednak dla większej wyrazistości musisz zebrać wszyst-
ko razem i powiedzieć, że jesteś przeciwko temu, żeby otworzyć nową dro-
gę. Tak więc negatywny moment wobec społeczeństwa kontroli zawsze 
jest trochę zafałszowany. Zimny Świat jako kreacja artystyczna jest tak na-
prawdę bardzo rozmyślną i sztuczną rzeczą w tym sensie.

Używasz w książce pojęcia „politycznej nieprzyjemności” (politicized di-

spleasure), co dodaje aspekt ekonomii libidinalnej wewnątrz społeczeń-

stwa. Czy ten brak przyjemności jest zadany w sposób polityczny?

Tak naprawdę mówię o „unpleasure”. „Displeasure” jest czymś, co zostaje ci 
zadane, dręczy cię, boli cię, a „unpleasure” może oznaczać też ahedonię, nie-
obecność przyjemności, albo niemożność odczuwania. I to – w tym inspiru-
je mnie Mark Fisher – jest dokładnie stan w jakim się znajdujemy, ponieważ 
jesteśmy otoczeni przez stymulanty, rzeczy, które mają nas przeszywać dresz-
czem czy przyjemnością, które jednak wcale tak nie działają. Koniec końców 
znajdujesz się w stanie emocjonalnego i libidinalnego wyjałowienia.
Problem zaczyna wiec stanowić to, jak odnowić możliwość gniewu czy 
nieprzyjemności. Znaleźć właśnie stymulant, wobec którego możesz zare-
agować, znajdując się w tym stanie. Myślę, że dobrze jest przejść od stanu 
aktywnej ponurości do stanu, kiedy pojawia się jakaś pozytywna emocja, 
kiedy naprawdę zaczynasz coś czuć, nawet jeśli czujesz smutek. Jest to coś, 
co napędza do działania. W stanie skostnienia, emocjonalnej posępności, 
emocje wydają się niemożliwe. Ale wydaje mi się, że jednym z sympto-
mów wychodzenia z głębokiej depresji jest moment uwiadomienia sobie, 
jak bardzo jesteś albo byłeś smutny. Wcześniej tego nie wiesz. Nie wiesz, 
co jest z tobą nie tak. Myślę, że polityzacja jest tego częścią, ponieważ jest 
to moment ponownego zaangażowania w świat, i ok, może zaangażowanie 
w świat nie jest koniecznie polityczne, ale może mieć miejsce wyłącznie 
w sferze twojego życia prywatnego – jednak często jest, ponieważ stajesz 
wobec politycznego wymiaru tego, co jest w nim nie tak i wtedy starasz się 
powiedzieć o tym ludziom wokół ciebie.

I to jest polityczne?

Wydaje mi się, że zazwyczaj oznacza to sposób uczynienia tego, co osobiste 
– politycznym, nie wydaje mi się to zbyt systematyczne w opisanym wła-

śnie stanie. To przychodzi później, albo jest oddzielnym stanem. Nie sądzę, 
aby upolityczniony brak przyjemności, czy walcząca anty-euforia stanowiły 
tutaj pomoc w analizie tego zjawiska. Mamy już mnóstwo analiz tej kwestii, 
a jednak pytanie, co powoduje podmiotami politycznymi nadal pozostaje 
nierozwikłane. To więc, jak sądzę, jest temat, który należy drążyć.

Dominic Fox ur. 1974, pisarz, poeta i muzyk pracujący w Londynie jako infor-

matyk. Studiował Literaturę w Lincoln College w oksfordzie. Jest najbardziej 

znany dzięki swojemu blogowi Poetix, na którym prezentuje eklektyczne po-

łączenie filozofii, krytyki kulturowej i poezji modernistycznej. W 2009 roku 

wydał ważną książkę Cold World, nakładem Zer0 Books, wiodącego obecnie 

wydawnictwa prezentującego najciekawszych brytyjskich teoretyków kultu-

ry. Analizuje w niej m.in. poezję romantyczną i norweski black metal, zjawisko 

nowoczesnej depresji i jej potencjału krytycznego dla sztuki. Pisywał dla ma-

gazynu The Wire, publikował swoją poezję w rozmaitych periodykach, jest też 

muzykiem grającym pod takimi pseudonimami jak w/trem, Spiral Jacobs czy 

Globes of Venus. Mieszka w Northampton w Anglii wraz z rodziną.

http://codepoetics.com/poetix/

Wywiad jest kolejną, po rozmowie z owenem Hatherleyem, Davidem Crow-

leyem oraz Edwinem Bendykiem, odsłoną cyklu rozmów przeprowadzanych 

przez Agatę Pyzik z teoretykami i badaczami najnowszych fenomenów kultu-

ry współczesnej.

Adam Witkowski: Smoła na płótnie, technika: smoła na płótnie, 2008, 2009, dzięki uprzejmości 
artysty



   

ANT
BEZKSZTAŁT
ANTY-
BEZKSZTAŁT

Urbanistyczne uto-
pie, impulsy poprze-
dzające myśli, lekko 
zwichnięte przed-
mioty, pomiędzy 
porządkiem i cha-
osem, a wszystko to 
w opuszczonym przez 
ludzkość świecie. 
Z Bjørnem Hegard-
tem o niefortunnych 
przygodach z polską 
policją i roli rysunku 
w kulturze wizualnej 
rozmawiał Krzysztof 
Gutrański.

Bjørn Hegardt, Cloudy Armchair, 2009
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Jak rozumiesz termin bezkształt?

Bezkształt jest, mógłbym powiedzieć, kierunkiem przeciwnym do tego, 
który staram się osiągnąć. We wszystkim co robię celem jest znalezienie 
formy w odniesieniu do treści. Zatem bezkształt jest czymś przerażającym, 
niewyraźnym, bez określonych ram. W tym samym momencie jest on też 
punktem wyjścia dla nowych idei i projektów, co może być właściwie bar-
dzo ważne, generując swego rodzaju ambiwalentny stan zanim powstanie 
skończony zarys.

Kilka tygodni temu wraz z grupą norweskich artystów i kuratorką z Zamku 

Ujazdowskiego zostaliście zatrzymani i poturbowani na komisariacie przez 

warszawską policję. Wylądowaliście na izbie wytrzeźwień, chociaż nie było 

powodu, żeby was tam umieszczać. Nie sądzisz, że ta warszawska sytuacja 

miała taki właśnie charakter bezkształtu?

Nie, ta sytuacja miała bardzo określoną formę. Jednak bez możliwości 
kontroli czy zarejestrowania jej w czasie jej przebiegu. Później, patrząc na 
tę sytuację z pewnej perspektywy, jawi się ona jako pojedyncze, konkret-
ne wydarzenie, w którym „normalność” dialogu, humanitaryzm, godność 
i wolność zostały wstrzymane na dziesięć godzin. To była moja pierwsza 
noc w Warszawie i bardzo szczególny sposób zapoznania się z miastem. 
Mam nadzieję, że podobna sytuacja nie przydarzy się innym gościom czy 
mieszkańcom miasta w najbliższym czasie. Żeby jednak się to nie powtó-
rzyło, wydaje mi się, że potrzebna jest zmiana postawy i sposobu myśle-
nia warszawskiej policji.

Czy mógłbyś opowiedzieć o początkach, w jaki sposób doszedłeś do, czy też 

zostałeś przy rysunku, zarówno jako artysta i kurator/wydawca?

Jako dziecko uwielbiałem rysować, co kontynuowałem jako nastolatek, 
dość wcześnie decydując o tym, że chcę realizować się jako artysta. W tym 
samym czasie byłem bardzo zainteresowany architekturą, przez krót-
ką chwilę rozważałem nawet zajmowanie się tym na poważnie. Na szczę-
ście nie zrealizowałem tego planu. Akademia sztuk pięknych pozwoliła mi 
spróbować się w różnych środkach, ale zawsze utrzymując rysunek rów-
nolegle do innych praktyk. Obecnie zajmuje się zbieraniem rysunków od 
różnych artystów i publikowaniem ich. To była z pewnością droga dla zna-
lezienia formy prezentacji, swego rodzaju struktury. Zajmując się głównie 
fotografią, w kilka lat po Akademii, po prostu odkryłem na nowo rysunek. 
Było to wyzwalające doświadczenie i czułem, że mogę realizować moje po-
mysły w sposób znacznie bardziej nieograniczony w ramach tej dziedziny, 
posiadając swego rodzaju kontrolę i kreując nowe światy na zwykłych bia-
łych kartkach. Rysunek to coś podstawowego, używasz tanich materiałów, 
które wciąż mogą przyjąć nieograniczone wręcz formy i ekspresję.

Jesteś redaktorem jednego z najciekawszych, świetnie wydanych maga-

zynów poświęconych wyłącznie współczesnemu rysunkowi. Jeden numer 

rocznie, w każdym co najmniej piętnastu artystów ze szczególnymi projek-

tami. Opowiedz proszę o idei powstania i sposobie pracy nad magazynem, 

czym się kierujesz w doborze treści i artystów.

Od kiedy zacząłem robić FUKT starałem się mieć na oku różnorodność 

formuł i technik. Ale oczywiście wybory były zawsze zabarwione moimi 
zainteresowaniami w danym czasie. Stąd też w niektórych numerach na-
wiązywałem współprace z innymi wydawcami i kuratorami. W 2007 roku 
pracowałem na przykład z macedońskim artystą i redaktorem oraz D Ma-
gazine nad łączonym numerem i wystawą. W dodatku zazwyczaj zapra-
szam jednego lub kilku autorów do napisania esejów o rysunku, z ich wła-
sną, odmienną perspektywą. Zwykle unikam ściśle zakreślonych tematów, 
magazyn nie powinien ilustrować, a pokazywać indywidualne postawy ar-
tystyczne. Co istotne, FUKT posiada również zakres międzynarodowy, 
skupiając się na współczesności rysunku wewnątrz samej dziedziny, ale 
także próbując zdefiniować granicę tego medium.

W pewnym sensie FUKT jest też czymś na przekór medium.

Tak, w pewnym sensie można tak powiedzieć. „FUKT”, oznacza po nor-
wesku „wilgoć”, czyli coś przeciwnego niż rysunek, który musi być zwykle 
suchy, gdyż bez tego warunku nigdy nie będzie skończony.

Czy Berlin, gdzie teraz mieszkasz, jest miejscem, w którym łatwiej wydaje 

się publikacje i znajduje odbiorców?

Wybór Berlina jako bazy nie był spowodowany magazynem czy też sce-
ną wydawniczą. Dziś jestem pewien, że można by było to zrobić wszę-
dzie; to także wynika z samej natury publikowania, jako zwielokrotniania 
i dystrybucji. Większość poszukiwań prowadzę w internecie i nie spotka-
łem osobiście większości z publikowanych artystów. Mogę powiedzieć, że 
w ostatnich latach życie w Berlinie ma pewne zalety, wielu artystów obiera 
go jako swoją siedzibę lub odwiedza regularnie czyniąc spotkania łatwiej-
szym. Środowisko wydawnicze, podobnie jak w wielu innych miastach, 
rozkwitła w Berlinie w ostatnich latach z nowymi alternatywnymi targa-
mi książek, wydawcami i księgarniami. To akurat jest fantastyczny trend 
i mam nadzieję będzie kontynuowany!

Jak określiłbyś rozwój FUKT i w jakim kierunku obecnie zmierza?

FUKT wciąż zmienia swój kształt i format dzięki zmysłowi i wyczuciu pro-
jektantki – Ariane Spanier. Czyni to pracę z projektami jeszcze bardziej 
ekscytującą. Nie ma tu potrzeby „obrandowania” FUKTu specjalnym logo 
czy formatem, i może on także przemienić się w pokazy animacji czy wy-

Bezkształt jest czymś  →
przerażającym, niewyraźnym, 
bez określonych ram.
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stawę. Stałym elementem jest uwaga skupiona na rysunku, nie jako ilustra-
cji czy formie komiksu, ale rysunku jako praktyce artystycznej – to jest to, 
co wydaje mi się interesujące. Obecny numer „polski”, który przygotowu-
ję, z pewnością będzie inny niż wszystkie poprzednie. Podczas mojego po-
bytu rezydencyjnego w Zamku Ujazdowskim będę prowadził wizyty stu-
dyjne i badał różne wątki związane z polskim rysunkiem, jednak charakter 
pisma pozostanie z pewnością międzynarodowy. Będzie tam więcej dzia-
łów z całkiem różnymi motywami, jak także więcej tekstów i wywiadów 
wokół rysunku i jego praktyki. Projekt ten będzie prezentowany w War-
szawie w czerwcu. Jak widzisz więc, FUKT ewoluuje za każdym razem i to 
jest istotą tego przedsięwzięcia.

Urbanistyczne utopie, granica pomiędzy kulturą a naturą, impulsy poprze-

dzające myśli, lekko zwichnięte przedmioty, to wszystko pojawia się w prze-

strzeni twoich rysunków. Co jest dla ciebie inspiracją?

Próbuję tworzyć nowe światy, obiekty i miasta z samplowanego materiału, 
jak i wyobrażonych obrazów. Pomiędzy porządkiem i chaosem, dystopij-
nymi sceneriami czy opuszczonym przez ludzkość światem. Inspiracją są 
tu filmy s-f, czarne kryminały, jak również Blade Runner, czy książki opi-
sujące miasto jako stan mentalny, jak zrobił to Italo Calvino w Niewidzial-
nych Miastach. Używam istniejącej modernistycznej architektury jako 
zarysu, mieszając z wyobrażoną konstrukcją i elementami wnętrza, prze-
chodząc małej skali do monumentalnej, nadając im właściwą jakość.

Współpracujesz z Theo Ågrenem, dzięki czemu niczym nie skrępowana wy-

obraźnia twoich rysunków przybiera bardziej namacalną formę…

Współpraca jest drogą wyjścia poza własne pomysły i wypracowane wzo-
ry. Theo ma bardziej rzeźbiarskie zaplecze, nasza współpraca rozpoczę-
ła się podczas studiów na Akademii, bazując na wspólnych zaintereso-
waniach zakrzywioną perspektywą rzeczywistości, wyobrażeniowym 
statusem obiektów codziennego użytku i wnętrz. Obiekty tutaj mogą le-
witować i są widocznie poza ludzką kontrolą. Możesz powiedzieć wręcz, 
że rysunki przybierają kształt i przejmują przestrzeń, grając z percepcją 
i kontekstem konkretnego miejsca.

Realizowaliście jakieś akcje w przestrzeni miasta?

Z pewnością nie w takim sensie, jak ja rozumiem miejską akcję. Nigdy 
nie zrobiłem graffiti jako nastolatek, choć zawsze je uwielbiałem. Później, 
po przeniesieniu się do Berlina zostałem przytłoczony przez ilość i jakość 
interakcji pomiędzy miejską partyzantką a przestrzenią publiczną, które 
osiągnęły w końcu status rynku komercyjnego, właśnie dzięki formie pu-
blikacji i rozpoznawalności artystów w ostatnich latach. Jednym z takich 
mariaży było włączenie w jednym z numerów FUKTu twórczości miesz-
kającej w Nowym Jorku street-artystki – Swoon, którą uwielbiam za jej 
skomplikowane wycinanki przyklejane na ścianach w zaskakujących lo-
kalizacjach miasta.

W twoich pracach opozycyjne stany mają się doskonale w parze, liściaste 

meble i zwierzęta powoli przemieniające się w rzeczy, skąd ten dualizm?

„FUKT”, oznacza po  →
norwesku „wilgoć”, czyli coś 
przeciwnego niż rysunek, który 
musi być zwykle suchy.

Magazyn FUKT, numer 2009
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Hybrydy i wszelkie nowe formy istniejących obiektów i stworzeń jawią 
się jako coś nieoczekiwanego, ciekawi mnie to na wielu poziomach. Ktoś 
może rozpatrywać rysunki w kategoriach natury przejmującej w swe wła-
danie kulturę lub wręcz na odwrót; rozgwieżdżone niebo wypełnia basen, 
miasto wyrasta z krzesła lub tez lampa przemienia się w psa. Całkiem nie-
dawno zacząłem animować rysunki, przez co obiekty powoli przemieniają 
się w tą i z powrotem, będąc w dość dziwnym, ambiwalentnym stanie cią-
głej zamiany. To również wyraźniej podkreśla efekt, który chcę osiągnąć; 
nic nie jest tym czym się może wydawać i wszystko może być przemienio-
ne, kiedy przynajmniej się tego oczekuje.

Dlaczego rysunek jest wciąż taki ważny?

Obserwowana w ostatnich latach reaktywacja rysunku jako medium wyni-
ka być może z reakcji na nieograniczone możliwości dzisiejszych nowych 
mediów. Jest to swego rodzaju „powrót” do podstaw takich jak właśnie ry-
sunek czy kolaż. Nie twierdzę jednak, zże jest to proces przeciwko techno-
logii czy też reakcyjny ruch, raczej poszukiwanie prostych i skutecznych 
sposobów ekspresji, jak także prawdopodobnie efekt lekkiego zmęczenia 
zbyt wielką eksploracją nowych mediów i wynikającymi stąd mieszanymi 
wynikami. Mogę powiedzieć, że rysunek jest wciąż ważnym medium, albo 
zaczyna nim być. Rysunek był zawsze narzędziem, fazą/szkicem przed 
skończonym dziełem sztuki. Powoli rysunek jako taki usytuował się jako 
suwerenne medium, jak stało się to z fotografią (w świecie artystycznym) 
w XIX wieku. Chcę podkreślić, że rysunek jest jedynie medium; najważ-
niejszą sprawą jest tutaj to, jaką zawartość i formę daje jej artysta – bez 
względu na to czy jest to wideo, malarstwo, rysunek czy rzeźba.

Bjørn Hegardt norwesko-szwedzki artysta zajmujący się rysunkiem, instala-

cją i fotografią, współ-założyciel (wraz z Niną Hemmingsson), obecnie główny 

prowadzący magazynu FUKT, poświęconego przemianom i przygodom współ-

czesnego rysunku. od 1998 r. współpracuje z Theo Ågrenem. Ich działania owo-

cują instalacjami site-specific, które obdarzają wnętrza życiem, które wymy-

ka się spod kontroli. Łącząc zdjęcia i obiekty, tworzą niejednoznaczne dwu 

i trójwymiarowe konstrukcje, często też używając do tego pozornie prostych 

metod dla uzyskania optycznych iluzji. Bjørn Hegardt mieszka i pracuje w Ber-

linie. W Warszawie przebywa na rezydencji w ramach programu artists-in-re-

sidence laboratory realizowanego przez CSW Zamek Ujazdowski. Prezentację 

efektów jego pobytu zaplanowano na czerwiec. 

http://www.bjornhegardt.com/

http://www.fukt.de/

http://bjornandtheo.net/

Hybrydy i wszelkie nowe  →
formy istniejących obiektów 
i stworzeń jawią się jako coś 
nieoczekiwanego.

Theo Ågren, Bjørn Hegardt, White Light, 2009, fragment instalacji
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Na wystawie HGW: 
Hakobo Graphic World 
w Galerii Design BWA 
we Wrocławiu moż-
na oglądać zupełnie 
nowe prace jednego z 
najoryginalniejszych 
grafików polskich. 
Skromny, mówi nie-
wiele. Poczucie hu-
moru ma. Lubi kolory. 
Postrach drukarzy. Z 
Jakubem „Hakobo” 
Stępniem rozmawia 
Bogna Świątkowska.

Na wystawie HGW: Ha-
kobo Graphic World 
w Galerii Design BWA 
we Wrocławiu można 
oglądać zupełnie nowe 
prace jednego z najory-
ginalniejszych grafi-
ków polskich. Skromny, 
mówi niewiele. Poczu-
cie humoru ma. Lubi ko-
lory. Postrach drukarzy. 
Z Jakubem „Hakobo” 
Stępniem rozmawia Bo-
gna Świątkowska.
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Jak byś określił najkrócej to czym się zajmujesz?

Plastyka, szeroko pojęta plastyka. Od dzieciństwa zajmowałem się plasty-
ką. Od początku mojej edukacji, od przedszkola, zawsze rysowałem, rzeź-
biłem. Później zdałem do liceum plastycznego, gdzie znowu rysunek, rzeź-
ba, malarstwo, kompozycja. Można powiedzieć, że jestem plastykiem.

Twoja praca jako projektanta polega w znacznym stopniu na syntezie i re-

dakcji. Nie tylko plastyczność twoich projektów, ale warstwa intelektualna 

jest w nich pociągająca.

Moim zdaniem najciekawsza jest właśnie droga którą dochodzę do osta-
tecznego efektu. Na samym początku mnożę wszystkie elementy, które 
mogą mieć znaczenie dla ostatecznego projektu. Zaczynam budować ca-
łość z dobrych elementów, tylko po to, żeby zaraz potem ją zburzyć. Bo 
kiedy poskładam już te wszystkie części, to okazuje się, że na końcu zosta-
je jeden element, a reszta gdzieś odpada, znika.

(…)

Jesteś specjalistą od proponowania rzeczy zupełnie nowych. Czy ty Kuba 

próbowałeś kiedyś naśladować?

To, co próbowałem naśladować, to nie efekt końcowy, tylko sposób myśle-
nia. Moją pierwszą fascynacją graficzną były projekty z Japonii i starałem 
się znaleźć polską odpowiedź na japońskie myślenie. Nie wiem, czy to jest 
możliwe, ale podejmowałem próby. Grafika japońska to zupełnie inne niż 
europejskie podejście do projektowania. Jest w niej syntetyczne myślenie 
samuraja, jak pokonać przeciwnika jednym cięciem.

Rysujesz jeszcze?

Tak, rysuję ale zawsze jest to faza tylko i wyłącznie projektowa. Nie pokazuję 
rysunków, bo gdybym chciał je pokazywać, byłyby tak dopracowane, że wy-
glądałyby jak grafika. Rysunek nie spełnia roli ostatecznej, jest tylko i wyłącz-
nie narzędziem stosowanym przeze mnie w procesie myślenia i notowania.

Masz więc jakieś notesy, czy kartki w których rozrysowujesz swoje pomy-

sły?

Mam notesy, kartki, które później wyrzucam. Nie uważam, że są warto-
ściowe. Palę nimi w kominku.

(…)

Jesteś znakomitym znawcą techniki druku. Miałeś do czynienia z sitodru-

kiem, a to nauczyło cię więcej niż cokolwiek innego. Nie wszyscy, choć po-

winni, mają taką wiedzę o technologii i materiałach. Do czego jest ona po-

trzebna grafikowi?

Praca grafika musi spełniać wszystkie wymogi późniejszego, prawidłowe-
go druku. Stąd wiedza o realizacji ważna jest już na etapie projektowania. 
Dodatkowo, nie mamy wysokiego poziomu drukarni w Polsce. Nie jestem 
w stanie zaufać żadnemu drukarzowi. Żeby być zadowolonym z efektów 
druku, trzeba za każdym razem prowadzić nad nim nadzór.

W grafice japońskiej obecne  →
jest syntetyczne myślenie 
samuraja, jak pokonać 
przeciwnika jednym cięciem.

Jakub „Hakobo” Stępień, plakaty dla Muzeum Sztuki w Łodzi, 2009 
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Powiedziałeś kiedyś, że maszyny drukarskie są wszędzie takie same. Dlacze-

go w Polsce nie używamy ich jak w Japonii?

Powodem jest bariera obsługi technicznej sprzętów. Nie jesteśmy w tym 
temacie zaawansowani. Drukarze nie chcą drukować w wysokiej rozdziel-
czości. Wymaga to odpowiedniego ustawienia maszyn, które zresztą szyb-
ciej się wtedy zużywają. Musisz bardziej precyzyjnie nastawić wszystkie 
wałki, napiąć je, żeby uzyskać odpowiednią rozdzielczość.

Nie chce im się?

Dokładnie. Prawda jest jednak taka, że to nieświadomi klienci psują rynek 
– odbierają prace, które są nie do przyjęcia, źle wydrukowane. W ten spo-
sób psuje się również rynek drukarski.

Efekt końcowy jest często frustrujący dla grafika. Jak sobie z tym radzisz?

Nauczyłem się tak przygotowywać projekt, żeby można było zrealizować 
go najprostszymi technikami, jak ksero, druk cyfrowy, czy nawet offset. 
Zawsze pracowałem na niskim budżecie, co miało również konsekwencje 
w kolorystyce, w używaniu dwóch kolorów, a nawet jednego. Wybieram też 
proste papiery. Czasem mam większy komfort pracy i duży budżet na dru-
ki. Ale wtedy pojawia się pytanie – czy uda się to w Polsce wydrukować?

Mówi się, że polskie 2D lepiej rozwija się od 3D, bo nie wymaga żadnych in-

westycji.

Mówiąc 3D masz na myśli projektowanie mebli?

Projektowanie przestrzenne, między innymi mebli.

O dobrego stolarza równie trudno, co o dobrego drukarza. Bez sprawnego 
wykonawcy najlepszy projekt będzie zrealizowany fatalnie.

A może to wykręt?

Niestety nie. Dlatego gdy już mamy zaufanego fachowca, który ma dużą 
wiedzę i doświadczenie, musimy się go trzymać, dobrze opłacać, a jak trze-
ba, to nawet całować po rękach.

Należysz do grupy zawodowej, która jest od wykonawcy mocno uzależnio-

na. Jak to się rozkłada procentowo?

Najczęściej około 70% efektu końcowego zależy ode mnie. Czasem ten 
udział spada. Jeżeli projekt jest minimalistyczny, konceptualny, oparty na 
materiałach i ich połączeniu, to wówczas połowa udziału należy do mnie, 
połowa do wykonawcy.

Jaki był najtrudniejszy projekt w twojej karierze? Z różnych powodów – ma-

teriału, szczupłość budżetu…

Myślę, że najtrudniejszy projekt jaki realizowałem, to był katalog grupy 
Laibach (Ausstellung Laibach Kunst. Rekapitulacja/Recapitulation, 2009, 
Muzeum Sztuki w Łodzi).

Dlaczego?

Z tego powodu, że panowie z Laibach nie byli w stanie przyjąć w pełni mo-

O dobrego stolarza równie  →
trudno, co o dobrego drukarza. 
Bez sprawnego wykonawcy 
najlepszy projekt będzie 
zrealizowany fatalnie.

Jakub „Hakobo” Stępień, fotel, 2010
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jej pracy, mieli swoje wyobrażenie na temat efektu końcowego. Chcieli że-
bym stał się ich kursorem i ślepo wykonywał polecenia. Nie mogłem zro-
bić plakatu według swojego pomysłu, podobnie okładki katalogu.

Stresujące… Tym bardziej, że to artyści, których lubisz i szanujesz.

Tak. Praca trwała 6 miesięcy, a efekt jest na prawdę opłakany.

Nie jesteś zadowolony?

Jestem bardzo niezadowolony. Według mnie, katalog wygląda jak nudny 
podręcznik do historii. Szkoda, że nie zaproponowano artystom wykona-
nia projektów.

(…)

Jesteś otwarty, to cię wyróżnia.

Dziwi mnie to, bo jako osoba jestem cichy i skromny. Taki artysta-autysta. 
Siedzę sobie w kącie i obserwuję. A potem okazuje się, że moje projekty tra-
fiają do wszystkich. Komunikuję się za pomocą plastyki. Plastyka powraca 
w naszej rozmowie po raz drugi. Może czas przywrócić jej honor i cześć.

Tak, to kategoria demokratyczna, choć trochę skompromitowana. Kojarzy 

się ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków, PRL-em, kontraktowymi za-

mówieniami, ograniczeniami…

Po ukończeniu szkoły artystycznej dostawało się kiedyś tytuł artysty-pla-
styka. Dziś jest się magistrem sztuki. Brzmi jeszcze gorzej.

Dziś jednak można robić wystawy nie posiadając papierka. W PRL-u tak nie 

było. I z tym też się kojarzy termin „plastyka”. A przecież jest dużo bardziej 

pojemny. Obejmuje całość sztuk wizualnych, w tym projektowanie, typogra-

fię…

Jest to termin bardzo uniwersalny. W szkole podstawowej był taki przed-
miot – plastyka, wychowanie plastyczne.

Elastyczne…

Potrzebne nam myślenie elastyczne.

Przeskoczmy do dzianin. Pewnie wiesz o nich wszystko, jesteś z Łodzi, pol-

skiej stolicy tkanin.

No właśnie, niby jestem z Łodzi, zrobiłem też kilka dzianin, ale tak na-
prawdę o technologii dziania nie mam żadnego pojęcia.

Technologia dziania, następne dobre pojęcie.

Dzianie się. Dzianina.

Dobry tytuł dla gazety undergroundowej, o tym co się dzieje.

Na narkotyki tak się teraz mówi – dzianina.

Naprawdę?

Że coś się od nich dzieje. Mam niezłą dzianinę… Wracając do tematu, 

to Łódź jest tu potentatem, ma swój Instytut Włókiennictwa, i właśnie 
w łódzkim Instytucie Włókiennictwa produkuje się na przykład kamizelki 
kuloodporne. To bardzo szeroki temat i na wstępie należy odróżnić tkani-
nę od dzianiny – należą do zupełnie dwóch różnych światów.

(…)

Rozmawialiśmy kiedyś o kolorach na polskich ulicach. Jeszcze kilka lat temu 

było szaro, szaro, szaro. Coś się zmieniło?

Polacy mają problem z kolorami. Dowodem niech będzie chociaż historia 
usłyszana wczoraj w radiowej „Trójce”.

A co się stało?

Firma Nike zaprojektowała specjalnie dla polskiej reprezentacji piłki noż-
nej granatowe koszulki w kosmicznym odcieniu, bardzo fajnym i głębo-
kim, które tylko na ramionach mają kolory polskiej flagi, dla potrzeb pro-
jektu w odwróconej kolejności. Miały dodać piłkarzom animuszu, niestety 
wywołały skandal. Jak mają śpiewać polscy kibice? „Polska! Niebiesko-bia-
ło-czerwoni”? Koszulki te, nie utrzymają się. Nie lubimy nowości, co wię-
cej – skojarzenia Polaków na temat granatowego są takie: kojarzy się z ta-
nimi dresami, z kolesiem z zapadnięta klatką, który stoi pod blokiem, na 
granatowy dres ma założoną skórę i pali papierosa. Polskie uprzedzenia do 
kolorów nie słabną. Opracowuję właśnie tabelę kolorów wyklętych w Pol-
sce. Polski Pantone.

Z czym w Polsce kojarzy się kolor różowy?

To kolor majtkowy, pedalski. Same negatywne skojarzenia. Podobnie czar-
ny – żałobny. Albo trupio – sino – biały.

A biały? Co z białym?

No to jest trupi. Blady taki, blady – biały, nieopalony…

Jaki pan sobie zamawia kolor. Trupi?

Poproszę trupi.

Czy majtkowy?

Majtkowy. Sinotrupi. Albo czerwony – komunistyczny.
Proszę czerwony, komunistyczny. I wie pan, ten z lewej, taki no, jak on się 

tam nazywa… Zielony? Harcerski?

Myśliwski! Wojskowy!

Jestem cichy i skromny.  →
Taki artysta-autysta. Siedzę 
sobie w kącie i obserwuję.
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O, wojskowy! A pomarańczowy?

Roboczy.

Szary?

Mysi! Albo szczurzy, jeszcze gorzej. Niebieski – milicyjny.

(…)

Czy tą podsumowującą wystawą, która przychodzi moim zdaniem zbyt 

wcześnie, czujesz jakbyś otwierał nowy rozdział?

I tak i nie. To z jednej strony przegląd mojej dotychczasowej twórczości, 
ale zadebiutuję też moimi projektami przestrzennymi. Poza kolekcją me-
bli, powstają obiekty złożone z tanich elementów kupionych w marketach 
budowlanych. Projektując meble, posługuję się papierowymi modelami, 
trochę na zasadzie orgiami. Temat, który sobie zadałem to: jak z najmniej-
szej ilości elementów złożyć obiekt przestrzenny.
Czy będzie to nowy rozdział w moim projektowaniu, czas pokaże. Na razie 
mam pomysł, żeby zacząć robić 3D. Obiekty dla ludzi.

Całość rozmowy ukazała się w książce towarzyszącej wystawie HGW: Hakobo 

Graphic World.

Monograficzna ekspozycja prac Jakuba Stępnia jest początkiem cyklu wystaw 

realizowanych we Wrocławiu pod wspólnym hasłem oUT oF STH skupiają-

cych się na fenomenie szeroko pojętego urban artu. 

Wystawa HGW: Hakobo Graphic World, 9.04-22.05, BWA Design, Świdnicka 2-4, 

Wrocław, www.bwa.wroc.pl

odprysk: Fundacja Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65/7, Warszawa

www.hakobographicworld.com

Jakub Stępień aka Hakobo (1976) – absolwent łódzkiej ASP, należy do czo-

łówki pokolenia młodych polskich projektantów. John Foster, autor albumu 

New Masters of Poster Design – Poster Design for the Next Century, zaliczył 

do grona 50 najlepszych plakacistów świata. Jego prace prezentowane były 

przez holenderski magazyn Items i francuski Etapes, specjalizujące się w pu-

blikacjach o grafice projektowej. Hakobo współpracuje z najważniejszymi 

instytucjami sztuki w Polsce tworząc dla nich plakaty i katalogi wystaw oraz 

współpracując przy aranżacji ekspozycji. Autor identyfikacji wizualnej m. in. 

Muzeum Sztuki w Łodzi, Festiwalu Dialogu Czterech Kultur oraz pierwszego 

w Polsce festiwal designu – Łódź Design 2007.

www.hakobo.pl

Polskie uprzedzenia do  →
kolorów nie słabną. Opracowuję 
właśnie tabelę kolorów 
wyklętych w Polsce.

Jakub „Hakobo” Stępień, koszulki
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Zadaniem Europanu, jednego z najważniejszych 
otwartych międzynarodowych konkursów archi-
tektonicznych, jest umożliwienie sprawdzenia w 
rzeczywistości przemyśleń architektów zaczyna-
jących pracę w swoim zawodzie. Europan bywa 
przedmiotem krytyki ze względu na nadmierne 
teoretyzowanie czy wręcz utopijność projek-
tów, ale jako laboratorium miejskich innowacji, 
konkurs przyczynił się do realizacji projektów 
doświadczalnych, które wpłynęły na kształt wielu 
miast europejskich. Ze zwycięzcami najnowszej 
edycji konkursu, w której można było projekto-
wać m.in. dla Warszawy, rozmawia Joanna Turek.

PEŁNA 
WSPÓŁPRACA

Zadaniem Europanu, jednego z najważniejszych 
otwartych międzynarodowych konkursów ar-
chitektonicznych, jest umożliwienie przete-
stowania swoich umiejętności architektom za-
czynającym pracę w zawodzie. Europan bywa 
przedmiotem krytyki z powodu nadmiernego 
teoretyzowania czy wręcz utopijności projek-
tów, ale jako laboratorium miejskich innowacji 
konkurs przyczynił się do realizacji projektów 
nowatorskich w wielu miastach europejskich. 
Ze zwycięzcami najnowszej edycji konkursu, 
w której można było projektować m.in. dla War-
szawy, rozmawia Joanna Turek.

Marek Happach, Marlena Happach,
Dominika Tomaszewska: Take Part, 
Europan E10
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Do 10 edycji Europanu po raz kolejny włączono Warszawę, tym razem tereny 

Pragi Północ (ul. Wileńska). Głównym założeniem konkursu dla polskiej loka-

lizacji było stworzenie, w obszarze objętym projektem, przestrzeni integrują-

cej różnorodne grupy społeczne zamieszkujące dzielnicę. Aby przestrzeń Pra-

gi stała się przestrzenią publiczną – zachęcającą do przebywania w niej, nie 

pozostając jedynie zbiorem atrakcyjnych enklaw, nie podlegając procesowi 

gentryfikacji – potrzebna jest jej spójna architektoniczna koncepcja. Koncep-

cja, przy tworzeniu której można skorzystać z istniejącej zabudowy, zabyt-

kowej architektury przywracającej tej części Warszawy ideał miasta XIX/XX 

wiecznego: otwartego, stwarzającego możliwość spotkania zupełnie różnych 

od siebie ludzi bez konieczności osobistej relacji.

Prezentujemy rozmowy ze zdobywcami głównych nagród, którzy co ciekawe, 

nie wykluczają wspólnej pracy nad opracowaniem ostatecznej koncepcji.

AMBIENTKERB 

I miejsce: Luciano Gonzalez Alfaya, Patricia Muñiz, Michael Cooke 

www.mmasa.net

Joanna Turek: Dlaczego zdecydowaliście się na wybór Warszawy w ramach 

zadania konkursowego?

Michael Cooke: Przez dwa lata pracowałem na Uniwersytecie w Edynbur-
gu nad projektami dla Warszawy, prowadziłem badania. Byłem w War-
szawie trzy razy, poznałem też okolice Pragi. I za każdym razem było to 
inne miasto. Nauczyłem się je rozumieć. Obszar praski poznawałem bar-
dzo długo właśnie prowadząc projekt w Edynburgu – terenami nad który-
mi pracowaliśmy były tereny portu, stadionu. Wraz z innymi studentami 
dzieliliśmy się zdobywanymi informacjami, starając się poznać specyfikę 
tego miejsca.
Luciano Gonzalez Alfaya: Duże badania prowadziliśmy także w 10 mia-
stach Hiszpanii i Portugalii. Obserwując przekształcenia społeczne, kultu-
rowe, które zachodzą w miejskiej przestrzeni publicznej staraliśmy się wy-
pracować metodologię, która pozwoliłaby nam skonstruować spójny plan 
architektoniczny dla danego terenu, uwzględniający zachodzące tam pro-
cesy.

Na Pradze zachowała się zabytkowa architektura, struktura miasta XIX 

wiecznego – z szerokimi ulicami, otwartymi placami, podwórkami. Czy 

w projekcie chcieliście taką jej zabudowę wykorzystać, pracować w takiej 

strukturze czy też w jakiś sposób ją przekształcić?

MC: Naszą metodą działania było oparcie się na tym, co zastaliśmy „wkra-
czając” na teren objęty konkursem. Inspiracją stały się informacje na temat 
aktywności mieszkańców, które w danej lokalizacji miały miejsce – w za-
kładach, pracowniach, lokalach, a także wokół nich. Obserwowaliśmy jak 
dane przestrzenie były wykorzystywane i planowaliśmy interwencje tylko 
wtedy, jeśli w jakiś sposób mogłyby wiązać ze sposobem użytkowania da-
nej przestrzeni.
LGA: Chcieliśmy zachować charakter, strukturę kamienic i terenów wokół 
nich jednocześnie stwarzając możliwości dla współistnienia ze sobą róż-

nych grup społecznych – mieszkańców od lat mieszkających na Pradze jak 
i lokatorów nowo powstających budynków. Dlatego też musieliśmy wyge-
nerować przestrzeń, którą będą mogli oni użytkować wspólnie – w prze-
ciwnym razie podziały i różnice między zbiorowościami, jednostkami po-
głębiałyby się.
Nasz projekt polega na wprowadzaniu do przestrzeni miejskiej elemen-
tów, z których mogą korzystać użytkownicy w różnym wieku, zaintereso-
waniach, pochodzący z różnych grup społecznych. Wyszliśmy z założenia, 
że jeśli poprzez nasze interwencje damy mieszkańcom możliwość korzy-
stania z przestrzeni wokół nich w różny sposób, sprawimy że zaczną ko-
rzystać z niej razem, a w ten sposób polepszą się relacje między nimi, na-
uczą się ze sobą przebywać.

Jakiego rodzaju są to interwencje? Czysto funkcjonalne czy też takie, które 

wprowadziłyby w przestrzeń Pragi nową jakość, niespodziankę, zaskocze-

nie?

MC: Niespodzianka to chyba dobre słowo. Chcieliśmy stworzyć warun-
ki, w których podejmowane przez mieszkańców aktywności, stałyby się 
bardziej spontaniczne. Nie mieliśmy przygotowanych gotowych i pew-
nych rozwiązań: to co pokazaliśmy w końcowej wersji pracy, na plan-
szach projektowych, to tylko propozycje tego, w jaki sposób wprowa-

Luciano Gonzalez Alfaya, Patricia Muñiz, Michael Cooke: Ambientkerb, Europan, E10
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dzone elementy mogłyby być wykorzystane, nie wiemy, czy rzeczywiście 
tak się stanie. Chodziło nam o naprawdę niewielkie, subtelne interwen-
cje, które jednak mogłyby przyczynić się do dużej zmiany w sposobie ko-
rzystania z przestrzeni na Pradze, a co za tym idzie w relacjach między 
mieszkańcami.
Zaproponowaliśmy platformy, na których w okresie letnim mogłyby od-
bywać się próby teatrów czy innych grup na świeżym powietrzu, w prze-
strzeni podwórek, ławki – na przystankach, dziedzińcach dające możli-
wość odpoczynku, rozmowy, poznania się czy też umożliwiające modlitwę 
przy jednej z praskich kapliczek. Zaplanowaliśmy przestrzenie na przydo-
mowe ogródki, miejsca do gry w szachy, galerie w pasażach handlowych, 
przejściach między kamienicami.
Patricia Muñiz: Najważniejsze w projekcie było dla nas nie budowanie du-
żej struktury a dostarczenie narzędzi koniecznych do modyfikacji prze-
strzeni włączającej miejską publiczność.
LGA: Chcieliśmy wprowadzić ułatwienia, naprowadzić na to, jak można 
lepiej lub inaczej wykorzystać dane miejsce, właśnie przy pomocy pewne-
go zestawu narzędzi, za każdym razem innego dla innej lokalizacji. Takie 
narzędzia to coś w rodzaju miejskich mebli. My stworzyliśmy scenariusz 
i scenografię, oprawę, także w postaci projektów oświetlenia, prostych ła-
wek, budek telefonicznych, mieszkańcy zaś mogą te elementy wykorzysty-
wać jak chcą i na ile chcą, mogą „przestawiać meble”.
PM: Ponadto nie zmieniając ich przestrzeni a jedynie dając im możliwości 
jej zmiany, nie ingerujemy w ich mocno zakorzenioną tożsamość, chcemy 
zachować ją jak i charakter tego miejsca.

Czy podobną strategię działania zaproponowalibyście także dla innych lo-

kalizacji Warszawy, dla innych miast z dzielnicami o podobnej specyfice? 

Luciano Gonzalez Alfaya: Tak,w podobny sposób działamy na przykład 
w mieście Coruña, gdzie znajduje się siedziba M.M A S.A Architects – tam 
również spotykamy się z problemem gentryfikacji, podziału różnorod-
nych grup społecznych w obszarze jednego terytorium, zanikaniu moż-
liwości współdziałania i współdecydowania o przestrzeni miejskiej, prze-
strzeni publicznej.

Jakie są szanse na realizację projektu na Pradze? Wspominaliście, że chcie-

libyście pracować nad nim dalej z polskimi architekatmi, zdobywcami II na-

grody.

PM: Tak, bardzo chcielibyśmy rozwinąć projekt. Aby jednak udało się go 
zrealizować w pełnym kształcie potrzebujemy więcej informacji na temat 
Pragi i jej mieszkańców. Dlatego zdecydowaliśmy się wejść we współpracę 
ze zdobywcami II nagrody.
Ponadto chcielibyśmy zmienić nie tylko samą przestrzeń, ile sposób jej po-
strzegania przez mieszkańców innych części miasta. Aby to osiągnąć nie 
potrzebujemy dużej koncepcji architektonicznej zakładającej przebudowę, 
mocną ingerencję w przestrzeń, lecz metodę pracy opartą na miejscowych, 
subtelnych interwencjach, które później, już dzięki samym mieszkańcom, 
będą mogły zmienić podzieloną, pustą przestrzeń w przestrzeń użytkowa-
ną wspólnie.

TAKE PART

II miejsce: Marek Happach, Marlena Happach, Dominika Tomaszewska / 

www.studioma.com.pl

Joanna Turek: Wasza propozycja opiera się nie tyle na z góry określonym 

projekcie, ile na metodzie działania. Aby zaprojektować przestrzeń ul. Wi-

leńskiej – obszaru objętego konkursem – posłużyliście się makietą z rucho-

mymi elementami, dzięki którym mieszkańcy, mogli dowolnie aranżować 

i przebudowywać „swój kawałek miasta”. Skąd pomysł na taką metodę? Co 

było w niej kluczowe?

Marlena Happach: Bazowaliśmy na raporcie środowiskowym przygotowa-
nym przed rozpoczęciem pracy nad projektem. Poszliśmy jednak znacznie 
dalej, ponieważ doszliśmy do wniosku, że nie wystarczą  nam same infor-
macje o życiu i zachowaniu mieszkańców danej przestrzeni, sposobów ko-
rzystania z niej – nam chodzi o włączenie ich w proces jej tworzenia. 
Cały pomysł z makietą miał trzy podstawowe cele. Po pierwsze: włączyć 
mieszkańców w sam proces projektowania, ale też dyskusję o swoim mie-
ście, dzielnicy; po drugie zaktywizować lokalną społeczność i przygoto-
wać ich na przyjęcie pewnych zmian, które proponujemy; po trzecie istot-
na była całkowita transparentność procesu projektowania. 
Przygotowaliśmy makietę, uznając, że jest to forma najbardziej przystępna 
– nie chcieliśmy na przykład mieszkańców ankietować czy przeprowadzać 
wywiadu. Wtedy pojawiają się bariery. Po pierwsze językowe – posługuje-
my się zupełnie innym, specjalistycznym językiem. Niektóre aspekty tech-
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niczne trudno było nam tłumaczyć, a na przykładzie makiety od razu jasne 
stawało się, że na daną propozycję jest za mało przestrzeni, od razu widać 
było dysproporcje. Ponadto była to forma interesująca plastycznie – przy-
ciągała uwagę. Całe wydarzenie stało się czymś w rodzaju happeningu.

Jak przebiegała praca nad projektem?

Początkowo przygotowaliśmy parę wariantów makiety, były to klocki-ele-
menty, które już wcześniej zaprojektowaliśmy dla miejsc, w których ko-
nieczna wydawała nam się interwencja – o czym zadecydowaliśmy oczy-
wiście na podstawie własnych obserwacji oraz raportu. Dla każdej z takich 
„lokalizacji” przygotowaliśmy znów kilka wariantów dla konkretnych 

grup społecznych: najstarszych mieszkańców Pragi, pracujących tam i „tu-
rystów” – bywalców klubów. To była jednak tylko baza – później taki po-
dział społeczny rozmył się i znacznie się rozszerzył.

Jakiego rodzaju interwencje planowaliście?

Podstawą, materiałem dla konkursowych projektów była przestrzeń otwarta, 
publiczna, przestrzeń ulicy. W przypadku ulicy Wileńskiej, była to przestrzeń 
mocno zdegradowana – chodziło więc o całościową jej rewitalizację, ale też 
o pojedyncze elementy, udogodnienia takie jak przystanki autobusowe, ławki, 
wewnętrzne podwórka, dziedzińce. Tutaj sprawa okazała się bardzo skompli-
kowana. W trakcie rozmów z mieszkańcami okazało się, że istnieje chęć, żeby 
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dziedzińce otwierać, udostępniać, ale tylko te większe, otwarte, nigdy własne 
– te miałyby pozostać przestrzeniami pół publicznymi, cichymi. Chcieliśmy 
też połączyć ze sobą budynki niezamieszkałe, tworząc coś w rodzaju szero-
kiego traktu. Byliśmy przekonani, że nasza propozycja zostanie skrytykowa-
na – stało się jednak zupełnie odwrotnie. Okazało się, że wieloletni mieszkań-
cy są niezadowoleni z tego, że instytucje, które powstają na Pradze zamykają 
się przed nimi, są dla nich niedostępne, wykluczające.
Wyznaczyliśmy 8 miejsc przygotowanych do takich interwencji. Jeśli nasze 
propozycje nie wystarczały, możliwe było składanie własnych propozycji. Po-
mysły mieszkańców dopasowywaliśmy do naszej metody. Nasza pierwotna 
wizja zmieniła się zupełnie podczas takiej pracy nad projektem – ostatecz-
nie wiele propozycji pochodzi od mieszkańców. Są też rzeczy, o których nie 
wiedzieliśmy – na przykład o tym, że pod powierzchnią ulicy Wileńskiej na-
dal ukryte są tory przedwojennego tramwaju konnego – mieszkańcy od razu 
zgłosili, że chcieliby je przywrócić, a może nawet tymczasowo uruchomić.

Jakie były przeważające propozycje mieszkańców na zagospodarowanie tej 

przestrzeni? 

Było to dla nas bardzo zaskakujące, ale okazało się, że istnieje duże zapo-
trzebowanie na projekty realizujące funkcje społeczne, edukacyjne. Plus 
oczywiście tereny zielone – najbliższym jest dopiero ZOO, a w otoczeniu 
kamienic nie istnieją zadbane parki czy skwery, niewielkie przestrzenie do 
odpoczynku. 
Te informacje pozwoliły nadać projektowi bardzo zwartą koncepcję, wie-
dzieliśmy jak rozłożyć akcenty. Po jednej stronie ulicy Wileńskiej istnie-
ją bowiem kamienice, dziedzińce i podwórka, które mogłyby zostać zago-
spodarowane poprzez uruchomienie punktów usługowych na parterach 
budynków, tak aby całość nabrała charakteru otwartego deptaku z kawiar-
niami, straganami. Druga jej część natomiast miałaby stać się zieloną pro-
menadą, z placami zabaw, miejscami do odpoczynku dla ludzi starszych. 
Pojawiły się też pomysły na zagospodarowanie zabytkowych budynków 
PKP – zaadaptowanie ich na akademiki, hostele, co z kolei spowodowało-
by większy ruch w okolicy i podniosłoby rentowność lokalnych sklepów.
Było to dla nas zaskoczeniem, bo sądziliśmy, że przeważać będą propo-
zycje dla lokalnych mieszkańców, nie dla miasta  jako całości. Oczywiście 
taka tendencja też się utrzymywała, ale w bardzo małym stopniu. Niektó-
rzy mieszkańcy prowadzili nas do swoich mieszkań i na swoje podwórka, 
aby pokazać jaki szczegół wymaga dopracowania, który detal architekto-
niczny budynku można by odtworzyć.
Najważniejsze było jednak umożliwienie wypowiedzi poprzez dostępną 
formę jaką okazała się makieta. W ten sposób udało nam się dotrzeć do du-
żej ilości osób, także wykluczonych. Mogli wyrazić swoją opinię od razu, na 
ulicy, nie musieli jechać do urzędu miasta, brać udziału w głosowaniu.
To zachęciło do działania. Przez trzy dni stania z makietą na ulicy, nie mie-
liśmy chwili oddechu. W pewnym momencie ułożenia klocków nie były 
już pojedynczymi propozycjami, ale efektem kompromisu, wspólnej decy-
zji kilku osób po długiej dyskusji nad planszą. To było dla nas bardzo waż-
ne. Nie mieliśmy bowiem szans, żeby wejść na Pragę w roli architekta-de-
miurga i oznajmić, które rozwiązanie jest najlepsze.

Czy zamierzacie pracować w podobny sposób podczas realizacji przyszłych 

projektów? Czy uważacie, że taka metoda pracy powinna być wdrażana także 

w przypadku innych lokalizacji w Warszawie, w innych polskich miastach?

Na pewno chcielibyśmy taką metodę rozwijać, to była forma eksperymen-
tu, i dobrze wiemy, że to nie koniec naszej pracy. Podliczyliśmy wszyst-
kie głosy, doszliśmy do pewnego rozwiązania modelowego, ale one nadal 
pozostaje efektem kompromisu, który znów musi być poddany dyskusji. 
Taką metodę pracy opracowaliśmy początkowo dla blokowisk, tutaj nada-
rzyła się okazja, żeby sprawdzić się w zupełnie innych warunkach. To co 
robimy, jak pracujemy, zgodne jest  z naszymi przekonaniami, uważamy że 
nie może dojść do sytuacji, w której ludzie zostaną pozbawieni możliwości 
decydowania o swoim najbliższym otoczeniu. Zwłaszcza, że w Polsce jeste-
śmy bardzo do tyłu z taką strategią pracy architektów, urbanistów – podej-
mowane są pojedyncze projekty, warsztaty na mała skalę, jako obowiązko-
wy punkt programu to nadal nie obowiązuje. Dobra przestrzeń publiczna/
społeczna jest przecież spoiwem miasta
Zwłaszcza, jeśli mówimy o rewitalizacji, tutaj nie możemy już mówić o po-
prawie standardu samych budynków, mieszkań, ale o tym, co te budynki 
otacza, tak jak w przypadku blokowisk: najważniejszy okazuje się nie stan-
dard mieszkań właśnie, a widok z okna.
Chcielibyśmy, żeby takie projekty były nie tylko demokratyczne, ale też 
uniwersalne, elastyczne, żeby nie unieruchamiały nas w jednym rozwią-
zaniu na bardzo długi czas, ale żeby mogły podążać za zmianami wokół – 
społecznymi, ekonomicznymi, kulturowymi.
Ponadto powinny być one projektowane kompleksowo, rewitalizacja i ewen-
tualna przebudowa powinna być łączona z pojedynczymi interwencjami, udo-
godnieniami czy realizacjami artystycznymi. Dlatego do pracy nad projektem, 
który realizować zamierzamy razem ze zwycięskim hiszpańsko-brytyjskim 
zespołem, chcielibyśmy zaangażować także istniejące na Pradze organizacje 
społeczne, fundacje, animatorów kultury. Jednym słowem: pełna współpraca.

EUROPAN

Międzynarodowy konkurs architektoniczny dla młodych specjalistów z dzie-

dziny architektury, inżynierii, planowania i budowy miast, organizowany od 

1988 roku w cyklach dwuletnich przez federację Europan Europe. W 2006 roku 

do federacji przystąpiła Polska, jako kraj stowarzyszony, zgłaszając do 9. sesji 

konkursu teren Czyste położone na Warszawskiej Woli. Uczestnicy konkursu 

mogą wybrać lokalizacje proponowane w różnych miastach Europy. Nagro-

dzone prace powinny być realizowane, choć nie zawsze się to udaje – tak było 

m.in. w przypadku pierwszej warszawskiej edycji Europanu.

W edycji 10. nadeszły 33 prace, których autorzy wybrali Warszawę. oceniało je 

jury, w którego skład weszli głównie polscy i niemieccy architekci: Irene Wiese 

von ofen, Holger Kleine, Gabriela Rembarz (Gdańsk), Hubert Trammer (Lublin/

Warszawa), Marek Mikos (Warszawa), Adam Nadolny (Warszawa), Dariusz Bo-

ber (Warszawa), Hubert Wójcicki (Warszawa), a także Paweł Althamer (artysta), 

Tomasz Szczepański (pedagog uliczny), Joanna Szcepańska (psycholog), Karol 

Kobos (dziennikarz).

www.europan.com.pl
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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 Bar, Estery 1; Miejsce Bar Podgórze, Węgierska 1; Miejsce Sklep, 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; Owoce i warzywa, Traugutta 9; 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; 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

Piotr Bazylko 
Krzysztof Masiewicz
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